
Rolhão

Pode também depositar as rolhas usadas num dos rolhões 
existentes nos restaurantes aderentes. Neste momento, mais 
de duas dezenas de restaurantes do concelho aderiram ao 
projecto e ajudam a dar uma nova vida às rolhas de cortiça.
Aos restaurantes e estabelecimentos de bebidas que quiserem 
aderir a esta iniciativa, a Câmara Municipal fornece o rolhão 
e assegura a recolha periódica das rolhas.

Rolhões

Todos os munícipes podem ajudar 
a reciclar! 
Guarde as suas rolhas de cortiça 
usadas e deposite-as nos rolhões – 
contentores castanhos, junto aos 
ecopontos.

Rolha no Rolhão, Rolha no Rolhão, Rolha no Rolhão, 
Com a Natureza no coração!Com a Natureza no coração!Com a Natureza no coração!

 Recolha de rolhas nos restaurantes

Papel no Papelão – contentor azul
Vidro no Vidrão – contentor verde
Embalagens (de plástico e metal) no Embalão – contentor amarelo
Pilhas no Pilhão – contentor vermelho
Rolhas no Rolhão – contentor castanho
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Rolhas de Cortiça recolhidas 2004-2007
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O cidadão consciente dá a cada resíduo o seu destino diferente!

Só no Só no 
Rolhão!Rolhão!
Só no 
Rolhão!

Rolhas Rolhas 
Usadas?Usadas?
Rolhas 
Usadas?



Nas terras do barrocal e da serra de São Brás de 

Alportel nasce a melhor cortiça do mundo. 

A indústria corticeira é a indústria mais representativa do 

município. À sua expansão no final do séc. XIX ficou a 

dever-se o crescimento económico que permitiu à então 

freguesia de São Brás de Alportel conquistar a sua autonomia 

do concelho de Faro, no dia 1 de Junho de 1914.

Ameaçada pelos fogos, pelo abandono progressivo da terra e 

pela doença do declínio do sobreiro, a cortiça é uma matéria-

prima preciosa, que merece ser respeitada e valorizada.

Do amor à natureza e do respeito por este nobre recurso natural, 

nasceu o projecto “Dar uma Nova Vida às Rolhas de Cortiça”, um 

projecto de reciclagem de rolhas de cortiça, desenvolvido em 

parceria pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

e pela Delegação do Algarve e Baixo Alentejo da 

Associação de Industriais e Exportadores de 

Cortiça, que foi objecto de uma candidatura ao 

Programa Comunitário PROALGARVE, 

financiada pela União Europeia - Fundo 

Europeu para o Desenvolvimento Regional.

-  pavimentos,
-  quadros de afixação,
-  marcadores,
-  bases para copos,
-  juntas de culatra, 
-  material de isolamento …

Rolhão

Processo de reciclagem de rolhasProcesso de reciclagem de rolhasProcesso de reciclagem de rolhas

Sensibilizar a população para a importância 

da reciclagem e reutilização de materiais;

Proteger o meio ambiente, mediante a 

reciclagem de um recurso natural;

Desenvolver um processo que permita

aproveitar as rolhas de cortiça após a sua       

extracção das garrafas ou garrafões;

Obter produtos com diversas finalidades;

Dar uma nova vida a um recurso precioso!

Dê uma nova vida às suas rolhas de cortiça!Dê uma nova vida às suas rolhas de cortiça!Dê uma nova vida às suas rolhas de cortiça!

Recolha 

Triagem

Trituração

Transformação em produtos diversos 

Rolhas naturais Rolhas aglomeradas e mistas

Com a sua colaboração, das rolhas de cortiça
nascerão novos produtos:

Projecto de reciclagem Projecto de reciclagem 
de rolhas de cortiçade rolhas de cortiça

Projecto de reciclagem 
de rolhas de cortiça

Objectivos:


