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I – AVEIRO REFORÇA RECOLHA SELETIVA COM 131 NOVOS 

ECOPONTOS 

Com o objetivo de aumentar a participação dos munícipes na reciclagem através da 

separação seletiva dos resíduos urbanos, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA), em parceria com 

a ERSUC, reforçou a rede de ecopontos com mais 131 contentores novos, por todo o Município. 

Este novo equipamento de recolha seletiva junta-se aos 307 ecopontos já existentes, 

passando Aveiro a dispor agora de 438 ecopontos, o que representa um aumento significativo de 

equipamento de 43 por cento e um rácio de 180 habitantes/ecoponto. 

O investimento na recolha seletiva, informação e formação dos nossos concidadãos para 

a separação devida de resíduos e boas práticas ambientais, é uma opção política prioritária da 

CMA para o atual mandato autárquico (2017/2021), que terá no novo Ecocentro Municipal (em 

fase de projeto) uma peça fundamental em toda a estratégia. 

Esta infraestrutura de recolha seletiva dará resposta à recolha de resíduos de construção 

e demolição, tintas e solventes, óleos lubrificantes usados, entre outros resíduos, tão solicitada 

pelos nossos munícipes. 

 

Separe mais, pague menos! 

Quanto mais reciclar, menos paga. A tarifa municipal de resíduos urbanos, cobrada aos 

munícipes através da fatura da água, reflete os custos da recolha, transporte e tratamento de 

resíduos urbanos indiferenciados (contentores cinzentos). A recolha seletiva é gratuita para o 

Município e para os munícipes.  

Assim, quanto mais resíduos separar e colocar nos ecopontos, menos resíduos 

indiferenciados produz, mais baixo será o valor da tarifa de resíduos urbanos.  



Antes de depositar os resíduos urbanos, pense duas vezes, recicle nos ecopontos e terá 

vantagens económicas. Ajuda o ambiente e a economia familiar. 

 

II – MUNICÍPIO COM 72 NOVOS OLÕES 

Está em curso a instalação de 72 novos oleões, por todo o Município, uma ação realizada 

em parceria pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a PRIO, novo prestador de serviços para 

recolha, transporte e tratamento de óleo alimentar. 

Os novos oleões estão equipados com o sistema de sensorização Simple Smart (S+), que 

permite a monitorização em tempo real do estado de enchimento e a contabilização do número de 

depósitos inseridos no oleão. 

Os sensores aplicados no oleão estão ligados em rede móvel, para monitorização, 

conceito IoT – Internet of Things (Internet das Coisas), que permite que o recipiente fique ligado a 

um sistema de “backoffice” para melhor gestão das rotas e recolhas em tempo real, entre outros. 

Estes novos equipamentos têm ainda um sistema de identificação e reconhecimento para 

interação com o utilizador, através do site: www.reno.pt/. Ao utilizarem esta aplicação os cidadãos 

estão a contribuir para o controlo do serviço de recolha, ao mesmo tempo que terão acesso a 

campanhas exclusivas definidas pela empresa. Uma forma de incentivar a população a utilizar 

estes depósitos. 

No site é também possível verificar qual o oleão mais próxima da sua localização. 

[fotografias em anexo] 
 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


