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A sociedade em geral começou a preocupar-se com as questões ambientais no 
início dos anos 90 do século passado. Foi nessa altura que se vericaram, de um 
modo mais acentuado, os impactos negativos das nossas ações e do uso abusivo 
dos recursos naturais no meio ambiente. 

Foi assim que todos nós nos vimos envolvidos na temática do ambiente e nos 
apercebemos da necessidade de utilizar e gerir, de um modo eciente, os recursos 
naturais. Sendo que até essa altura se julgava que os recursos estariam sempre 
disponíveis e podiam ser usados sem qualquer restrição.

Com a evolução da sociedade e o aumento exponencial da utilização dos recursos 
naturais, a ideia de que estes recursos estariam sempre disponíveis foi-se 
alterando, surgindo a necessidade de reaproveitar alguns materiais. Com esta nova 
necessidade, apareceu em Portugal o conceito dos 4 R's: Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar e Recuperar. 

O «Manual de Boas Práticas: Ambiente e Sustentabilidade», agora editado pela 
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, pretende ser uma ferramenta de 
apoio e ajuda a todos os munícipes do nosso Concelho, de modo a adotarem 
comportamentos ambientais mais corretos e sustentáveis. Tem como objetivos 
tentar esclarecer algumas dúvidas que surgem sempre que tentamos separar e 
depositar os resíduos que produzimos de um modo correto, incentivar a reutilização 
de alguns materiais que temos em casa, promover a utilização eciente da água e 
da eletricidade e introduzir novas temáticas, como a compostagem doméstica, que 
é um procedimento que facilmente os munícipes podem adoptar em casa. 
Esclarece também o funcionamento dos serviços ligados ao ambiente que a nossa 
Autarquia disponibiliza.

O esforço desenvolvido pela Câmara Municipal para melhorar a qualidade dos 
equipamentos e serviços ambientais e a distribuição de informação útil sobre 
utilização eciente dos recursos naturais, reúnem as condições para que, todos 
juntos, possamos melhorar os nossos comportamentos ambientais.
Se o conseguirmos, é de esperar que num futuro próximo, o Concelho de Reguengos 
de Monsaraz seja um dos mais limpos e amigos do ambiente em Portugal, 
proporcionando a todos os seus munícipes e visitantes uma qualidade de vida ainda 
melhor da que temos atualmente.
Contamos consigo para tornar o Concelho de Reguengos de Monsaraz mais Amigo 
do Ambiente.

Muito obrigado.

José Calixto
Presidente da Câmara Municipal

... por um concelho amigo do ambiente!

Vamos todos melhorar
a nossa relação
com o ambiente,
um futuro promissor
espera por nós
se alterarmos
o presente!
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O que é

Os resíduos indiferenciados são aqueles que se produzem maioritariamente 
na cozinha, na limpeza da casa e todos os resíduos que não se encontram em 
condições de serem depositados no Ecoponto. Todos estes resíduos devem 
ser colocados nos “contentores do lixo comuns”, mais recentemente em 
contentores semienterrados (moloks).

O que não se deve depositar?

Existem vários resíduos que não se devem depositar nestes contentores, tais 
como:

Resíduos líquidos, como sopas e óleos alimentares;

Resíduos recicláveis, como papel e cartão, vidro, metais, plásticos, 
equipamentos elétricos, pilhas, baterias ou lâmpadas economizadoras;

Resíduos verdes, como aparas de podas e jardinagem;

Resíduos de cinzas e materiais incandescentes;

Outros resíduos como animais mortos, fezes e dejetos animais.

Sabia que…

Ao deixar o lixo nos contentores sem ser em sacos fechados

- O lixo apodrece nos contentores;

- Causa maus cheiros e contamina os contentores;

- Obriga a lavagens e desinfeções mais frequentes dos contentores, o que se 
reete na sua fatura da água, através da taxa RU (Resíduos Urbanos).

Ao deixar o lixo fora dos contentores

- Causa maus cheiros e poluição visual;

- É fonte de alimentos para cães, gatos, ratos, entre outros animais, que para 
chegarem à comida espalham o lixo;

- Torna a recolha mais demorada, menos eciente e menos higiénica.

Ao deixar a tampa do contentor aberta

- Causa mau cheiro e contamina o ar com batérias causadoras de doenças;

- Aumenta a quantidade de moscas e de outros insetos transmissores de 
doenças;

- A água da chuva acumula-se nos contentores, cando sem local onde 
colocar o seu lixo.

Ao estragar ou vandalizar os contentores 

- Fica com menos um contentor onde deixar o seu lixo;

-Obriga à aquisição de novos contentores o que se reete na sua fatura da 
água, através da taxa de RU (Resíduos Urbanos).

Lixo indiferenciado

?

x

!

!

!

Como utilizar corretamente os contentores?

Já foram referidos alguns problemas que surgem por causa da utilização 
incorreta dos contentores, assim seguem-se as 3 regras fundamentais para 
minimizar alguns destes problemas.

Outro problema muito frequente é o lixo fora dos contentores. Quando o 
contentor está cheio, as pessoas têm a tendência de deixar o lixo encostado 
ao contentor, o que origina vários problemas já referidos anteriormente. Para 
minimizar este problema aconselha-se as pessoas, a depositar o lixo durante 
a noite e na véspera dos dias de recolha.

O quadro seguinte informa os dias de recolha nas diferentes localidades do 
Concelho de Reguengos de Monsaraz.
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Coloque sempre o lixo 
em sacos de plástico e 
feche-os.

1.º

Colocar o saco 
plástico fechado 
dentro do contentor.

2.º

Fechar sempre a 
tampa do 
contentor.

3.º

Dias da recolha de lixo

Localidade
dias da semana

dia de recolha entre as 06h00 e as 13h00; 
dia sem recolha.
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Papel e Cartão
O papel e o cartão podem ser depositados em qualquer Ecoponto nos 
contentores azuis que se encontram distribuídos pelo Concelho de 
Reguengos de Monsaraz.

No contentor azul devem depositar-se embalagens de papel e cartão, tais 
como: 

- Jornais, revistas, papel de escrita, papéis de impressão, envelopes, papel 
de embrulho;

- Caixas de cereais, caixas de bolachas, caixas de ovos;

- Sacos e sacas de papel;

- Caixas de cartão (sem gordura), cintas de packs de garrafas, etc.

O que não se deve depositar?

No contentor azul não se devem depositar:

- Papel autocolante, papel plasticado, papel de alumínio;

- Papel de cozinha, guardanapos e lenços usados; 

- Toalhetes e fraldas; 

- Embalagens de produtos químicos;

- Embalagens com restos de comida e gordura.

Sabia que…

A reciclagem do papel/cartão permite, diminuir o consumo de dois dos 
recursos mais importantes para a existência da vida na terra: as árvores e a 
água.

Ao reciclar uma tonelada de papel evita-se o abate de 15 a 20 árvores, 
gastam-se, apenas, 2000 litros de água, diminui-se a poluição atmosférica 
em cerca 75% e as descargas para o meio aquático em 25%. 

No processo tradicional de produção de papel, o volume de água necessário 
pode chegar aos 100.000 litros e consome-se 2 a 3 vezes mais energia, por 
tonelada de papel, do que o processo de reciclagem.

?

x

Ecoponto Azul

Plástico
Os plásticos podem ser depositados em qualquer Ecoponto, nos contentores 
amarelos que se encontram distribuídos pelo Concelho de Reguengos de 
Monsaraz.

No contentor amarelo devem depositar-se as embalagens e outros produtos 
de plástico ou de metal, tais como:

- Garrafões e garrafas de água, de azeite, de óleos alimentares, de sumos, de 
vinagre, de óleo de motor, etc.;

- Embalagens de manteigas, de margarinas, de detergente e de produtos de 
higiene, de iogurtes líquidos e sólidos, de batatas fritas e aperitivos, etc.; 

- Sacos de plástico e de ráa;

- Esferovite, vasos de plástico, cabides de plástico, etc.;

- São também considerados como plásticos, as embalagens compostas por 
cartão e plástico como os pacotes de leite, de vinho, de sumo, de natas, de 
polpa de tomate, etc..

Atenção!

Deve espalmar as garrafas e garrafões, bem como os pacotes de leite, de 
sumo e ans, antes de os colocar no Ecoponto. Assim, o seu vizinho também 
tem espaço no Ecoponto.

O que não se deve depositar?

No contentor amarelo não se devem depositar:

- Garrafões de combustível;

 - Baldes;

- Cassetes de áudio e vídeo;

- Canetas;

- CD's e DVD's; 

- Rolhas de cortiça;

- Talheres de plástico. 

Sabia que…

O plástico é um material muito versátil, transforma-se, com alguma 
facilidade, num objeto muito diferente do que foi anteriormente e permite que 
seja reciclado várias vezes sem prejuízo para a qualidade do material. 

Por exemplo: reciclar 5 garrafas de plástico permite a produção de poliéster 
suciente para fazer uma t-shirt XL.

?

x

!

Ecoponto Amarelo
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Metal
Os metais podem ser depositados em qualquer Ecoponto nos contentores 
amarelos que se encontram distribuídos pelo Concelho de Reguengos de 
Monsaraz.

No contentor amarelo devem depositar-se as embalagens e outros produtos 
de plástico ou de metal, tais como:

- Latas de bebidas, de conserva, de leite em pó, de leite condensado, de fruta, 
de aerossóis, etc.;

- Tubos metálicos de pasta de dentes, de polpa de tomate, etc.;  

-  Car icas ,  tabu le i ros  de  a lumín io ,  cab ides  metá l icos ,  e tc . .

O que não se deve depositar?

No contentor amarelo não se devem depositar:

- Eletrodomésticos; 

- Pilhas e baterias;

- Tachos e panelas;

- Ferramentas;

- Talheres de metal.

Sabia que…

Existe uma grande diversidade de metais que vão para o “lixo comum” e que 
podem ser reciclados, tais como: aço, ferro, cobre, alumínio, latão e outros. A 
reciclagem, da maior parte destes metais, não acarreta nenhuma perda das 
suas propriedades físicas, podendo assim ser reciclado vezes sem conta.

Reciclar o metal permite:

Um menor consumo de energia; a energia utilizada para fazer uma lata de 
alumínio a partir de matérias-primas naturais é suciente para fazer 20 latas 
de alumínio reciclado. Reciclar uma lata de alumínio é o equivalente a 
poupar energia suciente para ver televisão durante 3 horas.

?
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Ecoponto Amarelo

Vidro
Os vidros podem ser depositados em qualquer Ecoponto nos contentores 
verdes que se encontram distribuídos por todo o Concelho de Reguengos de 
Monsaraz.

No contentor verde devem depositar-se embalagens de vidro tais como: 

- Garrafas e garrafões de água, de cerveja, de vinho, de azeite, etc.;

- Frascos e boiões de conservas, de doces, de cosméticos, etc..

Atenção!

Ao colocar os frascos e boiões no vidrão deve passa-los por água para retirar 
os resíduos de comida. Deve, também, retirar as tampas de metal ou plástico 
para as depositar no Ecoponto correspondente.

O que não se deve depositar?

No Ecoponto verde não devem depositar-se:

- Loiças e porcelanas, como por exemplo; pratos, copos, cristais, etc.;

- Lâmpadas, vidro de janelas e espelhos. 

- Embalagens de medicamentos.

Sabia que…

O vidro é um resíduo 100% reciclável, podendo ser reciclado 
indenidamente, sendo que no processo de reciclagem não existem perdas 
de qualidade ou de matéria-prima. Cada tonelada de vidro limpo dá origem a 
uma tonelada de vidro novo.

Reciclar o vidro permite:

Um menor consumo de energia; o processo de produção do vidro novo e de 
vidro reciclado é o mesmo, mas a temperatura de fundição é mais baixa para 
produzir vidro reciclado, originando uma redução das emissões de poluentes 
atmosféricos em cerca de 20%, pois existe uma diminuição do combustível 
consumido.

Ecoponto Verde

?
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Metal
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de plástico ou de metal, tais como:

- Latas de bebidas, de conserva, de leite em pó, de leite condensado, de fruta, 
de aerossóis, etc.;

- Tubos metálicos de pasta de dentes, de polpa de tomate, etc.;  

-  Car icas ,  tabu le i ros  de  a lumín io ,  cab ides  metá l icos ,  e tc . .

O que não se deve depositar?

No contentor amarelo não se devem depositar:

- Eletrodomésticos; 

- Pilhas e baterias;

- Tachos e panelas;

- Ferramentas;

- Talheres de metal.

Sabia que…

Existe uma grande diversidade de metais que vão para o “lixo comum” e que 
podem ser reciclados, tais como: aço, ferro, cobre, alumínio, latão e outros. A 
reciclagem, da maior parte destes metais, não acarreta nenhuma perda das 
suas propriedades físicas, podendo assim ser reciclado vezes sem conta.

Reciclar o metal permite:

Um menor consumo de energia; a energia utilizada para fazer uma lata de 
alumínio a partir de matérias-primas naturais é suciente para fazer 20 latas 
de alumínio reciclado. Reciclar uma lata de alumínio é o equivalente a 
poupar energia suciente para ver televisão durante 3 horas.

?

x

Ecoponto Amarelo

Vidro
Os vidros podem ser depositados em qualquer Ecoponto nos contentores 
verdes que se encontram distribuídos por todo o Concelho de Reguengos de 
Monsaraz.

No contentor verde devem depositar-se embalagens de vidro tais como: 

- Garrafas e garrafões de água, de cerveja, de vinho, de azeite, etc.;

- Frascos e boiões de conservas, de doces, de cosméticos, etc..

Atenção!

Ao colocar os frascos e boiões no vidrão deve passa-los por água para retirar 
os resíduos de comida. Deve, também, retirar as tampas de metal ou plástico 
para as depositar no Ecoponto correspondente.

O que não se deve depositar?

No Ecoponto verde não devem depositar-se:

- Loiças e porcelanas, como por exemplo; pratos, copos, cristais, etc.;

- Lâmpadas, vidro de janelas e espelhos. 

- Embalagens de medicamentos.

Sabia que…

O vidro é um resíduo 100% reciclável, podendo ser reciclado 
indenidamente, sendo que no processo de reciclagem não existem perdas 
de qualidade ou de matéria-prima. Cada tonelada de vidro limpo dá origem a 
uma tonelada de vidro novo.

Reciclar o vidro permite:

Um menor consumo de energia; o processo de produção do vidro novo e de 
vidro reciclado é o mesmo, mas a temperatura de fundição é mais baixa para 
produzir vidro reciclado, originando uma redução das emissões de poluentes 
atmosféricos em cerca de 20%, pois existe uma diminuição do combustível 
consumido.

Ecoponto Verde

?

x

!

S
e

p
a

ra
ç
ã

o
 e

 r
e

c
ic

la
g

e
m

 
d

e
 r

e
s
íd

u
o

s

7



Pilhas e baterias
As pilhas e baterias de pequenos eletrodomésticos como por exemplo as 
baterias do telemóvel, podem ser depositadas, nos locais disponíveis para a 
recolha seletiva, tais como:

- Contentores vermelhos dos Ecopontos que se encontram distribuídos pelo 
Concelho de Reguengos de Monsaraz;

- Pilhões disponíveis nos supermercados e nos retalhistas.

No contentor vermelho devem depositar-se:

-Todos os diferentes tipos de pilhas, desde as usadas nos comandos, 
lanternas, relógios, brinquedos, etc.;

-Todos os diferentes tipos de baterias, como as que são usadas nos 
telemóveis, computadores, ferramentas elétricas, máquinas fotográcas e 
de lmar, etc..  

Atenção!

De acordo com a Lei n.º 6/2009 de 6 de janeiro, não é obrigatório efetuar 
qualquer compra para se entregar este tipo de equipamento nos 
supermercados e retalhistas.

O que não se deve depositar?

No contentor vermelho não se devem depositar:

- Baterias de grandes dimensões como as utilizadas nos automóveis.

Sabia que…

A reciclagem de pilhas permite recuperar materiais como o aço, o carbono, o 
zinco e o manganês e utilizá-los novamente em processos produtivos. Evita-
se, assim, retirar da Natureza, por exploração mineira, maiores quantidades 
destes minerais. 

Na prática, estamos a diminuir a quantidade de resíduos a serem enviados 
para aterro sanitário ou serem deixados em locais inapropriados, 
contaminando os solos e a água.

Ecoponto Vermelho

?

x

!

Equipamentos elétricos e eletrónicos 
(EEE)
Podem ser reciclados todos os equipamentos elétricos e eletrónicos que 
funcionam ligados à corrente elétrica ou a pilhas/baterias.

Consoante a dimensão do aparelho, poderá ser depositado no Ponto Eletrão, 
no Depositrão, nos retalhistas deste tipo de equipamentos ou no EcoCentro.

Atenção!

O Decreto-Lei n.º 230/2004 dene que: só se pode entregar um grande 
eletrodoméstico ao retalhista se se adquirir um equipamento equivalente e 
que desempenhe as mesmas funções do equipamento entregue. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 174/2005, todos nós, enquanto utilizadores 
particulares, devemos entregar os nossos EEE's nos locais apropriados à 
sua recolha e valorização, não o fazer, é punível por Lei. 

O que não se deve depositar?

No contentor de recolha não se devem depositar:

- Ferramentas elétricas e eletrónicas industriais xas ou de grandes 
dimensões;

- Lâmpadas incandescentes (comuns ou de halogénio);

- Aparelhos médicos implantados e infetados.

Atenção!

NUNCA coloque os equipamentos ao lado dos contentores do lixo.   

Sabia que…

Os EEE’s são constituídos por uma grande variedade de materiais, tais 
como: plásticos, vidros, metais ferrosos e não ferrosos, metais preciosos e 
alguns materiais perigosos.

No processo de reciclagem dos EEE’s, o seu desmantelamento é efetuado 
com o máximo rigor, separando todos os seus constituintes com bastante 
cuidado. Depois desta separação, todas os resíduos terão um destino 
adequado, podendo ser valorizados por outras indústrias ou eliminados em 
aterro sanitário. 

Todo o processo de desmantelamento rigoroso permite, uma economia dos 
recursos naturais e uma diminuição nos gastos de energia, que têm uma 
ligação direta com a diminuição de emissões poluentes.

?

x
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Reciclagem de EEE e Lâmpadas
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Pilhas e baterias
As pilhas e baterias de pequenos eletrodomésticos como por exemplo as 
baterias do telemóvel, podem ser depositadas, nos locais disponíveis para a 
recolha seletiva, tais como:

- Contentores vermelhos dos Ecopontos que se encontram distribuídos pelo 
Concelho de Reguengos de Monsaraz;

- Pilhões disponíveis nos supermercados e nos retalhistas.

No contentor vermelho devem depositar-se:

-Todos os diferentes tipos de pilhas, desde as usadas nos comandos, 
lanternas, relógios, brinquedos, etc.;

-Todos os diferentes tipos de baterias, como as que são usadas nos 
telemóveis, computadores, ferramentas elétricas, máquinas fotográcas e 
de lmar, etc..  

Atenção!

De acordo com a Lei n.º 6/2009 de 6 de janeiro, não é obrigatório efetuar 
qualquer compra para se entregar este tipo de equipamento nos 
supermercados e retalhistas.

O que não se deve depositar?

No contentor vermelho não se devem depositar:

- Baterias de grandes dimensões como as utilizadas nos automóveis.

Sabia que…

A reciclagem de pilhas permite recuperar materiais como o aço, o carbono, o 
zinco e o manganês e utilizá-los novamente em processos produtivos. Evita-
se, assim, retirar da Natureza, por exploração mineira, maiores quantidades 
destes minerais. 

Na prática, estamos a diminuir a quantidade de resíduos a serem enviados 
para aterro sanitário ou serem deixados em locais inapropriados, 
contaminando os solos e a água.

Ecoponto Vermelho
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Equipamentos elétricos e eletrónicos 
(EEE)
Podem ser reciclados todos os equipamentos elétricos e eletrónicos que 
funcionam ligados à corrente elétrica ou a pilhas/baterias.

Consoante a dimensão do aparelho, poderá ser depositado no Ponto Eletrão, 
no Depositrão, nos retalhistas deste tipo de equipamentos ou no EcoCentro.

Atenção!

O Decreto-Lei n.º 230/2004 dene que: só se pode entregar um grande 
eletrodoméstico ao retalhista se se adquirir um equipamento equivalente e 
que desempenhe as mesmas funções do equipamento entregue. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 174/2005, todos nós, enquanto utilizadores 
particulares, devemos entregar os nossos EEE's nos locais apropriados à 
sua recolha e valorização, não o fazer, é punível por Lei. 

O que não se deve depositar?

No contentor de recolha não se devem depositar:

- Ferramentas elétricas e eletrónicas industriais xas ou de grandes 
dimensões;

- Lâmpadas incandescentes (comuns ou de halogénio);

- Aparelhos médicos implantados e infetados.

Atenção!

NUNCA coloque os equipamentos ao lado dos contentores do lixo.   

Sabia que…

Os EEE’s são constituídos por uma grande variedade de materiais, tais 
como: plásticos, vidros, metais ferrosos e não ferrosos, metais preciosos e 
alguns materiais perigosos.

No processo de reciclagem dos EEE’s, o seu desmantelamento é efetuado 
com o máximo rigor, separando todos os seus constituintes com bastante 
cuidado. Depois desta separação, todas os resíduos terão um destino 
adequado, podendo ser valorizados por outras indústrias ou eliminados em 
aterro sanitário. 

Todo o processo de desmantelamento rigoroso permite, uma economia dos 
recursos naturais e uma diminuição nos gastos de energia, que têm uma 
ligação direta com a diminuição de emissões poluentes.
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Reciclagem de EEE e Lâmpadas
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Lâmpadas 
As lâmpadas usadas podem ser depositadas nos locais disponíveis de 
recolha seletiva, tais como:

- No Depositrão, disponíveis nos supermercados;

- No Ponto Eletrão, disponível nos Bombeiros Voluntários de Reguengos de 
Monsaraz;

- Nos retalhistas, onde possa adquirir estes equipamentos. 

Existem 2 tipos de lâmpadas que podem ser depositas nos “contentores” ou 
entregues nos retalhistas, são elas: as lâmpadas de descarga (incluem as 
lâmpadas uorescentes, as lâmpadas uorescentes compactas e as 
lâmpadas de vapores metálicos) e as lâmpadas LED’s.

?

x

!

Reciclagem de EEE e Lâmpadas

Atenção!

De acordo com a Lei n.º 6/2009 de 6 de janeiro, não é obrigatório efectuar 
qualquer compra para se entregar este tipo de equipamento nos 
supermercados e retalhistas.

O que não se deve depositar?

As lâmpadas incandescentes “normais” e as de halogénio não devem ser 
depositadas nem entregues nos retalhistas.

Estas lâmpadas devem ser colocadas no lixo indiferenciado.

Sabia que…

As lâmpadas uorescentes são compostas por mercúrio, um tóxico que pode 
provocar a contaminação dos solos e dos lençóis de água do subsolo. Por 
este motivo é de extrema importância depositar as lâmpadas usadas nos 
locais corretos para posterior recolha e reciclagem por parte das entidades 
acreditadas para esse efeito.

Correto manuseamento das lâmpadas uorescentes
O mercúrio presente nas lâmpadas uorescentes é tóxico. No caso de uma 
destas lâmpadas se partir, efetue o seguinte procedimento.

No caso da lâmpada se partir sobre uma carpete o procedimento é o 
seguinte:

1. Sair e fazer sair as crianças, adultos e animais da divisão.

2. Abrir as janelas e ventilar a divisão pelo menos por 15 minutos antes de limpar. 
(não utilizar o ar condicionado para este efeito)

3. Colocar luvas de borracha e recolher os fragmentos com uma vassoura. (não 
utilizar o aspirador, pois vai espalhar as partículas de mercúrio pela casa)

4. Limpar as superfícies duras com um pano húmido. (evitar utilizar produtos de 
limpeza)

5. Colocar os vidros partidos, as luvas de borracha o e pano húmido num saco 
plástico resistente e fechá-lo corretamente.

