
RESÍDUOS VERDES 

Colocar junto ao contentor individual nos 
dias de recolha estipulados para a sua área 
de residência ou no contentor coletivo, 
devidamente acondicionados, e tendo em 
atenção a quantidade, que não deve ser 
superior a 5/6 sacos. Pode também 
entregá-los gratuitamente no Ecocentro de 
Vale de Milhaços.

RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS

Entregar na AMARSUL, Recielectric, 
Transucatas ou nos Pontos Eletrão existentes 
no concelho, no âmbito do protocolo com 
Amb3e. PILHAS 

E ACUMULADORES

Coloque no pilhão dos ecopontos 

ou entregue nos pontos de recolha 

existentes em várias superfícies 

comerciais.

ROUPA USADA 

Coloque em sacos fechados e 

deposite nos contentores próprios 

existentes na via pública, no âmbito 

do protocolo com a Associação 

Humana. Pode ainda entregar em 

instituições de solidariedade social. 

MEDICAMENTOS 
FORA DE USO 

Entregue nas farmácias.

MEDICAMENTOS

E EMBALAGENS

FORA DE USO

ÓLEOS ALIMENTARES 
E MINERAIS USADOS 

Utilize a rede de oleões existentes na via pública. 

Outros óleos não alimentares podem ser entregues 

no Ecocentro de Vale de Milhaços ou nos Serviços 

Operacionais da Câmara Municipal do Seixal. Esta 

recolha funciona com base no protocolo com as 

empresas Hard Level/Prio Energias Renováveis e 

SOGILUB.

Associação Humana

VERÃO NO SEIXAL  
É MAIS LIMPO!

ENTULHOS DE PEQUENAS 
OBRAS

Pode recorrer ao sistema de aluguer de 

big-bags em qualquer Loja do Munícipe ou 

entregá-los gratuitamente no Ecoparque do 

Seixal, até ao limite máximo de 1 tonelada 

por descarga e 4 toneladas por mês.

RESÍDUOS 
INDIFERENCIADOS 

(lixo comum) 

Colocar em sacos bem 
fechados nos contentores para 
resíduos (verdes, enterrados 
e semienterrados). Os resíduos 
recolhidos são depositados 
no Ecoparque do Seixal.

RESÍDUOS 
URBANOS

BIODEGRADÁVEIS

Se tiver um quintal/jardim pode 
separar estes resíduos e 
colocá-los em compostores 
domésticos, transformando-os 
em fertilizante natural. A 
Câmara Municipal do Seixal 
tem disponível um guia da 
compostagem que pode 
consultar.

EMBALAGENS DE VIDRO, 
PLÁSTICO, METAL 
E PAPEL/CARTÃO 

Colocar no ecoponto mais 
próximo ou nos ecocentros. 
Estes serão processados pela 
AMARSUL na Estação de Triagem 
do Ecoparque do Seixal 
e, posteriormente, reciclados.

MONOS DOMÉSTICOS 
Resíduos de grandes dimensões 

Colocar junto ao contentor de resíduos 
mais próximo ou à sua porta, após 
agendamento. NÃO colocar junto ao 
ecoponto. Estes resíduos volumosos 
são recolhidos semanalmente, em 
cada freguesia, devendo contactar a 
câmara municipal para agendar a 
recolha, através da Linha Seixal 
Limpo.
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