
Horário
Segunda a sexta-feira das 9h-12h e das 14h-18h
Sábado das 9h-13h
Encerrado aos domingos e feriados

Localização
Caminho da Várzea 
3880-399 Ovar 
40°51'12.13"N | 8°37'39.97"W
(junto à Avenida D. Maria II, próximo do Hospital de Ovar) 

Contactos
ECOlinha 800 204 679  
ecolinha@cm-ovar.pt 

AJUDE A 
NATUREZA. 
SEPARE 
OS SEUS 
RESÍDUOS!
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 mais informações: cm-ovar.pt 



O QUE É O ECOCENTRO?  

O ecocentro é um centro de recolha de resíduos com contentores 
de grande dimensão para a deposição seletiva de resíduos 
urbanos pelos munícipes e onde ficam armazenados até ao seu 
encaminhamento para tratamento.   

COMO ESTOU A AJUDAR A PROTEÇÃO DA NATUREZA?  

Com o ecocentro encontra um local onde pode entregar os 
diferentes resíduos de forma separada e assegurar que são 
encaminhados para operações de reutilização e reciclagem, 
poupando recursos naturais e evitando o seu abandono no espaço 
público ou envio para aterro. Caso os seus bens estejam em boas 
condições podem ainda ser doados para instituições ou famílias 
carenciadas . 

QUEM PODE UTILIZAR?   

O ecocentro pode ser usado por todas as pessoas individuais ou 
coletivas, residentes ou a trabalhar, nos Municípios de Ovar, 
Estarreja* e Murtosa*. 

QUE RESÍDUOS POSSO DEPOSITAR?  

Pode depositar os resíduos que produz na sua habitação ou 
semelhantes cuja produção diária seja inferior a 1100 l de resíduos 
por dia, nomeadamente: 

- Resíduos Urbanos como Papel e cartão, embalagens (plásticas e 
metálicas), Vidro. 

- Madeira, Verdes, Metais.
 
- Resíduos de Equipamentos Eletrónicos e Elétricos (como 
máquinas de lavar/secar, frigoríficos, placas, fornos, fogões, 
aspiradores, micro-ondas, ferros, relógios, balanças, telemóveis, 
equipamentos de reprodução de som, impressoras entre outros). 

- Resíduos Volumosos 
(como sofás, colchões, móveis e  plásticos mistos).

- Óleos Alimentares Usados (OAU) e têxteis. 

- Resíduos Urbanos perigosos como pilhas e baterias, CDs, latas 
com restos de tintas, sprays, vernizes, tinteiros, lâmpadas 
fluorescentes, computadores, monitores, televisões entre outros 
contendo componentes perigosos ou madeiras contaminadas. 

- Resíduos de Construção e Demolição  (RCD’s) inertes ou mistura 
como tijolos, ladrilhos, telhas, materiais cerâmicos entre outros. 

 

TENHO DE PAGAR PARA DEPOSITAR OS RESÍDUOS URBANOS?

Não, a deposição é gratuita para todos os resíduos urbanos. 
Os resíduos de construção e demolição, por não serem um resíduo 
urbano, estão sujeitos a taxas.
 
O QUE DEVO FAZER PARA PODER DEPOSITAR NO ECOCENTRO?   

Verificar se os resíduos que pretende depositar são aceites. 

Emitir guia de acompanhamento de resíduos (e-GAR), no 
SILiAmb1, caso transporte  RCD´s ou RCDA’s produzidos na 
sua habitação. 

COMO  DEVO TRANSPORTAR E ACONDICIONAR OS RESÍDUOS? 

Garantir o adequado transporte de resíduos urbanos, com eles 
devidamente separados, espalmados e fechados (no caso de 
transportar óleos alimentares usados, OAU). 

Garantir que transporta a guia de acompanhamento de resíduos 
(e-GAR), para o transporte de RCD’s ou RCDA’s ou para o 
transporte de resíduos urbanos, no caso de ser prestador 
de serviços. 

PROCEDIMENTO PARA DESCARGA: 

Na primeira deslocação ao ecocentro, deve dirigir-se à portaria 
para efetuar o registo de utilizador, apresentando o cartão de 
cidadão ou do Bilhete de Identidade e NIF, última fatura ADRA e 
nº SIRAPA, se aplicável.

1º Identificar-se na entrada e informar os resíduos que 
pretende descarregar 

2º Após a inspeção da carga e sua validação, prosseguir para 
pesagem da viatura 

3º Efetuar a descarga dos resíduos nos locais adequados, 
consoante as instruções do colaborador 

4º Prosseguir para pesagem final na báscula. 

5º Proceder ao pagamento na portaria, caso transporte resíduos 
sujeitos a cobrança.

Deve consultar as Normas de Utilização do Ecocentro de Ovar que definem um 
conjunto de regras, procedimentos, cuidados de segurança e informações gerais que 
devem ser cumpridas pelos seus utilizadores. Para as conhecer ao pormenor consulte 
o site www.cm-ovar.pt.

SILiAmb1 - https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml

* consulte a página do seu Municipio


