
limpo
REGUENGOS

+
... por um concelho amigo do ambiente!

Contactos úteis

Sabia que... Dias da recolha de lixo

Guia da utilização

dos contentores de lixo 
(Resíduos Sólidos Urbanos)

Gosta de ver esta imagem?

Estragar ou vandalizar os contentores
Fica com menos um contentor onde 
deitar o seu lixo

Obriga à aquisição de novos contentores 
o que se reflete na sua fatura de água, 
através da taxa de RU (Resíduos Urbanos)

Deixar o lixo fora dos contentores

Causa maus cheiros e poluição visual;

É fonte de alimentos para cães, gatos, 
ratos, entre outros animais, que para 
chegarem à comida espalham o lixo;

Torna a recolha mais demorada, menos 
eficiente e menos higiénica.

Deitar o lixo nos contentores sem ser 
em sacos fechados

O lixo apodrece nos contentores

Causa maus cheiros e contamina os 
contentores

Obriga a lavagem e desinfeção mais 
frequentes dos contentores, o que se 
reflete na sua fatura de água, através da 
taxa de RU (Resíduos Urbanos)

Deixar a tampa do contentor aberta

Causa mau cheiro e contamina o ar com 
batérias causadoras de doenças

Aumenta a quantidade de moscas e de 
outros insetos transmissores de doenças

A água da chuva acumula-se nos 
contentores, ficando sem local onde 
colocar o seu lixo

EN 256-6 (Estrada de Mourão),
a 2 kms da Rotunda de Mourão
Tel: 266 501 709
Horário:

EcoCentro de Reguengos de Monsaraz

dias úteis, 07h00-14h00
sábados, 08h00-13h00

Balcão Único
Tel: 266 508 049
Horário:

Recolha de objetos volumosos, restos das 
podas e do jardim (Monos domésticos)
(contactos para solicitar o serviço e combinar datas)

dias úteis, 09h00-17h30
restantes dias, 10h00-12h30

14h00-17h30

Piquete de Água (comunicação de fugas ou avarias)

Tel: 968 562 656
serviço disponível 24 horas por dia

Localidade dias da semana

Serviço Municipal de Proteção Civil

Tel: 266 508 500 ou 925 508 500
serviço disponível 24 horas por dia

dia de recolha entre as 06h00 e as 13h00; 
dia sem recolha.

correta



O que deve NÃO 
colocar nos contentores

Como utilizar corretamente
os contentores

Coloque sempre o lixo 
em sacos de plástico 
e feche-os.

1.

Colocar o saco 
plástico fechado 
dentro do contentor.

2.

Fechar sempre a 
tampa do contentor.

3.

Líquidos
Equipamentos elétricos
Monos domésticos
Aparas de podas e jardinagem
Materiais recicláveis
Pilhas, baterias ou lâmpadas 
economizadoras
Óleos alimentares
Fezes ou dejetos animais
Cinzas e materiais incandescentes
Animais mortos

O que fazer se...

Se comprar um novo, pode pedir à loja para 
recolher o antigo.
Pode entregar diretamente e de forma gratuita 
no EcoCentro de Reguengos de Monsaraz ou 
pode pedir aos Serviços de Ambiente Municipais 
- a (consulte as moradas e recolha é gratuita 
contactos nas costas deste folheto).

Como deito fora eletrodomésticos 
grandes (exemplo: frigorífico)?

Pode entregar diretamente no EcoCentro de 
Reguengos de Monsaraz ou pedir aos Serviços de 
Ambiente Municipais - a .recolha é gratuita
Consulte as moradas e contactos nas costas do 
folheto.

O que faço aos restos das podas e do 
jardim (resíduos verdes)?

Recolha-os num saco de plástico, feche o saco 
de plástico e deite no contentor.

O que faço aos dejetos e fezes dos 
animais?

Sabe que fazem bem à terra da sua horta ou 
jardim? Depois de totalmente apagadas pode 
espalhá-las nos seus canteiros ou guardá-las 
num saco de plástico, fechá-lo e deitar no 
contentor.

O que faço às cinzas e brasas da 
lareira?

Deve deitar no pilhão que se encontra nos 
Ecopontos espalhados pelos concelho e em 
alguns hipermercados.

O que faço às pilhas e baterias 
usadas?

Deve ir juntando o óleo numa garrafa de 
plástico, fechá-la e deitar a garrafa fechada no 
oleão.

O que faço aos óleos alimentares 
usados?

Depois de bem escorrida a parte líquida, 
recolha o restante para dentro de um saco de 
plástico, feche-o e coloque-o no contentor.

O que faço aos restos da sopa ou das 
matanças?

Dirija-se ao contentor mais próximo para deitar 
o lixo em sacos devidamente fechados.

O que faço se o contentor estiver 
demasiado cheio?

Deve entregar diretamente no EcoCentro de 
Reguengos de Monsaraz (consulte as moradas e 
contactos nas costas do folheto).

O que faço ao entulho de obras?

Pode entregar diretamente no EcoCentro de 
Reguengos de Monsaraz ou pode pedir aos 
Serviços de Ambiente Municipais - a recolha é 
gratuita (consulte as moradas e contactos nas 
costas deste folheto).

Como deito fora móveis ou objetos 
volumosos?

Se comprar um novo, pode pedir à loja para 
ficar com o antigo.
Pode entregar diretamente e de forma gratuita 
no EcoCentro de Reguengos de Monsaraz 
(consulte as moradas e contactos nas costas do 
folheto).
Pode deixá-los nos pontos de recolha que se 
encontram nos bombeiros, nos hipermercados e 
em outras lojas no Concelho de Reguengos de 
Monsaraz.

O  q u e  f a ç o  a o s  p e q u e n o s 
eletrodomésticos (ex: rádio a pilhas) 
e às lâmpadas economizadoras?
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