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3Com a sua colaboração, 
vamos construir um 
futuro melhor.

Numa economia tendencialmente linear, o Homem consome mais recursos do 
que aqueles que o Planeta consegue produzir, ou seja, ocorre uma extração 
das matérias-primas que após o seu processamento e utilização resultam em 
resíduos.

Dada a velocidade a que este ciclo ocorre e a falta de recursos naturais é fun-
damental a adoção de um modelo circular, onde os materiais são devolvidos ao 
ciclo produtivo através da reutilização, recuperação e reciclagem. 

Este manual vai  ajudá-lo a preservar o  Meio Ambiente, dando-lhe orientações 
sobre o correto encaminhamento dos diferentes tipos de resíduos e informan-
do-o sobre o que se pode obter da reciclagem dos resíduos. A participação de 
todos é muito importante pois os resíduos são uma fonte de matérias-primas, 
de energia e de valor. 

Estes cuidados são fundamentais para termos um concelho com um ambiente 
saudável, visualmente mais atrativo e com um Futuro mais próspero. 

A INOVA- EM e o Município de Cantanhede agradecem a sua colaboração!



4 RESÍDUOS 
O que são resíduos?

Resíduos são qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou 
tem intenção ou obrigação de se desfazer. Estes devem ser encaminhados 
para destinos que viabilizam o seu aproveitamento, reutilização, reciclagem, 
compostagem ou valorização energética.

O que devemos fazer?

Consumo sustentável, isto é, satisfazer as nossas necessidades, sem compro-
meter os recursos naturais e o desenvolvimento das gerações futuras.

De que modo?

Prevenindo a produção e/ou a nocividade dos resíduos, promovendo a sua 
reutilização e reciclagem ou, caso não seja possível, a sua valorização.

Com vista ao cumprimento dos objetivos de Prevenção e Valorização, foi defi-
nida uma política usualmente designada por Política dos 4 R’s.



5POLÍTICA DOS 4 R’s
Em que consiste a Política dos 4 R’s?

Reduzir
Evitar a produção de resíduos.

Reutilizar
Utilizar um produto mais do que uma vez para o fim para o qual foi produzido 
ou para outro fim.

Reciclar
Recuperar os componentes dos resíduos para produzir novos produtos.

Recuperar
Recuperar e transformar em energia os resíduos que não podem ser valoriza-
dos pela reciclagem ou outras formas.



6 O QUE PODEMOS FAZER PARA AJUDAR?

Reduzir
Devemos evitar consumos desnecessários, utilizar produtos em embalagens 
familiares, selecionar embalagens com novos materiais, com designs inova-
dores e tecnológicos com maior respeito pelo Ambiente.

Reutilizar
Devemos optar por embalagens com tara ou com recarga, aproveitar o verso 
das folhas usando-as para rascunho, usar pilhas recarregáveis, atualizar os 
processos produtivos e adotar tecnologias mais limpas.

Reciclar
Temos que ter consciência que a reciclagem só é possível se separarmos os di-
ferentes Resíduos e os depositarmos nos locais adequados, de modo a serem 
encaminhados para empresas capazes de os transformar em novos objetos. 

Recuperar
Devemos ter em consideração que os resíduos, que não têm forma de ser va-
lorizados pela reciclagem ou compostagem, são recuperados e transforma-
dos, por exemplo, em energia eléctrica.

A nível urbano a reciclagem é constituída pelas seguintes fases:

Deposição Seletiva - Colocação de cada resíduo em locais especificamente 
criados para esse efeito - Ecocentros e Ecopontos.

Recolha Seletiva - Recolha e transporte dos resíduos para triagem.

Triagem - Separação dos diversos materiais colocados nos contentores.

Fabrico - Produção de novos produtos a partir do material triado.

A DEPOSIÇÃO E RECOLHA  
SELETIVA é a parte mais 
importante de todo o 
Processo de Reciclagem 
sendo a Deposição a etapa 
onde todos nós devemos e 
podemos participar.



7RESÍDUOS URBANOS (RU)
O que são Resíduos Urbanos (RU)?
Os Resíduos Urbanos são os resíduos provenientes das habitações bem como 
outros resíduos que, pela sua natureza ou composição, sejam semelhantes 
aos resíduos provenientes de habitações.

