
limpo
REGUENGOS

+
... por um concelho amigo do ambiente!

Contactos úteis

Guia da utilização

dos ecopontos 
(Reciclagem)

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

Serviço Municipal de Proteção Civil

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

correta

OLEÃO ELETRÃO

óleos lâmpadasalimentares
usados eletrodomésticos

NÃO colocar...

NÃO colocar...

Nota:

Azeite ou outros óleos não alimentares 
(lubrificantes ou hidráulicos).

Lâmpadas  i ncandescen tes  ou  de 
halogéneo

Nunca deite óleos para a canalização!
Ao deitar um litro de óleo pela canalização 
está a contaminar um milhão de litros de 
água.

1. deixar arrefecer 

o óleo

2. colocar num recipiente 

de plástico e fechar

3. colocar o recipiente 

fechado no oleão



Os materiais metálicos devem ser passados por 
água antes de serem colocados no ecoponto 
amarelo (ex. latas de conserva e tabuleiros de 
alumínio descartáveis)

Retire as tampas dos frascos e boiões e 
deposite-as no ecoponto correspondente.

Antes de depositar o papel retire os agrafos, os 
clips e os elásticos, bem como as fitas adesivas e 
qualquer plástico colado nas caixas de cartão.

garrafas, frascos, sacos, esferovite, 
latas, metalizados, pacotes de leite

embalagens de papel e cartão, 
papel de escrita, jornais e revistasgarrafas, frascos, boiões

NÃO colocar... NÃO colocar... NÃO colocar...

Nota: Nota: Nota:

Não colocar materiais plásticos sujos de 
comida ou gordura (ex. talheres, pratos de 
plástico);

Não deve colocar canetas, Cd’s, DVD’s ou 
cassetes de vídeo;

Tachos, panelas ou talheres de metal;

Embalagens de medicamentos.

Loiças e porcelanas (ex. pratos, copos, 
cristais, etc.);

Frascos de medicamentos;

Lâmpadas, vidros de janelas ou espelhos.

Papel de cozinha, lenços e guardanapos 
usados;

Toalhetes, fraldas ou similares;

Embalagens com restos de comida ou gordura.
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