Vamos
separar o
lixo juntos!

Portugais

Garrafas de vinagre ou de óleo
Estas garrafas não são em PET e
prejudicam a reciclagem do mesmo, por
causa dos restos de óleo e de vinagre.

O lixo que vai para o
saco branco oficial
Papel e cartão sujos
Se estiverem limpos todos os papéis e
cartões de embalagens podem ser
depositados com o papel velho.

Plásticos
Os objetos feitos de plástico e por outros
materiais e os que estiveram sujos com
alimentos devem ser deitados para o saco
do lixo oficial.
Os comércios recolhem garrafas em
PET e as dos produtos lácteos em PE
(garrafas brancas).
Os ecocentros (déchèteries) também
recolhem separadamente:
• a esferovite (sagex) branca e limpa,
blocos de fixação dos aparelhos
eletrónicos
• as garrafas e os frascos de plástico
vazios e limpos, (detergente da roupa,
champô, etc.)
• os filmes plásticos limpos não
alimentares, (plásticos de embalagem)
• o plástico duro, (móveis de jardim, cesto
da roupa, etc.)

Pacotes de sumo ou de leite
Estas embalagens não são só feitas de
cartão, mas também por camadas de
plástico, de cera e por vezes de alumínio.
Por isso mesmo, não devem ser deitadas
para o contentor do papel.

Saco do aspirador

Resíduos compósitos
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Se um objeto for constituído por vários
materiais perfeitamente misturados, diz-se
que é um "resíduo compósito". Por
enquanto, este tipo de mistura não pode
ser reciclada.

Panos sujos e calçado usado
Os téxteis, a roupa e calçado em bom
estado podem ser depositados nos
contentores de recolha de roupa usada.
Mas se estiverem sujos (gordura, tintas,
etc.), devem ser colocados no saco do lixo
branco oficial.

Não depositar: plástico e esférovite

Vidros

Vegetais e
alimentos crus e cozidos

PLÁSTICO: NÃO
BIODEGRADÁVEL : SIM

Porta a pporta

Porta a porta

Papel
Cartão

Às segundas-feiras +
às quintas-feiras de junho a
setembro

Garrafas de
bebidas PET

Para entregar nos pontos de venda

Somente as embalagens
de bebidas

Garrafas de
leite PE

Aparelhos
elétricos e
eletrónicos
Fontes
luminosas e
produtos de
iluminação

As lâmpadas económicas e os tubos luminosos (néons) contêm componentes eletrónicos, gáses e pós
fluorescentes tóxicos. Tal como as lâmpadas LED, têm de ser entregues nas lojas que vendem este tipo
de iluminação.

Cápsulas de café em alumínio

Pilhas

Para depositar nos ecocentros (déchèteries) Pontos de recolha na cidade

Não depositar: cerâmica,
espelhos, vidros, lâmpadas

Ferro branco e alumínio

Roupas

Plásticos separados
p

Plástico duro

Garrafas
e frascos

Filmes
Plásticos

Esferovite

Resíduos domésticos perigosos
Óleos

Produtos químicos de jardinagem, restos de tinta, solventes, óleos usados e outros produtos químicos.

Cerâmica e
Loiça

Estes objetos impedem a boa reciclagem do vidro e sucede o mesmo com os vidros partidos e os espelhos.

