
NO FAIAL TODOS OS RESÍDUOS TÊM SOLUÇÃO

No Faial todos os resíduos têm um destino 
ambientalmente correto. 

Desde dia 19 de abril, que o Centro de Processa-
mento de Resíduos (CPR) passou a ser explorado 
por uma entidade privada, a Resiaçores.
 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS  - CRP FAIAL

O Município da Horta, de acordo com a legislação 
em vigor continua a ser responsável pela recolha 
de resíduos urbanos e equiparados.

RESÍDUOS

PROBLEMA

Os resíduos provenientes de recolha seletiva, plás-
tico e metal, vidro e papel cartão são encaminha-
dos para reciclagem.

Os resíduos provenientes da recolha indiferenciada 
são alvo de um tratamento mecânico e biológico 
onde são retirados os resíduos que ainda podem ir 
para reciclar (plástico e vidro) e os orgânicos (restos 
de comida e verdes) vão para compostagem, o 
refugo (fraldas, resíduos hospitalares, têxteis, etc), 
seguem por via marítima em contentores, para a 
Ilha Terceira para serem alvos de valorização ener-
gética. 

Contactos CMH
Tel:292 202 000 
Email: geral@cmhorta.pt

MAIS VALE O 

PLÁSTICO REUTILIZAR

QUE IR PARAR AO MAR



Desde que devidamente separados e que não 
ultrapassem os 1100 l ou 250 kg/dia o Município 
da Horta assumirá o custo de entrega dos seguin-
tes resíduos

Monstros (mesas, sofás, cadeiras, tapetes, 
malas, etc.);

Madeiras sem resíduos perigosos (que não este-
jam pintadas com vernizes ou estejam contami-
nadas com térmitas);

Resíduos pequenas obras que não estejam 
sujeitas a licença (entulho, tijolos, pedras, blocos 
de betão, etc.);

Plásticos agrícolas.

... E OS OUTROS RESÍDUOS QUE NÃO 

PODEM IR PARA OS ECOPONTOS NEM 

PARA OS CONTENTORES DE RESÍDUO 

INDIFERENCIADO?

OS SACOS DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

SÃO ABERTOS E TRIADOS POR FUNCIONÁRIOS

NÃO DEVE COLOCAR NOS CONTENTORES OS 
SEGUINTES RESÍDUOS...

Embalagens e resíduos de embalagens 
(desde que devidamente separados e 
limpos);

Resíduos Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos (REE) (frigoríficos, máquinas 
lavar, televisões, microoondas, etc.);

Pilhas e Baterias;

Pneus usados e sem contaminações (p. ex. 
sem terras e pedras);

Veículos, baterias de veículos.

Os seguintes resíduos são 
entregues gratuitamente

GRATUITO

Podem ser entregues devidamente separados e 
acondicionados no CPR Faial estando sujeitos a 
tarifário em vigor.

Agulhas provenientes
de seringas

Entregue na sua
fármacia

Resíduos provenientes
de clínicas médicas e 
veterinárias não 
equiparados a urbanos

Entregue a operador
resíduos devidamente
licenciado

Roupa e sapatos, 
brinquedos usados

Entregue em instituições
de solidariedade social
ou coloque nos
contentores próprios 
para o efeito que já 
existem no Faial
(Hiper Continente, 
Pç. da República, etc.)

REE (ex.: microondas, 
aspiradores, pequenos
eletrodomésticos

Coloque nos Pontos 
Eletrão existentes no Faial
(Mercado, Fayal Kompra ou
entregue gratuitamente
no CPR)

Óleos alimentares Deposite nos óleões 
existentes em cada Junta
de Freguesia ou na cidade
da Horta (R. S. Luís, Lrg.
do Bispo, Canada Dutras)

Resíduos de oficinas
mecânicas (ex.: óleos
hidráulicos, óleo de 
motor, etc.)

Entregue a operador 
resíduos devidamente
licenciado

Telhas de fibrocimento São resíduos perigosos.
Entregue no CPR Faial 
devidamente 
acondicionados.
Estão sujeitos a tarifário