6. Colocar este saco na estação de tratamento de resíduos ou num coletor de 
EEE.

1. Sair e fazer sair as crianças, adultos e animais da divisão.

2. Abrir as janelas e ventilar a divisão pelo menos por 15 minutos antes de limpar. 
(não utilizar o ar condicionado para este efeito)

3. Colocar luvas de borracha e recolher os fragmentos com a mão.
(não utilizar o aspirador, pois vai espalhar as partículas de mercúrio pela casa)

4. Limpe a carpete com ta adesiva, para agarrar os pequenos pedaços de 
mercúrio ou de pó residual.

5. Colocar os vidros partidos, as luvas de borracha, as tas adesivas num saco 
plástico resistente e fechá-lo corretamente.

6. Colocar este saco na estação de tratamento de resíduos ou num coletor de 
EEE.

Reciclagem de EEE e Lâmpadas
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Lâmpadas 
As lâmpadas usadas podem ser depositadas nos locais disponíveis de 
recolha seletiva, tais como:

- No Depositrão, disponíveis nos supermercados;

- No Ponto Eletrão, disponível nos Bombeiros Voluntários de Reguengos de 
Monsaraz;

- Nos retalhistas, onde possa adquirir estes equipamentos. 

Existem 2 tipos de lâmpadas que podem ser depositas nos “contentores” ou 
entregues nos retalhistas, são elas: as lâmpadas de descarga (incluem as 
lâmpadas uorescentes, as lâmpadas uorescentes compactas e as 
lâmpadas de vapores metálicos) e as lâmpadas LED’s.

?
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Reciclagem de EEE e Lâmpadas

Atenção!

De acordo com a Lei n.º 6/2009 de 6 de janeiro, não é obrigatório efectuar 
qualquer compra para se entregar este tipo de equipamento nos 
supermercados e retalhistas.

O que não se deve depositar?

As lâmpadas incandescentes “normais” e as de halogénio não devem ser 
depositadas nem entregues nos retalhistas.

Estas lâmpadas devem ser colocadas no lixo indiferenciado.

Sabia que…

As lâmpadas uorescentes são compostas por mercúrio, um tóxico que pode 
provocar a contaminação dos solos e dos lençóis de água do subsolo. Por 
este motivo é de extrema importância depositar as lâmpadas usadas nos 
locais corretos para posterior recolha e reciclagem por parte das entidades 
acreditadas para esse efeito.

Correto manuseamento das lâmpadas uorescentes
O mercúrio presente nas lâmpadas uorescentes é tóxico. No caso de uma 
destas lâmpadas se partir, efetue o seguinte procedimento.

No caso da lâmpada se partir sobre uma carpete o procedimento é o 
seguinte:

1. Sair e fazer sair as crianças, adultos e animais da divisão.

2. Abrir as janelas e ventilar a divisão pelo menos por 15 minutos antes de limpar. 
(não utilizar o ar condicionado para este efeito)

3. Colocar luvas de borracha e recolher os fragmentos com uma vassoura. (não 
utilizar o aspirador, pois vai espalhar as partículas de mercúrio pela casa)

4. Limpar as superfícies duras com um pano húmido. (evitar utilizar produtos de 
limpeza)

5. Colocar os vidros partidos, as luvas de borracha o e pano húmido num saco 
plástico resistente e fechá-lo corretamente.

6. Colocar este saco na estação de tratamento de resíduos ou num coletor de 
EEE.

1. Sair e fazer sair as crianças, adultos e animais da divisão.

2. Abrir as janelas e ventilar a divisão pelo menos por 15 minutos antes de limpar. 
(não utilizar o ar condicionado para este efeito)

3. Colocar luvas de borracha e recolher os fragmentos com a mão.
(não utilizar o aspirador, pois vai espalhar as partículas de mercúrio pela casa)

4. Limpe a carpete com ta adesiva, para agarrar os pequenos pedaços de 
mercúrio ou de pó residual.

5. Colocar os vidros partidos, as luvas de borracha, as tas adesivas num saco 
plástico resistente e fechá-lo corretamente.

6. Colocar este saco na estação de tratamento de resíduos ou num coletor de 
EEE.

Reciclagem de EEE e Lâmpadas
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Óleos Alimentares Usados (OAU)
Os óleos alimentares usados podem ser depositados em qualquer Oleão que 
se encontram distribuídos por todo o Concelho de Reguengos de Monsaraz e 
em alguns hipermercados.
Podem-se depositar todos os óleos alimentares usados, independentemente 
da sua origem vegetal (de girassol, de soja, de milho, de palma, etc.). 

Atenção!
Não deve despejar o conteúdo da garrafa para o interior do Oleão, pois estão 
preparados para receber garrafas ou garrafões no seu interior.

O que não se deve depositar?
Estes contentores não são apropriados para se depositar azeite, óleos 
lubricantes industriais de base mineral (óleos de motores e de sistemas de 
transmissão) e óleos hidráulicos.

Sabia que…
Os OAU, quando não são descartados de um modo correto, causam graves 
problemas a nível ambiental, principalmente nas linhas de águas e nas 
ETAR's municipais.
- Nunca deite o óleo alimentar usado pela canalização, um litro de óleo 
alimentar usado contamina cerca de um milhão de litros de água.

A vantagem de separar os óleos alimentares usados é que estes podem ser 
reutilizados em outras indústrias tão distintas como: a indústria de tintas, a 
indústria de cosméticos/higiene (produção de sabão) e a indústria petrolífera 
(produção de biodiesel).

Como utilizar corretamente dos Oleões?
Já foram referidos alguns problemas que surgem por causa da incorreta 
deposição dos OAU nos contentores, assim seguem-se as 3 regras 
fundamentais para minimizar alguns destes problemas.

Reciclagem de OAU

?

x

!

1. deixar arrefecer o óleo

2. colocar num recipiente de plástico e fechar

3. colocar o recipiente fechado no oleão

A reciclagem destes resíduos, desde que provenientes de habitações, 
cumpre o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro que os equipara a 
qualquer outro resíduo produzido, sendo que os particulares têm o dever de 
dar o destino adequado a estes resíduos.

Onde posso depositar?

Pode entregar todos os medicamentos e embalagens fora de uso nas 
farmácias, sendo depois encaminhados para o destino adequado.

O que posso depositar?

Podem-se depositar todo e qualquer tipo de medicamentos e de embalagens 
nas suas mais variadas formas e formatos. 

No ato de entrega deve ter o cuidado de: 

- Separar os medicamentos fora de uso: consumo suspenso pelo médico e 
fora do prazo de validade;

- Separar as embalagens vazias e acessórios (colheres medida, copos 
medida, etc.);

- Vericar se as embalagens com medicamentos líquidos vão bem fechadas 
para evitar derramar o conteúdo.

São aceites também os medicamentos e as embalagens de medicamentos de 
uso veterinário.

Reciclar os medicamentos permite

Os medicamentos são produtos constituídos por materiais com uma vida 
curta, a sua validade é limitada, a reciclagem permite que estes materiais 
readquiram algumas das características iniciais o que promove o aumento 
de vida dos mesmos, maximizando o valor extraído das matérias-primas e 
consequente conservação dos recursos naturais. 

A decomposição destes resíduos em aterro sanitário torna-se um problema, 
pois contamina os restantes resíduos depositados no aterro, o que pode 
originar problemas de poluição dos solos e dos recursos hídricos.

A importância do impacto ambiental destes resíduos quando chegam aos 
solos ou às linhas de água prende-se com o facto de a sua elaboração ser 
feita com o intuito de obter efeitos biológicos em organismos alvo, os quais 
podem ser replicado a outros seres presentes no meio ambiente, podendo 
interferir diretamente com os ecossistemas, sobretudo nos aquáticos, uma 
vez que esse meio serve de destino nal para a maioria dos resíduos 
humanos, incluindo os medicamentos.

!

Reciclagem de Medicamentos
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Óleos Alimentares Usados (OAU)
Os óleos alimentares usados podem ser depositados em qualquer Oleão que 
se encontram distribuídos por todo o Concelho de Reguengos de Monsaraz e 
em alguns hipermercados.
Podem-se depositar todos os óleos alimentares usados, independentemente 
da sua origem vegetal (de girassol, de soja, de milho, de palma, etc.). 

Atenção!
Não deve despejar o conteúdo da garrafa para o interior do Oleão, pois estão 
preparados para receber garrafas ou garrafões no seu interior.

O que não se deve depositar?
Estes contentores não são apropriados para se depositar azeite, óleos 
lubricantes industriais de base mineral (óleos de motores e de sistemas de 
transmissão) e óleos hidráulicos.

Sabia que…
Os OAU, quando não são descartados de um modo correto, causam graves 
problemas a nível ambiental, principalmente nas linhas de águas e nas 
ETAR's municipais.
- Nunca deite o óleo alimentar usado pela canalização, um litro de óleo 
alimentar usado contamina cerca de um milhão de litros de água.

A vantagem de separar os óleos alimentares usados é que estes podem ser 
reutilizados em outras indústrias tão distintas como: a indústria de tintas, a 
indústria de cosméticos/higiene (produção de sabão) e a indústria petrolífera 
(produção de biodiesel).

Como utilizar corretamente dos Oleões?
Já foram referidos alguns problemas que surgem por causa da incorreta 
deposição dos OAU nos contentores, assim seguem-se as 3 regras 
fundamentais para minimizar alguns destes problemas.

Reciclagem de OAU
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1. deixar arrefecer o óleo

2. colocar num recipiente de plástico e fechar

3. colocar o recipiente fechado no oleão

A reciclagem destes resíduos, desde que provenientes de habitações, 
cumpre o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro que os equipara a 
qualquer outro resíduo produzido, sendo que os particulares têm o dever de 
dar o destino adequado a estes resíduos.

Onde posso depositar?

Pode entregar todos os medicamentos e embalagens fora de uso nas 
farmácias, sendo depois encaminhados para o destino adequado.

O que posso depositar?
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A importância do impacto ambiental destes resíduos quando chegam aos 
solos ou às linhas de água prende-se com o facto de a sua elaboração ser 
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O Decreto-Lei nº 111/2001 de 6 de abril, dene que, qualquer entidade que 
fabrique, importe ou introduza pneus novos ou em segunda-mão no mercado 
nacional, é responsavel pela recolha, transporte e destino nal adequado dos 
pneus usados. Assim, a população pode entregar os pneus usados nos 
retalhistas ou empresas de recauchutagem sem encargos para estes.
Pode, também, depositar todo o tipo de pneus no aterro sanitário de Évora 
que depois faz o seu encaminhamento para as empresas de transformação.

O que posso depositar?
Podem-se reciclar os pneus das viaturas ligeiras, pesadas ou industriais de 
todos os tamanhos e composições. 

Atenção!
Nunca coloque os pneus ao lado do contentor do lixo nem os abandone no 
campo.

Reciclar pneus permite
Os pneus são construídos por várias “camadas” constituídas por matérias-
primas escassas e de difícil extração. O pneu apresenta um “esqueleto” em 
aço e uma banda de rodagem de borracha, esta borracha é construída a 
partir de derivados de petróleo.

O processo de fabrico de pneus novos, desde a extração de matéria-prima à 
produção, envolve um elevado consumo de energia e libertação de dióxido de 
carbono.

Para além das vantagens ambientais, resultantes da não extracção de 
matérias – primas e de produção, existe também a vantagem de no caso dos 
pneus que estão demasiado danicados e sem recuperação possível, serem 
transformados em granulado de borrachas entre outras aplicações, e 
utilizados como um dos constituintes do asfalto, trazendo vantagens ao nível 
da aderência e da eciência da travagem.

Reciclagem de Pneus

!

As madeiras e derivados podem ser depositados no EcoCentro de 
Reguengos de Monsaraz que depois faz o seu encaminhamento para as 
empresas de transformação.
Podem ser entregues no EcoCentro restos de edifícios demolidos, móveis que 
já não são utilizados, caixas de madeira usadas na grande distribuição ou nas 
indústrias, paletes de madeira e embalagens de vinho e queijos, soalhos e 
tetos falsos, etc..
No caso de ser empresário e receber muito material em caixas de madeira ou 
em paletes, deve solicitar à empresa que as entrega, que as recolha para 
nova utilização. 

