
	  

Protege o Ambiente 

 

 

Os ECOPONTOS servem para a colocação de resíduos para posterior reciclagem.  

O que colocar em cada ecoponto? 

 

No ECOPONTO AMARELO: 

• Todo o tipo de embalagens de plástico, ou seja, garrafas, garrafões e frascos de 

água, sumos, néctares, óleos alimentares, refrigerantes, vinagre, detergentes e 

produtos de higiene;  

• Sacos de plásticos limpos;  

• Esferovite limpa;  

• Invólucros de plástico (pacotes de massa e arroz, plástico que envolve pacotes 

de leite);  

• Embalagens de cartão para alimentos líquidos (pacotes de sumo, leite e vinho);  

• Copos de plástico;  

• Embalagens de metal (latas de conserva de alimentos, latas de bebidas);  

• Embalagens de "take-away" (de plástico ou alumínio);  

• Aerossóis vazios ("sprays");  

• Embalagens de margarina, manteiga ou banha;  

• Sacos metalizados (de batatas fritas e bolachas).  



   

No ECOPONTO AZUL: 

• Jornais e revistas;  

• Papel de escrita;  

• Listas telefónicas;  

• Cadernos e livros;  

• Caixas de ovos;  

• Embalagens de cartão liso, compacto e canelado, como por exemplo caixas de 

cereais e invólucros de cartão;  

• Embalagens de papel e papel de embalagem como por exemplo sacos de papel e 

papel de embrulho.  

 

 

No ECOPONTO VERDE: 

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

• Água;  

• Vinho;  

• Cerveja;  

• Sumos, néctares e refrigerantes;  

• Azeite, vinagre e molhos;  

• Produtos de conserva;  

• Mel e compotas;  

• Leite e iogurtes.  

 

 



 

No ECOPONTO VERMELHO: 

● As pilhas comuns; 

● As pilhas não devem ser depositadas nos outros ecopontos porque são compostas por 

metais pesados que podem contaminar os restantes materiais destinados à reciclagem e 

construir um perigo para a saúde pública. 

 

Não se deve colocar no ECOPONTO VERMELHO: 

● Baterias de automóveis;  

● Baterias de brinquedos; 

● Baterias de electrodomésticos; 

● Pilhas de relógios de pulso; 

● Pilhas recarregáveis. 

 

 

 

 


