Recolha e eliminação de resíduos
no município de St.Gallen
⁄ Informações em português
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Aconselhamento sobre
resíduos
Os serviços de aconselhamento sobre
resíduos do departamento de gestão de
resíduos de St.Gallen estão à sua
disposição para mais informações.
Stadt St. Gallen
Entsorgung St. Gallen
Blumenbergplatz 3, St. Gallen
Tel.
071 224 50 50
E-mail esg.beratung@ stadt.sg.ch
Ficha técnica
Editor: Entsorgung St.Gallen
Design gráfico e impressão: Büro Format
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O seu calendário de
recolha de resíduos
Ihre Abfuhrdaten
Der Abfallkalender 2019/2020
Sie finden hier die Abfuhrdaten für Ihr
Abfuhrgebiet sowie die wichtigsten
Informationen zur Abfallentsorgung in der
Stadt St.Gallen.

Abfuhrdaten für Altwinkelnstrasse

1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
Kehrichtabfuhr

Papierabfuhr

Kartonabfuhr

Metallabfuhr

Detaillierte Informationen
wie das Abfall-ABC und auch die Abfuhrpläne anderer Gebiete siehe unter
www.abfall.stadt.sg.ch
Falls Sie nicht über einen Internetanschluss
verfügen oder etwas auf unserer Webseite nicht finden können, rufen Sie bitte die
Abfallberatung Tel. 071 224 50 50 an.
Erinnerung per E-Mail oder SMS
Lassen Sie sich mit E-Mail oder SMS auf
die nächste Kehrichtabfuhr, Papier-,
Karton- und Metallsammlung sowie den
Häckseldienst aufmerksam machen.
Anmelden: www.abfall.ch (Abfall-Mail)
MobileSG
Die mobile Website und App der Stadt
St.Gallen. Finden Sie unter der Rubrik
«Abfallentsorgung» die Sammelstelle in
Ihrer Nähe oder lassen Sie sich über die
nächste Abfallsammlung an Ihrer Strasse
via Push-Nachricht informieren.

Abfuhrgebiet

A

Abfuhrgebiet

A

1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Glas/Alu-Sammels
Häckseldienst
Grüngutabfuhr
tellen in Ihrer

Nähe
 Bahnhof Winkeln, Letzistrasse
 Sturzeneggstrasse / Kräzernstr
asse
 EKZ Lerchenfeld, Zürcher Strasse

 Stationsstrasse 53

Sperrgutmarken-Verkaufsstellen

Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

Abfuhrdaten

Abfuhrdaten

Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

wöchentlich
jeden Montag
Ausnahmen
Mo 13.04.2020
Di 14.04.2020
Mo 01.06.2020
Di 02.06.2020

Fr 26.07.2019
Fr 09.08.2019
Fr 06.09.2019
Fr 20.09.2019
Fr 18.10.2019
Do 31.10.2019
Fr 29.11.2019
Fr 13.12.2019
Fr 10.01.2020
Fr 24.01.2020
Fr 21.02.2020
Fr 06.03.2020
Fr 03.04.2020
Fr 17.04.2020
Fr 15.05.2020
Fr 29.05.2020
Fr 26.06.2020

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

12.07.2019
23.08.2019
04.10.2019
15.11.2019
27.12.2019
07.02.2020
20.03.2020
01.05.2020
12.06.2020

Abfuhrdaten
Fr 27.09.2019
Fr 24.04.2020

Grüngut sammeln,
Säcke sparen!

Mo – Do
Anmeldung
 Bäckerei Gschwend
Sammelbeginn
, Herisauer
Strasse 73
in der Vorwoche
ab 7.00
 Uhr

Apotheke Sun Store, Shopping Arena

U1

 Bäckerei Frei, Zürcher Strasse
wöchentlich
277
Montag potheke, Fürstenlan
jeden
 Bruggen-A
dstrasse 183
Tel. 071 224 50 50
An Feiertagen fällt
die Sammlung
Entsorgungszentren
wird nicht
aus und
EFM Entsorgungsfachma
Herbst 2019
rkt AG
nachgeholt
Letzistrasse 20, St.GallenWinkeln
16.09. – 20.09.
www.entsorgungsfachmarkt.ch
30.09. – 04.10.
lösen auf071
Jetzt Abo
Telefon
311 32 56
www.grüngutbesser.ch
14.10. – 18.10.
E-Mail info@efma
g.ch
oder Ihren Vermieter
28.10. – 31.10.
anfragen!
 Entsorgungscenter Ost Max Müller
AG
11.11. – 15.11.
Martinsbruggstrasse
98, St.Gallen-Neudorf
www.mueller-transport.ch
Telefon 071 282Frühling
50 82 2020
E-Mail dispo@mu
– 06.03.port.ch
eller-trans
02.03.
16.03. – 20.03.
30.03. – 03.04.
14.04. – 17.04.

