Protugisisch
Lixo - que destino?
O ciclo da reciclagem prevê que nas quintas ecológicas, nos principais locais de recolha de
lixo das freguesias, a maior parte do lixo possa ser entregue gratuitamente, graças à entrega
prévia de uma taxa de reciclagem. Os preços para lixo sujeitos a taxas, como lixo caseiro para
queimar, baterias de automóveis e pneus, podem ser consultados na tabela respectiva afixada
na Junta da sua freguesia.
Três passos para a redução de lixo:
Evitar
Antes de cada compra, pense: Preciso mesmo do que vou comprar? Prescinda
conscientemente de produtos supérfluos. Prefira produtos de longa duração e ecologicamente
aceitáveis. Devolva embalagens excedentárias.
Reduzir
Compre produtos que possam ser reparados. Prefira garrafas e vasilhas reutilizáveis. Evite a
formação de restos. Compre só a quantidade que for estritamente necessária.
Reaproveitamento
Prefira papéis reaproveitáveis, como papel, vidro, metal. Em casa e no trabalho, utilize a
mesma embalagem várias vezes. Se comprar produtos reciclados, fecha-se o ciclo das
matérias primas. Lixo da cozinha e do jardim pode passar a estrume na varanda ou no jardim,
ou entregue à recolha verde.
Tem dúvidas?
Se tiver perguntas a fazer, dirija-se à repartição de protecção do meio ambiente da sua
freguesia. O pessoal de serviço das quintas ecológicas também poderá ajudar e apoiar.
Custos:
A primeira coluna do boletim informativo de recolha de lixo indica os preços para a sua
recolha. "G" = Grátis. Substâncias sujeitas a taxa têm quase sempre um preço por kg.
ZEBA
Associação das comissões de moradores de Zug para o aproveitamento de lixos. Tel. 041 /
783 03 40.
www.zug.ch/zeba
Separe os diferentes tipos de lixo
Os materiais seguintes não devem ser lançados no saco do lixo:
Materiais verdes:
Através da formação de estrume a partir de restos da cozinha e de jardinagem, obtém-se uma
excelente terra humosa. Materiais verdes não podem ser lançados nas quintas ecológicas, mas
são recolhidos pela recolha verde.

Vidro velho:
Devolva à loja os recipientes e as garrafas de vidro reutilizáveis. Lance vidro partido e
garrafas inteiras (garrafas de Chianti juntamente com a palha) separadamente e por cor nos
respectivos contentores para vidro. Através de vidro velho recolhido, podem ser produzidas
garrafas novas.
Ferro-velho:
Leve ferro-velho para as quintas ecológicas da sua freguesia. Latas de conserva em chapa
branca e alumínio são recolhidas separadamente. O ferro-velho é recolhido, fundido e
reutilizado.
Pneus:
Leve os pneus velhos de volta para a garagem, ou para o local onde os comprou. Esses pneus
servem para aproveitamento da borracha, ou são utilizados como combustível em fábricas de
cimento.
Têxteis:
Dê as peças de vestuário em bom estado e limpas às obras de caridade, que procedem à sua
recolha. Você receberá os respectivos sacos de plástico.
Óleo usado:
Tanto os óleos minerais como os óleos vegetais (óleos para motores ou óleos alimentares)
constituem lixo especial. Assim, leve o óleo separadamente para o seu mecânico ou para o
local de recolha principal. Nunca o lance no esgoto (lavabo, banca da cozinha, canalização).
Aparelhos eléctricos:
Televisores, computadores, rádios e outros aparelhos eléctricos avariados devem ser de
preferência entregues ao fornecedor ou a um estabelecimento que venda aparelhos novos, ou
então nas quintas ecológicas. Pontos de venda têm que aceitar estes aparelhos de volta
gratuitamente.
Tubos fluorescentes:
Leve tubos fluorescentes e lâmpadas economizadoras de energia para a loja onde os comprou,
ou lance-os nas quintas ecológicas. Os recipientes devem ser eliminados, vidro e metal serão
serão reutilizados.
Produtos químicos:
Separe tintas, vernizes, medicamentos e produtos venenosos e químicos e leve-os para a sua
drogaria ou farmácia.
Pilhas e baterias de automóvel:
Leve-as aos locais de venda, a garagens e às quintas ecológicas. Serão reutilizadas.

