O Ecocentro é

Quem pode utilizar
o Ecocentro?
O Ecocentro destina-se aos utilizadores
domésticos residentes no Município de Aveiro
ou utilizadores não domésticos sediados no
Município, desde que produzam menos de 1.100
litros de resíduos por dia.

CONFORTO: pode aceder ao espaço e à zona de
deposição dos resíduos na sua própria viatura.
ACOMPANHAMENTO: um técnico da Veolia
acompanha e aconselha sobre a adequada
separação e deposição dos resíduos.

Quanto tenho de pagar para
entregar os meus resíduos no
Ecocentro?

VALORIZAÇÃO: os resíduos ﬁcam arrumados
e organizados por tipos de material, maximizando
a sua posterior reciclagem.
SEGURANÇA: soluções de deposição segura para
vários resíduos perigosos, salvaguardando a saúde
pública de deposições indevidas.

A deposição de resíduos no Ecocentro é gratuita
e se cumpridas as boas práticas de deposição
constantes em regulamento o utilizador até pode
beneﬁciar de pontos convertíveis em
experiências e descontos em produtos e
serviços locais.

FUTURO: espaço educativo com programação
durante todo o ano para escolas, famílias
e comunidade em geral.
COMUNIDADE: envolvimento das associações locais
na participação e dinamização de atividades no
Ecocentro.

Tenho de pedir alguma
autorização especial para
entregar os resíduos?

DIGITAL: disponibilização de aplicação digital para
os utilizadores, com registo de visitas e sistema
de bónus mediante boas práticas de utilização
do Ecocentro.

Em regra não. Apenas no caso dos Resíduos
de Construção e Demolição (RCD) é pedido
o preenchimento de um formulário especíﬁco,
a entregar presencialmente, por correio ou
digitalmente. O Ecocentro emite resposta
ao requerimento num máximo de 5 dias úteis.

ECO
CENTRO
Municipal
de
Aveiro

Aberto de Terça-feira a Sábado*
09h00/12h30 e 14h00/18h30
Rua das Fontainhas
Zona Industrial de Taboeira - Aveiro
Tel.: +351 23 412 7942
E-mail: aveiro@veolia.com

Código 05 012

*incluindo feriados, exceto 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Operado por

Cuidar da sua casa,
do seu jardim ou da rua
onde vive também é
cuidar dos seus resíduos.

Ao entregá-los no
Ecocentro eles vão
ganhar uma nova vida,
transformar-se em
novos produtos!

E dessa forma
ganhamos todos: ruas
mais limpas, um Planeta
com mais recursos e um
Futuro melhor para
todos.

Menos resíduos,
mais Planeta
e melhor Futuro.

Tipo de Material

SIM

NÃO

Papel e Cartão

Jornais, revistas, prospetos publicitários, sacos de papel, papel de escrita e de impressão, caixas de
cartão, cartão canelado

Papel e cartão encerado, com plástico, molhado ou contaminado com gordura, tinta, óleo,
vestígios de cimento ou outro tipo de contaminante

Embalagens de plástico
e metal

Embalagens de alimentos, de bebidas, de detergentes e latas de conserva e de bebidas. Inclui ECAL
(embalagens de cartão de alimentos líquidos), esfevorite

Embalagens que não se encontrem vazias e limpas de contaminantes, bem como
embalagens de óleos de motores e transmissões, de lubrificantes, de produtos químicos,
de tintas, vernizes, colas e desinfetantes e embalagens de resíduos perigosos

Vidro

Garrafas e embalagens de vidro e vidro plano (por exemplo, janelas, portas, montras, vitrines)

Embalagens que não se encontrem vazias e que possuam tampa ou rolha

Plástico não embalagem

Caixas de fruta, grades de cerveja, estores, tubos de PVC
e outros plásticos rígidos

Borracha

Objetos domésticos fora de uso (monos)

Móveis, sofás, colchões e alcatifas

Objetos metálicos e de plástico têm contentor próprio

Madeira

Paletes, placas, pranchas, pavimentos, divisórias e contraplacados, tacos
(acondicionados em sacos de plástico)

Madeira com contaminantes como alcatrão ou estuque. Pladur tem contentor próprio

Verdes

Ramos, folhas, relva, flores e plantas e podas de árvores

Resíduos verdes com terra, cacos, pedras ou outros contaminante

RCD (entulho)
*exige pedido de autorização próprio

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas cerâmicas, materiais cerâmicos,
pedras e cimento

RCD contaminados com madeira, plástico ou outros tipos de contaminantes como o amianto,
alcatrão. Placas de gesso cartonado, lã de vidro e resíduos de limpezas

RCD (pladur)

Pladur, gesso cartonado

Placas compostas, perfis e acessórios de lã de rocha ou cortiça

Óleos minerais usados

Óleo hidráulico, óleo de motores e lubrificantes, depositados em embalagens de plástico fechadas

Misturas de óleos usados de diferentes características ou contaminados com outras
substâncias que dificultem a sua valorização, nem óleos cuja proveniência resulte
da atividade de pessoas coletivas

Óleos alimentares usados

Acondicionados em embalagens de plástico fechadas

Óleos alimentares cuja proveniência resulte da atividade de pessoas coletivas

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

Equipamentos de regulação da temperatura (frigoríficos, arcas congeladoras, aparelhos de ar
condicionado, aquecedores, entre outros), equipamento informático e de telecomunicações
(computadores, monitores, teclados, impressoras, telefones, rádios, televisões, entre outros),
equipamentos de pequenas dimensões (aspiradores, micro-ondas, ecrãs, ferros de engomar, secadores,
entre outros), equipamentos de grandes dimensões (máquina de lavar roupa ou louça, fogões, fornos,
esquentadores, placas de fogão, painéis fotovoltaicos), lâmpadas (fluorescentes, LED, entre outros)

Estes resíduos devem ser entregues completos, sem vestígios de alimentos ou outros
contaminantes. Serão separados por fluxos e em condições que garantam o potencial
de valorização

Pneus

Pneus usados, isentos de contaminantes (por ex. tinta)

Pneus usados cuja proveniência resulte da atividade de pessoas coletivas

Têxteis

Roupas, tecidos, tapetes e calçado usado, secos e acondicionados dentro de sacos fechados

Roupa suja ou molhada

Tintas, Vernizes, Diluentes, Solventes

Resultantes de pequenas reparações e obras de bricolage em habitações, efetuadas pelo próprio
proprietário ou arrendatário, cuja produção diária não exceda os 1100L por produtor e acondicionados
na própria embalagem, devidamente fechada e sem derrames

Produtos de limpeza

De uso doméstico, desde que acondicionados na própria embalagem, devidamente fechada e sem
derrames

Produtos hospitalares
de Autocuidadosa

Seringas usadas, agulhas, cateteres, lancetas, lâminas de bisturi, material invasivo, termómetros de
mercúrio, desde que devidamente acondicionados
*no caso das seringas usadas e demais objetos cortantes acondicionados em contentor hermético e
fechado, específico para esse tipo de resíduo hospitalar

Metais ferrosos e não ferrosos

Mistura de sucata de metais ferrosos e não ferrosos, como bidons escorridos, móveis metálicos, vigas,
tubos, barras, chapas e latas

Consumíveis informáticos

Tinteiros e toners, entregues limpos e sem resíduos de pó

Pilhas e baterias

