
Abertos de Segunda a Sábado*

* Nos dias de encerramento semanal, os munícipes podem utilizar
1 dos 4 Ecocentros abertos.

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO
ECOCENTROS

Saiba qual é o ecocentro
mais perto de si

AVIOSO (S. MARIA)
Travessa da Telheira,
Lugar de Ferreiró

Encerrado à 2ªfeira
*OGR 64/2017

MOREIRA
Zona Industrial Maia I,
Sector VII
Rua Eng. Nobre da Costa

*OGR 61/2017

ÁGUAS SANTAS
Rua Manuel Gonçalves Lage,
Lugar de Parada

Encerrado à 4ª feira
*OGR 60/2017

FOLGOSA
Travessa da Siderurgia,
Lugar de S. Frutuoso

Encerrado à 6ª feira
*OGR 63/2017

NOGUEIRA
Rua Eusébio da Silva Ferreira
(Junto à escola C+S de Nogueira)

*OGR 62/2017

*Licenças para a realização de
operações de gestão de resíduos
emitidos pela CCD

MAIAMBIENTE

R. 5 de Outubro,4475-302 Maia
TLF  22 947 8130

LINHA VERDE 800 202 639
chamada gratuita

www.maiambiente.pt

Manhã 09h00/12h00
Tarde 14h00/18h00
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ECOCENTRO

O que é?

Quem pode utilizar?

Como obter uma credencial
de acesso?

Compreende uma área vigiada dedicada à receção

de resíduos para reciclagem com um volume de 

contentorização superior aos ecopontos.

Munícipes, Juntas de Freguesia e empresas deten-

toras da credencial de acesso ao Ecocentro.

As empresas podem solicitar a sua credencial de 

acesso, através do email geral@maiambiente.pt 

ou diretamente num dos Ecocentros.

Na credencial de acesso ao Ecocentro devem constar 

os dados principais da empresa e o Ecocentro de 

acesso permitido.

A credencial, uma vez emitida, é válida para um 

Ecocentro (previamente selecionado) e durante o 

período que a empresa e/ou a MAIAMBIENTE o 

entendam.

Em caso de má utilização da credencial esta poderá 

ser suspensa ou mesmo retirada.

Quais são os resíduos aceites?

Consulte a listagem completa em www.maiambiente.pt

Regulamento de Utilização

   

   Os materiais devem ser previamente separados 

exclusivamente de acordo com as tipologias aceites 
(consultar tabela de resíduos aceites do presente regulamento).

   Os materiais entregues devem ocupar o menor 

volume possível.

   As embalagens de resíduos não perigosos devem 

ser previamente esvaziadas do seu conteúdo.

   Apenas são aceites embalagens contaminadas 

com restos de conteúdo perigoso.

   Não são aceites embalagens de conteúdo perigoso 

cheias, ou quase cheias.

    Não são aceites materiais que contenham, ou 

tenham contido, substâncias perigosas que não 

se encontrem listados na tabela de resíduos aceites.

   Para quantidades superiores ao previsto na tabela 

de resíduos contactar a MAIAMBIENTE através 

do 800 202 639 (chamada gratuita).

   Os utilizadores devem dirigir-se à portaria para 

identificação junto do funcionário da MAIAMBIENTE, 

inspeção aos materiais e registo da descarga.

*A MAIAMBIENTE reserva-se ao direito de recusar cargas superiores a 1m  ou por falta de disponibilidade logística.3

Lâmpadas Lâmpadas tubulares e compactas *

Tinteiros
e Toners

Tinteiros e Toners de impressoras * Cartuchos de gráficas

Baterias
/ Pilhas

Acumuladores, pilhas e baterias * Outros

Óleos
vegetais

Óleos alimentares usados * Outros

Óleos
minerais

Óleos lubrificantes
até 15l/mês

Outros

Esferovite Não contaminado * Outros

Rolhas Rolhas de cortiça * Outros

Plástico Garrafas, garrafões, bidões, baldes,
embalagens, sacos, filme *

Peças de viaturas, fibras,
fibrocimento

Papel Embalagens cartão, papel,rolos de
cartão, revistas, folhetos, jornais *

Cartão complexo, papel
encerado, papel copiativo

Garrafas, frascos, garrafões
( s/ invólucro plástico )  *

Lâmpadas, espelhos, vidros
planos, cerâmicas, para -

- brisas
Vidro

Tacos com alcatrão, estuque,
“paldur”

Paletes, móveis em madeira,
aglomerados, caixas *Madeira

Metais ferrosos, metais não
ferrosos, bidões e latas *

Botijas e extintores, REEEs,
outrosMetais

Ramos, folhas, flores e ervas * Vasos, embalagens, terraVerdes

Sofás, colchões, alcatifa, móveis *
Pneus, tecidos

peças de viaturas
Objetos

Volumosos

Eletrodomésticos, rádios, candeeiros, 
computadores, televisores, telemóveis, etc. *

Equipamento industrial
Equipamento

Elétrico e
Eletrónico

 *
OutrosEntulhos

MATERIAL SIM NÃO

Embalagens
contaminadas

Embalagens fechadas com restos de
tinta, diluente, óleo, resinas, etc.

até 40l/mês

Aerossóis contendo conteúdo perigoso
até 5l/mês

Embalagens de produtos
industriais

Outros

Cápsulas Cápsulas de café * Outros

Betão, tijolos, telhas, cerâmica, gesso
até 1m  /mês3


