
10 BOAS PRÁTICAS
para reduzir a produção de resíduos no dia-a-dia:

10 IDEIAS
para reutilizar materiais no dia-a-dia:

PARA PROTEGER O
AMBIENTE, DEVEMOS ADOTAR A

POLÍTICA DOS 3R’s

Reutilizar diminui a utilização de matérias-primas e energia, reduz a 
poluição e a degradação dos recursos naturais.

A reciclagem de embalagens usadas tem inúmeras vantagens ambientais 
e económicas – permite economizar energia, poupar matérias-primas e 

reduzir resíduos. Recicle!

A Câmara Municipal de Valongo, em parceria com o Grupo ECOREDE, 
trabalha diariamente para contribuir para um ambiente melhor. 

Contamos com a sua colaboração na adoção de boas práticas 
ambientais, assumindo o compromisso de prevenir a produção de 

resíduos e aumentar a reutilização e a reciclagem.  

... atualmente

 a média de reciclagem de papel, embalagem e 
vidro por habitante em Valongo ronda os 39 kg. 
As metas definidas no PERSU 2020 implicam que, 
nos próximos 3 anos, cada habitante de Valongo 
garanta a deposição seletiva/reciclagem de 45Kg de 
papel, embalagem e vidro.

? SABIA QUE...

Reduzir  é Prevenir! A prevenção na produção de resíduos significa 
diminuir a quantidade de resíduos na fonte, ou seja, na hora de comprar. 
A Prevenção de Resíduos é o conjunto de medidas tomadas para evitar 
que uma substância, uma matéria ou um produto se torne num resíduo.

 

= Gerar menos lixo 
= Evitar desperdícios
= Evitar produtos

descartáveis

= Prolongar a vida dos materiais
= Adiar a reciclagem / disposição

final 
= Valorizar os materiais usados

 1.   Utilizar caixas de calçado para arrumação de utensílios diversos

 2.   Utilizar caixas da comida de take away (que, no entanto, devemos 
tentar consumir o mínimo possível) ou de gelados, para guardar os 
restos de comida no frigorífico ou para levar o almoço para o 
trabalho

 3.   Utilizar o verso de folhas impressas para rascunho

 4.   Imprimir a frente e o verso do papel

 5.   Se possível, utilizar restos orgânicos, como frutas e legumes, para 
fazer compostagem

 6.   Não deitar fora o que ainda pode ser utilizado – roupas, sapatos, 
móveis, bijuterias, brinquedos e livros podem ser doados

 7.   Preferir copos de vidro aos de plástico – assim pode utilizá-los mais 
vezes

 8.   Transformar os produtos – garrafas de vinho podem transformar-se 
em vasos e garrafas PET podem transformar-se em cortinas, por 
exemplo

 9.   Reutilizar embalagens de presentes

10.  Preferir as pilhas e baterias recarregáveis

PLÁSTICO
E METAL

PAPEL E
CARTÃO

VIDRO

COLOCAR:
pacotes de leite ou sumos, sacos, frascos de champô e 
detergentes, garrafas de água, sumos e óleos alimentares, 
esferovite, embalagens, latas, tabuleiros de alumínio e 
aerossóis

NÃO DEPOSITAR:
baldes, cassetes de vídeo, canetas, cd e dvd, talheres de 
plástico, tachos e panelas, ferramentas e talheres de metal

COLOCAR:
garrafas de bebidas e azeite, boiões de conservas e doces, 
frascos de perfume e cosmética

NÃO DEPOSITAR:
pratos, chávenas, cristal, copos, janelas, espelhos, lâmpadas

COLOCAR:
caixas de cartão, de cereais e bolachas, caixas de ovos, 
sacos de papel, jornais e revistas, papel de escrita e 
impressão e envelopes

NÃO DEPOSITAR:
papel autocolante ou plastificado, sacos de cimento, lenços, 
papel de cozinha e guardanapos sujos, toalhetes e fraldas, 
cartão com gordura, embalagens de produtos químicos

