
Como separar outros resíduos? 

Óleos alimentares usados - Oleão 

O Oleão é um equipamento de recolha seletiva destinado à recolha de 

Óleos Alimentares Domésticos (OAU).  

A sua utilização obedece às seguintes regras: 

 

  

 

 

Onde encontrar os oleões?  

 
Alcoutim: Junto à ponte da Ribeira de Cadavais ●  Largo do mercado municipal 

(Rossio) 

Giões: E.M.507 (centro) 

Martim Longo: Rua de S. Sebastião (junto à antiga Escola Primária) ● Largo da Igreja 

Pereiro: Largo do Mercado (centro) 

Pessegueiro: Centro 

Vaqueiros: Rua do Poço Novo (junto à paragem dos autocarros) 

  

 

Óleos Lubrificantes Usados 
 

Os óleos lubrificantes usados são classificados como resíduos perigosos e a 

sua correta gestão é uma condição indispensável para a preservação do 

ambiente e da segurança das populações, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentado do país. 

Entregue os seus óleos usados nas oficinas da Câmara. 

 

 

 

 

 Arrefeça o óleo ou azeite; 

 Deite numa garrafa de plástico; 

 Feche muito bem; 

 Deposite no oleão. 

 Não deposite óleos lubrificantes. 

 

 



 

 

 

São considerados Monos domésticos, os sofás, colchões, móveis ou outros resíduos 

volumosos. 

Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos são por exemplo, os frigoríficos, 

máquinas de lavar, computadores, micro-ondas, aspiradores, fritadeiras, televisores, 

lâmpadas fluorescentes, etc. 

No ato da compra de novos equipamentos elétricos e eletrónicos, os eletrodomésticos 

usados, deverão ser entregues às entidades comerciais, que têm obrigação de os aceitar na 

compra de um novo com a mesma função. 

A Câmara Municipal de Alcoutim faz a recolha gratuita destes resíduos à sexta feira, pelo 

que deve depositar os mesmos junto ao contentor do lixo, na noite anterior ao dia da 

recolha e contactar a autarquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medicamentos: Entregue na farmácia os medicamentos de que já não necessita, ou que 

estejam fora de prazo, bem como radiografias desprovidas de valor 

clínico. 

 

Consumíveis Informáticos: Entregue os seus consumíveis usados, tinteiros,  

toners e fitas de impressão nos Serviços de Ambiente da 

Câmara Municipal. 

Monos Domésticos e de Resíduos de Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos (R.E.E.E.) 

Contactos úteis:  

 

281 540 500 (Município de Alcoutim)   

800 203 251 (Linha Verde Algar) 

281 597 223 (Estação de Transferência de Alcoutim) 

  

Pilhas -Pilhão 
Deposite: 

 

 Pilhas e acumuladores, do tipo D. C, AA, AAA, 9v, 12v, de relógio, 

máquinas fotográficas, telefones móveis e outros equipamentos. 



 

Resíduos de Construção e Demolição: É proibido abandonar ou descarregar terras ou 

entulhos em vias e outros espaços públicos 

sem licenciamento. 

A Estação de Transferência de Alcoutim é 

o local certo para a deposição destes resíduos. 

  

 

Reciclagem e Reutilização de Roupa Calçado e Brinquedos 
 

A Autarquia assinou protocolo com duas empresas que se 

dedicam à ajuda humanitária nacional e internacional.  

  

Se quiser contribuir só tem que depositar nestes contentores 

roupa, sapatos ou brinquedos, que ainda possam ser 

aproveitados, em sacos bem fechados. 

 