Kehrichtabfuhr
Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Papierabfuhr
Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

wöchentlich

Kartonabfuhr
Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

Abfuhrdaten:

Metallabfuhr
Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Abfuhrdaten:

Grüngutabfuhr
Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Abfuhrdaten:

Häckseldienst
Anmeldung bis Do
der Vorwoche

wöchentlich

Tel. 071 224 50 50

jeden Montag

Herbst 2019
16.09. – 20.09.
30.09. – 04.10.
14.10. – 18.10.
28.10. – 31.10.
11.11. – 15.11.

jeden Montag
Ausnahmen:
13.04.20
Di 14.04.20
01.06.20
Di 02.06.20

Fr 26.07.19
Fr 09.08.19
Fr 06.09.19
Fr 20.09.19
Fr 18.10.19
Do 31.10.19
Fr 29.11.19

Bereitstellung
Den Abfallsack so
kurz wie möglich
vor der Abfuhr
hinausstellen
oder, wo vorhanden, öffentliche
Unterflurcontainer
benützen

Fr 13.12.19
Fr 10.01.20
Fr 24.01.20

Fr

12.07.19

Fr

23.08.19

Fr

04.10.19

Fr

15.11.19

Fr

Fr 27.09.19
Fr 24.04.20

27.12.19

Fr

07.02.20

Fr

20.03.20

Fr

01.05.20

Fr

12.06.20

Fr 21.02.20
Fr 06.03.20
Fr 03.04.20

An Feiertagen fällt
die Sammlung aus
und wird nicht
nachgeholt

Frühling 2020
02.03. – 06.03.
16.03. – 20.03.
30.03. – 03.04.
14.04. – 17.04.
Jetzt Abo lösen auf

www.grüngutbesser.ch

oder Ihren Vermieter anfragen

Fr 17.04.20
Fr 15.05.20
Fr 29.05.20
Fr 26.06.20

Abfallberatung: Telefon 071 224
50 50 / esg.beratung@stadt.sg.ch
www.abfall.stadt.sg.ch

Datas de recolha por ruas
Os planos de recolha para cada rua indicam as datas de recolha de
lixo indiferenciado, bem como as datas de recolha de papel, cartão e
sucata. Estão disponíveis em formato PDF para impressão, bem
como em ficheiro ICS para importação para a agenda eletrónica.
Guarde o ficheiro ICS no seu computador e importe depois as datas
para a sua agenda.
Poderá encontrar as datas de recolha para a sua rua em:
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfuhrplan

Calendário de recolha para dispositivos móveis
MobileSG é o sítio Web móvel e a app do município de St.Gallen.
Na rubrica «Abfallentsorgung» (eliminação de resíduos) poderá
encontrar o ponto de recolha mais próximo de si ou solicitar o envio
de notificações sobre a próxima recolha de resíduos na sua rua.
> na sua App Store

Lembrete das datas de recolha enviado
por e-mail/SMS
Solicite o envio gratuito por e-mail ou SMS de um lembrete sobre a
próxima recolha de lixo indiferenciado, papel ou cartão no seu bairro
ou sobre o serviço de trituração de resíduos verdes. > www.abfall.ch
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Ecocentros
Os ecocentros aceitam praticamente todos os
tipos de resíduos. As taxas de eliminação de
resíduos devem ser pagas no ato da entrega.
Papel, cartão, garrafas de vidro, latas de alumínio /
folha-de-flandres, garrafas de PET, sucata eletrónica e têxteis usados podem ser entregues gratuitamente.

