ECOCENTROS DO OESTE

ALENQUER, NAZARÉ, ÓBIDOS, RIO MAIOR E SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NÃO ACEITAMOS
Papel molhado, papel sujo, papel de
prata, papel vegetal, papel com plástico
ou papel encerado.
Autocolantes plásticos.

Embalagens de Plástico;
Pacotes de Bebida.
Latas; Sacos de Plástico.

Poderá entregar outros plásticos ou
metais que não são embalagens, mas
separadamente.

Garrafas; Frascos; Boiões.

Loiças e cerâmicas; Vidro plano e vidraça.
Cristais e espelhos; Lâmpadas.

Embalagens de madeira (ex. paletes
e caixas). Derivados de madeira (ex.
contraplacado e aglomerado). Madeiras de
construção e demolição.

Madeira ligada a cimento.
Madeira contaminada com produtos
perigosos.

MONSTROS

Lâmpadas fluorescentes tubulares;
Lâmpadas fluorescentes e de descarga de
outra geometria;
Lâmpadas LED.

EQUIPAMENTOS
DE FRIO

Móveis usados e outros resíduos
domésticos de grandes dimensões como
colchões e sofás.

LÂMPADAS

EMB. DE PLÁSTICO,
DE METAL E PACOTES
DE BEBIDAS

Caixas de cartão; Revistas e jornais.
Papel de escrita e impressão.

EMBALAGENS DE
VIDRO USADAS

ACEITAMOS

EMBALAGENS
DE MADEIRAS

PAPEL/CARTÃO

TIPO

Frigoríficos;
Arcas congeladoras;
Equipamentos de frio e refrigeração;
Ar condicionado.

Lâmpadas Halogénio

QUANTIDADES

Para entregas de > 15m3,
solicita-se o agendamento
para 808 200 135.

Menos de 300kg/semana.

Para entregas superiores a
200kg/descarga solicita-se
o agendamento para
808 200 135.
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ELETRODOMÉSTICOS

TIPO

ACEITAMOS

Para entregas de > 15m3,
solicita-se o agendamento
para 808 200 135.

BATERIAS DE
CHUMBO-ÁCIDO

Para entregas superiores
a 25kg/descarga deverá
solicitar previamente uma
caixa Ecopilhas.

PILHAS E BATERIAS
PORTÁTEIS USADAS

Menos de 50L/semana.

Pilhas usadas (retiradas dos comandos,
lanternas, relógios, brinquedos) e baterias
usadas (retiradas dos telemóveis,
computadores, ferramentas elétricas,
máquinas fotográficas e de filmar).

OUTROS PLÁSTICOS
OU METAIS QUE NÃO
SÃO EMBALAGENS

Menos de 1m3/semana.

Baterias automóveis.

Grades de bebidas, caixas de fruta, cestos
de supermewrcado, baldes, alguidares,
bidões, barricas, tabuleiros, vasos, estores
de PVC e mobiliário de jardim.

Mistura de sucata de metais ferrosos e não
ferrosos, como por exemplo embalagens >
20L (bidões, latas) desde que devidamente
escorridos, móveis metálicos, vigas, tubos,
barras e chapas.

ROLHAS DE
CORTIÇA

Tinteiros e tonners em separado, estes
resíduos poderão ser aceites apenas
quando integram as impressoras e
fotocopiadoras.

QUANTIDADES

Resíduos biodegradáveis resultantes da
limpeza de parques e jardins.

OUTROS METAIS

RESÍDUOS
BIODEGRADÁVEIS
DE JARDINS E
PARQUES

Monitores e aparelhos de televisão;
Computadores e impressoras;
Outros grandes equipamentos
(ex. máquina de lavar roupa);
Outros equipamentos diversos
(ex. torradeira).

NÃO ACEITAMOS

Rolhas de Cortiça.

Materiais em fita de vídeo;
Mangueiras de borracha.
Para entregas de > 15m3,
solicita-se o agendamento
para 808 200 135.

Apenas poderão ser
entregues nos Ecocentros
de Alenquer, Óbidos,
e Rio Maior.
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