
Resíduos de construção
São provenientes de construção e demolição 
em obras particulares isentas de controlo 
prévio camarário. A Câmara Municipal 
de Évora disponibiliza um serviço 
de recolha em big-bags até 1 m3.

CÂMARA MUNICIPAL
DE ÉVORA

RECOLHA

Pneus usados
Utilizados em veículos motorizados.
Ex: automóveis ligeiros; viaturas pesadas e industriais.
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Dejetos de animais
Os acompanhantes deverão proceder à remoção eficaz 
dos dejetos produzidos pelos animais no espaço público.
Após remoção, acondicionar herméticamente em saco.
Em propriedade privada é proibida a remoção de dejetos 
para o espaço público através de lavagem.

Medicamentos fora de prazo
As embalagens vazias e medicamentos fora de uso, deverão 
ser entregues nas farmácias. Estes resíduos são separados, 
classificados e entregues a gestores de resíduos autorizados. 
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Pilhas e acumuladores
Independentemente da forma, peso, utilização
e materias constituintes.
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Resíduos urbanos RU
São resíduos provenientes de habitações bem como 
outros que, pela sua natureza ou composição, lhes sejam 
semelhantes (produzidos em estabelecimentos comerciais 
ou industriais), são depositados na GESAMB.
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Embalagens de Plástico e Metal
São embalagens ou restos de embalagens utilizadas 
para conter, proteger e movimentar produtos.
As embalagens de vidro, plástico, metal, papel / cartão, 
devem ser separadas e colocadas no ecoponto 
mais próximo para serem recicladas.
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Recolha pela Câmara 
Municipal de Évora
A CME disponibiliza a recolha e transporte de resíduos urbanos 
volumosos gratuitos até 1m3. Para mais informações ou 
agendar é favor contactar através do telefone 266 777 181.

Óleos industriais usados
De origem mineral utilizados na indústria.
Ex: óleos de motores de combustão; sistemas de 
transmissão; óleos minerais de máquinas, turbinas 
e sistemas hidráulicos; baterias de automóvel; etc.
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Óleos alimentares usados
De origem vegetal utilizados na confeção de alimentos
em restaurantes, pastelarias e casas particulares. 
Estes resíduos aquosos deverão ser colocados 
em garrafas de plástico e introduzidas nos oleões.

Depósito GESAMB
www.gesamb.pt
Para mais informações é favor contactar 
através do telefone 266 748 123.



INFOMAIL

Os hábitos de consumo das sociedades modernas,
assim como a globalização da economia

têm gerado um grande aumento de resíduos.

O destino final destes resíduos pode ser
o depósito em aterros, com impacto

ambiental de difícil gestão ou a reciclagem.

A manutenção dos atuais níveis de conforto,
não pode comprometer o futuro do planeta.

Pelo futuro vamos reciclar

A Câmara Municipal de Évora está empenhada
na promoção da sustentabilidade

do concelho de Évora.

Juntos conseguimos
o lixo no sítio certo

Resíduos verdes
Provenientes das podas de jardins ou quintais.
Ex: troncos com 50 cm de comprimento; ramos amarrados 
com 100 cm de comprimento; relva e aparas de sebes, etc, 
devidamente fechadas em sacos de plástico. 
Sempre que possível os munícipes devem efetuar 
a compostagem doméstica dos resíduos urbanos verdes.
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Resíduos volumosos urbanos 
Objeto volumoso fora de uso, proveniente das habitações 
que, pelo seu volume, forma ou dimensão, não possa 
ser recolhido pelos meios normais de remoção. 
Este objeto designa-se vulgarmente por “monstro” ou “mono”.

Resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos 
Dependentes de corrente elétrica ou campos 
eletromagnéticos para funcionar.
Ex: frigoríficos, máquinas lavar secar roupa, televisões,
lâmpadas florescentes, secadores de cabelo, etc.
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