EFM Entsorgungsfachmarkt AG
Letzistrasse 20, St.Gallen Winkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Tel.
071 311 32 56
E-mail info@efmag.ch
Horário de funcionamento:
2.ª a 6.ª feira 09h00 às 12h00 / 13h30 às 18h00
Sáb.
09h00 às 13h00

Entsorgungscenter Ost Max Müller AG
Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen Neudorf
www.muellertransport.ch
Tel.
071 282 50 82
E-mail
dispo@muellertransport.ch
Horário de funcionamento:
2.ª a 6.ª feira 07h00 às 11h45 / 13h00 às 17h00
Sáb.
08h00 às 11h30
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Recycling-Abholservice läbeplus
Serviço de recolha com bicicletas elétricas de
carga prestado a escritórios e particulares.
Informações sobre a assinatura anual do serviço
disponíveis em www.laebeplus.ch,
kontakt@laebeplus.ch, tel. 071 310 00 04

Resíduos domésticos

Colocação na via pública
Consulte as datas de
recolha para a sua rua
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Consulte o mapa online
com a localização de
todos os contentores
subterrâneos públicos
em: www.bit.ly/2mkxRbW

Os resíduos domésticos só podem ser
colocados na via pública para recolha se
estiverem acondicionados nos sacos
pré-pagos oficiais do município de
St.Gallen.

Pontos de venda
Os sacos pré-pagos podem ser adquiridos
em todos os supermercados, bem como
na maioria das mercearias de bairro da
cidade.

Deve colocar os sacos do lixo na via
pública apenas pouco antes do início da
recolha, às 7 horas, ou depositá-los nos
contentores subterrâneos públicos, caso
existam. Se os colocar demasiado cedo
na via pública, os sacos podem ser
rasgados por animais.

Peso dos sacos do lixo cheios
Não é permitido exceder os seguintes
pesos máximos:
 Sacos de 17 l
aprox. 4 kg
 Sacos de 35 l
aprox. 7 kg
 Sacos de 60 l
aprox. 15 kg
 Sacos de 110 l
aprox. 25 kg

Contentores subterrâneos públicos
Utilize os contentores subterrâneos
existentes no seu bairro para depositar os
sacos do lixo em qualquer altura, independentemente das datas de recolha.

Sacos do lixo com defeito
Os sacos do lixo novos que tenham
defeitos de fabrico podem ser trocados
no ponto de venda. Comunique-nos os
seus problemas com sacos do lixo novos
com defeito: tel. 071 224 50 50 ou
esg.beratung@stadt.sg.ch

Sacos pré-pagos

>

5

Volumes e preços
Preços de venda por rolo (incl. IVA)
 Sacos de 17 l 10 unidades
10 CHF
 Sacos de 35 l 10 unidades
20 CHF
 Sacos de 60 l 10 unidades
34 CHF
 Sacos de 110 l 5 unidades
30 CHF

Continua na página seguinte

O que deve colocar no saco do lixo
Algodão, areia de gato, artigos de borracha,
artigos de higiene, bandas magnéticas, beatas,
botas de esqui, cassetes de música, cassetes
de vídeo, CD/DVD, cinza (fria) do grelhador ou
da lareira, cosméticos (tais como batom, verniz
das unhas, rímel, base, etc.), cotonetes,
diapositivos, embalagens Tetra Pak, embalagens, escovas de dentes, fitas para máquinas
de escrever, fraldas, garrafas térmicas, lâminas
de barbear (bem acondicionadas), lâmpadas
incandescentes, madeira, meias de nylon e
collants, panos de limpeza, pastas de arquivo,
penas, pensos higiénicos, preservativos,
radiografias, rolhas de cortiça, roupa interior,
tampas de iogurte, tampas de natas para café,
tampões, etc.

O que não deve colocar no saco
do lixo
Substâncias explosivas e autoinflamáveis
(tais como artigos pirotécnicos, munições)
> Entregue os produtos referidos, se possível
na embalagem original, nos estabelecimentos de venda ou na polícia
Cartuchos de gás, botijas de gás
> Devolução nos estabelecimentos de venda
(com cartão de depósito)
Pneus
> Sempre que possível, devolva os pneus de
automóveis no comércio especializado ou
nos ecocentros (ver página 4)
Resíduos perigosos (tais como medicamentos, produtos químicos, tintas, etc.)
> Pequenas quantidades (até 5 kg) podem ser
entregues nas drogarias e farmácias (ver
«Resíduos perigosos» na página 15)
Cadáveres de animais
> Entrega nos centros de recolha de cadáveres de animais (ver «Cadáveres de animais»
na página 19)
Entulho
> Deposição nos ecocentros (ver página 4 e
«Resíduos minerais» na página 19)
Materiais recicláveis (papel/cartão, vidro,
metal, etc.)
> Recolha porta-a-porta ou deposição nos
pontos de recolha (ver tipos de resíduos de
acordo com o índice na página 2)
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Resíduos volumosos (incineráveis)

Colocação na via pública
Consulte as datas de
recolha para a sua rua
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
Alternativa de
eliminação
Os resíduos volumosos
também podem ser
entregues diretamente
num ecocentro (ver
página 4). As taxas de
eliminação são calculadas
em função do peso.

Os resíduos volumosos incineráveis são
recolhidos aquando da recolha semanal
do lixo indiferenciado. No dia da recolha,
antes das 7 horas, coloque os resíduos
volumosos devidamente marcados com a
quantidade necessária de selos à beira de
estrada.

Dimensões máximas
 Comprimento × largura: 200 cm × 90 cm
 Peso: 30 kg

dimensões máximas, devem ser apostos
dois ou mais selos.
São necessários dois selos, por exemplo,
para sofás de três ou mais lugares, bem
como para colchões de casal.
Custo dos selos para resíduos
volumosos
Cada selo custa 8,60 CHF, incl. IVA
Pontos de venda
Poderá consultar a listagem de todos os
pontos de venda de selos para resíduos
volumosos no município de St.Gallen em
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfallarten
> Sperrgut

Constituem resíduos
volumosos
Selo para resíduos volumosos
Por cada peça ou conjunto de resíduos
volumosos (dependendo do tamanho)
deve ser aposto um selo.
Se uma determinada peça exceder as
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Móveis, tapetes, esquis, colchões,
camas, mesas, cadeiras, malas,
módulos de cozinha, portas, etc.
Se possível, separe o metal dos
resíduos volumosos e encaminhe-o
para a recolha seletiva.

Resíduos verdes

Consulte as datas de
recolha para a sua rua
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Colocação na via pública

Contentores para resíduos verdes

A recolha de resíduos verdes é feita
no mesmo dia que a recolha do lixo
indiferenciado, mas não à mesma hora.
A colocação na via pública só é permitida
em contentores com ID-Chip de 140, 240
ou 770 litros. Os contentores podem ser
adquiridos no departamento de gestão de
resíduos de St.Gallen e estão associados
à assinatura do serviço de recolha de
resíduos verdes.

Custo único para contentores
com ID-Chip
 Contentor de 140 litros		
 Contentor de 240 litros		
 Contentor de 770 litros		

O que é recolhido
 Restos alimentares (tais como pão,
carne, laticínios, borra de café, etc.)
 Cascas (de legumes, fruta, ovos)
 Resíduos de jardim (tais como relva
cortada ou aparas de sebes)
> Listagem detalhada no verso

20 CHF
25 CHF
90 CHF

Custo da assinatura anual do
serviço de recolha
 Contentor de 140 litros 		
118 CHF
 Contentor de 240 litros 		
196 CHF
 Contentor de 770 litros 		
587 CHF
Custo de limpeza anual (opcional)
 Limpeza mensal:
140/240 litros		
40 CHF
770 litros 		
64 CHF
 Limpeza quinzenal:
140/240 litros 		
90 CHF
770 litros 		
144 CHF
todos os preços incluem IVA

Por norma, o serviço de limpeza é prestado de março a outubro (dependendo das
temperaturas). A limpeza é efetuada
sempre que o contentor é esvaziado.
>
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Continua na página seguinte

O que deve colocar no contentor de
resíduos verdes
Restos alimentares:
 Restos de comida, alimentos estragados,
crus ou cozinhados (carne, queijo, pão,
produtos de pastelaria …)
 Borras de café, folhas de chá, incluindo papel
de filtro e papel de cozinha
Cascas:
 de legumes e de fruta, cascas de ovos
Resíduos de jardim:
 Relva e erva cortada, aparas de sebes e
ramos de árvores (Ø máx. de 7 cm), arbustos,
folhas, ervas daninhas, frutos caídos
 Ramos de flores, árvores de Natal (retirar as
decorações, enfeites e arranjos)
 Plantas de varanda e de vaso sem terra nem
vasos
 Excrementos de animais pequenos (apenas
de animais herbívoros)
 Penas e cabelos

