SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELHO DO FUNDÃO
1. Resíduos Urbanos
O Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro, com as alterações impostas pelo Decreto-Lei n.º
73/2011 de 17 de junho, define os Resíduos Urbanos (RU) como resíduos domésticos ou outros
resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente os provenientes
do setor de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidade prestadoras
de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não exceda os
1.100L por produtor.

1.1. Resíduos Indiferenciados
O Município da Fundão é a entidade titular que, nos termos da lei, tem por atribuição assegurar a
provisão do serviço de gestão de resíduos urbanos no respetivo território municipal.
Em toda a área do Município do Fundão, a Câmara Municipal do Fundão é a entidade gestora
responsável pela recolha indiferenciada dos resíduos urbanos e respetivo transporte a destino
final podendo, para o efeito, recorrer a contratos de prestação de serviços.
Os resíduos indiferenciados são os resíduos urbanos provenientes da recolha indiferenciada, que
não separamos e que vulgarmente designa-mos "lixo normal".

Tudo o que não é reciclável:


Restos de comida;



Fraldas usadas;



Materiais com gordura;



Papel de cozinha, guardanapos e lenços de papel sujos;



Panelas, talheres, pratos, copos e chávenas etc;



Etc...

Prestação de Serviço: Recolha RSU Concelho do Fundão

Circuito 1

2ª Feira

3ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Sabado

Fundão (M+C)

Fundão (M+C)

Fundão (M+C)

Fundão (M+C)

Fundão (M+C)

Alcongosta (M)
Valverde (M)
Carvalhal (M)
Fatela (M)
Alcaide (M)
Peroviseu (M)

Donas (M)
Alcaria (M)
Aldeia de Joanes (M)
Aldeia N. do Cabo (M)
Souto da Casa (M)

Alcongosta (M)
Valverde (M)
Carvalhal (M)
Fatela (M)
Alcaide (M)
Peroviseu (M)

Donas (M)
Alcaria (M)
Aldeia de Joanes (M)
Aldeia N. do Cabo (M)
Souto da Casa (M)

Valverde (M+C)
Carvalhal (M+C)
Peroviseu (M)

Alpedrinha
Castelo Novo
Soalheira
Póvoa da Atalaia
Atalaia do Campo

Alcongosta (C)
Cortiçada
Monte Leal
Catrão
Mata da Rainha
Martianas
Povoa Palhaça
Quintas da Torre

Enxabarda
Açor + Boxinos
Malhada Velha
Descoberto
Maxial + Ladeira
Bogas Baixo
Urgeiro
Janeiro Cima
Bogas de Cima
Bogas do Meio
Alqueidão
Barroca
S. Martinho
Rio
Silvares
Vale Urso + Courela
Casal Álvaro Pires

Alpedrinha
Castelo Novo
Soalheira
Póvoa da Atalaia
Atalaia do Campo

4ª Feira

FOLGA

Fundão (M+C)
(centro)

Circuito 2
FOLGA

Legenda:

Actualização n.º3/2017

Açor + Boxinos
Malhada Velha
Descoberto
Maxial + Ladeira
Bogas Baixo
Urgeiro
Janeiro Cima
Bogas de Cima
Bogas do Meio
Alqueidão
Barroca
S. Martinho
Rio

(M) - recolha apenas dos molok's
(C) - recolha apenas dos contentores 800 litros e baldes
(M+C) - recolha de molok's e contentores 800 litros e baldes

Enxames

Prestação de Serviço: Recolha RSU Concelho do Fundão
2ª Feira
Alpedrinha (interior)
Vale Prazeres (interior)
Souto Casa (interior)
Silvares (interior)
Circuito 3
Vale Urso + Courela
Casal Álvaro Pires

Circuito 9

Zebras
Orca
Martianas
Vale Prazeres
Cortiçada
Monte Leal
Catrão
Mata da Rainha
Povoa Palhaça
Quintas da Torre

Actualização n.º3/2017

3ª Feira
Alcongosta (C)
Alcaide (C)
Freixial
Telhado

4ª Feira

6ª Feira

Sabado

MONOS

Alpedrinha (interior)
Vale Prazeres (interior)
Souto Casa (interior)
Silvares (interior)
Alcaide (C)

FOLGA

Fundão
(parte baixo)

Alpedrinha (interior)
Vale Prazeres (interior)
Souto Casa (interior)
Silvares (interior)
Peroviseu (interior)

Souto da Casa (C)
Castelejo
Enxabarda
Lavacolhos
Silvares
Aldeia Joanes (C)
Aldeia Nova do Cabo (C)
Pesinho
Alcaria (C)

Enxames

Legenda:

5ª Feira

(M) - recolha apenas dos molok's
(C) - recolha apenas dos contentores 800 litros e baldes
(M+C) - recolha de molok's e contentores 800 litros e baldes

FOLGA

Zebras
Orca
Vale Prazeres
Donas (C)
Valverde (C)
Carvalhal (C)
Fatela (C)
Capinha
Vales Peroviseu
Peroviseu (C)

Souto da Casa (C)
Castelejo
Lavacolhos
Freixial
Telhado
Pesinho
Aldeia Nova do Cabo (C)
Aldeia Joanes (C)
Alcaria (C)

Soalheira
Alpedrinha
Aldeia Nova do Cabo (C)
Aldeia Joanes (C)

Prestação de Serviço: Recolha RSU Concelho do Fundão
2ª Feira

Circuito 4

Donas (C)
Valverde (C)
Carvalhal (C)
Fatela (C)
Capinha
Vales Peroviseu
Peroviseu (C)

3ª Feira

Actualização n.º3/2017

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Salgueiro
Quintãs
Escarigo
MONOS

Sabado
Salgueiro
Quintãs
Escarigo
Peroviseu (interior)

FOLGA

Não colocar:


Resíduos verdes;



Resíduos de construção e demolição (entulhos);



Embalagens de vidro, papel/cartão e plástico, passíveis de reciclagem;



Resíduos incandescentes (ex. cinza), tóxicos e perigosos.

