
 

 

 

ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE LAGOS 
Sítio do Paul, Portela 8600-317 LAGOS 

Tel.: 282 762 212 | Fax: 282 763 520 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 08:00 às 17:00 

Para as descargas a efetuar fora do horário normal de funcionamento e/ou feriados nacionais 

será cobrada uma sobretaxa de deposição de 25,00€ acrescida da taxa legal de IVA em vigor, 

exceto para Municípios 

TIPOLOGIA DE RESÍDUOS RECEBIDOS 

VALOR EM 

EUROS/TONELADA 

Particulares Municípios 

Resíduos Urbanos 52,73€ 29,37€ 

Resíduos Volumosos (Monstros) 52,73€ 29,37€ 

Resíduos Verdes Compostáveis (*) 36,91€ 26,43€ 

Resíduos Verdes Não Compostáveis (**) 52,73€ 29,37€ 

Pneus Usados (***) 55,80€ 55,80€ 

REEE (*****) Gratuito Gratuito 

Pilhas e Acumuladores (****) Gratuito Gratuito 

Metais Ferrosos Gratuito Gratuito 

Madeira (embalagem) (****) Gratuito Gratuito 

Vidro (embalagem) (****)  Gratuito Gratuito 

Papel/Cartão (embalagem) (****)  Gratuito Gratuito 

Metal (****)  Gratuito Gratuito 

Plástico (embalagem) (****) Gratuito Gratuito 

 

Legenda Tarifário: 
Ao tarifário de deposição acresce a Taxa de Gestão de Resíduos de acordo com o artigo 16.º da Lei nº 82-

D/2014, de 31 de dezembro, que introduz alterações ao artigo 58.º do D.L., n.º178/2006, de 5 de 

setembro. A todos estes valores acresce a taxa legal de IVA em vigor. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE DEPOSIÇÃO: 
 - As quantidades máximas admissíveis nas Estações de Transferência são de 30m3 ou 10 

toneladas/dia (limite aplicável aos RU, Verdes e Monstros) 

- Os resíduos de embalagem (recicláveis) não apresentam limite de descarga 

 

 
 
 



 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE DEPOSIÇÃO: 
 
 (*) São considerados Resíduos Verdes Compostáveis: resíduos de jardim; cortes de relva; 

resíduos hortícolas; árvores e arbustos com diâmetro <15cm, folhas; resíduos vegetais 

provenientes da limpeza de cursos de água; desmatação, etc; palha e aparas de madeira. 

  

(**) São considerados Resíduos Verdes Não Compostáveis: troncos de palmeiras; troncos e 

ramos com diâmetro >15cm, outros; contaminados com plásticos; entulhos, monos, etc. 

  
(***) Condições de receção de Pneus nas instalações da ALGAR: pneus isentos de contaminantes 

(limpos), deverão ser depositados por três tipologias, nomeadamente, ligeiros, de viaturas 

pesadas e industriais (Pás carregadoras, Dumper, etc). Se os pneus não apresentarem a referida 

limpeza e se não se encontrarem devidamente separados, a ALGAR está no direito de não aceitar 

as descargas. 

  

(****) Condições de receção de resíduos de embalagem nas instalações da ALGAR - resíduos 

têm que estar limpos, secos e separados por tipologia. 

  

(*****) Condições de receção de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) nas 

instalações da ALGAR - Desde que concordante com a classificação de REEE, segundo a definição 

prevista na alínea rr) do n.º 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro e 

desde que apresentem condições mínimas para a sua identificação  


