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Existe atualmente uma sentida preocupação da sociedade em geral relativa ao 
Ambiente e aos vários problemas que neste âmbito assolam o Planeta, preocupação 
que resulta essencialmente de um conhecimento mais amplo e profundo e de uma 
maior e melhor informação.

Esta crescente apreensão, bem visível no cidadão comum, tem vindo a despoletar uma 
revolução na sociedade moderna, anunciando uma nova etapa no conceito de cidadania 
que se traduz numa preocupação sistemática quanto à promoção da qualidade de 
vida das populações e à preservação do ambiente. Tal passa forçosamente pelo 
desenvolvimento de um sentimento de responsabilidade, quer individual quer coletivo, 
traduzido na mudança de comportamentos e na interiorização e aplicação de boas 
práticas.

Uma das vertentes fundamentais da política autárquica consiste em assegurar o correto 
funcionamento dos sistemas de resíduos urbanos como estratégia de melhoria da 
qualidade de vida das populações, melhorando constantemente a prestação do serviço 
de recolha de resíduos e de limpeza urbana, nos seus diferentes aspetos. 

Várias medidas têm vindo a ser tomadas, constituindo os Regulamentos neste domínio 
(Resíduos Urbanos e Limpeza Pública e Resíduos Verdes) documentos muito relevantes.

Por outro lado, a colaboração de todos os munícipes na prossecução das estratégias 
preconizadas ao nível da gestão de resíduos é fundamental e é neste âmbito que a 
promoção de uma política de sensibilização da população para todas as questões 
ambientais, dando particular atenção às camadas mais jovens, é e será uma estratégia 
de primordial importância e com a qual o Município de Esposende se encontra 
totalmente comprometido. 

Assim sendo, este Guia pretende constituir-se como um elemento chave na 
sensibilização de todos os utilizadores do sistema de gestão de resíduos urbanos do 
município de Esposende, na disponibilização de informação relativa ao mesmo, e, mais 
ainda, na apresentação das estratégias preconizadas no sentido de promover a sua 
melhoria contínua para, neste contexto, concretizar um válido contributo desta área de 
intervenção para o desenvolvimento sustentável do concelho.

Este terá que ser, cada vez mais, um compromisso de todos!

PORQUÊ ?
PARA QUÊ ?

GESTÃO SUSTENTADA DE 
RESÍDUOS!
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Segundo a lei, Resíduo é definido como 
sendo qualquer substância ou objeto 
de que o detentor se desfaz ou tem a 
intenção ou obrigação de se desfazer, 
nomeadamente os identificados na Lista 
Europeia de Resíduos. 

Resíduos urbanos, usualmente 
designados por RU, são os resíduos 
provenientes de habitações bem como 
outros resíduos que, pela sua natureza 
ou composição, sejam semelhantes aos 
resíduos provenientes de habitações e 
cuja produção diária não exceda os 1100 
litros por produtor.

Resíduos verdes, identificados pela sigla 
RV, são qualquer parte vegetal, com 
consistência predominantemente sólida 
(herbáceas ou lenhosa), de que o detentor 
se desfaz ou tem a intenção ou obrigação 
de se desfazer.

Resíduos volumosos, são objetos 
volumosos fora de uso, provenientes das 
habitações unifamiliares e plurifamiliares 
que, pelo seu volume, forma ou 
dimensões não possam ser recolhidos 
pelos meios normais de remoção.

RESÍDUOS
URBANOS 
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RESÍDUOS
URBANOS 
Sistemas de resíduos são os conjuntos 
funcionalmente interligados de 
infraestruturas, equipamentos, meios 
logísticos e humanos e relações jurídicas 
destinados à prestação dos serviços de 
gestão de resíduos.

Utilizadores do sistema de resíduos 
urbanos são as pessoas singulares ou 
coletivas, públicas ou privadas, a quem 
sejam assegurados de forma continuada 
os serviços de gestão de resíduos e que 
não tenham como objeto da sua atividade 
a prestação desses mesmos serviços a 
terceiros.

SISTEMAS DE RESÍDUOS URBANOS E UTILIZADORES

O QUE SÃO?

Entidade gestora é a entidade a quem 
compete a gestão dos sistemas de gestão 
de resíduos em relação direta com os 
utilizadores finais, no caso concreto 
a Câmara Municipal de Esposende, 
conforme previsto no artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 
Agosto.

Pode esta delegar competências nas 
Juntas de Freguesia, na Esposende 
Ambiente ou noutras entidades, 
desde que devidamente formalizada a 
contratualização de tal delegação de 
competências.
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RESÍDUOS
URBANOS 
Os RU devem ser acondicionados em 
sacos herméticos, devidamente fechados, 
a introduzir em contentores destinados 
a RU indiferenciados que se encontrem 
distribuídos na via e outros espaços 
públicos das áreas do Município servidas 
por recolha contentorizada.

