RECICLAGEM
Como fazer a
sua parte por um
planeta melhor?

Em Portugal, produzimos

5,28 milhões

de toneladas de resíduos em 2020

Cada português produziu

512 Kg/ano
No entanto, apenas

989 toneladas
de resíduos foram recicladas

O que acontece
ao nosso lixo?

Aterro | 64,3%
Valorização energética | 17,4%
Reciclagem | 8,9%
Compostagem | 7,2%
Outros | 2,2%
FONTE:
Agência Portuguesa do Ambiente (dados de 2020)

3 razões para reciclar
1. Poupar recursos naturais
Reciclar permite diminuir o corte de árvores para produzir
papel. Reduz o consumo de petróleo para fabricar plástico
e a retirada de areia do leito dos rios para fazer vidro.
2. Poluir menos
Reciclar materiais gasta menos energia do que fabricá-los
a partir de matérias-primas e emite menos gases com
efeito de estufa, responsáveis pelo aquecimento global.
3. Reduzir resíduos
Quanto menos resíduos forem para um aterro sanitário,
mais tempo este pode ser usado, evitando a construção
de novos aterros.

O que está a ser feito para
combater o aquecimento global?
Saiba mais neste artigo do Saldo Positivo

Como separar o lixo?

ECOPONTO
AMARELO

ECOPONTO
AZUL

ECOPONTO
VERDE

Plástico e metal

Papel e cartão

Vidro

Papel e cartão
representam 10,06%
dos resíduos produzidos
em Portugal

O vidro representa
7,23% dos resíduos
produzidos

Depositar: Pacotes de
bebidas, embalagens
de plástico, latas, sacos
de plástico

Depositar: Caixas de
cartão, revistas, jornais,
papel

Depositar: Garrafas,
frascos, boiões

Não depositar: Pilhas,
eletrodomésticos,
canetas, fraldas,
escovas de dentes,
película de celofane,
CD e DVD

Não depositar: Papel
vegetal, fraldas, papel
sujo, produtos tóxicos,
papel plastificado,
autocolantes

O metal transforma-se
em novo alumínio, usado
em latas e bicicletas

Transforma-se em papel
reciclado para jornais,
cadernos, caixas

Plástico: 11,42% dos
resíduos produzidos
em Portugal
Metal: 1,96% dos
resíduos produzidos
em Portugal

Não depositar: Louças,
cerâmicas, vidro plano,
janelas, cristais,
espelhos, lâmpadas,
frascos de
medicamentos

Transforma-se em novas
garrafas

O plástico é lavado,
triturado e processado.
Transforma-se em
mobiliário urbano,
roupa, tubos, vasos,
calçado

Como gastar menos
embalagens de plástico?
Saiba mais sobre a recarga de
produtos no Saldo Positivo

O que acontece às embalagens
que coloca no ecoponto?

Vão para estações
de tratamento

São recolhidas pelas
entidades municipais

É feita a triagem, para retirar
o que não pertence ali

Seguem para a empresa
de reciclagem

Dão origem a
novos objetos

Onde colocar?

Rolhas de cortiça
Através do projeto Green Cork pode
entregar as rolhas usadas em alguns
supermercados ou centros comerciais
aderentes. Consulte no site os pontos
de recolha.

Móveis
Algumas instituições de solidariedade
recolhem móveis em bom estado. As
autarquias também fazem a recolha ao
domicílio em dias específicos.
Informe-se junto do seu município.

Pilhas
As pilhas devem ser depositadas no
pilhão. Encontra-os em ecopontos
de rua, mas também em lojas e
supermercados que ajudam nesta
recolha. Pode ainda deixá-las no
Ponto Electrão mais próximo.

Medicamentos fora do prazo
Entregue os medicamentos fora
do prazo e as embalagens de
medicamentos numa farmácia
ou parafarmácia.

Roupa e calçado
Vários municípios têm ecopontos
específicos para estes materiais. Se não
estiverem danificados, pode entregar
diretamente a uma instituição ou até
mesmo vender.

Eletrodomésticos
Quando compra um eletrodoméstico
novo, o vendedor tem de receber o
antigo. As lâmpadas e aparelhos que já
não são usados podem ser deixados no
Ponto Electrão. Para equipamentos
grandes pode dirigir-se a um ecocentro.
Consulte os locais mais próximos de si.

Óleos alimentares usados
Coloque o óleo alimentar usado numa
garrafa de plástico. Quando estiver cheia
entregue-a nos oleões disponibilizados
pelos municípios.

O QUE A CAIXA PODE FAZER POR SI?
O seus cartões bancários (de qualquer entidade)
também podem seguir um ciclo de reciclagem
adequado e que garanta a segurança dos seus
dados. Entregue-os numa Agência da Caixa Geral
de Depósitos, onde serão transformados em
equipamentos para a comunidade.
Saiba Mais Aqui

Tome Nota
Cada embalagem reciclada continua o seu ciclo
sem poluir o ambiente. Cada embalagem não
reciclada é matéria-prima que não é aproveitada.
Ajude a proteger planeta. Recicle.
Saiba mais detalhes sobre como defender
o Ambiente em Saldo Positivo

