
Para mais informações:

284 311 220 (RESIALENTEJO)
www.paguemenos.resialentejo.pt

Para mais informações:

284 311 220 (RESIALENTEJO)  •  www.paguemenos.resialentejo.pt

Coloque o respetivo 
saco à porta de casa, 
nos dias e horários 
indicados na tabela VIDRO PLÁSTICO E METAL PAPEL E CARTÃO INDIFERENCIADO
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Segunda

das 22h à 1h

Quarta

das 22h à 1h

Quinta

das 22h à 1h

Terça

das 22h à 1h

Sábado
das 22h à 1h

2º e 4º (sáb.) de cada mês
das 22h à 1h

1º e 3º (sáb.) de cada mês

Sexta

das 22h à 1h

CALENDÁRIO DE RECOLHA PORTA A PORTA MUNICÍPIO DE MOURA

Adquira os sacos na Câmara Municipal de Moura
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COMO SEPARAR CORRETAMENTE OS SEUS RESÍDUOS

Destaque pelo picotafo e coloque esta monofolha no seu frigorífico.

• Sempre que possível espalme as embalagens, para ocuparem menos espaço.
• Escorra e despeje todo o conteúdo das embalagens.
• Feche bem os sacos.

A RESIALENTEJO, em conjunto com o Município de Moura, 

está a implementar um projeto piloto de recolha porta-a-porta 

PAYT (Pay-As-You-Throw), ou seja, em que os cidadãos pagam 

apenas os resíduos efetivamente produzidos. Este sistema 

pretende beneficiar os cidadãos que separam corretamente os 

resíduos.

Para além de visar o aumento da deposição correta deste tipo de 

resíduos com vista à sua reciclagem, este sistema é mais justo 

para o cidadão, que pode ver deste modo o seu esforço 

recompensado. Quanto mais reciclar menos vai pagar pelo seu 

lixo. 

Se quer poupar, não perca tempo e comece já a separar! COLOCAR Caixas de cartão, caixas de cereiais e bolachas, caixas 
de ovos, sacos de papel, caixas de pizza (sem gordura), jornais e 
revistas, papel de escrita e impressão e envelopes.

NÃO COLOCAR Papel autocolante, sacos de cimento, papel 
plastificado, toalhetes e fraldas, papel de alumínio, lenços de 
papel sujos, embalagens de cartão com gordura (como caixas de 
pizza), papel de cozinha e guardanapos sujos e embalagens de 
produtos químicos.

COLOCAR Sacos, frascos de champô e detergentes, garrafas de 
água, sumos e óleos alimentares, esferovite, embalagens de 
iogurte, embalagens de leite, sumo e vinhos, latas de bebidas e 
conservas, tabuleiros de alumínio, cuvetes ou bases de esferovite 
e aerossóis.

NÃO COLOCAR Baldes,canetas, CD e DVD, rolhas de cortiça, 
talheres de plástico, plástico não-embalagem e ferramentas.

COLOCAR Garrafas de vidro de bebidas e de azeite, boiões de 
conservas e doces, frascos de perfume e cosméticos.

NÃO COLOCAR Pratos, chávenas, jarras, cristal, copos, janelas, 
vidraças, espelhos, lâmpadas, materiais de construção civil e 
embalagens de medicamentos.

Campanha de recolha porta-a-porta 
de resíduos 

• mais fácil

• mais cómodo

• mais justo 

• mais sustentável

COMO FUNCIONA?

Os cidadãos pagam uma tarifa de resíduos, calculada em função 

do consumo de água. Com o sistema PAYT que a RESIALENTEJO 

está a implementar, pretende criar-se um sistema mais justo. 

Assim, os cidadãos apenas irão pagar os sacos destinados aos 

resíduos indiferenciados. Os sacos destinados aos resíduos 

recicláveis são gratuitos, por isso quanto mais separar, menos 

irá pagar.

Os sacos devem ser adquiridos na Câmara Municipal de Moura