Os Resíduos Urbanos podem ser divididos em duas categorias: os que são 
separados e colocados nos Ecopontos passíveis de serem valorizados, e os 
que não são passíveis de serem reciclados, os Resíduos Indiferenciados.

Que cuidados devemos ter com os Resídos Urbanos?
- Devemos colocar os Resíduos Urbanos nos contentores e locais apropriados 

devidamente  fechados em sacos de plástico, de modo a que não se espa-
lhem no interior do contentor.

- Devemos manter a tampa do contentor sempre fechada.

De que modo é efetuada a recolha de Resíduos Urbanos?
A recolha de resíduos é efetuada em pontos pré-estabelecidos pela INOVA, 
cabendo aos munícipes a colocação dos Resíduos Urbanos nos devidos con-
tentores. 

RECORDE!
Estes cuidados são 
fundamentais para 
termos um concelho com 
um ambiente saudável e 
visualmente mais atrativo.

TOME NOTA! 
Podemos procurar o 
contentor mais próximo em:
www.inova-em.pt

PILHAS

VIDRO PAPEL
PLÁSTICO



8 O CICLO DOS RESÍDUOS
Qual é o destino dos resíduos depositados nos Ecopontos?
Depois de recolhidos são transportados para uma Estação de Triagem, onde 
são submetidos a uma separação ainda mais rigorosa por tipo de material. A 
triagem confere aos resíduos a homogeneidade e qualidade necessárias à sua 
reciclagem. Depois deste processo de selecção, os resíduos são compactados 
por tipo de material e reencaminhados para empresas que procedem à sua 
reciclagem.

O que é uma Estação de Triagem? 
A Estação de Triagem é o local para onde são transportados os resíduos reco-
lhidos nos Ecopontos ou Ecocentros onde foram depositados, e onde é feita 
uma selecção mais rigorosa por tipo de material, através de processos mecâ-
nicos e manuais, de forma a permitir o encaminhamento para as empresas 
recicladoras.

Qual é o destino da matéria orgânica (resíduos verdes) colocada no Centro 
de Compostagem?
A matéria orgânica submete-se a um processo de tratamento/valorização 
que consiste na sua degradação em presença de oxigénio, realizada por 
microrganismos sob condições controladas. Deste processo obtém-se um 
Composto final estabilizado, higienizado e rico em nutrientes, que é utiliza-
do como fertilizante ou correctivo de solos nos jardins e na Quinta Agrícola 
Biológica.

SABIA QUE...
... O Tratamento Mecânico 
Biológico (TMB), é um 
mecanismo de separação 
de resíduos de modo a 
maximizar a recuperação 
de materiais recicláveis e 
valorizáveis.
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Ciclo dos Resíduos.

CONSUMIDOR

ECOCENTRO

TRIAGEM

COMPOSTAGEMRECICLAGEM

NOVOS PRODUTOSNOVOS PRODUTOS

QUINTA AGRÍCOLA
BIOLÓGICA

ECOPONTOS RESÍDUOS
INDIFERENCIADOS

JARDINS
TMB

TRATAMENTO MECÂNICO
BIOLÓGICO
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O que é um Ecocentro?
O Ecocentro é  um centro de receção, vedado e vigiado, constituído por um 
conjunto de contentores de grandes dimensões, destinados à deposição se-
letiva de materiais, para posterior tratamento e reciclagem. A deposição de 
resíduos no Ecocentro é voluntária, pelo que pequenas indústrias, comércios 
e particulares poderão recorrer a este Sistema de Deposição Seletiva. 

O que pode ser depositado no Ecocentro?
Nos Ecocentros podem ser depositados materiais, tais como: papel e cartão, 
plástico, vidro, resíduos metálicos (vulgo sucatas), resíduos verdes, madei-
ra, monstros, entulhos, pilhas/baterias, pneus, resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos, lâmpadas fluorescentes, óleos alimentares usados e 
óleos de motor.

TOME NOTA!
ECOCENTRO MUNICIPAL
Zona Industrial 
de Cantanhede.
Coordenadas GPS: 
40°21’48.29”N
8°36’22.32”W

De segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12 h e das 13h às 
19h. Sábados das 9h às 14h.

EN 234

EN 234

EN 335

EN 335
CANTANHEDE

COIMBRA

OURENTÃ

POCARIÇA

ZONA
INDUSTRIAL

PARQUE
TECNOLÓGICO

INOVA-EM

AVEIROMIRA

ECOCENTRO

Mapa da localização do Ecocentro de Cantanhede.



11ECOPONTO
 
O que é um Ecoponto?
O Ecoponto é um conjunto de contentores que servem para fazer a deposição 
seletiva de resíduos de várias naturezas. Os contentores têm cores diferentes 
consoante o tipo de lixo: o azul serve para depositar papel e cartão, o amarelo 
destina-se a embalagens de plástico e metal e o verde é para o vidro. 

Porque devemos separar os resíduos? 
-    Reduzimos a quantidade de resíduos depositados nos aterros sanitários 

pois só serão depositados os resíduos que não podem ser valorizados.
-   Promovemos a reciclagem de materiais.

Como podemos reciclar e valorizar os resíduos?
Para participar na reciclagem e na valorização dos resíduos basta separá-los 
em três tipos: papel, embalagens de plástico e metal e embalagens de vidro e 
depois depositar no respetivo contentor.

Que cuidados devemos ter na separação?
-   Escorrer bem as embalagens e espalmá-las para reduzir o  espaço que 

ocupam e facilitar o transporte.
-   Retirar as rolhas e tampas  que são de material diferente das embalagens.
-   Retirar os agrafos, os clipes dos papéis e cartões.

TOME NOTA! 
Podemos procurar o 
Ecoponto  mais próximo em:
www.inova-em.pt 
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Embalagens de cartão

Sacos de papel

Revistas e jornais

Papel de embrulho

Papel de impressão 

Embalagem de ovos

Papel de escrita

Envelopes (com e sem janela)

Papel autocolante, papel plastificado, papel vegetal, papel de 

alumínio, papeis sujos (guardanapos, lenços de papel), papel 
absorvente, embalagens gordurosas, embalagens de produtos 

químicos, sacos de cimento, fraldas e toalhetes.

NÃO DEPOSITAR

O que podemos obter da reciclagem do papel?
A separação do papel e do cartão e o seu posterior encaminhamento para a 
reciclagem dará origem a papel reciclado, evitando o abate de árvores e, con-
sequentemente, a desflorestação, levando à preservação do Ambiente.

PAPELÃO
No Papelão, contentor azul 
do Ecoponto, colocamos os 
resíduos de papel e de cartão.

SABIA QUE...
...uma tonelada de papel 
reciclado poupa cerca de 
22 árvores, economiza 71% 
de energia elétrica e polui 
o ar menos 74 %  do que se 
fosse produzido de novo?

...para produzir 100 folhas 
de papel é necessário: 
1 árvore de 2 metros 
de altura, energia de 5 
lâmpadas e 50 litros de 
água?

PAPEL
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O que podemos obter da reciclagem de embalagens?
As embalagens de plástico depositadas no Embalão depois de devidamente 
separadas, podem dar origem a novos produtos, nomeadamente, manguei-
ras, fibras para vestuário (polares), componentes para automóveis e mobi-
liário urbano.

EMBALÃO
No Embalão, contentor amarelo 
do Ecoponto,  colocamos os 
resíduos de embalagens de 
plástico e metal.

SABIA QUE...
...100 toneladas de plástico 
reciclado evita a extração 
de 1 tonelada de petróleo?

...uma lata deixada no 
campo leva até 100 anos a 
decompor-se?

Embalagens de plástico

Esferovite limpa

Pacotes de leite e bebidas

Embalagens de manteiga

Tampas metálicas

Sacos de plástico

Latas de bebidas e conservas

Aerossóis vazios

Pilhas e baterias, eletrodomésticos, embalagens de produtos 
tóxicos ou perigosos, baldes, CD’s e DVD’s, talheres de plástico, 

rolhas de cortiça e objectos que não sejam embalagens (ex.: tachos, 

talheres, ferramentas, etc.).

NÃO DEPOSITAR

PLÁSTICO
E METAL
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O que podemos obter da reciclagem do vidro?
As garrafas e os frascos de vidro depositados no Vidrão, depois de reciclados 
poderão dar origem a novas embalagens de vidro.

VIDRÃO
No Vidrão, contentor verde 
do Ecoponto,  colocamos os 
resíduos de vidro

SABIA QUE...
...o vidro é 100% reciclável? 
para se obter 1 kilo de vidro 
novo é necessário 1 kilo de 
caco de vidro (embalagens 
usadas de vidro)?