O que não deve colocar no contentor
de resíduos verdes

Balde para resíduos verdes
Ao subscrever o serviço de recolha de resíduos
verdes recebe grátis um balde para resíduos
verdes, onde pode guardar os restos alimentares e
cascas durante até sete dias, sem mau cheiro,
graças ao filtro de carvão ativado substituível.
Dicas e truques relativos ao balde para
resíduos verdes
 Forre o balde com material absorvente (p. ex.,
papel de cozinha)
 Esvazie o conteúdo do balde regularmente no
contentor
 Limpe bem o balde; pode lavá-lo na máquina da
loiça, mas sem o filtro de carvão ativado que se
encontra na tampa
 Se colocar um saco no balde, utilize apenas
sacos biodegradáveis com impressão reticulada
(disponíveis no comércio especializado). Não
use sacos de plástico!
 No centro de apoio ao cliente dos serviços
municipalizados de St.Gallen, na Vadianstrasse
8, pode adquirir baldes para resíduos verdes ao
preço especial de 11 CHF, bem como filtros de
substituição por 5 CHF (embalagem de 2
unidades).

 Sacos de plástico, embalagens de produtos
alimentares, cápsulas de café e embalagens
de natas para café
 PET, vidro, alumínio, papel, cartão
 Beatas, cinza, pedras, terra
 Areia de gato, dejetos de animais, fraldas

Informações detalhadas e registo
Em www.grüngutbesser.ch poderá encontrar mais
informações. Nessa página também está disponível um simulador para calcular o tamanho certo do
contentor para a sua casa ou imóvel.
Contacte a equipa do departamento de gestão
de resíduos de St.Gallen (tel. 071 224 50 50 ou
esg.beratung@stadt.sg.ch) para esclarecer eventuais dúvidas ou encomendar contentores para
vários imóveis.
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Papel

Colocação na via pública
Consulte as datas de
recolha para a sua rua
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
Alternativa de
eliminação
Pode entregar o papel
gratuitamente nos
ecocentros (ver página 4).

O papel deve ser colocado na via pública,
atempadamente, no respetivo dia de
recolha.
O papel deve ser atado com um cordel –
não é permitido usar fita adesiva. Os
fardos não podem pesar mais de 30 kg.
O material a ser recolhido tem de estar
limpo e isento de materiais contaminantes. As tiras provenientes de destruidoras
de papel devem ser colocadas em sacos
transparentes.

O que deve incluir na recolha
de papel
 Jornais e revistas
 Papel de carta
 Livros (apenas o miolo, sem lombada
nem capa dura)
 Livros de bolso (não é necessário
retirar a capa nem a lombada)
 Envelopes (mesmo com janela de
plástico)
 Material impresso
 Prospetos sem capa de plástico
 Tiras provenientes de destruidoras de
papel (podem ser colocadas em sacos
de plástico transparentes)

O que não deve colocar na
recolha de papel

Formas de colocação na via pública
não permitidas
 Em sacos de compras e caixas
 Como fardos de papel prensados
 Em sacas
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 Sacos de compras
 Embalagens de biscoitos
 Papel de florista
 Papel vegetal
 Papel para embrulhar queijo, carne, etc.
 Etiquetas
 Papel de filtro (café, chá, etc.)
 Embalagens de alimentos líquidos
(Tetra Pak)
 Bolsas de fotografias, metalizadas
 Papel de embrulho
 Papel de cozinha

Cartão

Colocação na via pública
Consulte as datas de
recolha para a sua rua
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
Alternativa de eliminação
Pode entregar o cartão
gratuitamente nos
ecocentros (ver página 4).

