
DICAS PARA SEPARAR OS RESÍDUOS

SANTA CRUZ A SEPARAR, 
PARA RECICLAR

PLÁSTICO E METAL

embalagens de plástico, 
latas, pacotes de bebida, 

sacos de plástico

pilhas*, papel e cartão, 
eletrodomésticos*,

outros plásticos que 
não embalagens

VIDRO

garrafas, frascos, boiões

lâmpadas*,  
loiças e cerâmicas,
cristais e espelhos,

vidro plano e janelas, 
frascos de medicamentos*

PAPEL E CARTÃO

caixas de cartão, 
revistas e jornais,
papéis de escrita e 

impressão

sacos de plástico, 
produtos tóxicos, 

papel sujo, fraldas, 
papel vegetal, 

papel plastificado, 
autocolantes

* medicamentos fora de validade: entregar nas farmácias
* pilhas: colocar no respectivo contentor (pilhão)
* óleo e azeite: colocar no respectivo contentor (oleão)
* electrodomésticos, lâmpadas, sofás, colchões e outros resíduos fora de formato:                                                                          
..devem ser entregues no ECOCENTRO MUNICIPAL

I
Esvaziar bem as 

embalagens, para não 
contaminar o material 

já depositado;

II
Espalmar as embalagens, 
por forma a diminuir o 
espaço que ocupam no 

contentor;

III
Colocar as embalagens 
uma a uma nos ecopontos, 
não em sacos fechados, 
para facilitar a separação 
na Estação de Triagem.



 VANTAGENS DA SEPARAÇÃO

* medicamentos fora de validade: entregar nas farmácias
* pilhas: colocar no respectivo contentor (pilhão)
* óleo e azeite: colocar no respectivo contentor (oleão)
* electrodomésticos, lâmpadas, sofás, colchões e outros resíduos fora de formato:                                                                          
..devem ser entregues no ECOCENTRO MUNICIPAL

I- ECONOMIZAR ENERGIA
II- POUPAR MATÉRIAS PRIMAS

III- REDUZIR RESÍDUOS

a reciclagem de embalagens usadas tem vantagens 
ambientais e económicas

caniço

horário de recolha: 8h00 às 14h30

camacha

gaula
santa cruz

4º feira
3º feira
4º feira
5º feira

vidro

6º feira
4º feira
6º feira
6º feira

RECOLHA 

EXEMPLOS DE PRODUTOS 
RESULTANTES DA RECICLAGEM

pl
ás

tico e metal

periodicidade da recolha selectiva de resíduos dos 
ecopontos domésticos e públicos

santo antónio da serra

2º feira
5º feira
2º feira
2º feira

pa
pel e cartão

2º feira 5º feira 6º feira
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