
Paper  recycling

What: newspapers, magazines, paper, books without a cover

Not: coated paper, filing folders, shredded paper, receipts, 
paper sacks

How: paper securely tied up with string, no carrier bags, no 
adhesive tape, not in boxes

Where, when: on the day of collection (see below) by 9 am at the of-
ficial refuse collection points or recycling depot during 
opening hours

Paper collection days 2022
January  12. and 26.
February  9. and 23.
March  9. and 23.
April  13. and 27.
May  11. and 25.
June  8. and 22.
July  13. and 27.
August  10. and 24.
September  14. and 28.
October  12. and 26.
November  9. and 23.
December  14. and 28.

Clothing / shoes    used clothes 

What: wearable, intact clothing and shoes as well as curtains 
and bedding

Not: severely soiled, damaged clothing and shoes, fabric 
scraps

How: in TEXAlD collection bags, shoes tied together in pairs

Where, when: recycling depot or used clothing collection by TEXAID. 
Information on the collection of used clothes and the 
collection bag will be sent to you in good time by post.

Information   removal partners

Municipality: St. Moritz building authority 
Tel. 081 836 30 60 / Fax 081 836 30 61 www.gemein-
de-stmoritz.ch  
All waste collection points can be found on the home-
page of the municipality (services/building authority/
waste & recycling/waste collection points map)

Waste handling Cho d’Punt, Samedan

station: Tel. 081 852 18 76 / Fax 081 852 17 02

 www.regio-maloja.ch

BRAG: Bernina Recycling AG 
Tel. 081 854 06 42 / Mobile 079 357 86 50 
www.bernina-recycling.ch

Removal companies:

Household/ Martin Conrad Transport AG
waste/Paper Tel. 081 837 37 37 / Fax 081 837 37 99 

www.mconrad.ch

Cardboard/ Roberto Transporte
glass: Tel. 081 842 73 53 / Fax 081 842 85 56 

www.roberto-transporte.ch

Biowaste: Bio Energina AG, D. Motti 
Tel. 079 681 20 68

i
Recycling calendar 2022 

Avoid, reduce, recycle and properly dispose of waste. We thank you for your cooperation and for your efforts to maintain a clean St. Moritz – Top of Recycling

Pedestrian zone (Via Veg-
lia), Via Brattas, Via Fullun, 
Salastrains, Via Tinus, Via 
Joh. Badrutt, Via Ruinatsch, 
Via Maistra, Via Veglia, Via 
Serlas, Via Grevas to Molok 
cantonal police, Hotels Bad

Via Alpina, Via Clavadatsch, 
Via Marguns, Randolins, 
Via Suvretta, Via Chasel-
las, Via Somplaz (Som-
plaz-Champfèr), Champ-
fèr (Via Suot Chesas, Via 
Gunels), Hotels Bad, Via 
Dimlej, Via Signuria

Pedestrian zone (Via Mais-
tra), Via Somplaz, Via Laret, 
Via Dr. O. Bernhard, pedes-
trian zone, Via Quadrellas, 
Via Stredas, Via Arona, Via 
Grevas from Arona inter-
section, Via Mezdi

Via Palüd, Via Chavallera, 
Via Aruons, Via dal Bagn, 
Via Salet, Via Chalavus, Via 
G. Segantini, Via Crasta, Via 
San Gian, Via Tegiatscha, 
Via da l‘Ova Cotschna, Pi-
azza Rosatsch, Via Surpunt, 
Via Cuorta, Via Sela, Via Lu-
dains, Hotels Bad

Refuse  incineration plant

What: household waste, shredded paper

Not: anything that can be disposed of in the recycling  
depot or at points of sale

How: in chargeable red refuse bags, black bags only in  
containers with seals (overfilled containers will not 
be emptied)

Where, only on the day of collection at the official collection 
when:  points or at any time in refuse houses and „MOLOK“ 

semi-underground collection containers; remove 
containers from the street immediately after emp-
tying; see below for collection days and route, post-
ponements due to public holidays are published

Glass  recycling

What: clean bottles, glasses

Not: sealing lids or spigots, ceramics, porcelain

Where: Private: “Glass-MOLOK“ combined collection points or 
recycling depot during opening hours

 Trade: recycling depot, for large quantities separate 
skip or „Glass-MOLOK“ (collection service: Roberto 
Transporte)

PET  recycling

What: only clean containers marked with PET symbols  
(bottles, etc.)

Where: PET points of sale, collection service for large quanti-
ties on request at PET Recycling Switzerland

Opening hours
Monday 08.30 am  – 11.30 am
 13.30 am  – 16.30 am

Tuesday closed

Wednesday to Friday 08.30 am – 11.30 am
 13.30 am – 16.30 am

Saturday 08.30 am – 11.30 am

Closed on statutory holidays

Cardboard   recycling

What: pure cardboard, paper sacks

Not: plasticised cardboard, Tetra Pak, packaging material 
with plastic elements, etc.

