
Regulamento do Concurso "A Freguesia que mais recicla"

1. Apresentação

O concurso "A Freguesia que mais recicla" é uma iniciativa da Câmara Municipal da 

Madalena.

O presente documento visa regular este concurso.

2. Objetivos

O  presente  concurso  visa  sensibilizar  e  promover  as  boas  práticas  de  separação  e

deposição de resíduos nos ecopontos, cujo objetivo principal é a reciclagem.

3. Destinatários

O concurso "A Freguesia que mais recicla" destina-se a todas as freguesias do Concelho da

Madalena.

4. Disposições gerais

4.1. A percentagem de recicláveis recolhida no Concelho da Madalena, no ano de 2017, foi

de  cerca  de  12%  (média  anual).  Deste  modo,  a  Câmara  Municipal  pretende  adquirir

informação detalhada referente  às  quantidades  recolhidas  de cada tipologia,  bem como

quais as freguesias que mais reciclam no Concelho e os ecopontos mais utilizados.

4.2.  A  medição  será  realizada  apenas  nos  ecopontos  existentes  nas  vias  públicas,

destinados aos munícipes em geral (não sendo contabilizados os que se encontram junto

dos estabelecimentos comerciais).

4.3.  A  medição  da  quantidade  de  recicláveis  será  realizada  imediatamente  antes  da

respetiva  recolha  (os  dias  de  recolha  podem  ser  consultados  em  http://cm-

madalena.pt/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=recolha_seletiva).

4.4. Para participar no concurso basta realizar a separação de resíduos e colocá-los num

dos ecopontos existentes na sua freguesia de residência.

4.5. A localização dos ecopontos encontra-se em anexo.

5. Cronograma

5.1. O concurso "A Freguesia que mais recicla" apresenta o seguinte calendário:

a) Medição da quantidade de resíduos nos ecopontos, nos seguintes dias:
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Papelão 11 de abril 18 de abril 24 de abril 2 de maio

Vidrão 11 de abril 18 de abril 24 de abril 2 de maio

Embalão 12 de abril 19 de abril 26 de abril 3 de maio

b) Publicação dos resultados semanais, à sexta-feira, na página da internet da Câmara

Municipal  da  Madalena,  em  www.cm-madalena.pt e  no  facebook

https://www.facebook.com/C%C3%A2mara-Municipal-da-Madalena-

158913620925764/?ref=br_rs;

c) Divulgação final dos resultados no dia 4 de maio;

Observações: as datas poderão sofrer alterações de acordo com as condições atmosféricas

sendo prontamente anunciadas nos suportes de comunicação acima identificados.

6. Avaliação

6.1.  A avaliação  utilizará  o  somatório  das  medições  dos  contentores  e  o  número  de

habitantes em cada freguesia (dados dos censos 2011), de acordo com a seguinte fórmula:

PF = SME / PT

PF= Pontuação final de cada Freguesia; SME= Somatório das Medições dos Ecopontos;

PT= População Total de cada Freguesia;

Observações:  Os resíduos encontrados nos contentores serão prensados para efetuar a

respetiva medição. Ao encontrar um contentor “contaminado” (com lixo indevido), este será

contabilizado com 0cm.

7. Júri

O júri será composto por técnicos da Câmara Municipal da Madalena.

8. Disposições finais

Casos omissos a este regulamento serão analisados pelo júri.

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados para a Gabinete de Ambiente da Câmara

Municipal da Madalena.

Madalena, 2 de abril de 2018
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Anexo - Localização de ecopontos

Bandeiras Madalena Criação Velha Candelária São Mateus São Caetano

Início Cabeço Chão

Estrada Regional 

Escola Primária

Miragaia

Junto ao Jardim

Farrobo

Estrada Regional

Aeroporto

Cais do Mourato

Laboratório de Enologia

Salão Desportivo dos Toledos

Rua Almeida Garrett

Rua do Colégio

Junto ao Estraga Ferro

Sete Cidades

Cabo Branco

Junto à Segurança Social (s)

Junto às Finanças (s)

Junto à FRIJOC (s)

Traseiras Câmara Municipal

Junto Campo de Futebol (s)

Junto ao Serpa Seguros (s)

Atrás dos CTT (s)

Escola Profissional (s)

Areia Funda 

Junto à Piscina Municipal

Escola Cardeal (2s)

Areia Larga

Junto à Bomba da GALP

Valverde

Junto ao café Concerto

Estrada Regional

Rua Direita

Rua Direita

Canada de São Mateus

Escola Primária

Salão do Monte

Monte de Cima

Estrada Regional

Escola Primária

Junto à Cantina

Mirateca

Campo Raso - ermida

Campo Raso - café

Arieiro

Porto de São Mateus

Casa do Povo

Escola Primária

Junto ao Mini-Marques

Junto à Igreja

Canto

Junta de São Caetano

Casa do Povo

Escola Primária

Estrada Regional

Salão Terra do Pão

Mercearia Fernanda Paulo


