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Esta operação visou colmatar as necessi-
dades existentes ao nível do sistema de re-
colha seletiva de resíduos e de sensibiliza-
ção ambiental do concelho de Praia da 
Vitória, promovendo o aumento dos re-
síduos urbanos encaminhados para reci-
clagem e, consequentemente a diminu
ição da deposição dos resíduos urbanos 
em aterro, assegurando a qualidade ambi-
ental e a defesa da saúde pública, e con-
tribuir para o cumprindo dos objetivos es-
tratégicos preconizados no PEPGRA.
O reforço da rede de recolha seletiva de 
resíduos foi alcançado através da amplia-
ção da rede de ecopontos e da rede de 
pontos de recolha de óleo alimentar 
usado, bem como através aquisição de 
uma viatura de recolha de resíduos recic-
láveis e da implementação de uma cam
panha de educação ambiental.

This operation aimed to overcame the ex-
isting needs at the level of the system of se-
lective waste collection and environmental 
awareness in the municipality of Praia da 
Vitória, promoting the increase of urban 
waste sent to recycling and, consequently, 
the reduction of the disposal of urban 
waste in landfills, ensuring environmental 
quality and the defense of public health, 
and contribute to the fulfillment of the stra-
tegic objectives advocated in PEPGRA.
The reinforcement of the network for the 
selective collection of waste was achieved 
through the extension of the network of 
ecopoints and the network of used oil col-
lection points, as well as through the acqui-
sition of a recyclable waste collection ve-
hicle and the implementation of an envi
ronmental educational campaign.


