
Normas e Procedimentos de Utilização  
 
 

Equipamentos de recolha Seletiva – Sistema Público (Ecopontos e Ilhas ecológicas) 

 

Compete à empresa Valorlis S.A a colocação dos ecopontos no local a definir pela empresa 

com a concordância da Câmara Municipal, as ilhas ecológicas são instalados e fornecidas pela 

CMO. Estes equipamentos devem ser colocados em zonas que não dificultem a recolha e o 

trânsito em geral. 

 

Ecopontos 

 

Existem em diversos locais ecopontos destinados à 

deposição de resíduos sólidos urbanos recicláveis, com 

objectivo de promover a recolha selectiva. 

Os ecopontos são constituídos por três contentores, 

vidrão (vidro), papelão (papel/cartão) e embalão 

(plástico e metal), que se encontram devidamente assinalados com dístico indicativo dos 

resíduos que ali devem ser colocados. 

 

Ilhas Ecológicas (Contentores Subterrâneos)  

 

As ilhas ecológicas são constituídas por 

quatro contentores subterrâneos, sendo 

um destinado à deposição de RSU’s 

indiferenciados e três destinados à 

deposição de RSU’s recicláveis que se 

encontram devidamente identificados. 

 
 
 

Saiba como deve acondicionar os seus resíduos e o que pode colocar nos equipamentos de 

recolha selectiva: 

 

 Colocar Não Colocar Regras de Deposição 

Papelão 
(papel/cartão) 

- Jornais 
- Revistas 
- Embalagens de cartão 

- Papéis sujos ou 
gordurosos 
- Papel plastificado 
- Papel metalizado 

Embalagens vazias e 
espalmadas 

Vidrão (vidro) 
- Garrafas de vidro 
- Frascos de vidro 
- Boiões de vidro 

- Copos e pratos de vidro 
- Loiça de pirex 
- Lâmpadas 
- Ampolas e seringas 
- Espelhos 
- Vidros de automóveis e 
janelas 

Escorrer e retirar as 
tampas e rolhas 



Embalão (plástico 
e metal) 

- Garrafas e garrafões 
- Embalagens de 
detergentes, champôs 
- Embalagens de óleo 
alimentar 
- Sacos de plástico 
- Pacotes de bebidas 
(leite, sumos e vinho) 
- Esferovite 
- Latas de conserva 
- Latas de bebida 
- Sprays 

- Restos de comida 
- Roupas e sapatos 
- Electrodomésticos 
- Brinquedos 

Embalagens vazias e 
espalmadas 

 

 

 

Oleões 

 

A recolha  de Óleos Alimentares Usados iniciou-se com quatro Oleões, 

dois na cidade de Ourém e dois na cidade de Fátima, na via pública, ao 

abrigo de um protocolo celebrado com uma empresa. Contudo, cedo se 

verificou que os equipamentos eram mal utilizados, sendo depositados 

todo o tipo de resíduos e ocorrendo derrame de óleo no chão, colocando 

em causa, o asseio e a limpeza pública. Situação que motivou a retirada 

dos equipamentos da via pública, com o objetivo de serem cedidos às 

escolas inscritas no programa Eco-Escolas, através de um protocolo a 

celebrar entre escolas, Câmara Municipal e a empresa BioOeste.  

No entanto, por se considerar a importância destes equipamentos e por serem um importante 

veículo de sensibilização ambiental, a Autarquia disponibilizou o mesmo serviço, no Fundo 

Social da Câmara Municipal de Ourém e no Centro Comunitário de Voluntariado, com 

possibilidade de ser utilizado pela população em geral.  

 

Lista com a localização dos Oleões: 

Eco-escolas Localização Morada 

Escola Profissional de Ourém (EPO) Ourém Rua Santa Teresa de Ourém, n.º 13 

Escola Básica e Secundária de Ourém (EBSO) Ourém Parque Municipal, Apartado 35 
Colégio do Sagrado Coração de Maria Fátima Rua Jacinta Marto, n.º 40 
Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) Fátima Av. Beato Nuno n.º 208 
Centro Comunitário de Voluntariado Ourém Praça D. Maria I 

Fundo Social da Câmara Municipal de Ourém Ourém Centro de negócios de Ourém, Rua 
Melvins Jones 

 

 

Saiba como deve acondicionar e encaminhar os óleos alimentares usados 

O óleo alimentar doméstico de ser acondicionado em garrafas bem fechadas (capacidade 

máxima garrafão de 5 l) e deve entrega-lo nos pontos recolha anteriormente referidos. 