... a energia poupada 
pela reciclagem de uma 
garrafa de vidro de litro 
é suficiente para manter 
acesa uma lâmpada de 100 
watts durante 4 horas?

Garrafas de bebidas

Garrafas de azeite

Garrafões

Boiões  

Frascos

Frascos de perfume

Tampas, rolhas, janelas, materiais de contrução, espelhos, frascos 
de perfume, loiças, cerâmicas, cristais, lâmpadas e copos.

NÃO DEPOSITAR

VIDRO
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O que podemos obter da reciclagem das pilhas?
Através da recolha seletiva estamos a diminuir significativamente o risco de depo-
sição descontrolada das pilhas e acumuladores usados, e a prevenir a possível po-
luição que daí pode advir. Por outro lado, com a reciclagem das pilhas conseguimos 
recapturar matérias-primas - manganês, zinco, aço e carbono - que voltam a ser 
usadas em processos produtivos, sem que seja necessário retirá-las da Natureza.

SABIA QUE...
...uma pilha pode 
contaminar 3000 litros 
de água?

PILHÃO
No Pilhão, contentor 
vermelho, colocamos 
as pilhas.

Acumuladores industriais de veículos ou similares.

NÃO DEPOSITAR

Pilhas de comandos

Pilhas de relógios

Pilhas de brinquedos

Baterias de telemóveis 

Baterias de computadores

Pilhas de aparelhos electrónicos

Pilhas do tipo AA, AAA, C, D, 9v, 12v vendidas separadamente o incluídas em equipamentos.



16 OLEÃO
No Oleão, contentor laranja, 
colocamos o Óleo Alimentar 
Usado (OAU).

SABIA QUE...
...um litro de óleo domésti-
co despejado para o siste-
ma de drenagem de águas 
residuais, vulgarmente 
conhecido por saneamen-
to, pode contaminar um 
milhão de litros de água, 
quantidade suficiente para 
a sobrevivência de uma 
pessoa durante 40 anos?

Óleo Alimentar Usado embalado em garrafas, bem fechadas, para 
evitar derrames e maus cheiros.

Óleos lubrificantes de motores (de origem mineral ou sintético) 
pois irão inviabilizar a reciclagem dos óleos alimentares que são de 

origem vegetal. 

NÃO DEPOSITAR



17Porque é importante  fazermos a recolha seletiva de óleos alimentares usados? 
Porque os Óleos Alimentares Usados têm um grande impacto negativo no 
Ambiente. O despejo indevido destes óleos na rede de esgotos, quando lan-
çados na banca da cozinha, pela sanita, diretamente no solo ou em qualquer 
curso de água, causam a diminuição de oxigénio presente na água e, conse-
quentemente a degradação da qualidade do meio receptor, da fauna e flora 
envolventes. 

Implicam ainda a proliferação de maus cheiros, o entupimento e corrosão das 
canalizações e dos sistemas de drenagem quer do próprio edifício, quer das 
redes públicas de esgoto, e problemas no desempenho e funcionamento das 
ETARs (Estações de Tratamento de Águas Residuais). 

Qual o destino da recolha seletiva de Óleos Alimentares Usados?
Estes resíduos serão recolhidos e valorizados pela Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) com a qual a INOVA e 
o Município de Cantanhede têm um protocolo de colaboração.

O que podemos obter da reciclagem de Óleos Alimentares Usados?
Atualmente, os Óleos Alimentares Usados são um resíduo valorizável a partir 
do qual é possível produzir sabão, glicerina ou biocombustíveis (biodiesel). 
Constitui uma alternativa renovável, que permite a diminuição da dependên-
cia energética de combustíveis fósseis e a diminuição das emissões de gases 
com efeito de estufa.
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VERDES

O que são Resíduos Verdes?
Os Resíduos Verdes são os resíduos que derivam da limpeza e manutenção  
de jardins.

Os ramos devem ser atados em molhos e os restos de relvas e plantas devem 
ser colocados em sacos. 

O que não devemos depositar nos Resíduos Verdes? 
Não devemos depositar terra, raizes e troncos de grande dimensão, resíduos 
alimentares, pedras, flores e plantas envasadas, envoltas em celofane ou ou-
tro tipo de embalagem. 

