
 

 

 

Regras a ter em conta na deposição seletiva de 

resíduos/Reciclagem  

 

Ecopontos 

 

 

Papel e Cartão – Contentor Azul 

Embalagens – Contentor Amarelo 

Vidro – Contentores Verdes 

  



Papel e Cartão – Contentor Azul 
 

Deve colocar: 

o Embalagens de cartão (ex: caixas de cereais, eletrodomésticos etc..) sacos de 

papel e papel de escrita, papel de embrulho, jornais e revistas; 

Não deve colocar: 

o Embalagens que tenham contido: resíduos orgânicos ou gorduras (pacotes de 

batatas fritas e aperitivos, guardanapos, lenços de papel, pacotes de manteiga, e 

margarina, caixas de pizza); 

o Resíduos tóxicos ou perigosos (sacos de cimento, embalagens de produtos 

químicos); 

o Papéis metalizados ou plastificados, papel de lustro, celofane, papel vegetal, papel 

químico, rolos de papel de fax, papel de alumínio, papel autocolante; 

Outros objetos que não sejam embalagens (papel de cozinha, fotografias, loiça de 

papel, guardanapos, lenços de papel, toalhetes e fraldas). 

 

Embalagens – Contentor Amarelo  
 

Deve colocar: 

o Garrafas, garrafões e frascos de: água,  sumos e  refrigerantes, detergentes e 

produtos de higiene, óleos alimentares e vinagre, sacos de plástico e esferovite 

limpa, embalagens de iogurte, arroz, bolachas e embalagens de plástico variadas;  

o Pacotes de leite e bebidas (ECAL (embalagens de cartão para alimentos 

líquidos) 

o  embalagens de metal, latas de bebidas, de conservas, tabuleiros de alumínio, 

papel de alumínio, aerossóis vazios metalizados. 

 Não deve colocar: 

o Embalagens de produtos tóxicos ou perigosos (combustíveis e óleos de motor);  

 

 



Vidro – Contentores Verdes  
 

Deve colocar: 

o Todo o tipo de embalagens de vidro, ou seja, garrafas, frascos, garrafões e boiões  

o Não deve colocar: 

o Azulejos, tijolos, pedra brita, pedra da calçada, materiais de construção civil; 

o Vidro farmacêutico, proveniente de hospitais e laboratórios de análises clínicas; 

o Vidros especiais: armados, ecrãs de televisão, lâmpadas, espelhos, pirex, cristais 

vidros corados, vidros cerâmicos, vidros opala, vidros não transparentes, 

embalagens de cosmética e perfumes, etc.; 

Tampas e rolhas. 