O cartão deve ser colocado na via pública,
atempadamente, no respetivo dia de
recolha.
O cartão deve ser atado com um cordel –
não é permitido usar fita adesiva. Os
fardos não podem pesar mais de 30 kg. O
material a ser recolhido tem de estar limpo
e isento de materiais contaminantes.
Os caixotes devem ser desmanchados,
espalmados e atados juntamente com
outros cartões. Os sacos de compras de
papel são, muitas vezes, reforçados com
agentes de resistência à humidade,
geralmente resinas e colas. Esses materiais não são dissolvidos no processo de
reciclagem do papel. Por isso, os sacos de
papel devem ser atados em molhos e
encaminhados para a reciclagem de
cartão.
As embalagens de bebidas (por exemplo,
Tetra Pak) são compostas por diferentes
materiais e não podem ser recicladas
juntamente com o cartão. Por isso, as
embalagens de bebidas devem ser
depositadas no lixo indiferenciado.
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Formas de colocação na via pública
não permitidas
 Em sacos de compras e caixas
 Em sacas
 Caixas não desmanchadas e não atadas

O que deve incluir na recolha
de cartão
 Caixotes de cartão canelado e cartão,
sem revestimento
 Caixas de ovos
 Caixas de fruta e legumes
 Caixas de detergente limpas
 Sacos de compras de papel

O que não deve incluir na
recolha de cartão
 Embalagens de bebidas (p. ex., Tetra
Pak)
 Embalagens de leite
 Pastas de arquivo
 Embalagens de alimentos ultracongelados (revestidas)
 Maços de tabaco
 Cartão revestido

Vidro

Pontos de recolha
Pode encontrar o
ponto de recolha
mais próximo de si
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Glas

O vidro usado pode ser depositado nos
mais de 30 pontos de recolha espalhados
pela cidade.



Horários de depósito
Respeite os moradores e cumpra os
horários de depósito indicados nos
pontos de recolha:



2.ª a 6.ª feira
		
Sáb. 		
		
Dom. 		

08h00 às 12h00 /
13h30 às 18h30
08h00 às 12h00 /
13h30 às 17h00
encerrado

Recolha
No município de St.Gallen, o vidro usado
é recolhido separado por cores. Para
garantir uma elevada qualidade do
material reciclado, é importante ter em
atenção o seguinte:
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 Deposite as embalagens de vidro
separadas por cores (verde, branco e
castanho) nos respetivos contentores
 Deposite as embalagens de vidro sem
qualquer tipo de tampas, rolhas e





rótulos nos respetivos contentores; não
precisa de retirar os rótulos de papel
Não deposite porcelana, barro, faiança
ou vidro de janelas
Não deposite lâmpadas fluorescentes
nem incandescentes
Não deposite materiais contaminantes,
tais como têxteis ou plásticos, no
contentor de recolha de vidro
Deposite o vidro de outras cores, p. ex.,
vermelho ou azul, no contentor para
vidro verde

O que deve depositar no
contentor de vidro
Apenas o vidro de embalagens
(garrafas, frascos de compotas e de
picles, etc.) pode ser reciclado.

O que não deve depositar no
contentor de vidro
Copos, vidro de molduras e janelas
não podem ser depositados nos
contentores.
> Entrega nos ecocentros mediante
pagamento de uma taxa em função
do peso (ver página 4)

Alumínio, folha-de-flandres e latas

Pontos de recolha
Pode encontrar o ponto
de recolha mais próximo
de si online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Aludosen
und Weissblech

As latas de alumínio e conservas de
folha-de-flandres podem ser depositadas
nos mais de 30 pontos de recolha
espalhados pela cidade. Podem ser
depositadas no mesmo contentor.
Horários de depósito
Respeite os moradores e cumpra os
horários de depósito indicados nos
pontos de recolha:
2.ª a 6.ª feira
		
Sáb. 		
		
Dom. 		

08h00 às 12h00 /
13h30 às 18h30
08h00 às 12h00 /
13h30 às 17h00
encerrado

Recolha
Para garantir uma elevada qualidade do
material reciclado, é importante ter em
atenção o seguinte:
 Passe as latas por água (para evitar o
mau cheiro no ponto de recolha) e retire
os rótulos
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 Espalme sempre todas as embalagens
(poupa espaço no contentor)
 Retire as tampas de plástico das
bisnagas

O que deve depositar no
contentor de alumínio e
folha-de-flandres
Latas de bebidas, bisnagas alimentares, embalagens de alimentos para
animais, latas de conserva, folha de
alumínio, embalagens vazias de aerossóis, etc.
As cápsulas metálicas de garrafas
também podem ser colocadas nos
contentores de recolha.