RESÍDUOS 
VERDES
Com a recolha de 
resíduos verdes pode 
entregar os resíduos
do seu jardim.

SABIA QUE...
...os Resíduos Verdes, 
recolhidos seletivamente, 
são valorizados num 
Centro de Compostagem, 
onde é produzido um 
composto de elevada 
qualidade, sem aditivos 
químicos, para aplicação 
na agricultura e na 
jardinagem.

Ramos

Aparas

Flores

Relva

Ervas

Restos de poda
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00.0000.00

MONSTROS

O que são Monstros?
Os Monstros são objetos domésticos volumosos que se encontram fora de 
uso, como por exemplo colchões, móveis, loiças cerâmicas, electrodomésti-
cos, etc. que pela sua dimensão, forma, peso  ou volume não podem ser reco-
lhidos pelos meios normais de remoção. 

O que devemos fazer com os Monstros? 
Devemos entregar no Ecocentro Municipal ou solicitar a sua recolha pelos 
serviços da INOVA.

MONSTROS
Com a recolha de Monstros 
pode enviar para reciclagem
mobília e electrodomésticos.

SABIA QUE...
...com a reciclagem dos 
Monstros, para além de 
lhes darmos um destino 
final adequado  poderemos 
ainda obter matérias 
primas, como madeira 
e ferro, que podem ser 
valorizadas.

Móveis

Colchões

Tapetes

Equipamento eletrónico

Baterias

Equipamento eléctrico



20 RECOLHA DE RESÍDUOS VERDES 
E MONSTROS 
Os Resíduos Verdes e os Monstros podem ir para os Ecopontos?
Tanto os Resíduos Verdes como os Monstros não podem ser depositados nos 
Ecopontos nem nos contentores de Resíduos Indiferenciados, contudo, po-
dem e devem ser encaminhados para a reciclagem.

Como podemos desfazer-nos deste tipo de resíduos? 
Podemos entregá-los diretamente no Ecocentro Municipal ou solicitar a re-
colha à INOVA.  A INOVA disponibiliza semanalmente um serviço de recolha 
ao domicílio de Resíduos Verdes, bem como de Monstros.  A recolha de Re-
síduos Verdes realiza-se às segundas-feiras e a dos Monstros efectua-se às 
quintas-feiras em data a acordar entre os respectivos serviços e o munícipe. 
Estes serviços são gratuitos (até 2m3).

Porque são importantes estes serviços de recolha?
Os serviços de recolha de Resíduos Verdes e de Monstros constituem uma 
mais-valia para a protecção do Ambiente e para a valorização do concelho 
de Cantanhede, evitando que os resíduos volumosos se acumulem em locais 
inadequados como a floresta ou a via pública.

TOME NOTA!
A recolha ao domicílio 
é realizada apenas com 
marcação prévia (das 9h 
às 18h) para os seguintes 
números:

231 410 830

231 423 850 

Ou através de 
www.inova-em.pt ou 
balcaodigital.inova-em.pt

As recolhas de Resíduos 
Verdes são realizadas 
às segundas-feiras e as 
recolhas de Monstros às 
quintas–feiras.



21COMPOSTAGEM

O que é a Compostagem?
A Compostagem é o processo biológico através do qual os microrganismos e 
os insetos decompõem a matéria orgânica transformando-a em Composto. O 
Composto é um fertilizante natural.

Quais as vantagens de fazer Compostagem? 
A Compostagem é uma forma de reduzir a quantidade de resíduos acumu-
lados em aterro, reaproveitando e valorizando os resíduos orgânicos para 
a produção de Composto. Deste modo, reduz a poluição do solo, do ar e da 
água, melhora a estrutura do solo, reduz os custos de produção agrícola evi-
tando gastos em fertilizantes químicos.

De que forma  podemos fazer compostagem?
A Compostagem pode ser feita em pilhas ou em contentores próprios - os 
Compostores.

Como podemos obter um Compostor Doméstico?
A INOVA disponibiliza Compostores gratuitamente e dá apoio técnico à imple-
mentação do processo de Compostagem (limitado ao stock existente). 

