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PLÁSTICOS AGRICOLAS

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO

Os Plásticos provenientes da Agricultura, também

Durante o ano de 2008, entrou em vigor o Decreto-Lei

podem ser entregues no Centro de Gestão de Resíduos,

n.º46/2008,que

Gratuitamente!

regula

a

gestão

de

resíduos

de

construção e demolição (RCD).
Esta legislação obriga, à aplicação de medidas de

Fitas de Rega

prevenção de produção de RCD, inclusive na fase de

Plástico branco de cobertura de estufas

projeto.

Plástico preto de cobertura de solos

São responsáveis os donos da obra, os empreiteiros e
as câmaras municipais, os quais se encontram sujeitos a

Tubo de rega
Tubos de proteção de árvores

um regime de contra-ordenações.

Vasos
“Constitui contra – ordenação ambiental muito grave
o abandono e a descarga de RCD em local não
licenciado ou autorizado para o efeito” nº1, art.º 18,
DL 46/2008.

Cuvetes de plantas em plástico
Big Bag’s
Para proceder à entrega dos resíduos, contacte os
nossos serviços.

Assim, de forma a resolver esta problemática, a Ambilital
criou soluções de acordo com a legislação, para que

OUTROS RESÍDUOS

estes resíduos possam ter um destino e tratamento

Existem outros resíduos que além de puderem ser

adequados.

entregues no Centro de Gestão de Resíduos, também o
poderão ser nos Ecocentros em Alcácer do Sal, Aljustrel,

DESDE AGOSTO QUE PODE ENTREGAR ESTES

Grândola, Ferreira do Alentejo, Odemira, Santiago do

RESÍDUOS NOS ECOCENTROS.

Cacém e Sines.

ParaPREÇOS???
proceder à sua entrega ou solicitar um

Entregue-nos:

contentor

para

colocação

em

obra,

contacte
Caixas e Paletes de Madeira

previamente os nossos serviços.

Lâmpadas Fluorescentes
Baterias de Automóveis
Óleos Alimentares Usados

SABIA QUE …

Eletrodomésticos e Equipamentos Elétricos
Embalagens de vidro, plástico e metal

A reciclagem de uma tonelada de resíduos

Sucata

Pilhas

de madeira evita o abate de 12 árvores.

Rolhas de cortiça

Óleos de Motor

Toners e Tinteiros

Papel/cartão

Pneus ligeiros
Diariamente,

cada

um

de

nós

é

responsável pela produção de cerca de
1,3 kg de resíduos. No final de um ano

Atenção: os pneus pesados e industriais, apenas poderão ser
entregues no CGR (Centro de Gestão de Resíduos) em
Ermidas – Sado.

são quase 500 kg.
Para proceder à entrega dos resíduos, contacte os
nossos serviços.
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RESIDÓMETRO
(1º Semestre/ 2014)

VISITAS AO CENTRO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA AMBILITAL
Informa-se que a partir de Janeiro do próximo ano poderá marcar a sua visita ao Centro de Gestão de Resíduos da
Ambilital, entre as 10h-12h de 2ª a 6ª. Aqui conhecerá os processos de triagem e tratamento dos resíduos
efetuados pela Ambilital. (Visitas para um mínimo de 10 pessoas)

VISITAS AO CENTRO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA AMBILITAL

Marque já a sua visita através dos contactos da Ambiltal.

Visite o nosso site em www.ambilital.pt
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