How: folded and bound (no loose boxes)

Where, when: Private: always on Fridays at the marked cardboard  
collection points or at any time at the combined collec-
tion points (see the waste points map on the home-
page). No collection on Good Friday, replacement date: 
Thur. 14 April 2022. Deposit only on the day of collec-
tion from 7.00 am to 8.00 am 

 Trade: Every Friday, only along the main streets.  
No collection on Good Friday, replacement date:  
Thur. 14 April 2022. Deposit only on the day of  
collection from 7.00 am to 8.00 am

Refuse collection route 2022
Monday / Thursday Tuesday / Friday

Recycling depot   central collection point

What: Free of charge:
 Paper (including loose), shredded paper (only in 

transparent bags), cardboard, glass, PET, cork, waste 
oil, aluminium tins, tin plates, medications, clothing, 
batteries, car batteries

 Energy-saving lamps, lights, fluorescent tubes, of-
fice, IT and entertainment electronics, power tools, 
household appliances, toys, sports equipment, gar-
dening equipment, cooling and compressor equip-
ment, green waste (spring to autumn only) such as: 
grass, flowers and foliage (no potting soil), branches 
and shrubs up to 10 cm in diameter

 Chargeable:
 Styrofoam, sports equipment, mattresses,  

furniture, plastics, 
ceramic, scrap iron, wood  CHF 5.–/10kg (min. 2.–)

 Paint CHF 3.–/kg
 Tyres with rims CHF 15.–/unit
 Tyres without rims CHF 6.50/unit
 Skis, snowboards CHF 5.–/pair
 Nordic skis CHF 3.–/pair
 Ski boots CHF 4.–/pair

Not: Household waste 
Radioactive and explosive substances, infectious 
waste, asbestos

 Building rubble, renovation materials and bulky goods in 
large quantities   BRAG

 Animal carcasses   ARA Silvaplana

Who: Exclusively for private households in St. Moritz

Where,  Recycling depot 
when:  at the RhB train station, Tel. 081 833 31 24Aluminium and tins   recycling

What: tins (without labels), aluminium foil, food tubes, pet 
food trays, sealing lids made of steel/tin plate and 
other aluminium parts (note the aluminium recycling 
symbol)

Not: coffee capsules, composite packaging such as soup 
pouches and butter wrappers, plastic-coated alumini-
um foil as well as paint, lacquer and spray cans

How: clean and compressed. Steel/tin plate packaging does 
not belong in scrap metal!

Where: combined collection points or recycling depot

Branches and shrubs   Werkhof Bauamt

What: branches and shrubs with a diameter over 10 cm from 
private gardens

Not twine (grass and leaves in a separate skip)

How: loose or bundled

Where, when: arrange with the building authority

Info: Bauamt St. Moritz, Tel. 081 836 30 60

 St. Moritz building authority, Tel. 081 836 30 60  
Christmas trees until 10 January at the official refuse 
collection points

Waste water  

What: only faeces, urine and toilet paper belong in the toilet

Not cooking oil, food remains, green waste, sanitary pads, 
baby wipes, condoms and all other waste

Note: improper disposal in toilets leads to high costs and can 
cause blockages in the sewer pipes

Other types of waste   recycling

What: plastic bottles from household products, water filters 
for coffee and tea, whipped cream chargers

Where: at some points of sale, please find out more directly at 
the point of sale

Batteries, electrical equipment and electronics

Where: return to shops that sell such devices and batteries

Tips and tricks for avoiding waste

 Repair instead of buying new 

Repair instructions: de.ifixit.com 
Specialists:  reparaturführer.ch

 Shop smart 

Before Look in the fridge and write up a shopping list.
shopping:  
When Do not bulk-buy perishables. Buy low-packaging 
shopping:  products. Don’t shop while you’re very hungry. Be wary 

of promotions: they often lead to unwanted purchases.

 Reusable is more valuable

On the go: Take your water bottle with you. «Pimp up» tap wa-
ter with peppermint leaves. When buying coffee on 
the go, use your own reusable cup.

At home: Use Tupperware or an empty jam jar to store food.
When 
shopping: Take a bag or backpack with you from home.