SABIA QUE...
... a Compostagem é uma 
técnica milenar, que na 
prática segue o exemplo 
da Natureza, onde cada 
resíduo, seja ele de 
origem animal ou vegetal, 
é reaproveitado pelo 
ecossistema como fonte de 
nutrientes para as plantas, 
parte fundamental para 
o sustentáculo da vida 
terrestre. 
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A Compostagem Doméstica é apropriada para zonas rurais ou moradias com 
espaço para transformar os resíduos orgânicos em Composto.

Como devemos fazer?
1.º Escolher um local de fácil acesso, exposto ao sol e à chuva, protegido do 
vento e com um solo que permita a infiltração da água das chuvas.

2.º Escolher o tipo de Compostor a construir em casa, nomeadamente entre: 
Buraco na terra, Compostor de madeira, Compostor de rede ou Pilha (Mon-
teira ou Monte). Como alternativa pode adquirir um  Compostor. Ao fazê-lo 
deve ter em atenção a capacidade adequada à sua produção de resíduos e a 
sua durabilidade.

3.º Preparar o Compostor. Devemos colocar no fundo do Compostor cerca 
de 20 cm de material seco (ramos de árvore, galhos, folhas secas ou palha) 
para que não haja compactação dos resíduos, permitindo a circulação do ar 
e a escorrência da água. Posteriormente devemos colocar alternadamente 
camadas de resíduos verdes e resíduos castanhos até encher o Compostor.

4.º Manutenção. Para que o processo decorra com normalidade, devemos 
sempre controlar os seguintes fatores: arejamento, temperatura e humida-
de. Para isso, basta revolver e regar o material a compostar.

Ao fim de cerca de seis meses, o Composto deverá estar pronto a ser retirado.

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

SABIA QUE...
Para verificar se o teor de 
humidade do Composto 
está adequado basta 
apertar um pouco de 
material na mão. Se 
escorrer deve ser arejado, 
se não notar qualquer 
humidade tem que ser 
regado.

RESÍDUOS VERDES

RESÍDUOS VERDES

RESÍDUOS VERDES

RESÍDUOS CASTANHOS

RESÍDUOS CASTANHOS

RESÍDUOS CASTANHOS



23COMPOSTOR
No Compostor colocamos 
a matéria orgânica.

Folhas secas

Ramos pequenos

Palha

Serradura

Cascas de batatas

Aparas de madeira

Papel*

Cartão*

Folhas verdes

Restos de vegetais crus

Relva

Borras de café

Cascas de ovo esmagadas

Cereais

Flores

Saquetas de chá

*em pouca quantidade

RESÍDUOS VERDES RESÍDUOS CASTANHOS

Há materiais que não podem ser compostados, como por exemplo, 
comida cozinhada, peixe, carne, ossos, laticínios, ervas daninhas, 

gorduras, excrementos, animais mortos, plantas com doenças ou 

plantas com sementes.

NÃO DEPOSITAR

MATÉRIA
ORGÂNICA



24 OUTROS RESÍDUOS
ROUPAS
Se tiver roupas que já não necessita não deve colocar no contentor de Resí-
duos Indiferenciados, pode entragá-las a organizações como Instituições de 
Solidariedade Social.

MEDICAMENTOS E RADIOGRAFIAS
Se tiver radiografias ou medicamentos que tenham expirado a validade deve 
entregá-los numa farmácia e nunca colocá-los no contentor de Resíduos Indi-
ferenciados.

RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (REEE)
Se tiver equipamentos elétricos, eletrónicos ou eletrodomésticos velhos sem 
recuperação e quer comprar equivalentes pode entregá-los em lojas que co-
mercializam estes equipamentos, pois por lei estas são obrigadas a recolher 
e a dar um destino adequado a estes materiais (Decreto-Lei nº.230/2004 de 
10 de dezembro).

RESÍDUOS AGRÍCOLAS
Por Resíduos Agrícolas entende-se:

- restos de produção não retiradas (fruta, hortícola, etc.);
- resíduos vegetais, provenientes das atividades agrícolas e florestais;
- resíduos de produtos animais;
- dejetos de animais;
- resíduos plásticos;
- resíduos de embalagens (pesticidas e produtos agrícolas, embalagens de 

madeira para acondicinamentos dos produtos, etc.).

TOME NOTA!
Para saber os procedimentos 
corretosque deve  tomar, 
deve consultar o site:
www.drapc.min-agricultura.pt



25ÓLEOS DE MOTOR USADOS
Os óleos de motor usados, por serem produtos tóxicos, podem contaminar irre-
mediavelmente os solos, bem como, as águas superficiais e subterrâneas.