Outros objetos de alumínio
Outros objetos que não sejam embalagens de alimentos podem ser entregues
nos pontos de recolha de metais ou
colocados na via pública nos dias de
recolha de sucata.

Metais

Colocação na via pública
Consulte as datas de
recolha para a sua rua
online em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Por ocasião das duas recolhas porta-a-porta por ano, pode colocar todo o
tipo de objetos metálicos na via pública.
Se possível, os objetos devem ser
entregues sem materiais contaminantes
(p. ex., bicicletas sem pneus nem selim).
Os objetos não podem pesar mais do que
duas pessoas conseguem carregar.
As empresas industriais com quantidades
maiores de sucata devem contactar
diretamente o retomador.

Centros de recolha
Para além das recolhas porta-a-porta, a
sucata pode ser entregue nos seguintes
centros de recolha:
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Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
Steinachstrasse 92
Güterbahnhofstrasse 6
Ecocentros (ver página 4)

O que deve colocar na
recolha de sucata
Todo o tipo de objetos metálicos
(p. ex., ferro, cobre, estanho, redes
de arame, frigideiras, grelhadores,
formas de bolos, talheres, etc.)

Bicicletas e motociclos velhos
Para a recolha, é obrigatório retirar os
pneus, selins e as matrículas.
As bicicletas e os motociclos velhos
também podem ser entregues na oficina
do projeto Velorecycling, sem que seja
necessário remover as peças referidas.
Projekt-Werkstatt
Güterbahnhofstrasse 6, 9000 St.Gallen
Tel. 071 223 89 71
www.projekt-werkstatt.ch
Latas de conserva e de alumínio
Estas não podem ser colocadas na via
pública para recolha porta-a-porta. Têm de
ser depositadas nos pontos de recolha.

Resíduos perigosos

Pequenas quantidades (até 5 kg)
Pequenas quantidades de resíduos
perigosos (até 5 kg) de uso doméstico
podem ser entregues gratuitamente em
todas as drogarias e na maioria das
farmácias do município de St.Gallen. As
quantidades maiores devem ser entregues diretamente no centro de recolha de
resíduos perigosos.
Se possível, as substâncias devem ser
devolvidas nas respetivas embalagens
originais.
Nunca deite os resíduos perigosos no
esgoto, na sanita ou no lixo indiferenciado!
As retomas no centro
de recolha de resíduos
perigosos estão sujeitas
às tarifas em vigor no
cantão de St.Gallen.
Consulte as tarifas de
resíduos perigosos
para quantidades
superiores a 5 kg em:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten
> Sonderabfälle
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Quantidades maiores
Quantidades de resíduos perigosos
superiores a 5 kg (p. ex., em caso de
despejo de habitações) ou de empresas
industriais têm de ser entregues no
centro de recolha de resíduos perigosos
da incineradora de resíduos de St.Gallen,
na Rechenwaldstrasse 30. Horários de
funcionamento:
2.ª a 6.ª feira
		

07h00 às 11h45 /
13h15 às 17h00

Constituem resíduos perigosos
Ácidos, adubos, colas, detergentes,
diluentes, limpa-pincéis, lixívias, medicamentos, produtos fitossanitários,
produtos preservadores da madeira,
produtos químicos para fotografia,
produtos químicos, solventes, termómetros de mercúrio, tintas, vernizes

Resíduos perigosos que não
podem ser entregues nas
drogarias e farmácias
 Lâmpadas fluorescentes > Devolução gratuita no comércio especializado
 Baterias de automóveis, pilhas,
pilhas-botão, acumuladores > Não
depositar no lixo indiferenciado.
Devolução gratuita no estabelecimento de compra (retoma obrigatória)
 Explosivos, artigos pirotécnicos,
munições > Devolução ao fornecedor, ao arsenal ou à polícia
 Óleos usados (óleos alimentares e
de motor) de habitações particulares
> Entrega separada nos respetivos
pontos de recolha (ver secção
«Óleos usados» na página 16)

Óleos usados
Pequenas quantidades de óleo, p. ex., óleo
alimentar, óleo de fritar ou óleo de motor de
habitações particulares podem ser entregues nos
seguintes centros de recolha:





Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
Steinachstrasse 92
Güterbahnhofstrasse 6
Hechtackerstrasse, estação ferroviária de
Haggen

