
As recolhas de reciclagem e lixo 
estão a mudar em South Somerset a 
partir do final de junho de 2021.

 
 

Prepare-se 
para Reciclar 
Mais

se precisar desta informação noutro 
formato, como impressão grande, braille 
ou outra língua, contacte o seu conselho 
distrital pelo telefone 01935 462462

Cuidado com o seu Saco 
Azul Brilhante. É o sinal 
de que as coisas estão 
prestes a mudar e que 
chegarão pouco antes 

do início do novo serviço.

Porquê reciclar mais?
Somerset tem um grande recorde de reciclagem, 
mas ainda cerca de metade do conteúdo do lixo 
médio poderia ser reciclado.

 
 

Queremos ajudá-lo a reduzir o desperdício, proteger o nosso 
ambiente e ajudar a combater as 
alterações climáticas.

 
 

Saiba mais
Para obter informações sobre Reciclar Mais,
visitar somersetwaste.gov.uk/recycle-more
e inscreva-se no nosso boletim eletrónico.

Siga-nos no Facebook e no Twitter
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Informação importante dentro



A maioria das pessoas em Somerset estão a reciclar.
Estamos a facilitar a reciclagem de todos e ainda mais, 
ajudar a proteger o nosso ambiente. 

 
 

A partir do final de junho, 
poderá reciclar estes itens 
extra todas as semanas, 
juntamente com tudo o que 
já pode reciclar.

Um novo recipiente de reciclagem, um Saco Azul Brilhante, será 
entregue uma ou duas semanas antes que as coisas mudem. 
É dobrável, tem um peso na sua base para impedir que rebente e é 
mantida fechada com uma tampa de velcro-fixa.

 

Isto significa que o que precisa de colocar em cada recipiente vai mudar.

Porque podes reciclar mais, o teu lixo será recolhido a cada três semanas. 
O seu dia de coleta pode mudar.

 

Enviaremos um 
calendário de dia de 

recolha e mais informações 
antes do início 

do novo serviço.

 

Reciclar Mais chega a South Somerset em junho. 
Mendip já tem o serviço e o resto da cidade seguirá em breve.

Pequenas baterias 
domésticas

Caixas de comida 
e bebida e Tetra Pak

Prepare-se para Reciclar Mais
Encomendar contentores
Podemos todos ter caixas de reciclagem verdes e pretas e caixotes de 
lixo alimentar. Encomende caixas ou caixotes novos ou de substituição
GRATUITA na internet utilizando o menu de Serviços My Waste em 
somersetwaste.gov.uk ou ligue para o seu conselho distrital.
 

 
 

  

Faça-o online
O menu de Serviços My Weste somersetwaste.gov.uk torna rápido 
e fácil solicitar serviços, reportar problemas, descarregar um 
calendário do dia de recolha e obter atualizações úteis.

Entre em contato
Esta é uma mudança importante e estamos aqui para ajudar. Visite 
somersetwaste.gov.uk/recycle-more para mais informações 
sobre Reciclar Mais e inscreva-se no nosso boletim eletrónico.

 

•Contacte-nos através dos  Serviços My Weste em 
somersetwaste.gov.uk

•Ligue para o seu conselho distrital em 01935 462462.

Pequenos itens eletrónicos, 
tais como chaleiras ou 
torradeiras

 

Potes de plástico, 
caixas e covetes


