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Folheto informativo sobre enchimento de 
sacos e contentores amarelos no distrito de 

Calw  
 

Nos sacos / contentores amarelos deverá depositar, por exemplo: 
Embalagens de venda unitária de plástico, materiais compostos e metais. As 
embalagens devem estar vazias e devem ser limpas superficialmente sem uso de 
água (por exemplo, os boiões de iogurte devem ser raspados e deixados a secar). 
 

 Embalagens de plástico (por exemplo, boiões de iogurte) 
 Embalagens de cartão para bebidas (por exemplo, de leite e sumo) 
 Embalagens com o verso de cartão e a parte da frente de plástico  
 Latas de spray (vazias, por exemplo, de laca) 
 Latas de conservas e bebidas 
 Tampas de enroscar (por exemplo, tampas de compota) 
 Embalagens de esferovite 
 Película metalizada, sacos de plástico 
 
Nos sacos / contentores amarelos NÃO deverá depositar, por exemplo: 
 

 Artigos de consumo de plástico, como brinquedos ou bacias de plástico (lixo 
residual) 

 Fraldas (lixo residual) 
 Embalagens muito sujas ou meio cheias (lixo residual) 
 Esferovite para a construção (lixo residual) 
 Papel reciclável (contentor para material reciclável) 
 Vidro (contentor para material reciclável) 
 Disquetes (lixo residual) 
 Seringas descartáveis (lixo residual) 
 Pensos higiénicos (lixo residual) 
 Roupa (recolha de roupa usada) 
 Tintas, ácidos, resíduos alcalinos (recolha de substâncias nocivas) 
 
O lixo residual não deverá ser depositado no saco amarelo! 
 
 
Por favor note que: 
As datas de recolha do saco/contentor amarelo estão especificadas no calendário 
de recolha de resíduos do serviço de gestão de resíduos. Os sacos amarelos que 
tenham sido enchidos incorretamente não serão recolhidos. Estes poderão ser 
apenas depositados como lixo residual nos centros de reciclagem, mediante 
pagamento de uma taxa. Os sacos amarelos que tenham sido enchidos 
corretamente podem ser depositados gratuitamente nos centros de reciclagem 
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pelos clientes que se encontram registados no distrito de Calw. Para qualquer 
esclarecimento sobre o enchimento correto dos sacos e contentores, sobre como 
solicitar contentores, bem como para reclamações relacionadas com contentores 
que não tenham sido esvaziados, ou sacos que tenham ficado por recolher, 
contacte diretamente a REMONDIS, através do número de telefone 0800 12 
23 255. 