PET
Exclusivamente as garrafas de bebidas PET com o
símbolo de reciclagem PET devem ser colocadas
na recolha de PET. Todas as restantes garrafas de
plástico (p. ex., frascos de champô e detergente,
garrafas de leite, etc.) podem ser devolvidas
separadamente na maioria dos grandes
estabelecimentos de comércio retalhista.
Todos os pontos de venda de garrafas de
bebidas PET (e também os ecocentros, ver página
4) retomam as garrafas vazias gratuitamente.
Pode devolvê-las comodamente quando for às
compras, sem ter de se deslocar de propósito.
Dica: Espalme a garrafa e volte a colocar a tampa!
Assim, cabem três garrafas no mesmo espaço.
Tanto no seu saco de compras, como no contentor
de recolha e no camião de transporte.

Plásticos
Para além da recolha separada de garrafas de PET,
muitos estabelecimentos de comércio retalhista
e os ecocentros (ver página 4) também aceitam, na
maioria dos casos gratuitamente, diversos corpos
ocos rígidos de plástico, tais como garrafas de leite
ou frascos de detergente.
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Esferovite
O esferovite pode ser entregue nos seguintes
centros de recolha:
 Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
 Steinachstrasse 92
 Güterbahnhofstrasse 6

Pilhas e acumuladores
Devolução gratuita nos estabelecimentos de
venda ou nos ecocentros (ver página 4).

Sucata eletrónica
Devolução gratuita nos estabelecimentos de
venda ou nos ecocentros (ver página 4).
Os equipamentos elétricos não são recolhidos
juntamente com o lixo indiferenciado!
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Lâmpadas
Devolução gratuita nos estabelecimentos de
venda ou nos ecocentros (ver página 4).
Lâmpadas usadas: as lâmpadas incandescentes
convencionais não contêm substâncias nocivas
para o ambiente, pelo que podem ser depositadas
no lixo indiferenciado.
Os artigos de iluminação fora de uso (como, p. ex.,
focos, candeeiros de pé, holofotes, correntes de
luzes, etc.) também podem ser devolvidos gratuitamente no comércio especializado ou nos
ecocentros (ver página 4).

Têxteis e calçado
Os têxteis (vestuário, cintos, roupa de cama,
edredões, almofadas, etc.) e calçado de todo o
tipo, desde que estejam lavados e em bom estado,
podem ser reutilizados.
Em St.Gallen, existem organizações privadas que
realizam duas recolhas porta-a-porta por ano.
As organizações distribuem sacos de recolha de
têxteis a todas as habitações. A data exata da
recolha está impressa nos sacos.
Para além das recolhas porta-a-porta, pode depositar os têxteis usados em diversos pontos de
recolha ou nos ecocentros (ver página 4). Coloque
os têxteis sempre acondicionados em sacos nos
contentores de recolha.
Pode encontrar os contentores de recolha de
têxteis mais próximos de si online, em:
www.abfall.stadt.sg.ch > Textilien
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Resíduos minerais
Resíduos minerais, como, p. ex., louça de cerâmica ou porcelana (p. ex., chávenas, pratos, etc.),
vasos de barro, vasos de flores, floreiras de
varanda, recipientes de fibrocimento, terracota,
espelhos, vidro de janelas, ladrilhos, azulejos,
tijolos, etc.
Entrega nos ecocentros (ver página 4) mediante
pagamento de uma taxa em função do peso.

Cadáveres de animais
Existe um centro de recolha específico para
cadáveres de animais, localizado atrás da central
de incineração de resíduos de St.Gallen e da
estação de tratamento de águas residuais de
St.Gallen-Au. A entrega pode ser feita a qualquer
hora.
Centro de recolha de cadáveres de animais
Rechenwaldstrasse 32, 9014 St.Gallen
Animais mortos na berma da estrada:
Comunicação aos bombeiros de St.Gallen
+41 71 224 50 60
Cadáveres de animais com mais de 200 kg:
Contactar diretamente o serviço de recolha
de animais de grande porte Bazenheid
+41 71 931 40 40
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Stadt St. Gallen
Entsorgung St. Gallen
Blumenbergplatz 3
CH-9001 St. Gallen
Telefone +41 71 224 50 50
esg.beratung@ stadt.sg.ch
www.abfall.stadt.sg.ch

