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1 Reduzo o lixo 
que produzo

Espalmo as embalagens.

Quando vou às compras, 
levo sacos reutilizáveis.

Entrego os bens que já não 
uso(roupas, electrodomésticos)
a quem possa ainda fazer 
uso deles.

Prefiro produtos concentrados,
com pouca embalagem.



Cuido do lixo 
que produzo2

Coloco o lixo nos contentores,
dentro de sacos bem atados.

Quando deposito o lixo nos 
contentores, fecho sempre 
a tampa para evitar maus 
cheiros.

Não coloco entulhos nem monos 
domésticos fora dos locais próprios. 
Agendo uma recolha.

Nunca deito lixo para o chão.
Deposito-o na papeleira
mais próxima.



3 Separo as 
embalagens

AO RECICLAR 
LATAS VELHAS, 

AJUDO A POUPAR 
MINÉRIO DE FERRO, BAUXITE, 

CARVÃO E ENERGIA.

AO RECICLAR 
PLÁSTICO VELHO, 

ESTOU A POUPAR PETRÓLEO, 
GÁS NATURAL, HULHA, 

SAL E ENERGIA.

Coloco todas as
embalagens...

bem escorridas 
e espalmadas
no Ecoponto 
Amarelo.

As embalagens que separo 
são transportadas para 
o Ecoparque do Seixal, 
onde são seleccionadas 
por categorias e enviadas 
para as empresas 
recicladoras.

ciclo de vida
do plástico

O material
reciclado

é utilizado
para a

produção
de novos
objectos

de plástico.



Separo o papel4
Coloco no Ecoponto Azul mais próximo:
embalagens de cartão liso/compacto
embalagens de cartão canelado
embalagens de papel
jornais e revistas.

ciclo de vida
do papel

Por cada tonelada de papel
que reciclo, evito o abate 
de 15/20 árvores e poupo

muita energia.



Coloco num dos 400 vidrões 
existentes no Município o vidro velho:
garrafas de vidro
frascos e boiões de vidro
garrafões de vidro.

Separo o vidro5

ciclo de vida
do vidro

1 kg 
de vidro 
reciclado 
equivale 

aproximadamente 
a 1 kg 

de vidro novo.



Não abandono
os entulhos

6
Tenho uma pequena obra a decorrer em casa. 
O que fazer com os entulhos?

Dirijo-me 
a uma 
das 6 Lojas 
do Munícipe.

No dia combinado, 
a Câmara Municipal 
do Seixal recolhe o 
saco cheio à minha 
porta.

Os entulhos são 
transportados
para o Ecoparque 
do Seixal e, quando 
possível, aproveitados
para compactar lixo 
e fazer caminhos.



Cuido dos monos
7

Para se livrar dos resíduos volumosos (electrodomésticos, mobílias, 
colchões, resíduos verdes, etc.) basta ligar para a linha SEIXAL LIMPO 210 976 011.

As mobílias que são recolhidas na via pública 
são entregues a uma empresa do Concelho 
que as transforma em aglomerados de madeira.

Os electrodomésticos são separados e entregues 
a uma empresa do Concelho que separa os seus 
vários componentes e os envia para reciclagem. 

Os resíduos verdes serão futuramente enviados 
para a Central de Valorização Orgânica do Ecoparque 
do Seixal para que sejam transformados em composto 
e energia eléctrica!

Mas se comprar um electrodoméstico novo, 
tenha presente que o lojista tem que ficar 
com o seu electrodoméstico velho e garantir 
o seu envio para reciclagem!



Sabia que existem mais de 1000 
famílias a fazer compostagem 
doméstica no Seixal? 
A compostagem é uma actividade 
fácil e relaxante e é uma das 
estratégias caseiras mais eficazes 
no combate ao lixo doméstico.

Faço 
compostagem
no meu jardim

8

ciclo da
compostagem

doméstica

compostor 
doméstico

aspecto do 
composto 

aplicação 
do composto 

na horta 
ou jardim

resíduos
orgânicos

remeximento

da pilha

Uma família 
militante 

da compostagem
consegue tratar 

400 kg 
de lixo por ano!



Faço com 
que os óleos 
alimentares usados 
tenham um final feliz 

9
Já reparou que no seu Município 
pode agora transformar óleos 
alimentares usados em biodiesel?
Acondicione cuidadosamente os 
seus óleos numa garrafa 
ou garrafão bem fechados 
e deposite-os num Oleão.
Encontrará os Oleões num 
Mercado perto de si!

ciclo 
do óleo
usado

Com a sua 
contribuição,
podemos ter 

viaturas
municipais 
movidas a

combustível 
ecológico!



Respeito 
os meus 
vizinhos
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Caso não tenha 
um SANECAN 
próximo, trago 
um saco plástico 
de minha casa, 
removo o dejecto 
e coloco-o no 
contentor mais 
próximo.

Quando levo 
o meu cão 
a passear, 
apanho sempre 
os seus dejectos.

Posso utilizar 
os SANECAN,
recipientes 
destinados à recolha 
dos dejectos, 
distribuídos pelos 
espaços públicos 
do Município.

Os dejectos caninos 
em locais públicos 

põem em risco 
a saúde dos 

nossos filhos, 
que brincam 

nestes espaços 
e também a saúde 

do meu animal.






