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SANITAS E LAVATÓRIOS
NÃO SÃO CAIXOTES DE LIXO
Ajude-nos a proteger o meio ambiente.

Continuam a chegar às nossas ETAR milhares de resíduos que não facilitam
e que até, em alguns casos, danificam os equipamentos existentes nas estações de tratamento e que tornam mais difícil e dispendioso todo processo
de tratamento, processo esse que é pago por todos os Almadenses. Uma
ETAR parada por avaria, não serve os interesses do ambiente e compromete a diversidade e a sustentabilidade das espécies existentes no rio Tejo.
As medidas tomadas pelo Município e o maior empenho de cada cidadão
em defesa do ambiente tornaram possível o regresso dos golfinhos ao estuário do Tejo em busca de novos cardumes. Um fenómeno motivado pela
despoluição resultante do tratamento dos efluentes domésticos nas duas
margens e que são uma prova de que o rio está no bom caminho.
Contamos com a sua ajuda na preservação do meio ambiente.
Siga os nossos conselhos, por um planeta melhor.
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MANTENHA LIMPAS AS CANALIZAÇÕES
DA SUA COZINHA E CASA DE BANHO

O QUE NÃO DEVE COLOCAR NO SEU ESGOTO
a Restos de comida, borras de café, molhos, gorduras, espinhas
a Medicamentos e produtos de cosmética

a Embalagens, lâminas de barbear, utensílios partidos

a Restos de desperdícios: colas, óleos, lixas, trapos, parafusos, madeira
a Fraldas descartáveis, pensos, pensos higiénicos, preservativos,
cotonetes, algodão, cabelos, objetos pequenos

Cada resíduo deve ser cuidadosamente separado e colocado no meio
apropriado para recolha.

Entregue medicamentos fora de prazo nas farmácias.

CONSEQUÊNCIAS DAS MÁS PRÁTICAS
a Entupimentos nas canalizações de casa ou prédio

a Libertação de maus odores devido à decomposição dos resíduos
sólidos nas canalizações

a Entupimento nos coletores da rede de drenagem pública

a Entupimentos nas tubagens e nos equipamentos das ETAR
a Aumento da carga orgânica a tratar nas ETAR

a Inevitável contaminação dos meios recetores das águas residuais tratadas,
alguns poluentes têm a capacidade de atravessar todo o processo de
tratamento, como por exemplo os cotonetes, alguns medicamentos
e alguns cosméticos

Se as redes prediais de águas residuais/esgotos - canalizações do prédio
ou habitação - entupirem, os proprietários são os responsáveis pela sua
reparação/desentupimento.
Cabe aos SMAS de Almada a resolução dos desentupimentos que ocorrem
na rede de saneamento - coletores instalados na via pública.
Desentupir um coletor é um serviço dispendioso e que pode ser demorado,
muitas vezes torna-se necessário proceder à sua substituição.
Por isso cabe-lhe a si ajudar a proteger a sua saúde, o ambiente e
os recursos de que dispomos, para podermos servi-lo ainda melhor.

