
1. Formulário de recenseamento  

2. Cópia da última fatura da EPAL, onde constem todos os contadores instalados no local de produção de resíduos 

  

    Caso o serviço de recolha esteja adjudicado a operador privado 

3. Declaração comprovativa de adjudicação do serviço de recolha a operador privado, em parte ou na totalidade dos resíduos   

    urbanos (embalagens, papel/ cartão, vidro, resíduos orgânicos e/ou indiferenciados) 

  

 

Documentos a entregar

RECENSEAMENTO DOS GRANDES PRODUTORES DE RESÍDUOS
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Recenseamento dos grandes produtores de resíduos

Identificação da entidade
Nome do estabelecimento (designação comum das instalações físicas de onde provêm os resíduos, nome comercial)

Nome da empresa sede (denominação social, se aplicável)

Telefone  E-mail

NIF

-Morada do estabelecimento Código Postal

Código entidade EPAL

Contentores de resíduos: situação atual

Tipo de resíduos
Contentores Outro tipo de 

acondicionamento de 
Recolha por 

meios próprios 
Tipo de contentores 

por capacidade
Nº contentores 
por capacidade

Tipo de contentores 
por capacidade

Nº contentores 
por capacidade

resíduos  
(sacos, fardos...)

 (indicar nome do 
operador privado)

Indiferenciados 90 litros 770 litros
(contentores com tampa 120 / 140 litros 1000 litros
cinzenta ou verde) 240 litros 1100 litros

340 / 360 litros
Papel / cartão 90 litros 1000 litros

120 / 140 litros 1100 litros
(contentores com tampa 240 litros Papelão do 
azul) 340 / 360 litros ecoponto (2,5 m3)

50 litros 1000 litros
Vidro 90 litros 1100 litros

120 / 140 litros Vidrão iglô (1,5 m3)

(contentores com tampa 240 litros Vidrão do
verde claro) 340 / 360 litros ecoponto (2,5 m3)

Embalagens 90 litros 1000 litros
120 / 140 litros 1100 litros

(contentores com tampa 240 litros Embalão do
amarela) 340 / 360 litros ecoponto (2,5 m3)   
Orgânicos 90 litros 340 / 360 litros
(contentores com tampa 120 / 140 litros 660 litros
castanha) 240 litros
Outros. Quais?

ID_PRS

ID_Prod

Entidade ligada ao sistema de recolha pneumática de resíduos no Parque das Nações 
Nome de contacto 
Morada do local de recolha dos contentores

Não é cliente da EPAL Tem vários contadores da EPALOutras situações:Código cliente EPAL
Código local EPAL

(a preencher pela CML)

Identificação do local de recolha de resíduos

Classificação do produtor  (assinalar apenas uma opção)

Telemóvel

Qual?

CAE Especificar a atividade

Hotelaria

Restauração e similares

Comércio
Indústria

Serviços
Ensino

IPSS / Adm. central e local
Saúde

Outros
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Recolha de resíduos a contratar

Tipo  de resíduos Recolha através da CML Recolha por meios próprios / operadores 
privados

Indiferenciados  
(contentores com tampa cinzenta ou verde)

Papel/cartão 
(contentores com tampa azul)

Vidro 
(contentores com tampa verde claro)

Embalagens 
(contentores com tampa amarela)

Orgânicos 
(contentores com tampa castanha)
Outros. Quais?

Observações

(assinatura)
Data

1) Grande produtor - entidade (instalações físicas de onde provêm os resíduos) com produção média diária de resíduos, maior ou igual a 
1100 litros.  

     Estimativa da produção média diária, por tipo de contentor e para todos os resíduos:                                     

  

2) Deve ser preenchido um formulário por cada local de recolha de resíduos    

3) O formulário e documentos a entregar devem ser enviados por via eletrónica, para o endereço: rugrandesprodutores@cm-lisboa.pt   

4) Não é necessário o preenchimento do quadro CONTENTORES DE RESÍDUOS: SITUAÇÃO ATUAL nos seguintes casos: 
    - entidades que tenham contratado a recolha de todos os resíduos exclusivamente a operadores privados. 
    - entidades que estejam ligadas ao sistema de recolha pneumática de resíduos no Parque das Nações

capacidade dos contentores (litros) x frequência de recolha semanal :  7

Notas
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1000 L 1100 L

Vidrão iglo (1,5m3) Módulos do ecoponto (2,5m3)

Dimensões aproximadas (cm)    
MODELO Altura Largura Profundidade

90 l 86

120 l 98 48 55

140 l 107

240 l 106 57 73

340/360 l 110 62 85

Dimensões aproximadas (cm)    
MODELO Altura Largura Profundidade

1000 l 106 57 73

1100 l 110 62 85

VIDRÕES E ECOPONTOS

CONTENTORES DE 4 RODAS DE 1000 E 1100 LITROS

CONTENTORES DE 2 RODAS ATÉ 360 LITROS

CARACTERÍSTICAS DOS CONTENTORES
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