Alguns conselhos:


Os resíduos devem ser acondicionados em sacos de plástico, devidamente fechados;



Colocar os resíduos sempre dentro do contentor/balde, a tampa do recipiente deve ser
sempre fechada



Se o contentor estiver cheio, por favor coloque noutro equipamento ou aguarde que seja
esvaziado;



Deposite os resíduos o mais próximo possível da hora de recolha.

Recolha e transporte de RU
A recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos do concelho do Fundão é efetuada pela
prestadora de serviços - LUREC - Limpeza Urbana e Reciclagem, S.A..

Horário
Recolha e Transporte de RU:
- Segunda feira a Sábado: 20h00 às 04h00 (Circuito 1).
- Segunda feira a Sábado: 05h00 às 13h00 (Circuito 2, 3, 4, e 9).

Circuitos de Recolha de RU
(Anexar tabela)
1.2. Lavagem de contentores
Manter o ambiente limpo e agradável, incentivando boas práticas ambientais, passa pela lavagem
e desinfeção dos contentores de resíduos sólidos urbanos não só na Cidade da Fundão como
também nas Freguesias Rurais do Concelho.
O serviço de lavagem e desinfecção dos equipamentos de deposição terá uma periodicidade
mensal nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Nos restantes meses do ano a
periodicidade será bimestral.

A verificação da data da lavagem é confirmada através do autocolante afixado na hora da
operação de lavagem do equipamento.

2. Recolha Seletiva
2.1. Resíduos separação seletiva
Em toda a área do Município do Fundão a Resiestrela - Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A. é a entidade gestora responsável pela triagem, recolha seletiva, valorização e
tratamento de resíduos urbanos, nos termos do Decreto-Lei n.º 128/2008 de 21 de Julho e do
contrato de concessão do sistema multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos urbanos
celebrado com o Estado Português, entidade titular deste serviço.
A maioria dos resíduos pode ser separado e valorizado, bastando para tal colocá-los nos
ecopontos ou ilhas ecológicas. Reciclar tem muitas vantagens não só a nível ambiental como
também a nível económico. Os resíduos depositados nos ecopontos ou ilhas não são objeto de
qualquer pagamento.

O que pode colocar nos ecopontos:
Ecoponto Azul: Papel e Cartão
Ecoponto Amarelo: Plástico e Metal
Ecoponto Verde: Vidro
Pilhão: Pilhas

3. Resíduos de Grande Volume (Monstros)

Não deixe os seus monstros, temos uma solução gratuita para os seus resíduos volumosos
(eletrodomésticos, sofás, colchões, etc.).
Caso não tenha possibilidade de transportar/depositar os resíduos de grande volume para o
Ecocentro contacte telefonicamente a LUREC, através da Linha Verde 800 205 101. É um serviço
auxiliar gratuito destinado exclusivamente aos resíduos domésticos, encontrando-se excluídos os
provenientes de atividade industrial ou comercial.


Solicite a respetiva recolha, identificando a sua tipologia e quantidade;



A remoção efetua-se em hora, data e local a acordar entre a LUREC e o munícipe;



Compete ao utilizador transportar e acondicionar os resíduos volumosos junto aos
contentores de recolha indiferenciada ou junto à sua habitação, quando viável, no dia
combinado para a sua remoção, sem dificultar a segurança da circulação de peões ou
veículos.

Os resíduos volumosos são transportados gratuitamente para o Centro de Tratamento de
Resíduos da Resiestrela.

3.1. Ecocentro
O ecocentro, é um parque amplo com contentores de grandes dimensões, destinados a receber e
armazenar separadamente resíduos, para posterior tratamento e reciclagem. O Ecocentro para
além de receber os mesmos materiais que os Ecopontos, destina-se principalmente a receber
resíduos em maior quantidade e dimensões e/ou com características que não permitem a sua
deposição nos Ecopontos (como por exemplo: eletrodomésticos, colchões, sofás, entre outros),
bem como RCD’s (Resíduos de Construção e Demolição) até um metro cúbico (1 m3) por utente.
Os utentes particulares podem efetuar a entrega de resíduos no Ecocentro do Fundão, sito na
Zona Industrial do Fundão, gratuitamente.

Horário de Funcionamento do Ecocentro do Fundão:

Manhã
2ª Feira

Tarde
Encerrado

3ª Feira

09h00 - 13h00

14h00 - 18h00

4ª Feira

Encerrado

14h30 - 18h00

5ª Feira
6ª Feira

Encerrado
09h00 - 12h00

14h00 - 18h00

4. Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos

O art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 73/2011 estatui quanto à obrigatoriedade de realização de Planos.
A gestão de resíduos do Município da Fundão é da responsabilidade da RESIESTRELA
(http://www.resiestrela.pt/empresa/sistema/descricao-do-sistema/).

No

link http://www.resiestrela.pt/documentos/papersu/ pode

ser

consultado

o

documento

orientador das necessidades e ações previstas até ao ano 2020 e tem como objetivo, em matéria
de gestão de resíduos urbanos, o cumprimento das metas definidas para o Sistema.

