Projecto Limpar Portugal

Listagem de materiais
Para que no DiaL a recolha dos resíduos depositados ilegalmente decorra de uma
forma facilitada será conveniente os diferentes grupos procurarem angariarem apoios.
Apoios esses que poderão ser diversos, desde apoio publicitário, de figuras publicas, de
membros individuais, de grupos recreativos, de organizações, associações, de autarquias,
de juntas de freguesia, de empresas publicas, de empresas privadas, etc.
Para além dos muitos outros apoios já referidos, é de maior importância receber

apoio de material e equipamentos, tais como:
•

Sacos para lixo;

•

Luvas de protecção;

•

Capacetes;

•

Mascaras para proteger vias respiratórias;

•

Calçado apropriado;

•

Fatos de macaco;

•

Material ligeiro de manuseamento de terras (pás, sacholas, carrinho de
mão, pinças, vassouras …);

•

Lonas/redes para prevenir que os resíduos não se escapem dos
atrelados dos camiões durante o transporte;

•

Fitas sinalizadoras;

•

Entre outros.

•

(se parte deste equipamento não for adquirido por apoios, cada membro
deve facilitar a sua presença no DiaL. Importante o material de uso
proteccional)
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Meios e espaços, tais como:
•

Viaturas de transporte pesado de caixa aberta;

•

Viaturas

de

transporte

de

lixo

doméstico

(elevado

poder

de

compactação dos volumes de lixo);
•

Autocarros/carrinhas de transporte de passageiros;

•

Atrelados;

•

Tractores agrícolas com atrelado;

•

Viaturas 4x4 com atrelado;

•

Viaturas 4x4 de caixa aberta;

•

Viaturas 4x4 de passageiros;

•

Máquinas de roçar mato;

•

Retroescavadoras;

•

Escavadoras Tractor;

•

Bulldozers;

•

Escavadora de Lagartas;

•

Bobcats;

•

Camiões porta-contentores;

•

Viaturas de emergência dos bombeiros;

•

Britadeiras;

•

Máquinas de compactação e enfardamento de metais;

•

Locais de deposição para os resíduos (aterros, espaços temporários de
deposição para uma posterior recolha faseada para os aterros);

•

Contentores abertos;

•

Contentores fechados;

•

Entre outros.
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