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horário: 9h às 18h

A recolha ao domicílio é realizada 
apenas com marcação prévia para os 
seguintes números:
 231 410 830 / 231 423 850 
das 9 h às 18 h. 
As recolhas de Verdes são realizadas às 
segundas-feiras e as recolhas de 
Monstros às quintas–feiras.

Os Monstros e os Resíduos Verdes podem ir para os ecopontos?
Tanto os Monstros como os Resíduos Verdes não podem ser depositados 
nos ecopontos nem nos contentores de resíduos indiferenciados, contudo, 
podem e devem ser encaminhados para a reciclagem.

Como podemos desfazer-nos deste tipo de resíduos? 
Podemos entregar diretamente no Ecocentro Municipal ou solicitar a 
recolha à INOVA através dos números 231410830 ou 231423850, das 9 horas 
às 18 horas.A INOVA disponibiliza semanalmente um serviço de recolha ao 
domicílio de Monstros, bem como de Resíduos Verdes. A recolha de 
Monstros efetua-se às quintas-feiras e a dos Resíduos Verdes realiza-se às 
segundas-feiras em data a acordar entre os respetivos serviços e o 
munícipe. Estes serviços são gratuitos (até 2m3).

Porque são importantes estes serviços de recolha?
Os serviços de recolha de Monstros e de Resíduos Verdes constituem uma 
mais-valia para a proteção 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. 

De que forma esta campanha pode ter um impacto maior?
Se sensibilizarmos os nossos familiares e amigos a entregar os resíduos 
volumosos e os resíduos verdes no Ecocentro Municipal, teremos melhores 
resultados, pouparemos recursos e contribuiremos para a melhoria da 
qualidade de vida do concelho de Cantanhede.
Se todos colaborarmos é mais fácil!
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O que são Monstros?
Os Monstros são objetos domésticos volumosos que se encontram fora de 
uso, como por exemplo colchões, móveis, loiças cerâmicas, 
eletrodomésticos, etc. que pela sua dimensão, forma, peso ou volume não 
podem ser recolhidos pelos meios normais de recolha. 

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

O que podemos obter da reciclagem dos Monstros?
Para além de darmos um destino final adequado aos Monstros poderemos 
ainda obter matérias-primas, como madeira e ferro, que podem ser 
valorizadas.

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, raízes e troncos de grande dimensão, 
resíduos alimentares, pedras, flores e plantas envasadas, envoltas em 
celofane ou outro tipo de embalagem.

O que podemos obter da reciclagem de Resíduos Verdes?
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.
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