 

É Proibido: 

 - Despejar qualquer tipo de resíduos sólidos fora dos contentores de RSU’s; 

- Utilizar outro tipo de recipiente para deposição dos RSU’s, salvo nos casos 

autorizados pela Câmara Municipal; 

- Destruir, danificar e destravar os contentores, bem como desviar os contentores dos 

locais onde forem colocados pela Câmara; 

- Depositar nos contentores matérias incandescentes, entulhos, pedras, terras, 

animais mortos, produtos tóxicos ou perigosos, metais resultantes das respectivas 

indústrias ou objectos volumosos que devam ser objecto de recolha especial; 

- Afixar propaganda nos contentores; 

- Depositar resíduos verdes (resíduos de jardim e equiparados), resíduos agrícolas 

(resultantes de actividades agrícolas), resíduos de construção e demolição (resíduos 

de obras), resíduos industriais (resultantes de processos industriais), resíduos 

hospitalares (Despacho n.º 242/96, de 5 de Julho), resíduos perigosos (identificados 

no Código LER – Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março), sucata nos contentores de 

RSU’s ou na via pública para efeitos de recolha;  

- Abandonar na via pública móveis velhos, electrodomésticos fora de uso, caixas de 

embalagens, aparas de jardins ou outro tipo de resíduos que devem ser objecto de 

recolha especial. 

 

Sugestões de Encaminhamentos 

Papel/Cartão 
Plástico (grandes 

quantidades) 

- Contentor de grandes dimensões existente nas instalações do CRIF – Centro de Reabilitação Infantil de Fátima (Moimento, Fátima); 
- Auto-compactador do Ecocentro da Gondemaria (Areias, Gondemaria); 
- Auto-compactador do Estaleiro Municipal da Câmara Municipal de Ourém (Pinheiro, Ourém); 
- Solicitar recolha porta-a-porta à empresa Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; 
- Operadores de gestão de resíduos licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Vidro (grandes quantidades) - Operadores de gestão de resíduos licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Óleos Alimentares Usados 
- Oleões existentes em estabelecimentos públicos (em garrafão até 5 litros) bem fechada; 
- Contrato com empresa de recolha licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para o efeito. 

Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos 

(REEE) 

- Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários (Fátima, Ourém e Caxarias); 
- Ponto electrão existente em superfícies comerciais (pequenos electrodomésticos);  
- Contentores do Ecocentro da Gondemaria (Areias, Gondemaria); 
- Entregue nas lojas, na aquisição de um novo equipamento que desempenhe as mesmas funções que o REEE; 
- Operadores de gestão de resíduos licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Resíduos Volumosos 
(monos/monstros) 

- Contentores da Estação do Ecocentro (Areias, Gondemaria); 
- Solicitar recolha porta-a-porta à empresa Ambiourém – Gestão de Espaços e Equipamentos Municipais, E.E.; 
- Operadores de gestão de resíduos licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Resíduos Verdes 
- Compostagem doméstica (sempre que possível); 
- Contactar a Câmara Municipal de Ourém. 

Resíduos de Embalagens e 
Medicamentos Fora de Uso 

- Farmácias. 

 

Ecocentro da Gondemaria 
Areias – Gondemaria 
Horário: Segunda-feira a Sábado das 6h30 às 9h00 e das 
10h00 às 13h30. 

Estaleiro Municipal da CMO 
Pinheiro – Ourém Horário: Segunda a Sexta-feira entre as 9h00 e as 
12h30m e das 13h30m às 17h00.  

Instalações da CMO - Cascalheira 
do Grilo - Fátima 
Horário: Segunda a Sexta-feira entre 
as 9h00 e as 12h30m e das 13h30m 
às 17h00. 

  



Operadores de Gestão de Resíduos Licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
Consultar Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR) 
http://www.apambiente.pt/silogr/pages/principal.aspx 
 
Contactos: 
 
Câmara Municipal de Ourém (CMO) 
Praça D. Maria II, n.º 1 
2490-499 Ourém 
Telef. 249 540 900 (ext. 173/189) 
E-mail: paula.couto@mail.cm-ourem.pt 
            sabrina.rodrigues@mail.cm-
ourem.pt 
Site: www.cm-ourem.pt 

Valorlis – Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos S.A. 
Aterro Sanitário de Leiria – Quinta 
do Banco – Parceiros 
Apartado 157 – 2416-902 Leiria 
Telef. 244 575 540 
E-mail: valorlis@valorlis.pt  
Site: www.valorlis.pt 

Ambiourém – Gestão de Espaços e Equipamentos Municipais, E.E. 
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 48 – r/c Dt.º 
2490-548 Ourém 
Telef. 249 545 147 
E-mail: geral@ambiourem.pt 
 

Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) 
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 
Apartado 7585 – 2611-865 Amadora 
Telef. 214 728 200 
Site: www.apambiente.pt 

 
CRIF – Centro de Reabilitação de Fátima 
Rua das Pedreiras – Moimento 
Apartado 216 – 2496-908 Fátima 
Telef. 249 530 150 
E-mail: geral@crif.org.pt 
Site: www.crif.org.pt 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Caxarias 
Rua dos Bombeiros Voluntários, 5 
2435 – 123 Caxarias 
Telef. 249 574 409 
E-mail: 
secretaria@bombeiroscaxarias.pt 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima 
Avenida D. José Alves Correia da Silva, n.º 326-330 – Cova da Iria 
2495 – 402 Fátima 
Telef. 249 531 200 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ourém 
Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 273 
2490-486 Ourém 
Telef. 249 540 500/5 

 

 


