Comportamentos que ajudam a evitar o consumo
exagerado de produtos e matérias-primas e ajudam
ao desenvolvimento sustentável.

O ECOCENTRO

Além dos ecopontos distribuídos pelo concelho, o
Município de Sever do Vouga construiu um Ecocentro.
Todos os cidadãos e empresas severenses (com
produção de resíduos inferior a 1100 litros/dia)
podem utilizar o Ecocentro, depositando os resíduos
nos contentores respetivos, bastando para tal seguir
a linha com a cor pretendida.

ILHA ECOLÓGICA
PAPEL E CARTÃO
Embalagens de cartão, sacos de papel, envelopes,
jornais, revistas, cartão, papel de escrita, papel de
impressão, papel de embrulho.

PLÁSTICO
Embalagens de plástico: pacotes, garrafas e garrafões
(PET, PEAD, PVC) de bebidas e conservas, embalagens de manteiga, pasta dos dentes, esferovite (EPS),
tampas de plástico e metal, sacos de plástico.

METAL
Metais ferrosos de embalagens (latas de bebidas e
conservas, sprays vazios), tampas, cabides de metal
e tabuleiros de alumínio.

VIDRO
Embalagens vazias de vidro: garrafas, garrafões,
boiões e frascos de perfume, azeite, conservas,
bebidas, etc.

RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO
E ELETRÓNICO (REEE)
Equipamento informático e de escritório (impressoras, computadores, etc.), equipamento audiovisual
(televisões, aparelhagens, etc.), equipamento de
refrigeração (congeladores, frigoríficos, etc.), eletrodomésticos diversos (máquinas de lavar loiça, de lavar
e secar roupa, fogões, microondas, etc.), equipamento
musical, dispositivos médicos e brinquedos elétricos e
eletrónicos.

VERDES
Folhas verdes, ervas daninhas (sem sementes), ramos
pequenos, resto de podas, restos de relva e flores.

ROUPAS

Todo o tipo de roupa e tecidos (camisolas, calças,
saias, casacos, t-shirts, meias, calções, pijamas,
mantas, edredões, toalhas, panos de cozinha, etc.).
MEDICAMENTOS

Todas as embalagens que tenham contido medicamentos, ou que ainda contenham xarope, antibiótico,
comprimidos, etc;
ÓLEOS E GORDURAS ALIMENTARES

Óleo alimentar usado (OAU), óleo de latas de conserva e outras gorduras alimentares
LÂMPADAS

MONSTROS METÁLICOS
Sucata, mobiliário metálico ou que contenha alguma
componente metálica.

MONSTROS NÃO METÁLICOS
Objetos de grandes dimensões (sofás, colchões,
alcatifas, móveis cuja constituição não seja só madeira.

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)
Resíduos de construção e demolição derivados da
construção civil (betão, tijolos, materiais cerâmicos,
pladur, azulejos, telhas) resultantes de obras particulares isentas de licenciamento (descarga/ semana de
0,5 m3)

Este conjunto de contentores tem como função
armazenar resíduos de pequena dimensão como os
exemplos que são dados a seguir.

MADEIRA
Madeira de mobiliário, paletes, móveis, pranchas,
soalho não contaminado, caixas de embalagens,
tábuas, aglomerados de madeira sem acabamento.

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo
mercúrio.
PILHAS E ACUMULADORES

Pilhas e baterias de uso doméstico corrente, como as
que são utilizadas em telecomandos, brinquedos,relógios, telemóveis, computadores, etc.
Acumuladores de chumbo e de níquel-cádmio; Pilhas
alcalinas ou contendo mercúrio.
EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO
DE PEQUENA DIMENSÃO

Aparelhos domésticos (ferros de engomar, varinhas
mágicas, rádios, telefones, computadores,impressoras, telemóveis, relógios, balanças calculadoras, etc.),
aparelhos de cortar o cabelo e outros aparelhos para
ocuidado do corpo, gravadores e câmaras de vídeo.
ROLHAS DE CORTIÇA

Rolhas de cortiça

