As pastas
e clipes de papel

são permitidos no
recipiente de papel e
papelão

?

O lenço usado,

pode ser deitado no recipiente
de papel e papelão

Se possível, todas as peças de
metal (plástico e fita) devem
ser removidas do papel e
papelão antes de descartar
separadamente no centro
de reciclagem.

para evitar a aderência
no chão, pode ser

?

Todos os jornais antigos, papel de cozinha ou sacos
de papel podem ser usados para evitar a
aderência de resíduos e evitar a podridão e o odor.
A lavagem regular do recipiente é recomendada.

Separar

ultrapassados ou não comestíveis,
devo descartá-los fechados nos resíduos

?

Idealmente, abra a conserva e descarte o conteúdo
nos resíduos biológicos e no recipiente através da reciclagem
apropriada (vidro, papelão ou Valorlux). Nunca despeje o
conteúdo no dreno, pois isso pode obstruir o canal e interferir
na purificação da água na estação de tratamento de esgoto.

Não!

posso descartá-los no
lixo orgânico

?

A maioria dos recibos é feita de papel
térmico e deve ser descartada no
lixo residual.

Não!

?

As embalagens plásticas
biodegradáveis,

são permitidas nos resíduos biológicos

Biodegradáveis

?

"Biodegradável" não é um termo legalmente
regulamentado. Muitos produtos são apenas
parcialmente biodegradáveis ou não adequados
para as plantas e a pilha de compostagem.
Em caso de dúvida, descarte-os como resíduos.

sem dor da
separaçãos

Os produtos enlatados

Os animais mortos,

Faz como
deve ser

Os cadáveres dos animais devem, na melhor
das hipóteses, ser eliminadas através do serviço
veterinário. Os cadáveres de pequenos animais,
como ratos e aves, podem ser descartados
dentro de um saco nos resíduos residuais.

Sim!

posso descartá-los em
resíduos biológicos
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?

Mas para quantidades maiores, deve pegar o lixo do jardim
separadamente da freguesia ou levá-lo para o centro de reciclagem.
Certifique-se de que nenhuma terra é descartada. Ramos e material
de madeira mais espesso podem não ser incluídos nos resíduos
biológicos em algumas freguesias (informe-se na sua comuna).

As lâmpadas,

podem ser descartadas no
recipiente de vidro

?

As garrafas e latas,

devo espremer antes de
descartá-las

?

Sim!

A coleção de lâmpadas é organizada pela
Ecotrel. Podem ser devolvidas nos centros
de reciclagem, na SDK e em algumas lojas.

Em colaboração com

!
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Os resíduos de jardim,

Não!

Editor

?

Não!

Os lenços de papel usados e o papel
doméstico não podem ser reciclados, mas
podem ser colocados no lixo biológico.
Embalagens de papel e cartão contaminadas
não pertencem no recipiente de papel e
papelão, mas nos dejetos residuais.

O papel nos resíduos biológicos,

Não!

pode ir para o recipiente
de papel e papelão

Não!

Não!

Sim!

?

O recibo,

No entanto, apenas porque economiza
espaço no contentor e durante o transporte.
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