
 

 

 

 

Junta de Freguesia de São Pedro 

Panfleto informativo 

 

O programa “ECO Freguesia, Freguesia Limpa” 

é organizado pelo Governo dos Açores, 

através da Secretaria Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo (SREAT), pela mão da 

Direção Regional do Ambiente, tendo como 

principal objetivo reconhecer e distinguir os 

esforços das Freguesias e a colaboração das 

populações na limpeza, remoção e 

encaminhamento para destino final adequado 

dos resíduos abandonados em espaços 

públicos, incluindo linhas de água e orla 

costeira, bem como o desenvolvimento e 

participação em programas e ações de 

sensibilização e de educação ambiental.  

Mais informações: http://servicos-

sraa.azores.gov.pt/doit/servicos.asp?id_dep=1

&id_form=20 

 

 

 

Simples ações que podem tornar a freguesia 

de São Pedro mais limpa e bonita: 

 

 Promover a produção de energias renováveis; 

 Informar a Junta sobre lixo abandonado; 

 Não colocar lixo no chão; 

 Separar o lixo e coloca-lo nos respetivos ecopontos 
disponibilizados pela junta e CMVP, dependendo do 
tipo de material (papel, plástico ou vidro); 

 Usar a regra dos 3R`s (reutilizar, reduzir e reciclar); 

 Limpe o que sujar para melhorar o bem-estar da 
freguesia; 

 Reduza a utilização de plástico. 

 

 

 

A preservação do meio ambiente depende 

de cada um de nós!!! 

ECOPONTO AZUL 

COLOCAR: 

Embalagens 

de papel; 

papel de 

embrulho; 

jornais; 

revistas; 

folhetos. 

NÃO 

COLOCAR: 

Papel e cartão 

sujo; papel 

molhado, 

químico, 

autocolante e 

de alumínio. 

ECOPONTO AMARELO 

COLOCAR: 

Embalagens 

plásticas; 

Garrafas de 

óleo; Copos de 

iogurte; 

Embalagens de 

metal; Pacotes 

de leite e sumo 

NÃO 

COLOCAR: 

Embalagens com 

produtos tóxicos; 

Produtos 

hospitalares; 

medicamentos; 

lixo 

indiferenciado; 

pilhas e baterias.  

ECOPONTO VERDE 

COLOCAR: 

Garrafas, frascos 

e copos de vidro 

NÃO COLOCAR: 

Todo o vidro 

plano; lâmpadas  
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Horário de funcionamento 

De Segunda a Sexta-feira 

9:00 às 12:00 

A Junta de Freguesia informa que 

dispõe de um serviço de recolha 

de domésticos (frigoríficos, 

fogões, moveis, etc.) pelo que se 

possuir este tipo de objetos de 

que já não necessita deverá 

contactar a Junta de Freguesia 

que os recolherá no sítio e hora a 

combinar. Também poderá ligar 

para o número 800 205 203 e 

numa data a acordar com a 

câmara de Vila do Porto a recolha 

será feita gratuitamente-

conforme a informação já dada 

no folheto da C.M.V.P. 

Informamos também que a 

localização dos ecopontos na 

nossa freguesia pode ser 

encontrada na página da internet 

da C.M.V.P. 

 

www.cm-viladoporto.pt 

 

 

 

 

 

As nossas ações são o futuro 

das nossas gerações!!! 
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Junta de Freguesia de São 

Pedro 

Termo da Igreja 

9580-332 São Pedro 

Telefone: 296 884 493 

Fax: 296 240 929 

Email: freguesiasaopedro@sapo.pt  

Site: www.jf-saopedro.net 

Facebook: 
https://www.facebook.com/jf.spedro.sm

a.acores 
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