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SEM CUSTOS, mediante o cumprimento de critérios de eficiência: 

Eficiência de transporte: deverá ser submetido um pedido de recolha, no mínimo, a cada 30 dias, e/ou perfazer 
12 cargas no ano. 

 

Eficiência de carga: o contentor deverá estar cheio ou a carga deverá atingir a quantidade mínima 

(média) em cada uma das tipologias referidas na seguinte tabela: 

 

Recolha Material 
Código 

LER 
Peso (ton) 

Contentor 
aberto/ fechado 

de 30 m³ 

Papel/Cartão 15 01 01; 20 01 01 ≥ 1,5 

Embalagens de Plástico e Metal 15 01 02; 15 01 04; 15 01 06 ≥ 1 

Embalagens de Vidro 15 01 07 ≥ 8 

 
Big-bag 

Papel/Cartão 15 01 01; 20 01 01 
Mínimo de recolha: 3 

big-bags cheios Embalagens de Plástico e Metal 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06 

 

COM CUSTOS, para as seguintes situações: 

Ineficiência de transporte: caso ultrapasse os 30 dias, é cobrado um valor de 50 €/mês; 

Ineficiência de carga: se não atingidos os valores referidos no quadro acima, será aplicada uma penalização 

de 50 €/carga. 

A avaliação do cumprimento dos critérios de eficiência de transporte e carga será realizada numa base anual, 

sendo emitidos os respetivos custos se aplicáveis no final de cada ano civil.  

 

CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
• A recolha de resíduos recicláveis nestas condições, está restrita à área de abrangência da Gesamb, nos 

municípios de: Alandroal, Arraiolos, Borba, Évora, Estremoz, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, 

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa. Outros locais deverão ser avaliados caso 

a caso; 

• É expressamente proibido a colocação de lixo doméstico e material tóxico e perigoso nos contentores; 

• Em cada contentor só poderão ser depositados resíduos da mesma tipologia e a conformidade da carga 

é avaliada aquando da sua receção, nas instalações da Gesamb; 

• Quando detetada qualquer inconformidade na carga de material, será comunicado ao cliente e faturada, 

à tonelada, de acordo com o tarifário em vigor para deposição de resíduos em aterro sanitário (disponível 

em https://gesamb.pt/clientes/tarifario/); 

https://gesamb.pt/clientes/tarifario/


 

Página 2 | 2                                                                                                 Doc.02.01.PO1 

SERVIÇO DE RECOLHA, COLOCAÇÃO DE CONTENTORES E TRANSPORTE 

DE RESÍDUOS 

Documento 
 

• O local para a recolha dos contentores/materiais deverá permitir o acesso das viaturas de recolha; 

• Para consulta das licenças: https://gesamb.pt/clientes/licencas/; 

• Se não é cliente da Gesamb deverá efetuar o registo em: https://gesamb.pt/area-de-cliente/registo-de-

utilizador/ 

• Os pedidos de recolha deverão ser efetuados para o email: recolhas@gesamb.pt. 

CARACTERISTICAS – CONTENTORES 

 Contentor Fechado Contentor Aberto 

Capacidade: 30m3 30m3 

Dimensões exteriores 
(aprox.) 

Comprimento: 6300 mm / Largura: 2550 / 
Altura: 2680 mm 

Comprimento: 6300 mm / Largura: 
2480 / Altura: 2500 mm 

Sistema de carga/ descarga Basculante por meio de viaturas com sistema tipo “polibenne” 

Outras características 

A cobertura fechada existe disponível: 
- com duas tampas metálicas deslizantes 
- com 6 aberturas no topo 
- com cobertura deslizante em lona 
de acionamento manual. 

- 

   

 

BIG BAGS SIMPLES 

- São sacos grandes e muito resistentes para transporte de materiais a granel 

- Dimensões: sujeita a consulta 

 

 

https://gesamb.pt/clientes/licencas/
https://gesamb.pt/area-de-cliente/registo-de-utilizador/
https://gesamb.pt/area-de-cliente/registo-de-utilizador/
mailto:recolhas@gesamb.pt