Assim sendo, deve mudar o óleo do seu veículo apenas em oficinas devida-
mente licenciadas, garantindo assim que o mesmo tenha um destino final 
adequado.

PNEUS USADOS
Os pneus usados não podem ser abandonados ou queimados pois são resíduos 
que têm de ser encaminhados para um destino e tratamento específicos.

O sistema VALORPNEU tem por objetivo a organização e a gestão do sistema 
de recolha e destino final de pneus usados, junto das oficinas e dos estabele-
cimentos que os comercializam.

VIATURAS ABANDONADAS
Não deve abandonar o veículo na via pública. Um veículo em fim de vida é con-
siderado um resíduo perigoso uma vez que nele estão contidos óleos (motor, 
travões, etc.), baterias, iniciadores pirotécnicos e compostos de chumbo, 
mercúrio e cádmio.

Se a sua viatura não tem mais nenhuma utilidade e se pretender desfazer-se 
dela deve procurar uma entidade certificada para o seu desmantelamento. 
O desmantelamento possibilita a descontaminação, o aproveitamento de 
peças e a reciclagem de alguns materiais. No final destas duas operações a 
carcaça metálica está pronta para seguir para reciclagem.

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLOÇÃO (RCD)
Se vai fazer obras de manutenção na sua habitação ou se tem entulhos pro-
venientes de atividades de construção ou demolição, deve encaminhar os 
mesmos para operadores devidamente autorizados.

SABIA QUE...
...um litro de óleo de motor 
pode contaminar
1.000.000 litros de 
água potável?

SABIA QUE...
...quando compra 
um pneu paga ECOVALOR, 
que corresponde a uma taxa 
que irá cobrir o sistema 
de recolha e tratamento 
desse resíduo no sistema 
da VALORPNEU?



26 RESÍDUOS
INDIFERENCIADOS

O que são  Resíduos Indeferenciados (RI)?
Os Resíduos Indiferenciados comportam os resíduos que não são passí-
veis de ser reciclados ou valorizados. O destino destes é o tratamento 
mecânico e biológico. 

Estes resíduos devem ser colocados no seu respetivo contentor devidamente 
fechados em sacos de plástico.

Restos de comida

Materiais sujos de gordura

Fraldas de bebés

Absorventes

Loiças partidas

Guardanapos de papel

Resíduos recicláveis (papel, embalagens, vidro), Resíduos Verdes, 
Monstros, Óleos, Pilhas e Resíduos de Construção e Demolição.    

NÃO DEPOSITAR



27LIMPEZA URBANA

Em que consiste a Limpeza Urbana?
A Limpeza Urbana compreende um conjunto de ações que visam a remoção 
de sujidade e de resíduos das vias e de outros espaços públicos. Esta limpeza 
compreende as seguintes ações:

- Varredura mecânica e manual;
- Lavagem mecânica e manual;
- Recolha, manutenção e limpeza de papeleiras;
- Limpeza de feiras e mercados;
- Limpeza de mobiliário urbano;
-  Limpeza de monumentos;
- Limpeza de sarjetas, valetas e sumidouros;
- Limpeza superficial de cursos de água;
- Limpeza de lagos e fontes ornamentais.

Que cuidados devemos ter para termos espaços públicos limpos e asseados? 
De modo a termos um concelho com um ambiente saudável e visualmente 
mais atrativo devemos:

- Utilizar sempre as papeleiras;
- Remover os dejetos produzidos pelos nossos animais domésticos nas vias 

e outros espaços públicos;
- Utilizar um toldo para cobrir a carga no transporte a granel;
- Afixar cartazes só nos locais destinados para o efeito.

SABIA QUE...
... a população em geral 
e principalmente as 
crianças, quando brincam 
em parques e jardins, 
estão sujeitas a doenças 
transmissíveis pelos 
dejetos caninos, como a 
raiva, a hidatidose ou a 
toxocarose? 



28 LIMPEZA DE PRAIAS
Em que consiste a Limpeza de Praias?
A INOVA contribui para a valorização das praias ao disponibilizar um serviço 
de limpeza completo, com os meios humanos e técnicos adequados para co-
locar qualquer praia em perfeitas condições para receber os veraneantes dia 
após dia. Os seus serviços incluem limpeza mecânica e manual da zona habi-
tacional e do areal, escadarias, passadiços e acessos; recolha, manutenção e 
limpeza de papeleiras.

