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Instruções de 
Acondicionamento de Resíduos 

Os resíduos devem estar
guardados num local coberto 
e de fácil acesso

2º Os resíduos devem estar 
armazenados em apenas 
um local

Os resíduos têm de estar 
separados por tipo de material: 
plástico/metal OU papel/cartão.

Os resíduos de cartão 
têm obrigatoriamente 
de estar espalmados

Os resíduos de pequenas 
dimensões devem ser 
acondicionados em sacos 

As embalagens devem ser escorridas 
de forma a estarem vazias. 
Não necessita de as lavar.
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Colabore connosco, 
ajude-nos a melhorar 
o nosso serviço!

ou

PLÁSTICO / METAL PAPEL / CARTÃOSEPARAR

Papel e Cartão

Plástico e Metal



Valorlis

A Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos é a empresa responsável pelo 
tratamento e valorização dos resíduos sólidos 
urbanos nos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha 
Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós.

Desde 2005, a Valorlis é certificada em Qualidade, 
Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, o que 
reforça o seu compromisso na melhoria contínua da 
eficácia do serviço prestado e no contributo para o 
desenvolvimento sustentável da região.

Reciclagem à sua porta

A Reciclagem à sua porta, é um serviço GRATUITO de 
recolha de resíduos urbanos recicláveis porta a porta 
em estabelecimentos comerciais, serviços e 
restauração.

Objetivos do serviço

Promover a separação e reciclagem dos resíduos; 

Aumentar a quantidade de resíduos passiveis de 
serem reciclados;

Reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados; 

Contribuir para a melhoria da higiene da via pública.

PAPEL E CARTÃO
RECOLHEMOS

   caixas de cartão, sacos de papel, jornais, 
revistas e papel de escrita 

PLÁSTICO E METAL
RECOLHEMOS

embalagens de plástico, embalagens para alimentos 
líquidos, metal/alumínio e esferovite ex: embalagens 

de detergentes, garrafas de bebidas e óleos alimentares, 
filme plástico, embalagens de iogurte, 

pacotes de leite, sumo e vinho, latas de bebidas e 
conservas, tabuleiros de alumínio, cuvetes de 

esferovite e aerossóis.

NÃO RECOLHEMOS
baldes, cassetes de vídeo, canetas, CD e DVD, rolhas de 

cortiça, plásticos não-embalagem, eletrodomésticos, 
pilhas e baterias, ferramentas, fitas de polipropileno, 
objetos cortantes, poliuretano, roofmate, persianas, 
papel autocolante, sacos de cimento, sacos de papel 
com pelicula plástica, papel plastificado, toalhetes e 
fraldas, lenços de papel, embalagens de cartão com 

gordura, papel de cozinha e guardanapos sujos e 
embalagens de produtos químicos, pratos, chávenas, 

jarras, cristal, copos, janelas, vidraças, espelhos, telhas 
de fibrocimento, lâmpadas, materiais de construção civil,  

embalagens de medicamentos, resíduos orgânicos, 
brinquedos, resíduos perigosos

Como funciona?

Contactar a Valorlis 
para aderir ao serviço
     244 575 540 

Separar e acondicionar 
os resíduos seguindo 
as instruções da Valorlis

A Valorlis efetua a recolha 
no estabelecimento nos 
dias pré-definidos

A Valorlis encaminha 
os resíduos para 
reciclagem

Nome: ________________________________

Nº:____________  _______________________


