
REDUZIR, REUSAR E RECICLAR

MANUAL DO
ECOPONTO



REDUZIR,  
REUSAR  
E RECICLAR



SU
MÁ
RIOTipos de materiais recicláveis aceites

Como solicitar a recolha
Cuide da sua saúde

Preços
Pagamento por parte da 3R

Comunicação
Encerramento da parceria

02PARTE

01
O que são ecopontos

Sobre a 3R
Entidades gestoras

Quem faz o quê

PARTE

VAMOS COMEÇAR

O DIA-A-DIA



01



VAMOS COMEÇAR

01



O que são 
ecopontos?
Ecopontos são espaços que recebem 
e/ou compram materiais recicláveis 
de catadores e outros cidadãos.
 
Esses espaços são apoiados pela 3R,  
e geridos por Entidades Gestoras, 
que podem ser ONGs, associações 
ou microempresas. 
 
Todos os materiais recicláveis rece-
bidos nesses pontos são revendi-
dos a 3R que, por sua vez, proces-
sa e encaminha esses materiais a  
empresas de reciclagem em Moçam-
bique e no exterior.

EXISTEM 3 TIPOS DE ECOPONTOS:

Ecoponto fixo 
 
São pontos independentes abertos em horário 
comercial, onde há sempre um funcionário 
uniformizado para receber os materiais.

Ecoponto embutido 
 
São pontos localizados dentro 
de instituições religiosas, clubes, 
escolas, supermercados, empresas, etc.

Ecoponto móvel 
 
Pontos localizados em sucatarias, 
que trabalham em parcerias com txovas 
para recolher materiais nas comunidades.

1

2

3



O nosso objectivo 
é contribuir para 

a consciencialização  
e preservação ambiental 

em todos os nossos serviços 
e negócios.

“ “



Estrutura
dos ecopontos

ECOPONTO FIXO 
 
→  1 contentor de 6.10 metros 
→  1 balança de pescador + Auferição anual 
→  20 sacos grandes 
→  1 cadeira 
→  1 mesa 
→  1 balde de 220 litros para lixo 
→  1 vassoura 
→  1 pá 
→  Uniforme: 2 camisetas, 1 chapéu, luvas 
→  Tabela de preços
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ECOPONTO EMBUTIDO 
 

→   1 balança de pescador + Auferição anual 
→   10 sacos grandes 

→   Placa/bandeira (“Aqui tem um ecoponto”) 
→   Placa de regras do ecoponto 

→   Tabela de preços (opcional) 
→   Estrutura metálica/ganchos (opcional)
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ECOPONTO MÓVEL 
 
→  1 balança de pescador + Auferição anual 
→  10 sacos grandes 
→  Placa/bandeira (“Aqui tem um ecoponto”) 
→  Placa de regras do ecoponto  
→  Tabela de preços (opcional) 
→  Estrutura metálica/ganchos (opcional) 
→  Autocolantes para os txovas (opcional).
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Sobre a 3R
A 3R é uma empresa dedicada a transformar o sector 
de resíduos em Moçambique através de serviços e in-
fraestrutura. Actuamos em Maputo, Beira e Vilanculos.

Fazemos a recolha, separação, monitoramento e trat-
amento sustentável de resíduos de médias e grandes 
organizações. Mais de 40 empresas já contrataram os 
nossos serviços.

Nós também implementamos projectos de infraestru-
tura de tratamento de resíduos. O nosso primeiro Cen-
tro de Recuperação de Materiais está na Munhava 
Matope na Beira.

Na 3R, lixo é um recurso e tem valor. Estamos compro-
metidos com a economia circular e queremos junto 
com nossos clientes e com a
sociedade moçambicana criar um país mais limpo para 
esta e futuras gerações.

Quem faz o quê?

→  Administra o dia-a-dia do ecoponto 

→  Garante que o material recebido está de acordo 

    com as indicações da 3R 

→  Realiza os pagamentos aos cidadãos, se for o caso 

→  Entrega o material à 3R

A ENTIDADE GESTORA:



As entidades gestoras
Entidades gestoras são instituições que administram o dia-a-dia dos ecopontos. 
Elas podem ser: ONGs, associações comunitárias, instituições religiosas, clubes, 
escolas, supermercados, empresas, entre outras. 
 
OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER UMA ENTIDADE GESTORA SÃO:
→  Emitir um documento de venda fiscalmente aceite; 
→  Ter um espaço físico capaz de armazenar a quantidade estabelecida pela 3R; 
→  Assinar um acordo formal com a 3R; 
→  Ter uma pessoa de contacto responsável pelo acordo.

