Reciclagem

Ao reciclar está a minimizar a quantidade de resíduos que necessita de tratamento final,
como aterro ou incineração, a reduzir a poluição e a minimizar a utilização de fontes
naturais, muitas vezes não renováveis.

Ecoponto Amarelo
Plástico
Depositar:
-Garrafas, garrafões e frascos de plástico;
-Sacos de plástico;
-Filme plástico;
-Esferovite;
-Pacotes de leite e bebidas (ECAL - embalagens de
cartão para alimentos líquidos);
-Embalagens de Iogurtes sólidos e líquidos;
-Embalagens de manteiga e margarinas;
-Embalagens de batatas fritas e aperitivos;
-Bisnagas de mostarda, ketchup;
-Copos de plástico;
-Tampas de plástico.

Não depositar:
-Garrafões de combustível;
-Baldes;
-Cassetes de vídeo;
-CD's e DVD's;
-Canetas;
-Cabides;
-Rolhas de cortiça;
-Talheres de plástico.

Metal
Depositar:

Não depositar:

-Latas de bebidas;
-Latas de conserva;
-Caricas;
-Tabuleiros de alumínio;
-Aerossóis vazios;
-Tampas metálicos;
-Tubos de pasta de dentes.

-Eletrodomésticos;
-Pilhas e baterias;
-Objetos que não sejam
embalagens, por ex.: tachos e
panelas, talheres, ferramentas,
etc.

Ecoponto azul
Papel
Depositar:
-Embalagens de cartão, por ex.:
caixas de cereais; bolachas, etc
-Sacos de papel;
-Papel de embrulho;
-Jornais e revistas;
-Papel de escrita;
-Papel de impressão;
-Caixas de cartão de ovos;
-Envelopes.

Não depositar:
-Embalagens de cartão com gordura,
por ex.: pacotes de batatas fritas,
caixas de pizza;
-Sacos de cimento;
-Embalagens de produtos químicos;
-Papel de alumínio;
-Papel autocolante;
-Papel de cozinha, guardanapos e
lenços de papel sujos
toalhetes e fraldas;
-Papel plastificado.

Ecoponto verde
Vidro
Depositar:
-Garrafas (bebidas, azeite);
-Garrafões;
-Frascos;
-Boiões sem tampa.

Não depositar:
-Loiças e cerâmicas (pratos, copos,
chávenas, jarras, cristais);
-Materiais de construção civil
Janelas, vidraças, espelhos, etc.
-Frascos de Perfume;
-Lâmpadas.

Existem apenas alguns passos básicos que deve seguir de forma a tornar o processo de
reciclagem mais eficiente:
-Escorra e despeje todo o conteúdo das embalagens;
-Quando possível, espalme-as para ocuparem menos espaço em casa, facilitar o seu transporte
e diminuir o número de deslocações ao ecoponto;
-Deposite no ecoponto o saco que usou para transportar as embalagens usadas;
-Não deixe as embalagens ao lado do contentor, lembre-se que o que não estiver dentro do
ecoponto não vai para reciclar.