O que não se deve depositar?
Madeiras impregnadas de tintas à base de chumbo.

Sabia que…
A madeira é um resíduo com elevado grau de reutilização, pode ser reciclada 
para ter novas utilizações. 
Quase toda a madeira pode ser reutilizada, independente das suas 
condições. As madeiras que estão em boas condições podem ser tratadas e 
vendidas novamente como novas e as madeiras que estão em más condições 
podem, em último caso, ser trituradas e vendidas como briquetes para a 
lareira.
A reutilização da madeira evita a libertação para a atmosfera do dióxido de 
carbono acumulado no seu interior, desta forma previne-se a libertação de 
um gás com efeito estufa e reduz-se o corte de árvores, fonte natural de 
oxigénio.

?
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Se comprar um novo, pode pedir à loja 
para recolher o antigo.
Pode entregar diretamente e de forma 
gratuita no EcoCentro de Reguengos de 
Monsaraz ou pode pedir aos Serviços de 
Ambiente Municipais - a recolha é 
gratuita (consulte as moradas e contactos 
nas costas deste folheto).

Como deito fora eletrodomésticos 
grandes (exemplo: frigoríco)?

Pode entregar diretamente no EcoCentro 
de Reguengos de Monsaraz ou pedir aos 
Serviços de Ambiente Municipais - a 
recolha é gratuita.
Consulte as moradas e contactos nas 
costas do folheto.

O que faço aos restos das podas e do 
jardim (resíduos verdes)?

Recolha-os num saco de plástico, feche o 
saco de plástico e deite no contentor.

O que faço aos dejetos e fezes dos 
animais?

Sabe que fazem bem à terra da sua horta 
ou jardim? Depois de totalmente 
apagadas pode espalhá-las nos seus 
canteiros ou guardá-las num saco de 
plástico, fechá-lo e deitar no contentor.

O que faço às cinzas e brasas da lareira?

Deve deitar no pilhão que se encontra nos 
Ecopontos espalhados pelos concelho e 
em alguns hipermercados.

O que faço às pilhas e baterias usadas?

Deve ir juntando o óleo numa garrafa de 
plástico, fechá-la e deitar a garrafa 
fechada no oleão.

O que faço aos óleos alimentares usados?

Depois de bem escorrida a parte líquida, 
recolha o restante para dentro de um saco 
de plástico, feche-o e coloque-o no 
contentor.

O que faço aos restos da sopa ou das 
matanças?

Dirija-se ao contentor mais próximo para 
deitar o lixo em sacos devidamente 
fechados.

O que faço se o contentor estiver 
demasiado cheio?

Deve entregar diretamente no EcoCentro 
de Reguengos de Monsaraz (consulte as 
moradas e contactos nas costas do 
folheto).

O que faço ao entulho de obras?

Pode entregar diretamente no EcoCentro 
de Reguengos de Monsaraz ou pode 
pedir  aos  Serv iços  de  Ambiente 
Municipais - a recolha é gratuita 
(consulte as moradas e contactos nas 
costas deste folheto).

Como deito fora móveis ou objetos 
volumosos?

Se comprar um novo, pode pedir à loja 
para car com o antigo.
Pode entregar diretamente e de forma 
gratuita no EcoCentro de Reguengos de 
Monsaraz (consulte as moradas e 
contactos nas costas do folheto).
Pode deixá-los nos pontos de recolha que 
se encontram nos bombeiros, nos 
hipermercados e em outras lojas no 
Concelho de Reguengos de Monsaraz.

O  q u e  f a ç o  a o s  p e q u e n o s 
eletrodomésticos (ex: rádio a pilhas) e às 
lâmpadas economizadoras? Boas

Práticas
Ambientais

No capítulo anterior, procura-se esclarecer as dúvidas mais 
comuns relativamente à separação e reciclagem dos resíduos. 
Neste capítulo serão sugeridas medidas/dicas que vão permitir 
uma diminuição do impacto que cada um de nós tem no planeta, 
preservando, assim, o ambiente e os recursos naturais. 
As medidas/dicas sugeridas, também são úteis para reduzir os 
gastos mensais xos de eletricidade e água. Assim, para além de 
preservar o ambiente com práticas ecologicamente mais corretas, 
também vai poupar algum dinheiro, o que por si só é incentivo 
suciente para adotar algumas das medida/dicas aconselhadas.
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Todos os dias cada pessoa produz mais de 1 quilo de resíduos, desde 
resíduos de plástico e metal, passando pelos resíduos verdes e resíduos 
têxteis. Contudo, existem várias ações no seu dia-a-dia que, ligeiramente, 
alteradas, traduzem-se numa redução ou reutilização dos resíduos que 
produzimos.

Ficam aqui algumas sugestões para reduzir ou reutilizar os resíduos 
gerados por si e pela sua família

- Não compre bens supéruos, mas apenas o estritamente necessário, de 
forma a salvaguardar ao máximo os recursos naturais e as matérias-primas, 
para além de reduzir os gastos mensais.

- Quando for às compras, escolha embalagens familiares em detrimento das 
individuais. Deste modo, reduzirá o gasto de papel, cartão e plástico, o que se 
traduzirá numa diminuição do abate de árvores e da extração de petróleo. 

- Dê a roupa que já não usa, mas que ainda se encontra em boas condições. 
Assim, terá mais espaço em sua casa e, ao mesmo tempo, está a ter uma 
atitude solidária. Se a roupa já não estiver em boas condições pode depositá-
la no EcoCentro e esta ser reciclada pela indústria têxtil. 

- Se gosta de ler revistas ou jornais diários, fale com um vizinho ou amigo e 
combinem comprá-los em dias alternados, ou em alternativa dirija-se a uma 
biblioteca ou livraria e consulte livros ou jornais do dia. Ao aceitar estas 
sugestões, estará a diminuir a quantidade de árvores abatidas e reduzirá as 
emissões de dióxido de carbono em cerca de 35kg por ano.  

- Faça compostagem em sua casa, poderá produzir o seu próprio fertilizante 
natural, evitará o envio de alguns quilogramas de resíduos orgânicos para os 
aterros e reduzirá a emissão de metano para a atmosfera em cerca de 3%.

- Imprima a frente e o verso das folhas de papel ou escreva no verso das 
mesmas quando já não necessitar delas.

- Quando for às compras, opte sempre pelos produtos que não têm 
embalagens de cartão como segunda proteção, como é o caso de algumas 
marcas de atum e outros enlatados, cremes para a pele, iogurtes, entre 
outros.

Reduzir os resíduos

- Quando for às compras, leve o seu saco, que deverá ser grande e resistente. 

- Prera reparar o seu calçado, vestuário, mobiliário e eletrodomésticos, só 
em último caso compre novos.

- Prera sempre as embalagens retornáveis, como as garrafas de vidro das 
cervejas.

- Leve para o emprego uma caneca para tomar água e café. Esqueça de vez 
os copos plásticos. 

- Prera sempre adquirir artigos recarregáveis, como isqueiros, pilhas, 
ambientadores, detergentes, canetas, etc..  

- Aproveite os papéis de embrulho dos presentes que lhe oferecem para mais 
tarde poder utilizá-los em épocas festivas.

- Quando tiver uma capa de argolas cheia e precisar da utilizar, não compre 
uma nova: retire as folhas e aglomere-as com a ajuda de um cordel ou o de 
lã, assim, cará com a capa de argolas novamente disponível. 

- Dê um novo uso aos materiais que tem em casa e que não precisa. Seja 
criativo e faça as suas próprias peças de decoração. De certeza que serão 
únicas e apreciadas.
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A água é um bem essencial à vida e apesar da superfície do nosso planeta estar 
coberta por 71% de água, só cerca de 3%, do total de água disponível no planeta, é 
“água doce”. 

Apesar da melhoria substancial do tratamento de água por parte da autarquia e da 
possibilidade de reutilizar a água, a gestão dos recursos hídricos deve ser feita com 
cuidado e moderação. 

Para que a gestão dos recursos hídricos seja mais eciente, os munícipes têm um 
papel importante e fundamental a desempenhar, através do uso consciente da 
água. Assim apresentam-se uma série de medida/dicas que podem ser, facilmente, 
postas em prática para melhorar o eciente uso da água, o que traz vantagens ao 
nível da gestão dos recursos hídricos e dos gastos mensais que cada munícipe tem 
no nal do mês.

 Na Cozinha

- Se lavar a loiça manualmente, encha o lava-loiça ou opte por um alguidar, em vez 
de ter a água a correr;
- Quando lavar frutas e legumes utilize um recipiente com água em vez de ter a água 
a correr e aproveite a água resultante da lavagem para regar as plantas;
- Utilize o frigoríco para descongelar os alimentos em vez de utilizar a água da 
torneira, não só pelo uso eciente da água como pela segurança alimentar;
- Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa com carga completa;
- Se tiver pouca quantidade de roupa opte por lavá-la à mão.

 Nas Torneiras

- Evite deixar as torneiras a correr por muito tempo;
- Utilize reguladores de caudal em todas as torneiras;
- Mantenha as torneiras bem fechadas para não pingarem e se estas estiverem 
avariadas mande consertá-las rapidamente;
- Prera torneiras misturadoras, pois estas gastam menos água do que duas 
torneiras individuais. 

Poupar água

 Na Casa de Banho

- Quando lavar os dentes utilize um copo com água ou abra a torneira só quando for 
necessário;
- Ao fazer a barba opte por encher o lavatório em vez de ter a torneira a correr;
- Para a descarga do autoclismo opte por instalar um regulador de caudal ou um 
depósito duplo com botão de controlo ou então utilize o método tradicional de 
colocar uma garrafa de água no depósito;
- Prera o duche em vez do banho de imersão e opte por diminuir o duche ou então 
fazer pausas entre o ensaboamento;
- Recolha a água fria que sai do duche para regar as plantas ou para as descargas 
sanitárias.

 Ao Lavar o Carro

- Quando lavar o carro opte pelo balde e esponja em vez de usar a mangueira;
- Aproveite a água da chuva para lavar o carro.

 Na Rega

- Utilize a água da chuva ou então opte pelo regador ou rega automática de baixo 
caudal em vez da mangueira;
- Opte por regar nas horas de menor calor, ao amanhecer ou ao m da tarde;
- Prera plantas típicas da região, pois estão mais adaptadas ao clima e averigúe se 
as plantar necessitam de água;
- As zonas relvadas consomem muita água, opte pela casca de pinheiro, esta 
conserva a humidade da terra.

 Na Rua

- Se detetar uma rotura na via pública (rua ou jardim) avise a Câmara Municipal.
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A água é um bem essencial à vida e apesar da superfície do nosso planeta estar 
coberta por 71% de água, só cerca de 3%, do total de água disponível no planeta, é 
“água doce”. 

Apesar da melhoria substancial do tratamento de água por parte da autarquia e da 
possibilidade de reutilizar a água, a gestão dos recursos hídricos deve ser feita com 
cuidado e moderação. 

Para que a gestão dos recursos hídricos seja mais eciente, os munícipes têm um 
papel importante e fundamental a desempenhar, através do uso consciente da 
água. Assim apresentam-se uma série de medida/dicas que podem ser, facilmente, 
postas em prática para melhorar o eciente uso da água, o que traz vantagens ao 
nível da gestão dos recursos hídricos e dos gastos mensais que cada munícipe tem 
no nal do mês.

 Na Cozinha

- Se lavar a loiça manualmente, encha o lava-loiça ou opte por um alguidar, em vez 
de ter a água a correr;
- Quando lavar frutas e legumes utilize um recipiente com água em vez de ter a água 
a correr e aproveite a água resultante da lavagem para regar as plantas;
- Utilize o frigoríco para descongelar os alimentos em vez de utilizar a água da 
torneira, não só pelo uso eciente da água como pela segurança alimentar;
- Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa com carga completa;
- Se tiver pouca quantidade de roupa opte por lavá-la à mão.

 Nas Torneiras

- Evite deixar as torneiras a correr por muito tempo;
- Utilize reguladores de caudal em todas as torneiras;
- Mantenha as torneiras bem fechadas para não pingarem e se estas estiverem 
avariadas mande consertá-las rapidamente;
- Prera torneiras misturadoras, pois estas gastam menos água do que duas 
torneiras individuais. 

Poupar água

 Na Casa de Banho

- Quando lavar os dentes utilize um copo com água ou abra a torneira só quando for 
necessário;
- Ao fazer a barba opte por encher o lavatório em vez de ter a torneira a correr;
- Para a descarga do autoclismo opte por instalar um regulador de caudal ou um 
depósito duplo com botão de controlo ou então utilize o método tradicional de 
colocar uma garrafa de água no depósito;
- Prera o duche em vez do banho de imersão e opte por diminuir o duche ou então 
fazer pausas entre o ensaboamento;
- Recolha a água fria que sai do duche para regar as plantas ou para as descargas 
sanitárias.

 Ao Lavar o Carro

- Quando lavar o carro opte pelo balde e esponja em vez de usar a mangueira;
- Aproveite a água da chuva para lavar o carro.

 Na Rega

- Utilize a água da chuva ou então opte pelo regador ou rega automática de baixo 
caudal em vez da mangueira;
- Opte por regar nas horas de menor calor, ao amanhecer ou ao m da tarde;
- Prera plantas típicas da região, pois estão mais adaptadas ao clima e averigúe se 
as plantar necessitam de água;
- As zonas relvadas consomem muita água, opte pela casca de pinheiro, esta 
conserva a humidade da terra.

 Na Rua

- Se detetar uma rotura na via pública (rua ou jardim) avise a Câmara Municipal.
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A aplicação destas medidas/dicas promovem uma redução signicativa dos 
gastos de água. Em seguida apresenta-se um quadro resumo de quanto e 
onde se pode poupar.

Lembre-se de fazer sempre o controlo dos 
seus gastos através da leitura regular do 
contador e da fatura da água.

Lavar as mãos com a 
torneira sempre aberta 15L 13L

Fechar a torneira  
durante o ensaboamento 2L

Lavar os dentes com a 
torneira sempre aberta 19L 16L

Usar um copo ou fechar 
a torneira quando não é
usada

3L

Torneira a pingar
durante 1 dia

25L 25L
Torneiras bem fechadas 
e reparadas 0L

Fazer a barba com a 
torneira sempre aberta 50L 46,5LEncher o lavatório e

fechar a torneira
3,5L

Descarga do autoclismo 15L 1,5LCom garrafa
no reservatório

13,5L

Lavar loiça com água
corrente

110L

72L

80L

Encher o lava-loiça 2x 38L

Usar a máquina de lavar 
loiça 30L

Lavar o carro 
com mangueira 570L

513L

540L

Usar balde e esponja 57L

Na estação de serviço 30L

Lavar roupa à mão
(1 alguidar de roupa) 60L 22LMáquina de lavar roupa 38L

Tomar duche 80L 55L

175L

Duche curto 25L

200LBanho de imersão

quanto gasta com
utilização comum

quanto gasta com
utilização
cuidadosa

o que
poupa

!

A energia elétrica é produzida, em grande parte, através da utilização de 
recursos naturais não renováveis e altamente poluentes, contribuindo, desta 
forma, para o aumento entre outras da poluição atmosférica. 

Quanto mais energia elétrica consumimos em casa, maior é a necessidade de 
produzir energia, o que aumenta as emissões gasosas, assim, também 
depende de cada um de nós a diminuição das emissões gasosas para a 
atmosfera.

Existem várias maneiras de poupar electricidade: cortar diretamente com os 
gastos, utilizar a eletricidade de forma mais inteligente, ajustar os 
comportamentos nas atividades domésticas, entre outras.

Verique o seu contrato com a empresa que lhe fornece eletricidade
Aconselha-se que a primeira medida a tomar para reduzir a sua conta da 
eletricidade seja rever o seu contrato com a empresa que lhe fornece 
eletricidade, deve compará-lo com as novas ofertas que existem no mercado 
ou com outras tarifas mais económicas. A segunda medida é alterar os seus 
hábitos de consumo para se adequarem à nova tarifa.

Comportamentos que deve alterar para otimizar o consumo de 
energia

Comportamentos Gerais
- Desligue todos os aparelhos que possam ser mantidos em standby. A luz de 
presença vermelha faz com que os aparelhos continuem a gastar cerca de 
25% de energia.

- Desligue todos os aparelhos que não estão a ser utilizados no momento, 
computador, impressora, etc.

- Evite deixar o telemóvel a carregar toda a noite, este continua a gastar 
eletricidade, mesmo quando a bateria já está cheia. Retire sempre o 
carregador da tomada, se não vai continuar a consumir energia.

- Sempre que adquirir um eletrodoméstico novo, compre um modelo da 
classe energética mais eciente, A++ ou A+++. São mais caros, mas 
consegue o retorno do investimento nas faturas da eletricidade em pouco 
tempo.

Poupar eletricidade
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A aplicação destas medidas/dicas promovem uma redução signicativa dos 
gastos de água. Em seguida apresenta-se um quadro resumo de quanto e 
onde se pode poupar.
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torneira sempre aberta 19L 16L
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a torneira quando não é
usada
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Torneira a pingar
durante 1 dia

25L 25L
Torneiras bem fechadas 
e reparadas 0L

Fazer a barba com a 
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13,5L
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110L
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com mangueira 570L
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Tomar duche 80L 55L
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Duche curto 25L

200LBanho de imersão

quanto gasta com
utilização comum

quanto gasta com
utilização
cuidadosa

o que
poupa

!

A energia elétrica é produzida, em grande parte, através da utilização de 
recursos naturais não renováveis e altamente poluentes, contribuindo, desta 
forma, para o aumento entre outras da poluição atmosférica. 

Quanto mais energia elétrica consumimos em casa, maior é a necessidade de 
produzir energia, o que aumenta as emissões gasosas, assim, também 
depende de cada um de nós a diminuição das emissões gasosas para a 
atmosfera.

Existem várias maneiras de poupar electricidade: cortar diretamente com os 
gastos, utilizar a eletricidade de forma mais inteligente, ajustar os 
comportamentos nas atividades domésticas, entre outras.

Verique o seu contrato com a empresa que lhe fornece eletricidade
Aconselha-se que a primeira medida a tomar para reduzir a sua conta da 
eletricidade seja rever o seu contrato com a empresa que lhe fornece 
eletricidade, deve compará-lo com as novas ofertas que existem no mercado 
ou com outras tarifas mais económicas. A segunda medida é alterar os seus 
hábitos de consumo para se adequarem à nova tarifa.

Comportamentos que deve alterar para otimizar o consumo de 
energia

Comportamentos Gerais
- Desligue todos os aparelhos que possam ser mantidos em standby. A luz de 
presença vermelha faz com que os aparelhos continuem a gastar cerca de 
25% de energia.

- Desligue todos os aparelhos que não estão a ser utilizados no momento, 
computador, impressora, etc.

- Evite deixar o telemóvel a carregar toda a noite, este continua a gastar 
eletricidade, mesmo quando a bateria já está cheia. Retire sempre o 
carregador da tomada, se não vai continuar a consumir energia.

- Sempre que adquirir um eletrodoméstico novo, compre um modelo da 
classe energética mais eciente, A++ ou A+++. São mais caros, mas 
consegue o retorno do investimento nas faturas da eletricidade em pouco 
tempo.
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Iluminação
- Desligue todas as luzes cada vez que sai de uma divisão para o qual não vai 
voltar tão cedo. Por exemplo, se vai para a cozinha fazer o jantar porquê 
deixar as luzes da sala acesas?
- Substitua todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas 
economizadoras ou de baixo consumo, são mais caras mas duram mais e 
consomem menos que as lâmpadas “normais”.

Frigorícos e Arcas Congeladoras
- Deve dispor os frigorícos e arcas congeladoras longe de janelas, portas e 
do fogão para não apanharem luz solar diretamente e obrigar os 
equipamentos a trabalhar mais para manter a temperatura baixa. Mais 
trabalho equivale a mais consumo de energia.

- Quanto tiver que colocar ou retirar alimentos do frigoríco tente fazer tudo 
de uma vez. Quanto mais tempo a porta estiver aberta mais frio do frigoríco 
se vai perder e mais energia vai ter que gastar para voltar a baixar a 
temperatura no seu interior.

- Verique se as borrachas da porta do frigoríco e arca frigoríca estão em 
boas condições, se as portas não vedarem bem, o aumento do consumo total 
de eletricidade, por parte desses equipamentos, é de 10%.

- Não coloque os alimentos quentes ou mornos dentro do frigoríco, estes vão 
aquecer o seu interior, assim o frigoríco terá de consumir mais energia para 
arrefecer o interior ecazmente.

- Regule o termostato do frigoríco para 3ºC e das arcas frigorícas para -
15ºC a esta temperatura garante a conservação dos alimentos, temperaturas 
mais baixas que estas, não aumentam a eciência da conservação dos 
alimentos, mas aumentam o consumo de energia.

- Evite a acumulação de gelo no congelador ou na arca frigoríca, uma 
camada de gelo superior a 3mm diminui a eciência energética.

Máquinas de lavar Loiça e Roupa
- Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa só quando estiverem cheias com 
as cargas máximas recomendadas pelo fabricante.

- Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa nos programas a 40ºC em vez dos 
60ºC, as máquinas de lavar loiça e roupa gastam mais 40% de energia no 
aquecimento da água a 60ºC do que a 40ºC.
- Programe a máquina de lavar loiça para terminar antes do programa de 
secagem e deixe a loiça secar ao ar livre.
- Se tem máquina de secar roupa, utilize-a em último caso, secar a roupa no 
estendal ao ar livre é gratuito. Caso tenha mesmo que utilizar a máquina de 

Poupar eletricidade

secar roupa, utilize-a com a carga máxima recomendada pelo fabricante, e se 
tiver muita roupa para secar e for necessário mais que uma máquina, faça as 
várias secagens de seguida, para aproveitar o calor acumulado das 
secagens anteriores.

Ar condicionado
- Antes de utilizar o ar condicionado, isole bem as portas e as janelas deste 
modo diminui, signicativamente, as perdas de calor ou frio. Tenha o cuidado 
de manter os ltros limpos, a mudança regular destes permite poupar até 20 
% de energia. 

- Regule o ar condicionado para temperaturas entre 20ºC a 22ºC, esta é a 
temperatura de conforto para os seres humanos. Temperaturas mais 
elevadas que estas são desnecessárias e promovem um aumento do 
consumo de eletricidade.

- Em vez de acender a luz e o aquecimento, abra os estores e as cortinas das 
janelas, a luz natural permite iluminar e aquecer a casa nos dias de inverno. 
Durante o verão, feche os estores e as cortinas durante as horas de maior 
calor e abra as janelas durante a tarde/noite para arrefecer a casa.

Caldeira de Água Quente
- Baixe a temperatura da caldeira de água quente, não tem lógica gastar 
energia a aquecer demasiado a água para depois temperá-la com água fria. 

Ferro de Engomar
- Não deixe o ferro de engomar ligado se deixar de passar a ferro durante 
algum tempo, o ferro de engomar ligado consome o equivalente a 12 a 15 
lâmpadas de 75 W dependendo da potência do equipamento.

- Antes de começar a passar a ferro, separe a roupa em grupos diferentes, 
dependendo da temperatura a que o ferro necessita de estar para engomar 
corretamente a roupa. Inicie o trabalho pela roupa que precisa de 
temperaturas mais baixas e vá subindo a temperatura progressivamente. 
Iniciar com temperaturas altas e depois deixar o ferro arrefecer é um 
desperdício de energia.
- Passe a maior quantidade de roupa possível de uma só vez, aquecer 
frequentemente o ferro de engomar aumenta o consumo de energia elétrica.

Fornos Elétricos
- Opte por adquirir equipamentos com iluminação interior, sempre que abre o 
forno para vericar a confeção dos alimentos, perde até 25% do calor 
acumulado, sendo necessário reaquecer o forno à temperatura ideal, 
aumentando o consumo de eletricidade.

- Desligue o forno quando faltar pouco para o tempo previsto na receita, 
aproveite o calor acumulado para acabar de confecionar os alimentos. 
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Iluminação
- Desligue todas as luzes cada vez que sai de uma divisão para o qual não vai 
voltar tão cedo. Por exemplo, se vai para a cozinha fazer o jantar porquê 
deixar as luzes da sala acesas?
- Substitua todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas 
economizadoras ou de baixo consumo, são mais caras mas duram mais e 
consomem menos que as lâmpadas “normais”.

Frigorícos e Arcas Congeladoras
- Deve dispor os frigorícos e arcas congeladoras longe de janelas, portas e 
do fogão para não apanharem luz solar diretamente e obrigar os 
equipamentos a trabalhar mais para manter a temperatura baixa. Mais 
trabalho equivale a mais consumo de energia.

- Quanto tiver que colocar ou retirar alimentos do frigoríco tente fazer tudo 
de uma vez. Quanto mais tempo a porta estiver aberta mais frio do frigoríco 
se vai perder e mais energia vai ter que gastar para voltar a baixar a 
temperatura no seu interior.

- Verique se as borrachas da porta do frigoríco e arca frigoríca estão em 
boas condições, se as portas não vedarem bem, o aumento do consumo total 
de eletricidade, por parte desses equipamentos, é de 10%.

- Não coloque os alimentos quentes ou mornos dentro do frigoríco, estes vão 
aquecer o seu interior, assim o frigoríco terá de consumir mais energia para 
arrefecer o interior ecazmente.

- Regule o termostato do frigoríco para 3ºC e das arcas frigorícas para -
15ºC a esta temperatura garante a conservação dos alimentos, temperaturas 
mais baixas que estas, não aumentam a eciência da conservação dos 
alimentos, mas aumentam o consumo de energia.

- Evite a acumulação de gelo no congelador ou na arca frigoríca, uma 
camada de gelo superior a 3mm diminui a eciência energética.

Máquinas de lavar Loiça e Roupa
- Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa só quando estiverem cheias com 
as cargas máximas recomendadas pelo fabricante.

- Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa nos programas a 40ºC em vez dos 
60ºC, as máquinas de lavar loiça e roupa gastam mais 40% de energia no 
aquecimento da água a 60ºC do que a 40ºC.
- Programe a máquina de lavar loiça para terminar antes do programa de 
secagem e deixe a loiça secar ao ar livre.
- Se tem máquina de secar roupa, utilize-a em último caso, secar a roupa no 
estendal ao ar livre é gratuito. Caso tenha mesmo que utilizar a máquina de 
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secar roupa, utilize-a com a carga máxima recomendada pelo fabricante, e se 
tiver muita roupa para secar e for necessário mais que uma máquina, faça as 
várias secagens de seguida, para aproveitar o calor acumulado das 
secagens anteriores.

Ar condicionado
- Antes de utilizar o ar condicionado, isole bem as portas e as janelas deste 
modo diminui, signicativamente, as perdas de calor ou frio. Tenha o cuidado 
de manter os ltros limpos, a mudança regular destes permite poupar até 20 
% de energia. 

- Regule o ar condicionado para temperaturas entre 20ºC a 22ºC, esta é a 
temperatura de conforto para os seres humanos. Temperaturas mais 
elevadas que estas são desnecessárias e promovem um aumento do 
consumo de eletricidade.

- Em vez de acender a luz e o aquecimento, abra os estores e as cortinas das 
janelas, a luz natural permite iluminar e aquecer a casa nos dias de inverno. 
Durante o verão, feche os estores e as cortinas durante as horas de maior 
calor e abra as janelas durante a tarde/noite para arrefecer a casa.

Caldeira de Água Quente
- Baixe a temperatura da caldeira de água quente, não tem lógica gastar 
energia a aquecer demasiado a água para depois temperá-la com água fria. 

Ferro de Engomar
- Não deixe o ferro de engomar ligado se deixar de passar a ferro durante 
algum tempo, o ferro de engomar ligado consome o equivalente a 12 a 15 
lâmpadas de 75 W dependendo da potência do equipamento.

- Antes de começar a passar a ferro, separe a roupa em grupos diferentes, 
dependendo da temperatura a que o ferro necessita de estar para engomar 
corretamente a roupa. Inicie o trabalho pela roupa que precisa de 
temperaturas mais baixas e vá subindo a temperatura progressivamente. 
Iniciar com temperaturas altas e depois deixar o ferro arrefecer é um 
desperdício de energia.
- Passe a maior quantidade de roupa possível de uma só vez, aquecer 
frequentemente o ferro de engomar aumenta o consumo de energia elétrica.

Fornos Elétricos
- Opte por adquirir equipamentos com iluminação interior, sempre que abre o 
forno para vericar a confeção dos alimentos, perde até 25% do calor 
acumulado, sendo necessário reaquecer o forno à temperatura ideal, 
aumentando o consumo de eletricidade.

- Desligue o forno quando faltar pouco para o tempo previsto na receita, 
aproveite o calor acumulado para acabar de confecionar os alimentos. 
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 Incandescente Fluorescente compacta

Potência 60 W 11 W

Fluxo Luminoso 710 lm 660 lm

Tempo de vida 1 000 h 10 000 h

Horas de utilização diária 4 4

Preço da lâmpada 1,15 � 6,79 �

Consumo de eletricidade em 5 anos 438 kWh 80 kWh

Custo
 (kWh a 0.1200 �)

52,56 � 9,64 �

Número de lâmpadas necessárias nos 5 
anos

8
(com mais 700 horas de uso)

1
(ainda com mais 2 700 horas 
de uso)

Custo com preço das lâmpadas 61,76 � 16,43 �

Como exemplo do resultado que algumas destas medidas/dicas têm grande 
inuência nos seus gastos mensais na eletricidade, o quadro seguinte apresenta 
uma comparação direta das lâmpadas normais (incandescentes) e as lâmpadas 
economizadoras (uorescentes compactas) ao longo de 5 anos, ligadas durante 4 
horas por dia.

Apesar de em 5 anos a poupança parecer não ser substancial, lembre-se que este 
valor é só para uma lâmpada, por exemplo: candeeiro do quarto, agora dê uma volta 
pela casa e conte todas as lâmpadas que tem. 

Poupar eletricidade EcoCondução

Lembre-se de fazer sempre o controlo dos 
seus gastos através da leitura regular do 
contador e da fatura da luz.

!

A eco-condução é um estilo de condução mais tranquilo, que evita o estado 
de stress a que estão sujeitos os condutores, em particular nas áreas 
urbanas, este estilo de condução permite reduzir o consumo de combustível e 
as emissões de gases poluentes. Proporciona, também, um maior conforto na 
condução e aumenta a segurança rodoviária. 

De seguida são transmitidas algumas informações e conselhos práticos para 
adotar esta forma de condução. Ao segui-los, poupará o seu automóvel, o seu 
bolso e o Planeta, que é de todos!

As vantagens da EcoCondução?

 - Economia de combustível entre 10% a 25%
Por exemplo, sabia que em andamento, com uma mudança engrenada, 
sempre que deixar de acelerar, o veículo não consume combustível?

- Proteção da qualidade ambiental
Menor consumo signica menores emissões de gases poluentes.

- Menor desgaste do veículo
Uma condução menos brusca proporciona um menor desgaste dos 
componentes mecânicos do veículo, nomeadamente da transmissão, dos 
travões e dos pneus, o que diminui os custos de manutenção.

- Maior conforto de condução
Uma condução suave, sem acelerações e travagens bruscas, garante um 
nível sonoro mais reduzido do motor e demais componentes mecânicos do 
automóvel o que confere um maior conforto aos ocupantes do veículo. 

- Maior segurança
Conduzir com prudência e em antecipação, guardar uma distância de 
segurança em relação ao veículo da frente e manter uma velocidade média 
constante, contribui para o aumento da segurança rodoviária.

Conselhos e regras a pôr em prática na EcoCondução

Arranque
Antes de iniciar a marcha, cumpra todas as normas de segurança 
estabelecida e acondicione todos os objetos móveis que estejam no 
automóvel.
Inicie a marcha assim que ligar o automóvel, deixar aquecer o motor não traz 
qualquer vantagem, apenas contribui para desperdiçar combustível e poluir 
o ambiente.
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 Incandescente Fluorescente compacta

Potência 60 W 11 W

Fluxo Luminoso 710 lm 660 lm

Tempo de vida 1 000 h 10 000 h

Horas de utilização diária 4 4

Preço da lâmpada 1,15 � 6,79 �

Consumo de eletricidade em 5 anos 438 kWh 80 kWh

Custo
 (kWh a 0.1200 �)

52,56 � 9,64 �

Número de lâmpadas necessárias nos 5 
anos

8
(com mais 700 horas de uso)

1
(ainda com mais 2 700 horas 
de uso)

Custo com preço das lâmpadas 61,76 � 16,43 �

Como exemplo do resultado que algumas destas medidas/dicas têm grande 
inuência nos seus gastos mensais na eletricidade, o quadro seguinte apresenta 
uma comparação direta das lâmpadas normais (incandescentes) e as lâmpadas 
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horas por dia.

Apesar de em 5 anos a poupança parecer não ser substancial, lembre-se que este 
valor é só para uma lâmpada, por exemplo: candeeiro do quarto, agora dê uma volta 
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contador e da fatura da luz.

!

A eco-condução é um estilo de condução mais tranquilo, que evita o estado 
de stress a que estão sujeitos os condutores, em particular nas áreas 
urbanas, este estilo de condução permite reduzir o consumo de combustível e 
as emissões de gases poluentes. Proporciona, também, um maior conforto na 
condução e aumenta a segurança rodoviária. 

De seguida são transmitidas algumas informações e conselhos práticos para 
adotar esta forma de condução. Ao segui-los, poupará o seu automóvel, o seu 
bolso e o Planeta, que é de todos!

As vantagens da EcoCondução?

 - Economia de combustível entre 10% a 25%
Por exemplo, sabia que em andamento, com uma mudança engrenada, 
sempre que deixar de acelerar, o veículo não consume combustível?

- Proteção da qualidade ambiental
Menor consumo signica menores emissões de gases poluentes.

- Menor desgaste do veículo
Uma condução menos brusca proporciona um menor desgaste dos 
componentes mecânicos do veículo, nomeadamente da transmissão, dos 
travões e dos pneus, o que diminui os custos de manutenção.

- Maior conforto de condução
Uma condução suave, sem acelerações e travagens bruscas, garante um 
nível sonoro mais reduzido do motor e demais componentes mecânicos do 
automóvel o que confere um maior conforto aos ocupantes do veículo. 

- Maior segurança
Conduzir com prudência e em antecipação, guardar uma distância de 
segurança em relação ao veículo da frente e manter uma velocidade média 
constante, contribui para o aumento da segurança rodoviária.

Conselhos e regras a pôr em prática na EcoCondução

Arranque
Antes de iniciar a marcha, cumpra todas as normas de segurança 
estabelecida e acondicione todos os objetos móveis que estejam no 
automóvel.
Inicie a marcha assim que ligar o automóvel, deixar aquecer o motor não traz 
qualquer vantagem, apenas contribui para desperdiçar combustível e poluir 
o ambiente.
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O que é a compostagem? 
A compostagem doméstica é um processo simples para aproveitar os 
resíduos orgânicos da sua cozinha, horta e jardim. 

O que resulta da compostagem doméstica é um adubo com bom para as 
plantas, porque melhoras as caraterísticas do solo, tratando-se, assim, de um 
ótimo fertilizante para o seu jardim, hortas e quintais, bem como, para vasos e 
oreiras.

A compostagem doméstica é um processo que não requer conhecimentos 
técnicos, é simples, é económica e ecologicamente sustentável. Este 
processo está acessível a todas as pessoas.

Aprenda a fazer a compostagem doméstica e ajude a melhorar o ambiente e 
as suas plantações!

Para se realizar corretamente a compostagem e aplicar o composto de modo 
eciente é necessário seguir os 5 passos que passamos a explicar.

PASSO 1 – O Compostor
O compostor não é mais que um recipiente onde pode colocar o material 
orgânico. 

Pode ser qualquer recipiente com uma capacidade de 20L ou mais, por 
exemplo, uma lata de tinta ou um balde de plástico. 