Que cuidados devemos ter na praia? 
De modo a termos praias limpas, seguras e apelativas:

-  Devemos usar adequadamente os Ecopontos e os contentores de Resíduos 
Indiferenciados colocados nas praias;

- Devemos utilizar os cinzeiros de praia disponibilizados;
- Não devemos deitar qualquer resíduos na água, no areal ou na zona envolvente;
- Não devemos levar o nosso animal de estimação para a praia;
- Não devemos pisar as dunas nem destruir ou recolher vegetação das mesmas;
-   Não devemos descorar das boas práticas ambientais nos diversos espaços 

envolventes à praia.

SABIA QUE...
...a Praia da Tocha possui 
Bandeira Azul desde 1991?



29INOVA MAIS PRÓXIMA

O que é a “INOVA.MAISPROXIMA”?
A “INOVA.MAISPROXIMA” é o mais recente e inovador sistema de gestão ope-
racional da INOVA- EM, que permite uma maior interação entre a população 
e a empresa municipal, tendo sido desenvolvida em conjunto com a empresa 
NAVIA™, especialista em software para a gestão de infraestruturas.

O que permite fazer esta ferramenta? 
Esta ferramenta, que está disponível via web e da qual resultará uma apli-
cação móvel, “app”, permitirá de uma forma mais direta  e simplificada, re-
portar as diferentes ocorrências da responsabilidade da INOVA-EM, como por 
exemplo, roturas  de água na via pública, resíduos junto aos contentores ou 
deficiência nos sistemas de rega dos jardins municipais.

Esta nova solução tecnológica, por estar integrada com outros módulos de 
gestão da INOVA-EM, irá garantir uma melhor eficácia operacional, contri-
buindo desta forma, para a melhoria dos serviços prestados à população.

Como devemos fazer para
reportar uma ocorrência?
1. Acessamos via web através do 
endereço: inova.maisproxima.pt;

2. Ao entrarmos no endereço 
web, a aplicação indica 
automaticamente a localização 
(posição geográfica) do cidadão 
(dado pelo smartphone ou tablet);

3. Selecionamos a ocorrência 
que desejamos reportar 
(previamente parametrizada 
com um grafismo apropriado);

4. Fotografamos e descrevemos 
a ocorrência que desejamos 
reportar;

5. Colocamos o nosso nome e 
email e enviamos a informação;

6. Somos notificados referindo 
que a INOVA-EM já tem 
conhecimento do que foi 
reportado;

7. As equipas operacionais da 
INOVA-EM são notificadas da 
ocorrência (localização, do que 
se trata e respetiva fotografia), 
a fim de a resolver e é-lhe 
atribuída uma referência;

8. Quando a ocorrência estiver 
tratada, somos  notificados da 
sua resolução.

inova.maispróxima

NAVIA



30 Se sensibilizarmos os nossos 

familiares e amigos a reciclar, 

teremos melhores resultados, 

pouparemos recursos e todos 

iremos contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida do concelho de 

Cantanhede. 

Se todos colaborarmos é mais fácil!

FICHA TÉCNICA

Propriedade  INOVA

Direcção  Conselho de Administração da INOVA

Edição Glitz Design | Serviço de Gestão Ambiental e Espaços Verdes da INOVA 

Design Glitz Design

Ilustração Glitz Design

Tiragem 20 000 exemplares  |  Distribuição Gratuita
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SEDE

Zona Industrial de Cantanhede, Apt. 57
3061-909 Cantanhede
Tel.: 231 410 830
Fax 231 410 839
geral@inova-em.pt

Atendimento comercial

Loja do Cidadão de Cantanhede
Rua dos Bombeiros Voluntários, 7 
3061-909 Cantanhede
tel.: 231 423 850/1
loja@inova-em.pt

INOVA - Empresa de 
Desenvolvimento EconÓmico e 
Social de Cantanhede - E.M. - S.A. WWW.INOVA-EM.PT
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MATÉRIA
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COM A SUA COLABORAÇÃO, VAMOS 
CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR.

FINANCIAME NTO:

F
Fundo de Coesão