Os resíduos de pequenas dimensões 
podem ser depositados noutro tipo 
de equipamento de deposição, 
designadamente papeleiras ou outro 
equipamento similar, de capacidade 
variável, distribuído pelos locais de 
produção de RU em áreas específicas do 
Município.

ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

COMO FAZER?
EM QUE EQUIPAMENTOS?

Muito importante!
Entende-se por bom acondicionamento dos RU a sua deposição 
no interior dos recipientes, em condições de higiene e 
estanquicidade, em sacos devidamente fechados!
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RESÍDUOS
URBANOS 
Para efeitos de deposição dos resíduos 
produzidos nas vias e outros espaços 
públicos, é obrigatória a utilização dos 
equipamentos específicos aí existentes.

É da exclusiva responsabilidade da 
Câmara Municipal de Esposende, em 
articulação com as Juntas de Freguesia do 
concelho de Esposende, a decisão sobre 
a localização dos contentores a colocar 
nas áreas definidas para a deposição em 
contentores.
Por isso, já sabe a quem se dirigir em caso 
de ter alguma questão neste contexto!

Há zonas de recolha “porta a porta”, 
definidas pela Câmara Municipal de 
Esposende para os locais de difícil acesso 
ao camião de recolha. Para esses casos, 
os RU deverão ser obrigatoriamente 
acondicionados em sacos devidamente 
fechados, por forma  a evitar que se 
espalhem na via ou outros espaços 
públicos.

Mas não se esqueça!
Sempre que os contentores ou recipientes se encontrem com 
capacidade esgotada, nomeadamente por motivos de paragens 
programadas de serviço ou aumento inesperado da produção de 
resíduos, os produtores dos RU devem mantê-los nos locais de 
produção ou transportá-los para o contentor mais próximo que 
disponha de capacidade necessária para os armazenar.
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Deposição Seletiva é o acondicionamento 
das frações de RU destinadas a valorização 
ou eliminação adequada, em recipientes 
ou locais com características específicas, 
indicados para o efeito, usualmente 
designados por Ecopontos.

Sempre que, no local de produção de RU, 
exista equipamento de deposição seletiva 
disponível:

• Os produtores são obrigados a utilizar 
os equipamentos de deposição seletiva 
para a deposição das frações valorizáveis 
de resíduos a que se destinam.

• A entidade gestora do sistema de 
recolha seletiva pode não efetuar a 
recolha dos resíduos incorretamente 
depositados nos equipamentos 
destinados a recolha seletiva, até que se 
cumpra o preceituado no ponto anterior.

EM QUE EQUIPAMENTOS?
COMO FAZER?

DEPOSIÇÃO 
SELETIVA DE 

RESÍDUOS
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DEPOSIÇÃO 
SELETIVA DE 

RESÍDUOS

Entre as 20H00 e as 22H00
para a recolha porta-a-porta ou colocação nos recipientes de utilização 
coletiva, existentes na via pública e outros espaços públicos.

Entre as 08H00 e as 22H00
nos equipamentos destinados a recolha seletiva.

NÃO SE ESQUEÇA!
Todos os utilizadores do Município de Esposende são abrangidos, 
sempre que tecnicamente possível, pelo sistema de resíduos 
urbanos definido pela Câmara Municipal de Esposende, devendo 
cumprir todas as instruções de operação e manutenção do 
serviço de remoção emanadas por esta entidade.

HORÁRIO DE DEPOSIÇÃO E DE RECOLHA

QUE HORÁRIO DEVO CUMPRIR?
COMO FAZER?
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Quando tiver resíduos verdes ou resíduos 
volumosos (colchões, eletrodomésticos 
ou afins), deve requerer a sua recolha 
antes de os colocar nas vias e outros 
espaços públicos. 

O pedido pode ser efetuado 
pessoalmente, no atendimento da 
empresa sito na Rua da Ribeira, através da 
linha verde 800 205 638 ou por escrito, 
para a Esposende Ambiente:

Sítio eletrónico
www.esposendeambiente.pt

Por regra, em Esposende, Marinhas e Fão, 
freguesias onde a Esposende Ambiente 
é responsável pela Limpeza Urbana, a 
recolha deste tipo particular de resíduos 
é efetuada na última sexta-feira de cada 
mês, sendo, contudo, necessário efetuar 
sempre o respetivo pedido. Caso tal não 
seja possível, a remoção efetua-se em 
data e hora a acordar com o munícipe.
Compete aos munícipes interessados, 
transportar e acondicionar os resíduos 
no local indicado, segundo as instruções 
transmitidas aquando do contacto.
Nas restantes freguesias do concelho, 
devem contactar a respetiva Junta de 
Freguesia.

COMO FAZER?

RECOLHA DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS E 
DE RESÍDUOS VERDES
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Os proprietários ou acompanhantes de 
animais devem proceder à limpeza e 
remoção imediata dos dejetos produzidos 
por estes animais nas vias e outros 
espaços públicos, exceto os provenientes 
de cães-guia quando acompanhantes de 
cidadãos portadores de deficiência visual.