É importante furar o fundo do recipiente, (faça furos de tamanhos diferentes) 
para poder passar o ar e permitir a passagem dos chorumes (líquido 
originado pelo material orgânico em decomposição). Debaixo do recipiente 
com a matéria orgânica deve existir outro recipiente para recolher os 
chorumes que se vão formando, pode ser por exemplo um alguidar velho. O 
único cuidado a ter é não deixar o recipiente com a matéria orgânica em 
contato com o recipiente de recolha dos chorumes.

PASSO 2 – Depositar o material orgânico
Para uma correta compostagem deve ter alguns cuidados ao depositar os 
resíduos orgânicos no compostor. Existe um método que permite acelerar e 
prevenir problemas futuros com a decomposição do material orgânico, o 
segredo é dispor os materiais orgânicos em camadas.

Existe uma proporção mais adequada para a deposição das camadas, deve-
se colocar uma camada de matéria seca, por exemplo, cartão, aparas de 
madeira, palha, para uma camada de matéria húmida, por exemplo legumes, 
fruta e cascas de fruta. Ao conjunto das várias camadas depositadas, dá-se o 
nome de pilha de compostagem.
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Aceleração
A aceleração deve ser feita de forma suave. Uma aceleração suave é 
suciente para movimentar o automóvel e proporciona maior conforto aos 
seus ocupantes.

Durante a aceleração, troque de mudança:
- entre as 2 000 e 2 500 rpm nos motores a gasolina;
- entre as 1 500 e 2 000 rpm nos motores a gasóleo.

Marcha
Mantenha uma velocidade constante o maior tempo possível.
Em marcha, faça a transição para as mudanças superiores o mais cedo 
possível, pois a rotação do motor e o consumo de combustível serão menores. 
Não conduza a velocidades elevadas. Para além de implicarem um maior 
risco, aumentam o consumo de combustível. Os limites de velocidade 
estabelecidos no Código da Estrada correspondem a velocidades que 
garantem consumos de combustível aceitáveis.
Por exemplo, em Auto-Estrada, se nos deslocarmos a 130 km\h em vez dos 
120 km\h estabelecidos por lei, aumentamos o consumo de combustível em 
cerca de 1L por cada 100 km.

Desaceleração e travagem
Durante a desaceleração, trave primeiro com a caixa de velocidades antes de 
recorrer ao travão. O veículo em movimento e com uma mudança engrenada, 
não tem consumo.
Trave suavemente, para além de poupar o sistema de travagem, de 
suspensão e perlongar a vida útil dos pneus, a sua marcha será, assim, mais 
segura e confortável.
Conduza sempre em antecipação, tentando prever o que vai acontecer. 
A sua condução vai-se tornar mais tranquila, controlada e segura.

Segurança
Evite efetuar ultrapassagens desnecessárias. Não ganha tempo 
progredindo um ou dois lugares na la de trânsito se depois tem que 
desacelerar, a manobra implica um consumo extra de combustível, um 
esforço maior por parte do motor e não tira qualquer vantagem.
Mantenha uma distância de segurança adequada ao veículo da frente. Isso 
vai-lhe dar tempo para reagir em segurança e evitar travagens ou 
acelerações bruscas.
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O que é a compostagem? 
A compostagem doméstica é um processo simples para aproveitar os 
resíduos orgânicos da sua cozinha, horta e jardim. 
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técnicos, é simples, é económica e ecologicamente sustentável. Este 
processo está acessível a todas as pessoas.

Aprenda a fazer a compostagem doméstica e ajude a melhorar o ambiente e 
as suas plantações!

Para se realizar corretamente a compostagem e aplicar o composto de modo 
eciente é necessário seguir os 5 passos que passamos a explicar.

PASSO 1 – O Compostor
O compostor não é mais que um recipiente onde pode colocar o material 
orgânico. 

Pode ser qualquer recipiente com uma capacidade de 20L ou mais, por 
exemplo, uma lata de tinta ou um balde de plástico. 

É importante furar o fundo do recipiente, (faça furos de tamanhos diferentes) 
para poder passar o ar e permitir a passagem dos chorumes (líquido 
originado pelo material orgânico em decomposição). Debaixo do recipiente 
com a matéria orgânica deve existir outro recipiente para recolher os 
chorumes que se vão formando, pode ser por exemplo um alguidar velho. O 
único cuidado a ter é não deixar o recipiente com a matéria orgânica em 
contato com o recipiente de recolha dos chorumes.

PASSO 2 – Depositar o material orgânico
Para uma correta compostagem deve ter alguns cuidados ao depositar os 
resíduos orgânicos no compostor. Existe um método que permite acelerar e 
prevenir problemas futuros com a decomposição do material orgânico, o 
segredo é dispor os materiais orgânicos em camadas.

Existe uma proporção mais adequada para a deposição das camadas, deve-
se colocar uma camada de matéria seca, por exemplo, cartão, aparas de 
madeira, palha, para uma camada de matéria húmida, por exemplo legumes, 
fruta e cascas de fruta. Ao conjunto das várias camadas depositadas, dá-se o 
nome de pilha de compostagem.
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Aceleração
A aceleração deve ser feita de forma suave. Uma aceleração suave é 
suciente para movimentar o automóvel e proporciona maior conforto aos 
seus ocupantes.

Durante a aceleração, troque de mudança:
- entre as 2 000 e 2 500 rpm nos motores a gasolina;
- entre as 1 500 e 2 000 rpm nos motores a gasóleo.

Marcha
Mantenha uma velocidade constante o maior tempo possível.
Em marcha, faça a transição para as mudanças superiores o mais cedo 
possível, pois a rotação do motor e o consumo de combustível serão menores. 
Não conduza a velocidades elevadas. Para além de implicarem um maior 
risco, aumentam o consumo de combustível. Os limites de velocidade 
estabelecidos no Código da Estrada correspondem a velocidades que 
garantem consumos de combustível aceitáveis.
Por exemplo, em Auto-Estrada, se nos deslocarmos a 130 km\h em vez dos 
120 km\h estabelecidos por lei, aumentamos o consumo de combustível em 
cerca de 1L por cada 100 km.

Desaceleração e travagem
Durante a desaceleração, trave primeiro com a caixa de velocidades antes de 
recorrer ao travão. O veículo em movimento e com uma mudança engrenada, 
não tem consumo.
Trave suavemente, para além de poupar o sistema de travagem, de 
suspensão e perlongar a vida útil dos pneus, a sua marcha será, assim, mais 
segura e confortável.
Conduza sempre em antecipação, tentando prever o que vai acontecer. 
A sua condução vai-se tornar mais tranquila, controlada e segura.

Segurança
Evite efetuar ultrapassagens desnecessárias. Não ganha tempo 
progredindo um ou dois lugares na la de trânsito se depois tem que 
desacelerar, a manobra implica um consumo extra de combustível, um 
esforço maior por parte do motor e não tira qualquer vantagem.
Mantenha uma distância de segurança adequada ao veículo da frente. Isso 
vai-lhe dar tempo para reagir em segurança e evitar travagens ou 
acelerações bruscas.
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PASSO 3 – Manutenção 
Depois de ter depositado a matéria orgânica no compostor, é hora de dar 
tempo ao tempo. A primeira fase é a da decomposição, a temperatura interna 
do material que está no compostor chega a atingir valores superiores a 60°C. 

Esta primeira fase dura cerca de 15 dias, nesse período, o ideal é não mexer.

Após este período inicial, remexer o material é muito importante para 
fornecer oxigénio aos micro-organismos presentes no processo de 
decomposição. O remexer do material deve ser feito com um ancinho de 
jardinagem, neste processo aconselha-se a utilização de luvas. 

Passo 4 – Maturação
O tempo que demora a ter o composto nal varia em função da quantidade de 
matéria orgânica utilizada e pela forma como a compostagem foi feita. É 
possível chegar ao nal do processo em 2 ou 3 meses.

Depois deste tempo aconselha-se a que o composto seja deixado em 
repouso no mínimo 2 semanas, mas num local onde não apanhe sol nem 
chuva diretamente. 

Para saber se o composto está pronto, deve ter em conta os seguintes sinais: 
a cor do composto é escura, o cheiro é de terra, quando esfregamos o 
composto nas mãos elas não cam sujas.

Passo 5 – Aplicação do composto
O composto, depois do processo de maturação, é semelhante a qualquer 
adubo que costuma adquirir, a utilização deste segue exatamente o mesmo 
procedimento que de um outro adubo qualquer.

O composto é, geralmente, aplicado uma vez por ano, na altura das 
sementeiras, sendo preferível aplicá-lo na primavera ou no outono, visto que 
no verão o composto seca demasiado e no inverno o solo está demasiado frio. 
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Se não conseguir fazer esta proporção não abandone o seu projeto de 
compostagem, ele apenas demorará mais tempo a terminar, mas o produto 
nal terá as mesmas caraterísticas.

Ao depositar o material orgânico no compostor deve cortá-lo em pedaços 
pequenos, o tamanho dos materiais depositados vai ter uma ligação direta 
com o tempo total da compostagem.

Inicie a deposição da matéria no compostor pela matéria seca e depois a 
matéria húmida, depois coloque outra camada de matéria seca e assim 
sucessivamente, é importante que a última camada (camada que ca mais a 
cima do compostor) seja de matéria seca, para evitar maus cheiros. 

No nal não tape o compostor, os micro-organismos precisam de oxigénio 
para “trabalharem” ecientemente.

Resíduos que se devem utilizar

Proveniência dos 
resíduos

Resíduos verdes Resíduos castanhos Outros

Restos de cozinho
Legumes, fruta, 
cascas de fruta

Cereais, pão
Cascas de ovos, sacos 
de chá, café, massa, 
arroz

Aparas de jardim
Folhas, relvas, 
ores, feno

Ramos, caules, palha, 
cascas de árvores aparas 
de madeira

Pelos de animais

Outras proveniências -
Cartão, palha, madeira não 
tratada

 Cinzas

Resíduos que se devem evitar

Gorduras, laticínios, carne, peixe e marisco, cinzas em grandes quantidades

Resíduos que não se devem utilizar

Pilhas, vidro, metal, plástico, medicamentos, produtos químicos, têxteis e tintas, excrementos de 
animais domésticos, plantas doentes, resíduos de jardim tratados com pesticidas, madeiras 
envernizadas, etc..
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PASSO 3 – Manutenção 
Depois de ter depositado a matéria orgânica no compostor, é hora de dar 
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jardinagem, neste processo aconselha-se a utilização de luvas. 
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possível chegar ao nal do processo em 2 ou 3 meses.
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repouso no mínimo 2 semanas, mas num local onde não apanhe sol nem 
chuva diretamente. 

Para saber se o composto está pronto, deve ter em conta os seguintes sinais: 
a cor do composto é escura, o cheiro é de terra, quando esfregamos o 
composto nas mãos elas não cam sujas.

Passo 5 – Aplicação do composto
O composto, depois do processo de maturação, é semelhante a qualquer 
adubo que costuma adquirir, a utilização deste segue exatamente o mesmo 
procedimento que de um outro adubo qualquer.

O composto é, geralmente, aplicado uma vez por ano, na altura das 
sementeiras, sendo preferível aplicá-lo na primavera ou no outono, visto que 
no verão o composto seca demasiado e no inverno o solo está demasiado frio. 
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Se não conseguir fazer esta proporção não abandone o seu projeto de 
compostagem, ele apenas demorará mais tempo a terminar, mas o produto 
nal terá as mesmas caraterísticas.

Ao depositar o material orgânico no compostor deve cortá-lo em pedaços 
pequenos, o tamanho dos materiais depositados vai ter uma ligação direta 
com o tempo total da compostagem.

Inicie a deposição da matéria no compostor pela matéria seca e depois a 
matéria húmida, depois coloque outra camada de matéria seca e assim 
sucessivamente, é importante que a última camada (camada que ca mais a 
cima do compostor) seja de matéria seca, para evitar maus cheiros. 

No nal não tape o compostor, os micro-organismos precisam de oxigénio 
para “trabalharem” ecientemente.

Resíduos que se devem utilizar

Proveniência dos 
resíduos

Resíduos verdes Resíduos castanhos Outros

Restos de cozinho
Legumes, fruta, 
cascas de fruta

Cereais, pão
Cascas de ovos, sacos 
de chá, café, massa, 
arroz

Aparas de jardim
Folhas, relvas, 
ores, feno

Ramos, caules, palha, 
cascas de árvores aparas 
de madeira

Pelos de animais

Outras proveniências -
Cartão, palha, madeira não 
tratada

 Cinzas

Resíduos que se devem evitar

Gorduras, laticínios, carne, peixe e marisco, cinzas em grandes quantidades

Resíduos que não se devem utilizar

Pilhas, vidro, metal, plástico, medicamentos, produtos químicos, têxteis e tintas, excrementos de 
animais domésticos, plantas doentes, resíduos de jardim tratados com pesticidas, madeiras 
envernizadas, etc..
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Serviços
Ambientais

A autarquia tem feito um grande esforço para melhorar a relação 
que a população do Concelho tem com o ambiente, através de um 
grande leque de atividade e serviços que promovem,  sensibilizam 
e ajudam os munícipes a adotarem comportamentos 
ambientalmente mais aceitáveis. 
Alguns dos serviços ambientais disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Reguengos de Monsaraz serão abordados mais 
detalhadamente neste capítulo. 

Se todos os dias produzo resíduos orgânico, todos os dias posso depositá-los 
no compostor?
Sim, pode. O único inconveniente é que vai atrasar o processo de 
compostagem, que passa de 2 a 3 meses para 4 a 6 meses, no entanto tem a 
vantagem de ter sempre composto novo todo o ano, desde que o seu 
compostor tenha a capacidade de se poder retirar o composto já formado no 
fundo e vá ganhando espaço à superfície.

Posso utilizar os chorumes que se formam durante a compostagem?
Pode tentar aproveitar o chorume, visto que é um líquido com elevado 
potencial de fertilização, já que é proveniente da decomposição da matéria 
orgânica. Se aproveitar o chorume, utilize-o nas regas mas de uma forma 
diluída, uma porção de chorume para nove porções de água.

Solução para problemas recorrentes na compostagem

Questões pertinentes

Problemas Causa possíveis Solução

Processo lento
Demasiados resíduos 
castanhos

Adicione resíduos verdes, corte os materiais em 
pedaços mais pequenos e remexa a pilha

Cheiro a podre
Humidade em excesso;
Demasiados resíduos 
verdes

Remexa a pilha regularmente, adicione resíduos 
castanhos

Compactação Remexa a pilha ou diminua o seu tamanho

Temperatura
muito baixa

Pilha demasiado 
pequena

Aumente o tamanho da pilha

Humidade insuciente
Adicione água quando remexer a pilha ou cubra a 
parte superior desta

Arejamento insuciente Remexa a pilha

Falta de azoto Adicione resíduos verdes

Clima frio Aumente o tamanho da pilha ou isole-a

Temperatura
muito alta

Pilha muito grande Diminua o tamanho da pilha

Arejamento insuciente Remexa a pilha

A pilha atrai 
animais

Existem restos de carne, 
peixe e laticínios

Retire estes resíduos e cobra a pilha com terra e 
folhas
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e ajudam os munícipes a adotarem comportamentos 
ambientalmente mais aceitáveis. 
Alguns dos serviços ambientais disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Reguengos de Monsaraz serão abordados mais 
detalhadamente neste capítulo. 

Se todos os dias produzo resíduos orgânico, todos os dias posso depositá-los 
no compostor?
Sim, pode. O único inconveniente é que vai atrasar o processo de 
compostagem, que passa de 2 a 3 meses para 4 a 6 meses, no entanto tem a 
vantagem de ter sempre composto novo todo o ano, desde que o seu 
compostor tenha a capacidade de se poder retirar o composto já formado no 
fundo e vá ganhando espaço à superfície.

Posso utilizar os chorumes que se formam durante a compostagem?
Pode tentar aproveitar o chorume, visto que é um líquido com elevado 
potencial de fertilização, já que é proveniente da decomposição da matéria 
orgânica. Se aproveitar o chorume, utilize-o nas regas mas de uma forma 
diluída, uma porção de chorume para nove porções de água.

Solução para problemas recorrentes na compostagem

Questões pertinentes

Problemas Causa possíveis Solução

Processo lento
Demasiados resíduos 
castanhos

Adicione resíduos verdes, corte os materiais em 
pedaços mais pequenos e remexa a pilha

Cheiro a podre
Humidade em excesso;
Demasiados resíduos 
verdes

Remexa a pilha regularmente, adicione resíduos 
castanhos

Compactação Remexa a pilha ou diminua o seu tamanho

Temperatura
muito baixa

Pilha demasiado 
pequena

Aumente o tamanho da pilha

Humidade insuciente
Adicione água quando remexer a pilha ou cubra a 
parte superior desta

Arejamento insuciente Remexa a pilha

Falta de azoto Adicione resíduos verdes

Clima frio Aumente o tamanho da pilha ou isole-a

Temperatura
muito alta

Pilha muito grande Diminua o tamanho da pilha

Arejamento insuciente Remexa a pilha

A pilha atrai 
animais

Existem restos de carne, 
peixe e laticínios

Retire estes resíduos e cobra a pilha com terra e 
folhas

Compostagem
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O EcoCentro é um local aberto à população, onde se podem depositar 

gratuitamente* várias categorias de resíduos sólidos, separando-os de 

acordo com a sua composição, em diferentes contentores. 

Existem contentores de grandes dimensões, nos quais se realiza a separação 

seletiva dos vários resíduos urbanos suscetíveis de serem sujeitos a 

processos de reciclagem, reutilização e valorização. 

Os materiais suscetíveis de serem depositados no EcoCentro:  
Papel e derivados: papel, cartão, revistas, jornais, livros, sacas de papel, etc.; 
Plásticos: sacos de plástico, baldes, garrafas, embalagens, etc.;
Óleos: hidráulicos, lubricantes, etc.;
Eletrodomésticos: eletrodomésticos velhos ou avariados (fogões, frigorícos, 

computadores,etc.);
Resíduos verdes: matéria vegetal; 
Vidro: garrafas e embalagens de vidro; 
Resíduos de construções e demolição (RCD): pequenas quantidades de 

entulho;
Metal: latas, embalagens, sucata de lata, alumínio, etc.;
Sucatas: bicicletas, colchões, etc.;
Madeira: paletes, móveis, contraplacados, soalhos, etc.. 

Horário de Funcionamento
2ª a 6ª Feira: das 7h00 às 14h00
Sábado: das 8h00 às 13h00

 
Contatos úteis
Para requisitar algum serviço, prestar alguma informação útil ou esclarecer 

alguma dúvida, a CMRM tem ao dispor dos munícipes vários números para 

onde pode telefonar. 
No quadro seguinte apresentam-se os números telefónicos e horários de 

atendimento para o qual devem telefonar.

EcoCentro
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Entende-se por Monos, todos os objetos volumosos dos quais se pretende 
desfazer e não sabe qual é o melhor destino a dar-lhe.

A maioria das pessoas quando se quer desfazer destes Monos coloca-os, 
erradamente, ao lado dos contentores, esse procedimento causa vários 
problemas operacionais nos serviços de recolha e limpeza da Câmara 
Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Para minimizar esses problemas, a Câmara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz disponibiliza um serviço de recolha de Monos ao domicílio. Este 
serviço é efetuado de forma gratuita, basta telefonar para o Balcão Único 
( ) e combinar data e hora para realizar a recolha.266508049

Este serviço está disponível para recolher diferentes categorias de Monos:
Eletrodomésticos: eletrodomésticos velhos ou avariados (fogões, 
frigorícos, etc.).
Metal: sucata de lata, alumínio, bicicletas, camas de metal etc..
Madeira: paletes, móveis, contraplacados, soalhos, sofás etc..
Resíduos verdes: matéria vegetal (ramos, aparas de jardim, etc.).

NUNCA coloque os Monos domésticos ao lado dos contentores do lixo. 

Recolha de Monos

Reguengos de Monsaraz

N256                N256                N256                N256                N256                N256                N256

EcoCentro

Monsaraz
Mourão

* Entende-se por descarga gratuita, as descargas com peso inferior a 200 Kg, até três vezes por ano, 

devendo a segunda descarga não distar menos de 90 dias da primeira. Com exceção dos RCD's que 

têm tarifário próprio.
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O EcoCentro é um local aberto à população, onde se podem depositar 

gratuitamente* várias categorias de resíduos sólidos, separando-os de 

acordo com a sua composição, em diferentes contentores. 

Existem contentores de grandes dimensões, nos quais se realiza a separação 

seletiva dos vários resíduos urbanos suscetíveis de serem sujeitos a 

processos de reciclagem, reutilização e valorização. 

Os materiais suscetíveis de serem depositados no EcoCentro:  
Papel e derivados: papel, cartão, revistas, jornais, livros, sacas de papel, etc.; 
Plásticos: sacos de plástico, baldes, garrafas, embalagens, etc.;
Óleos: hidráulicos, lubricantes, etc.;
Eletrodomésticos: eletrodomésticos velhos ou avariados (fogões, frigorícos, 

computadores,etc.);
Resíduos verdes: matéria vegetal; 
Vidro: garrafas e embalagens de vidro; 
Resíduos de construções e demolição (RCD): pequenas quantidades de 

entulho;
Metal: latas, embalagens, sucata de lata, alumínio, etc.;
Sucatas: bicicletas, colchões, etc.;
Madeira: paletes, móveis, contraplacados, soalhos, etc.. 

Horário de Funcionamento
2ª a 6ª Feira: das 7h00 às 14h00
Sábado: das 8h00 às 13h00

 
Contatos úteis
Para requisitar algum serviço, prestar alguma informação útil ou esclarecer 

alguma dúvida, a CMRM tem ao dispor dos munícipes vários números para 

onde pode telefonar. 
No quadro seguinte apresentam-se os números telefónicos e horários de 

atendimento para o qual devem telefonar.
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Entende-se por Monos, todos os objetos volumosos dos quais se pretende 
desfazer e não sabe qual é o melhor destino a dar-lhe.

A maioria das pessoas quando se quer desfazer destes Monos coloca-os, 
erradamente, ao lado dos contentores, esse procedimento causa vários 
problemas operacionais nos serviços de recolha e limpeza da Câmara 
Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Para minimizar esses problemas, a Câmara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz disponibiliza um serviço de recolha de Monos ao domicílio. Este 
serviço é efetuado de forma gratuita, basta telefonar para o Balcão Único 
( ) e combinar data e hora para realizar a recolha.266508049

Este serviço está disponível para recolher diferentes categorias de Monos:
Eletrodomésticos: eletrodomésticos velhos ou avariados (fogões, 
frigorícos, etc.).
Metal: sucata de lata, alumínio, bicicletas, camas de metal etc..
Madeira: paletes, móveis, contraplacados, soalhos, sofás etc..
Resíduos verdes: matéria vegetal (ramos, aparas de jardim, etc.).

NUNCA coloque os Monos domésticos ao lado dos contentores do lixo. 

Recolha de Monos

Reguengos de Monsaraz

N256                N256                N256                N256                N256                N256                N256

EcoCentro

Monsaraz
Mourão

* Entende-se por descarga gratuita, as descargas com peso inferior a 200 Kg, até três vezes por ano, 

devendo a segunda descarga não distar menos de 90 dias da primeira. Com exceção dos RCD's que 

têm tarifário próprio.
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limpo
REGUENGOS

+
... por um concelho amigo do ambiente!

Contactos úteis

EN 256-6 (Estrada de Mourão),
a 2 kms da Rotunda de Mourão

Tel: 266 501 709
Horário:

EcoCentro de Reguengos de Monsaraz

dias úteis, 07h00-14h00
sábados, 08h00-13h00

Balcão Único
Tel: 266 508 049

Horário:

Recolha de objetos volumosos, restos das 
podas e do jardim (Monos domésticos)

(contactos para solicitar o serviço e combinar datas)

dias úteis, 09h00-17h30
restantes dias, 10h00-12h30 e 14h00-17h30

Piquete de Água
(comunicação de fugas ou avarias)

Tel: 968 562 656
serviço disponível 24 horas por dia

Serviço Municipal de Proteção Civil

Tel: 266 508 500 ou 925 508 500
serviço disponível 24 horas por dia

www.cm-reguengos-monsaraz.pt


