Ambiente

O Ecocentro é uma estrutura que permite recolher seletivamente resíduos que, pelas suas
características ou dimensões, não são passiveis de serem recolhidos nos ecopontos.
É um parque amplo, vedado e vigiado, equipado com contentores de grandes dimensões para
a recolha de materiais recicláveis que serão posteriormente processados no complexo da
Resitejo.
O Município do Entroncamento partilha o ecocentro com o Município de Vila Nova da
Barquinha, e está localizado na EN 110, junto à zona industrial.
Este serviço não tem qualquer custo para o munícipe.
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O Concelho do Entroncamento dispõe de 209 ecopontos (subterrâneos e de superfície), para a
recolha seletiva de papel/cartão, vidro e embalagens de plástico e metal, sendo que em 80
ecopontos existem também pilhões para a recolha de pilhas e baterias usadas.

Consulte aqui e veja onde pode encontrar, o ecoponto mais próximo de si.

Para visualizar no Google Earth clique aqui.

Como Separar:
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Sabia que:
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ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU)
Depois de usados, os óleos alimentares que utilizamos nas nossas cozinhas tornam-se num
poluente bastante nocivo.
Qual o destino a dar a esses óleos?
A colocação numa garrafa de plástico, que é deitada no lixo, ou a descarga na rede de esgotos
são as soluções mais comuns, mas ambas comportam problemas para o ambiente.
No sentido da resolução deste problema, foram colocados em vários locais do Concelho,
oleões para a recolha dos óleos alimentares usados.
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Neste momento, existem 21 oleões distribuídos por todo o Concelho (ver mapa de localização)
Assim, estes óleos, além de não contribuírem para a poluição, vão ser valorizados e
transformados em biodiesel ou sabão.
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ÓLEOS USADOS DE VEICULOS AUTOMÓVEIS
O Município tem à disposição dos seus munícipes um oleão próprio para a recolha de óleos
lubrificantes usados das viaturas automóveis.
O oleão encontra-se nas instalações das Oficinas Municipais na Rua Afonso Albuquerque e
pode ser usado, todos os dias úteis, entre as 08h00 e as 12h00 e as 13h30 e 17h30.

Folheto Informativo

Colabore connosco. Proteja o Meio Ambiente!

"Ecoponto à Porta" é um projeto de recolha seletiva de embalagens, cofinanciado por fundos
comunitários, que tem por objetivo tornar mais cómoda e fácil a separação de resíduos,
aumentar os quantitativos de resíduos enviados para valorização multimaterial, melhorar a
higiene e limpeza dos arruamentos e dar continuidade à estratégia de recolha seletiva.
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Consulte como pode obter o seu ecoponto em https://www.resitejo.pt/ecoponto-a-porta/

O Município disponibiliza um local onde colocar as lâmpadas fluorescentes compactas ou
lâmpadas LED inutilizadas. Estas podem ser deixadas nas Oficinas Municipais na Rua Afonso
de Albuquerque, todos os dias úteis, das 8h00 às 12h00 e das13h30 às 17h30.
As lâmpadas halogéneas e incandescentes (lâmpadas clássicas) devem ser depositadas no
contentor dos resíduos domésticos (indiferenciados) e nunca no vidrão.

Consulte aqui os cuidados a ter quando uma lâmpada compacta se parte.

No parque de estacionamento do hipermercado E. Leclerc, situado na Av. Villier-Sur-Marne,
encontra-se um Ponto de Recolha de Material Eléctrico e Electrónico de uso doméstico.

Neste ponto de recolha poderá colocar secadores de cabelo, torradeiras, material informático,
etc.

O Município procede à recolha de resíduos domésticos volumosos e de resíduos verdes,
provenientes da limpeza de jardins particulares, todas as segundas-feiras, entre as 08h00 e as
14h00.

Para o efeito, estes resíduos devem ser colocados junto dos contentores dos resíduos
indiferenciados, sempre que possível, na véspera (domingo), de modo a que os mesmos não
permaneçam lá muito tempo contribuindo para a insalubridade do local.
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Para esclarecimento adicional contacte o respetico serviçom através do
email: dsu@cm-entroncamento.pt

Sempre que possível evite colocar estes resíduos junto aos contentores dos resíduos
indiferenciados. Existem alternativas, como é deixa-los no ecocentro, sem qualquer custo ou,
no caso dos resíduos verdes fazer compostagem doméstica, podendo assim ficar com um
fertilizante de elevada qualidade para o seu jardim.

Consulte o folheto sobre compostagem doméstica.

A Autarquia em colaboração com a Associação HUMANA Portugal colocou em diversos locais
do Concelho, um total de 10 contentores destinados à recolha de roupa e sapatos usados.

Poderá encontrá-los nos seguintes locais:
•Rua Eng. Mário Costa (Zona Verde)
•Rua Estados Unidos da América (junto ao Restaurante Pinto)
•Rua da Esperança (junto ao Centro Pastoral)
•Rua José Pires Dias (junto aos ecopontos do Mercado Diário)
•Rua Rui Luis Gomes (ao lado do oleão)
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•Rua Dr. Francisco Sá Carneiro (junto ao oleão)
•Rua Fernando Pessoa (junto à Escola Secundária)
•Rua Conselheiro Albino dos Reis (junto à Caixa Geral de Depósitos – Zona Norte)
•Largo dos 11 Unidos (junto aos ecopontos)
•Rua António Aleixo (Urbanização Casal Vaz)

A Resitejo dispõe de um serviço de recolha de cartão e plástico, porta a porta, para
comerciante e entidades.

A recolha é gratuita e é efetuada às quartas-feiras, durante todo o dia.

Para aderir contacte os serviços de Ambiente, da Câmara Municipal, ou preencha a ficha de
inscrição e envie para dsu@cm-entroncamento.pt.

O município pretende, cada vez mais, melhorar a qualidade do ambiente urbano evitando a
acumulação de papel, cartão e plástico junto aos ecopontos.

Ajude-nos a manter a cidade limpa!

Ficha de Inscrição

Tarifas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

Tarifário 2021
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