
Separar, pequenoS geStoS 
com grandeS impactoS

ExplicaçõEs a favor das famílias
para sEparar mElhor o lixo

PT



2

Recolhas poRta a poRta
O lixo doméstico, o papel e o cartão, o vidro, bem como os biorresíduos, são recolhidos 
porta a porta. Para tal, o seu imóvel deverá estar equipado com esses quatro contentores.

Resíduos recicláveis 
e especiais.

Películas/revestimentos de 
plástico, arquivadores, sagex, 

embalagens de bebidas de bebidas, 
guardanapos de papel, lenços, papel 
doméstico, caixas de cartão de pizza, 
madeira, etc.

NÃONÃO

Lixo doméstico PaPeL e caRtão

  eneRgia e aquecimento  PaPeL

SIM SIM
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O lixo doméstico deverá obrigatoriamente ser colocado em sacos brancos oficiais 
taxados com a indicação “Trier c’est valoriser”, que se encontram à venda nas lojas de 
Lausanne. Quanto aos seus resíduos crus ou cozinhados (biorresíduos), tem a possibili-
dade de os juntar em sacos compostáveis que respeitem a norma eN 13432. A indicação 
desta norma encontra-se no próprio saco.

Pet, latas de alumínio, 
espelhos, janelas, lâmpadas, 

néons, faiança, cerâmica, loiça, 
vasos, etc.

embalagens de plástico, 
celofane, vidro, sagex, 

fraldas, absorventes de excrementos 
dos animais, cápsulas de café, etc.

NÃO NÃO

VidRo BioRResíduos

 VidRo  Biogás e aduBo

os sacos compostáveis 
que respeitam a norma en 13432

SIM SIM
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lixeiRas         fixas ou          móveis
5 lixeiras fixas distribuídas pela cidade estão à sua disposição (ver abaixo). Elas permitem- 
lhe colocar todos os seus resíduos recicláveis e os resíduos volumosos. A lixeira de Malley 
também disponibiliza «espace ressourcerie» (um espaço de recuperação e valorização 
de resíduos). Além disso, uma vez por mês, é instalada no seu bairro uma lixeira móvel, 
das 14 h às 19 h. Ela permite-lhe colocar todos os seus resíduos recicláveis. O acesso às 
lixeiras fixas e móveis requer um meio de legitimação que pode ser obtido por telefone, 
através do número 0800 804 806, na página de Internet www.lausanne.ch/dechets, por via 
postal ou na própria lixeira, quando levar os resíduos pela primeira vez.

BouRDoNNette
Route de Chavannes 201
1007 Lausanne
Seg e Qua 17 h - 19 h
Sáb 09 h - 13 h

malleY
Chemin de l’Usine-à-Gaz 20
1020 Renens
Seg - Sex 08 h - 18 h
Sáb 08 h - 17 h

vÉloDRome
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ter 15 h - 19 h
Qui e Sáb 09 h - 13 h

valloN
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Seg e Sáb 09 h - 13 h
Qua 12 h - 19 h

peRRauDettaZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ter e Sex 09 h - 13 h
Qua e Qui 15 h - 19 h
Sáb 08 h - 15 h

Localização das lixeiras fixas

malley
Bourdonnette

vélodrome

vallon

perraudettaz
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ecopoNtos
Os ecopontos de bairro permitem a colocação, em qualquer momento, dos seguintes 
resíduos recicláveis: têxteis (num saco; seja qual for o estado em que se encontrem), 
óleos minerais e vegetais, alumínio e folha-de-Flandres.

Devolução paRa o aRmaZÉm
O material elétrico, eletrónico e eletrodoméstico usado pode ser devolvido em todos os 
pontos de venda que proponham na sua carteira de produtos o mesmo tipo de objetos. 
Várias lojas também permitem a devolução do PET, de frascos, de medicamentos ou 
ainda de pilhas usadas.

 

A Cidade de Lausanne pretende sensibilizar os seus habitantes para  
a importância de uma separação responsável. De facto, uma reciclagem 

 adequada permite dar uma segunda vida aos nossos resíduos domésticos.

vÉloDRome
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ter 15 h - 19 h
Qui e Sáb 09 h - 13 h

valloN
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Seg e Sáb 09 h - 13 h
Qua 12 h - 19 h

peRRauDettaZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ter e Sex 09 h - 13 h
Qua e Qui 15 h - 19 h
Sáb 08 h - 15 h FO
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aBeceDÁRio Da sepaRação
absOrVEnTEs DE ExcrEmEnTOs  
DOs animais (7) EsQuis PanElas, FriGiDEiras

aErOssÓis ExTinTOrEs PaPEl
ÁlcOOl DE QuEima Facas PET
alumÍniO (laTas) FaianÇa Pilhas
alumÍniO DOmÉsTicO FOGÕEs PlÁsTicOs (FrascOs)
animais mOrTOs (1) FOlha-DE-FlanDrEs PLÁSTICOS DUROS (CORPOS OCOS)
aParElhOs DE barbEar DEscarTÁVEis (7) FralDas (7) PlÁsTicOs mOlEs (EmbalaGEns) (7)
aParElhOs ElETrODOmÉsTicOs FrascOs (8) PnEus
arQuiVaDOrEs (7) FriGiDEiras, PanElas POrcElana
ÁrVOrEs DE naTal naTurais (5) FriGOrÍFicOs QuÍmicOs E TÓxicOs (PrODuTOs)
baTErias DE auTOmÓVEis FusÍVEis raDiOGraFias
baTErias rEcarrEGÁVEis GarraFas (DE PlÁsTicO PET) rÁDiOs, sisTEmas DE sOm
bErlinGOTs (EmbalaGEns DE bEbiDas) (7) GarraFas (DE ViDrO) rElVa (4)
bOrras DE caFÉ (4) GarraFas DE lEiTE (DE PEhD) rEsTOs DE cOmiDa (4)
brinQuEDOs Em bOm EsTaDO GarraFas DE VinaGrE, ÓlEO saGEx (POlisTirEnO ExPanDiDO)
cabOs ElÉTricOs imPrEssOras SAPATOS (POR PAR) (2)
caixas DE carTÃO (cOn PlÁsTicO) (7) inErTEs (rEsÍDuOs) sErinGas
caixas DE carTÃO (nÃO manchaDas) laDrilhOs sOFÁs
canDEEirOs lÂminas DE barbEar, cOrTaDOr TaPETEs (7)
cÁPsulas DE caFÉ lÂmPaDas (incanDEscEnTEs) (7) TElEFOnEs, TElEFax
carPETEs (7)* lÂmPaDas (lED + EcOnÓmicas) TElEmÓVEis
cascas DE OVOs (nÃO PinTaDas) (4) laTas (DE alumÍniO) TElEVisOrEs, lEiTOrEs DE Vhs Ou DE DVD
cD, cassETEs DE ÁuDiO E VÍDEO laTas DE cOnsErVas TErmÓmETrOs
cErÂmica liVrEs (6) TErra
chÁs E inFusÕEs (4) lOiÇa TErracOTa
cinZas (4) maDEira TÊxTEis (2)
cOlchÕEs mÁQuinas FOTOGrÁFicas TinTas, sOlVEnTEs, DEcaPanTEs
cOmPuTaDOrEs, maTErial inFOrmÁTicO maTErial auDiOVisual TOnEr (carTuchOs)
COURO (2) maTErial ElÉTricO, ElETrÓnicO TÓxicOs (PrODuTOs)
DEmOliÇÃO (maTErial DE) (3) maTErial inFOrmÁTicO uTEnsÍliOs DE cOZinha (mETal)
DiluEnTEs mEDicamEnTOs VasOs DE TErracOTa
DVD mETais (FErrO, laTÃO, alumÍniO, ...) VEGETais crus E cOZiDOs
EmbalaGEns DE baTaTas FriTas MOBILIÁRIO VEsTuÁriO usaDO E nOVO (2)
EmbalaGEns DE bEbiDas (7) nÉOns (lÂmPaDa) ViDrO DE GarraFa
EmbalaGEns DE PlÁsTicO, sacOs ÓculOs ViDrO DE JanElas
EsPElhOs ÓlEOs (minErais, VEGETais) VOlumOsOs (>  sacOs DE 110 l.)
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absOrVEnTEs DE ExcrEmEnTOs  
DOs animais (7) EsQuis PanElas, FriGiDEiras

aErOssÓis ExTinTOrEs PaPEl
ÁlcOOl DE QuEima Facas PET
alumÍniO (laTas) FaianÇa Pilhas
alumÍniO DOmÉsTicO FOGÕEs PlÁsTicOs (FrascOs)
animais mOrTOs (1) FOlha-DE-FlanDrEs PLÁSTICOS DUROS (CORPOS OCOS)
aParElhOs DE barbEar DEscarTÁVEis (7) FralDas (7) PlÁsTicOs mOlEs (EmbalaGEns) (7)
aParElhOs ElETrODOmÉsTicOs FrascOs (8) PnEus
arQuiVaDOrEs (7) FriGiDEiras, PanElas POrcElana
ÁrVOrEs DE naTal naTurais (5) FriGOrÍFicOs QuÍmicOs E TÓxicOs (PrODuTOs)
baTErias DE auTOmÓVEis FusÍVEis raDiOGraFias
baTErias rEcarrEGÁVEis GarraFas (DE PlÁsTicO PET) rÁDiOs, sisTEmas DE sOm
bErlinGOTs (EmbalaGEns DE bEbiDas) (7) GarraFas (DE ViDrO) rElVa (4)
bOrras DE caFÉ (4) GarraFas DE lEiTE (DE PEhD) rEsTOs DE cOmiDa (4)
brinQuEDOs Em bOm EsTaDO GarraFas DE VinaGrE, ÓlEO saGEx (POlisTirEnO ExPanDiDO)
cabOs ElÉTricOs imPrEssOras SAPATOS (POR PAR) (2)
caixas DE carTÃO (cOn PlÁsTicO) (7) inErTEs (rEsÍDuOs) sErinGas
caixas DE carTÃO (nÃO manchaDas) laDrilhOs sOFÁs
canDEEirOs lÂminas DE barbEar, cOrTaDOr TaPETEs (7)
cÁPsulas DE caFÉ lÂmPaDas (incanDEscEnTEs) (7) TElEFOnEs, TElEFax
carPETEs (7)* lÂmPaDas (lED + EcOnÓmicas) TElEmÓVEis
cascas DE OVOs (nÃO PinTaDas) (4) laTas (DE alumÍniO) TElEVisOrEs, lEiTOrEs DE Vhs Ou DE DVD
cD, cassETEs DE ÁuDiO E VÍDEO laTas DE cOnsErVas TErmÓmETrOs
cErÂmica liVrEs (6) TErra
chÁs E inFusÕEs (4) lOiÇa TErracOTa
cinZas (4) maDEira TÊxTEis (2)
cOlchÕEs mÁQuinas FOTOGrÁFicas TinTas, sOlVEnTEs, DEcaPanTEs
cOmPuTaDOrEs, maTErial inFOrmÁTicO maTErial auDiOVisual TOnEr (carTuchOs)
COURO (2) maTErial ElÉTricO, ElETrÓnicO TÓxicOs (PrODuTOs)
DEmOliÇÃO (maTErial DE) (3) maTErial inFOrmÁTicO uTEnsÍliOs DE cOZinha (mETal)
DiluEnTEs mEDicamEnTOs VasOs DE TErracOTa
DVD mETais (FErrO, laTÃO, alumÍniO, ...) VEGETais crus E cOZiDOs
EmbalaGEns DE baTaTas FriTas MOBILIÁRIO VEsTuÁriO usaDO E nOVO (2)
EmbalaGEns DE bEbiDas (7) nÉOns (lÂmPaDa) ViDrO DE GarraFa
EmbalaGEns DE PlÁsTicO, sacOs ÓculOs ViDrO DE JanElas
EsPElhOs ÓlEOs (minErais, VEGETais) VOlumOsOs (>  sacOs DE 110 l.)
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(1) nunca cOm O lixO DOmÉsTicO. liGar 
 Para O nÚmErO 0800 804 806 Ou, FOra DO 
 hOrÁriO, Para a sVPa (021 784 80 00)
(2) num sacO Para TÊxTEis
(3) aPEnas na lixEira Fixa (PEQuEnOs 
 VOlumEs) E ExcluinDO Os rEsÍDuOs 
 cOm amianTO
(4) COM Os biOrrEsÍDuOs
(5) AS ÁRVOrEs DE naTal naTurais PODEm 
 sEr cOlOcaDas sEm DEcOraÇÃO a 
 QualQuEr mOmEnTO DEnTrO Ou aO 
 laDO DO cOnTEnTOr DE biOrrEsÍDuOs.
(6) COM O PaPEl
(7) COM O lixO DOmÉsTicO armaZEnaDO Em 
 sacOs OFiciais
(8) GarraFas DE PlÁsTicO cOm TamPa, Ex
 cluinDO PET Para bEbiDas
*  110 l. = sacOs OFiciais (lixO DOmÉsTicO)

Objetos e materiais recicláveis.

Resíduos incinerados. O lixo  
doméstico deve obrigatoriamente 
ser armazenado em sacos oficiais  
e é recolhido porta a porta.

Os objetos cortantes, afiados ou 
pontiagudos (lâmina de aparelho  
de barbear, agulha, faca, ...) devem  
ser alvo de precauções específicas  
(perigo durante a manipulação  
dos sacos do lixo). As seringas,  
em particular, nunca devem ser  
deitadas fora com o lixo doméstico.



a saBeR
todos os detentores de resíduos deverão gerir e eliminar os respetivos resí-
duos em conformidade com as legislações federal e cantonal, bem como 
com a regulamentação municipal (rgd e respetivas diretivas de aplicação).

Não convém esquecer de consultar o calendário oficial dos resíduos, que 
aborda as informações sobre as recolhas (dias, datas e horários) e sobre as 
infraestruturas à disposição dos utilizadores (locais e horários). Uma versão 
digital personalizada por endereço está disponível na página www.lausanne.ch/ 
ramassage, bem como na aplicação móvel da Cidade de Lausanne.

não é autorizado qualquer depósito de resíduos que não seja autorizado. 
como tal, a utilização de sacos não taxados, a colocação de resíduos no 
espaço público fora dos locais, dias e horários previstos, bem como a 
colocação dos resíduos fora dos horários de abertura das lixeiras, estão 
totalmente proibidas. São realizados controlos e qualquer infração será 
denunciada em sede de comissão da polícia quanto à aplicação de san-
ções, consoante o regulamento municipal sobre a gestão dos resíduos 
(art. 17).

 iNfo-ResÍDuos
   www.lausanne.ch/dechets
   0800 804 806 (chamada gratuita)
     Application Lausanne

Encontrará todas as respostas às suas perguntas sobre a gestão de resíduos 
e limpeza do domínio público na nossa página, por telefone ou na nossa apli-
cação móvel.

Este documento está disponível em várias línguas em :  
www.lausanne.ch/trier

O calendário oficial dos resíduos e os horários de recolha 
podem ser consultados em : www.lausanne.ch/ramassage
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