= Produzir um novo material a partir
de um usado

= Possibilitar que o lixo volte ao ciclo
produtivo como matériaREUTILIZAR= 497 

Kg de lixo
num ano

Cada munícipe
produziu 1,4 Kg /dia

foram separados
e encaminhados

divididos da
seguinte forma:

21%
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958
ton1226
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876
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vidro
papel e
cartão

plástico
e metal

REDUZIR

RECICLAR

 1.   Dê preferência a sacos reutilizáveis ou trolleys, sempre que for às 
compras

 2.  Use o autocolante da “publicidade não endereçada” na sua caixa de 
correio

 3.  Evite o desperdício alimentar

 4.  Escolha produtos sem embalagem desnecessária (ao quilo, 
embalagens familiares, etc.)

 5.  Compre produtos recarregáveis e não perigosos

 6.  Reutilize o papel e imprima só o estritamente necessário

 7.  Faça compostagem caseira

 8.  Doe roupas que já não usa

 9.  Repare aparelhos eletrónicos e eletrodomésticos

10.  Reduza o consumo, comprando apenas o necessário



#euComprometo-me
Fonte: LIPOR

EDUZIR
EUTILIZAR
ECICLARR

#euComprometo-me

É DAR UMA NOVA VIDA
SABE COMO FUNCIONA O

PROCESSO DE RECICLAGEM?
Podemos adotar simples gestos no quotidiano que 

fazem toda a diferença para reduzir significativamente 

a quantidade de resíduos que sufoca o planeta e 

esgota os recursos naturais! 

No Concelho de Valongo utiliza-se o 
ECOPONTO triplo, um conjunto de 

contentores constituído por um 
contentor para vidro, um contentor 

para embalagens, um contentor para 
papel/cartão e ainda um contentor 

vermelho para pilhas.

Existem ainda 3 ECOCENTROS,  onde 
se podem colocar os  materiais em 

contentores de grandes dimensões, 
tais como madeira, sucata, REEE´s, 

lâmpadas, tinteiros, monstros não 
metálicos, aparas de jardim, RCD´s 

(até 1 m3/dia).

TEM DÚVIDAS? CONTACTE-NOS!

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Para qualquer esclarecimento ou dúvida poderá contactar o Serviço de 
Higiene Urbana pela Linha Verde do Ambiente 800 20 20 99.

Localização dos ECOCENTROS no Concelho:

• ECOCENTRO DE ERMESINDE (sob gestão da Câmara Municipal 
Valongo) – Rua Eça de Queirós em Ermesinde (tel.: 229 751 109)

• ECOCENTRO DE VALONGO (sob gestão da Câmara Municipal Valongo) 
– Rua do Valado em Valongo (Tel.: 224 221 805)

• ECOCENTRO DA FORMIGA (sob gestão da LIPOR) – Rua das Macieiras, 
em Ermesinde (tel.: 229 770 100)

Horários de funcionamento:

• ECOCENTROS DE ERMESINDE E VALONGO
 Segunda-feira a Sábado das 08h00 às 20h00

• ECOCENTRO DA FORMIGA
Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 18h00
 Sábado das 10h às 13h e das 14h às 17h

CONSUMO TRIAGEM

SEPARAÇÃO

PRODUÇÃO DE
NOVOS PRODUTOS

RECOLHA SELETIVA

LIPOR
Tel: 229 770 100 | info@lipor.pt

www.lipor.pt

SOCIEDADE PONTO VERDE
Linha Ponto Verde: 808 500 045

www.pontoverde.pt

Os materiais depositados pelos munícipes nos ECOPONTOS 
e ECOCENTROS são encaminhados para o Centro de 

Triagem da LIPOR ou empresas recicladoras.

Os materiais devidamente 
separados são 
encaminhados para 
reciclagem, para serem 
transformados em novas 
matérias primas. 

As matérias primas 
recicladas geram 

novos produtos, que 
voltam ao mercado 

para consumo, 
fechando o ciclo!

RECICLAGEM DAS
MATÉRIAS PRIMAS

As unidades de Triagem 
asseguram a separação 
mecânica e manual dos 

materiais recebidos e que 
foram recolhidos 

seletivamente junto da 
população. 