Na sua limpeza e remoção, os dejetos 
de animais devem ser devidamente 
acondicionados de forma hermética, para 
evitar qualquer insalubridade.
A deposição dos dejetos de animais, 
acondicionados da forma anteriormente 
referida, deve ser efetuada nos 
equipamentos de deposição existentes na 
via pública, nomeadamente contentores 
para dejetos caninos, contentores de RU e 
papeleiras.

COMO FAZER?

DEJETOS 
CANINOS
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Os terrenos confinantes com a via ou 
outros espaços públicos, em áreas 
urbanizadas, sem edificações, devem 
ser vedados com rede ou tapumes 
pintados na cor previamente licenciada 
pela Câmara Municipal de Esposende 
ou muros com altura não inferior a 1,20 
metros, ou altura distinta caso entretanto 
definida e aprovada em Regulamento.

Os terrenos e valados confinantes 
com a via ou outros espaços públicos 
devem manter-se sempre limpos e em 
bom estado de conservação, podendo a 
Câmara Municipal de Esposende notificar 
o seu proprietário para proceder à sua 
limpeza, sempre que estejam em causa 
questões de prevenção de risco de 
incêndio, higiene, salubridade e saúde 
pública.

TERRENOS 
CONFINANTES COM A 
VIA PÚBLICA
SOU PROPRIETÁRIO,
QUAIS SÃO AS MINHAS RESPONSABILIDADES?
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O QUE NÃO POSSO 
MESMO FAZER…

Depositar RU diferentes daqueles a que se destinam os recipientes de deposição 
seletiva.

Desviar dos seus lugares os equipamentos de deposição que se encontrem na via 
pública, quer sirvam a população em geral, quer se destinem a apoio dos serviços de 
limpeza.

Causar danos ou destruição propositada de qualquer recipiente ou equipamento 
destinado à deposição de RU.

Colocar, nos equipamentos de deposição afetos a RU, resíduos volumosos e outros 
resíduos não urbanos, nomeadamente animais mortos, pedras, terras, resíduos de 
construção e demolição e resíduos tóxicos ou perigosos.

Abandonar os RU nas vias públicas ou em espaços públicos.

Deixar os contentores de RU sem a tampa devidamente fechada. 

Utilizar qualquer outro recipiente para a deposição de RU, diferente dos equipamentos 
distribuídos pela Câmara Municipal de Esposende.

Deixar equipamentos de deposição de RU nas vias e outros espaços públicos após a 
remoção e fora dos horários estabelecidos.

Depositar os RU na via pública ou outros espaços públicos, quer seja junto de um 
equipamento de deposição ou não.

Depositar os RU nos equipamentos de utilização coletiva colocados nas vias e outros 
espaços públicos fora dos horários estabelecidos.
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Fornecer qualquer tipo de alimento nas vias e outros espaços públicos, suscetível de 
atrair animais errantes, selvagens ou que vivem em estádio semi-doméstico no meio 
urbano.

Remover, remexer ou escolher resíduos contidos nos equipamentos de deposição.

Lavar veículos automóveis nas vias e outros espaços públicos.

Pintar veículos automóveis nas vias e outros espaços públicos.

Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer detritos ou objetos.

Vazar águas poluídas, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes nas vias e outros espaços 
públicos.

Efetuar queima de resíduos a céu aberto.

Não proceder à limpeza de todos os resíduos provenientes de obras, que afetem o asseio 
das vias e outros espaços públicos.

Depositar resíduos verdes nos contentores de resíduos urbanos.

Depositar resíduos verdes na via pública, exceto se previamente autorizado no âmbito de 
um pedido de recolha.

O QUE NÃO POSSO 
MESMO FAZER…
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Abandonar animais vivos.

Lançar ou abandonar animais mortos ou partes deles.

Lançar ou deixar escorrer líquidos perigosos ou tóxicos, detritos ou outras imundices 
nos pátios, saguões, quintais, serventias, logradouros, vedados ou não, das habitações 
utilizadas singular ou coletivamente pelos moradores.

Depositar quaisquer objetos ou volumes, e abandonar ou fazer permanecer animais 
nos pátios, saguões, quintais, serventias, logradouros, vedados ou não, das habitações 
utilizadas singular ou coletivamente pelos moradores, sempre que os locais sejam de 
utilização comum.

O QUE NÃO POSSO 
MESMO FAZER…
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Câmara Municipal de Esposende
www.cm-esposende.pt

Esposende Ambiente, EEM
www.esposendeambiente.pt
linha verde 800 205 638

Resulima
www.resulima.pt

Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte
www.ccdr-n.pt

Serviço de Proteção da Natureza e 
Ambiente da GNR (SEPNA)
www.gnr.pt
Linha SOS ambiente 800 200 520

CONTACTOS ÚTEIS
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