
DEJETOS CANINOS
Quando levar o seu cão à rua coloque 
os dejetos num saco de plástico e 
deposite-os no contentor de resíduos 
indiferenciados.

Cada vez 
mais temos 

consciência e 
preocupação 

em manter a nossa rua, 
o nosso bairro e a nossa 
freguesia limpas, agradáveis, 

onde apeteça viver, conviver e ver 
crescer os nossos filhos e netos.

Do lixo que fazemos em nossas casas,
às folhas secas e relva dos jardins,
passando pelos dejetos caninos,
tudo tem sítio próprio e hora certa para ser 
recolhido pelos serviços camarários.
Mas isso não chega. É preciso o seu 
contributo, o da sua família, dos vizinhos
e dos amigos para que possamos viver
“em bom ambiente”.

Para saber tudo o que pode e deve fazer 
com o lixo doméstico, com os monos,
com o entulho, com os resíduos recicláveis 
e os dos jardins siga os nossos conselhos
e advertências.  

Para os mais pequenos lançamos um 
desafio. Um concurso a decorrer em breve 
nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico. 
Precisamos de um nome original para 
a nossa mascote, o golfinho amigo do 
ambiente.

COlAbOrE NESTA IDEIA!

APANHE DO CHÃO
OS DEJETOS DO SEU CÃO!

rESPEITE A lIMPEZA
DO ESPAÇO PÚblICO.

A deposição indevida dos dejetos caninos está su-
jeita a coima mínima de €50 a máxima de €1.000.

6.
rECOlHA DE DEJETOS CANINOS

1.
rECOlHA DE lIXO DOMÉSTICO

PEríODOS DE rECOlHA
DE CONTENTOrES DE lIXO DOMÉSTICO

Freguesias Horário

gâmbia, Pontes
e alto da guerra Todos os dias, das 

7h às 14h, exceto ao 
domingo

sado

o mau acondicionamento de resíduos
está sujeito a coima mínima

de € 200 a máxima de € 22.500

lIXO DOMÉSTICO
OU rSU – rESíDUOS SÓlIDOS
UrbANOS
Lixo proveniente da atividade diária
nas habitações, como restos de comida, 
guardanapos e papéis usados e produtos 
de higiene íntima (fraldas, tampões, 
pensos higiénicos e preservativos) 

COlOQUE O lIXO DENTrO DE SACO
NO CONTENTOr E FECHE A TAMPA!

Você gosta
da freguesia limpa.

COlAbOrE!

lIgUE PArA AS lINHAS DO AMbIENTE:

CâMara MUniCiPaL De setúbaL: 265 220 230

JUnta De FreGUesia Da GâMbia, Pontes
e aLto Da GUerra:
265 706 124

JUnta De FreGUesia Do saDo:
265 783 016

FrEgUESIAS:
gâmbia, Pontes, Alto da guerra
Sado



2.
rECOlHA DE MONOS

3.
rECOlHA DE ENTUlHOS

MONOS
objetos velhos de grandes dimensões, como 
móveis, sofás, e colchões. Quando comprar 
um eletrodoméstico, lembre-se que o 
fornecedor é obrigado a recolher o antigo.

ENTUlHOS OU rCD – rESíDUOS DE 
CONSTrUÇÃO E DEMOlIÇÃO
entulhos de pequenas obras
realizadas em casa

MANTENHA OS TErrENOS lIMPOS!

Até 1 m3

requisite um sacão (“big bag”)
à sua junta de freguesia.

Superior a 3 m3

alugue um contentor de grande 
capacidade, contactando um operador 
de resíduos licenciado.

O depósito de entulhos, provenientes de obras,
na via pública está sujeito a coima mínima

de € 200 a máxima de € 22.500

PEríODOS DE rECOlHA

Freguesias locais Horário

gâmbia, 
Pontes

e alto da 
guerra

(265 706 124)

alto da guerra, 
Poço Mouro, 

Padeiras, 
serralheira

e casa do gaiato

2.as feiras, das 
8h às 16h

Pontes e Bairro 
da Bonita

3.as feiras, das 
8h às 16h

gâmbia
4.as feiras, das 

8h às 16h

sado
(265 783 016)

sado

Todos os 
dias: das 7h 
às 13h, de 1 

de junho a 15 
de setembro / 
das 8h às 16h, 
nos restantes 
meses do ano.

PArA rECOlHA DE MONOS
AO DOMICílIO CONTACTE
A JUNTA DE FrEgUESIA

ECOPONTOS
a recolha de resíduos dos ecopontos é 
assegurada nos dias úteis pela empresa 
aMarsUL, s.a.

eCoPonto aMareLo
embalagens de plástico, metal e tetrapack (garrafas 
de plástico, esferovite, embalagens de leite, 
iogurtes, latas de conserva, tampas de metal);

eCoPonto azUL
Papel e cartão (jornais, papel de escrita, revistas);

eCoPonto verDe
vidro (garrafas, garrafões, frascos e boiões,);

eCoPonto verMeLho
Pilhas (também podem ser entregues no local 
onde efetua a compra).

COlOQUE OS rESíDUOS rECIClÁVEIS
DENTrO DOS ECOPONTOS

OlEÕES: apenas para os 
óleos alimentares usados, 
acondicionados em garrafas 
plásticas fechadas. 
lÂMPADAS: entregue 
as lâmpadas usadas nos 
estabelecimentos onde efetuou 
a compra.

4.
rECOlHA SElETIVA

A utilização indevida dos recipientes de deposição 
está sujeito, a coima mínima de € 200

a máxima de € 22.500

rESíDUOS VErDES
resultam do tratamento de jardins
e do corte de árvores e de arbustos (relva, 
troncos, ramos aparas e folhagens) 

entregue os resíduos verdes nos seguintes 
locais, mediante o pagamento de taxa:

ECOPArQUE DE SETÚbAl (POÇOIlOS)
estrada de algeruz
tel: 265 530 030
2ª a 5ª feira: 7h-16h / 6ª feira: 7h-15h 

ECOPArQUE DE PAlMElA
estrada Palmela/Moita
GPs: W 8o 58’ 49.29’’ / n 38o 36’ 57.56’’
tel: 212 139 600
2ª a 5ª feira: 9h-12h e 13h-18h
6ª feira: 9h-12h e 13h-17h

ATENÇÃO àS QUEIMADAS!
SÓ PODE FAZEr QUEIMADAS
DE SObrANTES DE rESíDUOS VErDES 
DE NOVEMbrO A AbrIl, PArA EVITAr 
INCêNDIOS, COM COMUNICAÇÃO 
PrÉVIA AOS bOMbEIrOS PArA O 
TElEFONE N.º 265 739 330

5.
rECOlHA DE rESíDUOS VErDES