A 3R: 
→  Dá apoio técnico 

→  Recolhe o material do ecoponto para o centro de tratamento 

→  Paga à entidade gestora pelo material recolhido, considerando 

os preços previamente acordados e divulgados

→  Garante que o material entregue vai ter um destino sustentável
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Tipos de materiais  
recicláveis aceites

As entidades gestoras serão avisadas sempre que houver mudanças na lista  
de materiais comprados pela empresa.
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GARRAFAS PET 
São as garrafas de água e refresco. 
Devem ser transparentes, os rótulos e tampas devem 
ser retirados, as garrafas devem estar vazias e limpas 
(sem areia e outras impurezas).

CADEIRAS E BACIAS 
São as mesas, cadeiras 
e bacias de plástico partidas.

LATAS 
São as latas de bebidas alcoólicas e refrescos. 
Não são aceites latas de ferro. Para saber se uma lata 
é de alumínio ou não, basta aproximar um imã. 
Se a lata colar, é de alumínio.

BIDÕES 
São bidões de produtos de limpeza ou óleos.
Os bidões entregues devem estar limpos, e sem 
as tampas. 

Traga materiais limpos
e não amasse as latas 
e garrafas.



Como solicitar a recolha

Entregue directamente na porta da 3R e ganhe mais:
Se você, entidade gestora, usar o seu próprio transporte para 
levar o material até à porta da 3R pagamos mais por quilo. 
Pergunte-nos como funciona.

Cuide da sua saúde!
Reciclar é nice, gera mola e ajuda o meio ambiente.  
Só não esqueça de se cuidar.  Os materiais recicláveis muitas 
vezes vêm do lixo e estão contaminados com resíduos.
 

Por isso, lembre-se:

Use luvas ao mexer com os resíduos.

Não deixe nada espalhado. Guarde tudo muito bem dentro 
dos sacos para evitar a presença de animais.

Lave as suas mãos sempre que terminar de lidar com 
os materiais. 

Garanta que o material está limpo 
e sem rótulos ou tampas.

Coloque o material nos sacos grandes.

Atinja a quantidade mínima de _____ sacos.

Ligue para a 3R. 
O número é 
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Preços
ENTRE A 3R E A ENTIDADE GESTORA
No início da parceria, a 3R irá informar à entidade gestora o preço 
que será pago por cada quilo de material entregue à empresa. Es-
ses preços serão ajustados periodicamente e informados às enti-
dades gestoras.
 
ENTRE A ENTIDADE GESTORA E A POPULAÇÃO
Os ecopontos fixos devem, obrigatoriamente, pagar pelo material 
entregue pelo cidadão. 

Os ecopontos móveis e os embutidos podem optar por pagar ou 
não ao cidadão. 
 
A 3R não interfere nos preços praticados pelas entidades  
gestoras. Ou seja, as entidades gestoras podem decidir pagar  
o mesmo preço oferecido pela 3R ou menos. A 3R não fornece adi-
antamentos de pagamento para tal fim.

O pagamento 
por parte da 3R

A 3R paga mensalmente pelo material recebido. 

COMO FUNCIONA? 
→  Cada vez que a entidade gestora envia resíduos, a 3R pesa, 

regista e fornece uma guia de recuperação de materiais  
recicláveis, especificando cada tipo de resíduo e as  
quantidades recebidas. 

→  No fim do mês, a 3R soma todas as guias de recuperação de 
recicláveis da entidade gestora e informa o valor total a receber. 

→  A entidade gestora prepara uma factura ou outro documento 
fiscalmente aceite. 

→ A 3R paga.



Comunicação
A 3R irá promover campanhas para a divulgação dos ecopontos 
nos municípios onde actua. Essas campanhas poderão incluir tv, rá-
dio, eventos, redes sociais, entre outras plataformas. 
 
No entanto, contamos com você, entidade gestora, para  
garantir que a comunidade ao redor do seu ecoponto está  
informada sobre a existência desse ponto de recolha e das  
vantagens financeiras e ambientais que ele pode trazer!
 
De que está à espera para contar para todo o mundo? 
Estamos juntos!



Encerramento 
da parceria

Tanto a 3R quanto a Entidade Gestora podem encerrar  
a parceria, desde que a outra parte seja avisada, por escrito, 
com no mínimo 15 dias de antecedência. Nesses casos: 
 
A entidade gestora deve devolver à 3R os materiais entreg-
ues no kit inicial.

A 3R recolherá todo o material reciclável recolhido pela  
entidade, que se encontre dentro das especificações passadas 
pela empresa até a data de encerramento da parceria, e fará o  
pagamento do mesmo.
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www.3r-mozambique.com

Tem dúvidas?  
Fale com:


