Tipo de RESÍDUO

DESCRIÇÃO

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

Resíduos Urbanos
Embalagens de PLÁSTICO
E METAL

RESÍDUOS DE
EMBALAGENS

Para grandes quantidades
deverá ser depositado no
Ecocentro do Lavradio

Ecoponto ou Ecocentro do Lavradio

garrafas, frascos e boiões

Loiças ou cerâmicas devem
ser entregues no Ecocentro

Ecoponto ou Ecocentro do Lavradio

PAPEL/CARTÃO

Particulares

embalagens de plástico, pacotes
bebida, latas, sacos plásticos,
caixas esferovite

VIDRO

caixas de cartão, jornais e
revistas, papel de escrita e
impressão

Comércio

Ecoponto ou Ecocentro do Lavradio
Adesão ao serviço de recolha porta-a-porta da Amarsul através
do n.º 800 205 674 ou geral@amarsul.pt
Compostagem

Particulares

Resíduos
Orgânicos

Sobras Alimentares

Deposição em contentor próprio ou na falta deste no
contentor de resíduos indiferenciados
Alimentos que possam ainda ser aproveitados, devem ser
doados à REFOOD ou outras instituições

Restauração/Comércio
Restos de alimentos que não possam ser aproveitados, devem
ser depositados em contentor próprio ou na falta deste no
contentor de resíduos indiferenciados

Rede de oleões da CMB

OLEO VEGETAL USADO

Óleo vegetal proveniente da
confeção de alimentos

Particulares
Ecocentro do Lavradio
Restauração

Empresas de recolha dedicada ou CMB

RESÍDUO
(continuação, resíduos urbanos)

DESCRIÇÃO

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

1º verifique se o Mono pode ser útil para outras pessoas ou associações. Se não:

Resíduos Volumosos - "Monos"

Móveis, sofás, colchões

Até 1 m3

CMB - através de marcação previa 212 068 068
Ecocentro do Lavradio

mais de 1 m3

Empresas de recolha dedicada

Tonners e tinteiros
Pilhas

RESIDUOS DE EQUIPAMENTO
ELECTRICO E ELECTRONICO

Lâmpadas fluorescentes

Eletrodomésticos

Madeiras e resíduos verdes

Podas de arvores, limpezas de
jardins ou madeiras limpas

Na compra de um novo Loja onde compra o equipamento novo
equipamento com a
mesma função que o antigo
as empresas que
Rede de pontos eletrão - superfícies comerciais
comercializam o novo têm
a obrigação de receberem
o velho, sem custos.
CMB - através de marcação previa 212 068 068
Mesmo para entregas no
domicilio.
Entrega no Quartel de Bombeiros Voluntários Sul e Sueste
(Baia Tejo - Quimiparque)

Até 1 m3

Ecocentro do Lavradio
mais de 1 m3

MEDICAMENTOS

Embalagens de RESIDUOS DE
PRODUTOS FITOFARMACEUTICOS

Embalagens de medicamentos
ou medicamentos fora de uso

Sacos de Herbicida, Pesticidas e
Fungicidas, adubos orgânicos

CMB - através de marcação previa 212 068 068

Empresas de recolha dedicada

Entregar na farmácia mais próxima

Entregue no Centro de
retoma certificado pela
Valorfito

Ponto mais Próximo: J. Ribeiro Mendes, Lda. Rua David
Mourão Ferreira - 2835 – 805
Sto. António da Charneca telf.212 130 114

RESÍDUO
(continuação, resíduos urbanos)

DESCRIÇÃO

CONDIÇÕES

Tintas e vernizes

Embalagens vazias de tintas e
vernizes ou diluentes

RESÍDUO

DESCRIÇÃO

LOCAL DE ENTREGA

Em pequenas
quantidade e vazias do Ecoponto ou Ecocentro Lavradio
conteúdo
Grandes Quantidades
Empresas da especialidade
ou cheias
CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

RESÍDUOS NÃO URBANOS

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Frações inertes - pedras e terras
"Entulhos"

Obras particulares não
CMB - Aluguer de sacos de entulhos até ao máximo de 6 sacos
sujeitas a
ou empresas da especialidade
licenciamento
outras obras

PNEUS USADOS

VEICULOS FIM DE VIDA

BATERIAS

Óleo de Motor, transmissões e lubrificação

Pneus Usados de particulares e
outros

Centros de receção
VALORPNEU

Veículos Ligeiros de passageiros e
mercadorias em fim de vida

Deve ser entregue num
centro de receção
licenciado pela
VALORCAR, que tratará
da documentação
necessária para abate do
veículo

Baterias de veículos

Óleos provenientes dos motores
de veículos e indústrias

Empresas de aluguer de contentores metálicos ou recolhas
especializadas

Local mais próximo:
Transucatas S.A. (saída Coina)- Telf. 212 113 751

Centros de receção mais próximos:
TRANSUCATAS S.A. - (saída de Coina)
ECOMETAIS, S.A. (Paio Pires)
AMBIGROUP RECICLAGEM, SA (Casal do Marco)
SUCATAS DO CASAL DO MARCO, Lda.

entrega nos locais onde comprou ou nos locais indicados para os veículos em fim de vida
Mudar o óleo da viatura
numa oficina licenciada
ou entregar o Óleo
Usado num centro
licenciado pela SOGILUB

Ecocentro Lavradio (s/custos)

Informações adicionais

É o contentor de resíduos para recolha seletiva para reciclagem:

ECOPONTO

ECOCENTRO do
Lavradio

Ecoponto amarelo - destina-se a embalagens de madeira, plástico e metal
Ecoponto azul - serve para depositar papel e cartão
Ecoponto verde - vidro

É um parque dotado de contentores de grandes dimensões, disponível para toda a população
do Barreiro!
Rua Mártires da Guerra Colonial 2835-446 Lavradio | Telf. 932 073 920
Horário de 2ª a 6ª feira - 9h às 18hs e sábado - 9h às 12:30hs

https://www.amarsul.pt/pt/areas-de-negocio/recolha-seletiva/ecocentros/ecocentros/

SOGILUB -Sociedade de Gestão Integrada de óleos lubrificantes usados, Lda

Consulte os pontos de recepção:
https://www.sogilub.pt/pontosderecepcao/

VALORCAR - Sociedade de Gestão de Veículos de Fim-de-Vida, Lda.
Entidade responsável pelo licenciamento de centros de recepção de veículos para abate

Consulte os pontos de entrega:
http://www.valorcar.pt/pt

VALORPNEU – Sociedade de Gestão de Pneus, Lda

Consulte os pontos de recolha:
https://www.valorpneu.pt/sistema-sgpu/rede-de-recolha/

VALORFITO/ SIGERU - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura,
Lda - Entidade responsável pela certificação de locais para recolha de Embalagens de resíduos de
produtos fitofarmaceuticos

Consulte os pontos de retoma:
https://valorfito.com/

SEJA CONSCIENTE! MINIMIZE A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS! DÊ-LHES O DESTINO ADEQUADO! Preserve o planeta e as gerações futuras!
Poupar o ambiente também se traduz em poupança económica. Dar um destino final adequado aos resíduos também custa dinheiro, e custa tanto mais
quanto mais desadequado for o destino que à partida nós, nas nossas casas e no nosso trabalho, lhes dermos .