 Give your table a new home

How: Buy used furniture, clothing, etc.
Where: Second-hand shops Girella in Samedan and Jil & 

Giorgio in St. Moritz Bad, clothes trading events and 
flea markets, Facebook group «Flohmarkt und Taus-
chbörse Engadin»

 Better in your stomach than in the bin

Before Portion out food.
cooking: 
Day after:  Use up leftover food to prepare a lovely new meal.
Tips: foodwaste.ch

 Sharing is caring – and your wallet will thank you

How: Borrow and lend equipment. Make equipment for 
lending visible on your post box. Order the relevant 
stickers on pumpipumpe.ch. Procure devices togeth-
er with your neighbours.
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Green waste and food remains  biogas plant

What: organic and cooking waste

Not: compostable bags, non-decomposing goods such as 
bones, plastic, napkins, cutlery, etc.

How: loose, no plastic bags, no compostable bags

Where, when: public collection points for kitchen waste and recycling 
depot or own compost, catering waste in consultation 
with the recycler

Aluminium coffee capsules
Where: via Recycling at Home, a service provided by Nes-

presso in cooperation with the postal service

Household plastic 
Where: collection bags can be acquired from and returned to 

Martin Conrad Transporte AG, Cho d‘Punt 22 in 7503 
Samedan (Tel. 081 837 37 37; info@mconrad.ch)

How: in special collection bags, only clean plastic

Not: soiled plastic



Zona pedonal (Via Veglia), 
Via Brattas, Via Fullun, Sa-
lastrains, Via Tinus, Via Joh. 
Badrutt, Via Ruinatsch, Via 
Maistra, Via Veglia, Via Ser-
las, Via Grevas até Molok 
Polícia Cantonal, Hotéis 
Bad

Via Alpina, Via Clavadatsch, 
Via Marguns, Randolins, 
Via Suvretta, Via Chasellas, 
Via Somplaz (Somplaz-
-Champfèr), Champfèr (Via 
Suot Chesas, Via Gunels), 
Hotéis Bad, Via Dimlej, Via 
Signuria

Zona pedonal (Via Maistra), 
Via Somplaz, Via Laret, Via 
Dr. O. Bernhard, Zona pe-
donal, Via Quadrellas, Via 
Stredas, Via Arona, Via Gre-
vas a partir do cruzamento 
Arona, Via Mezdi

Via Palüd, Via Chavallera, 
Via Aruons, Via dal Bagn, 
Via Salet, Via Chalavus, Via 
G. Segantini, Via Crasta, Via 
San Gian, Via Tegiatscha, 
Via da l‘Ova Cotschna, Pia-
zza Rosatsch, Via Surpunt, 
Via Cuorta, Via Sela, Via Lu-
dains, Hotéis Bad

Evitar, reduzir, reciclar e eliminar corretamente os resíduos. Agradecemos a vossa cooperação e esforço para um St. Moritz limpo - Top of Recycling

Horário de abertura
Segunda-feira 08.30 – 11.30 horas 
 13.30 – 16.30 horas

Terça-feira fechado

Quarta-feira a sexta-feira 08.30 – 11.30 horas 
 13.30 – 16.30 horas

Sábado 08.30 – 11.30 horas
Fechado nos feriados públicos

Dias de recolha de papel 2022
Janeiro  12. e 26.
Fevereiro  9. e 23.
Março  9. e 23.
Abril  13. e 27.
Maio  11. e 25.
Junho  8. e 22.
Julho  13. e 27.
Agosto  10. e 24.
Setembro  14. e 28.
Outubro  12. e 26.
Novembro  9. e 23.
Dezembro  14. e 28.

Papel   Reciclagem

Permitido: Jornais, revistas, papel, livros sem capa

Não permitido: Papel revestido, pastas de arquivo, papel tritura-
do, recibos, sacos de papel

Como: Papel amarrado firmemente com cordel, sem sacos 
de

Onde e  
quando: 

No dia da recolha (ver abaixo) até às 09:00 horas 
nos pontos oficiais de recolha de resíduos ou no 
centro de reciclagem durante o horário de fun-
cionamento

Resíduos  Incineradora

Permitido: Resíduos domésticos, papel triturado

Não permitido: Tudo o que possa ser eliminado no centro de re-
ciclagem ou nos pontos de venda

Como: Em sacos de lixo vermelhos pagos, sacos pretos 
apenas em contentores com selos (os contento-
res sobrecarregados não serão esvaziados)

Onde e  
quando: 

Apenas no dia da recolha nos pontos oficiais de 
recolha ou em qualquer altura em casas de reco-
lha e contentores de recolha semissubterrâneos 
„MOLOK“, retirar os contentores da rua imedia-
tamente após o esvaziamento, ver abaixo dias e 
itinerários de recolha, os adiamentos devido a 
feriados públicos serão publicados

Centro de reciclagem  ponto  de recolha central

Permitido: Gratuito: 
Papel (também solto), papel triturado (apenas 
em sacos transparentes), cartão, vidro, PET, cor-
tiça, óleos usados, latas em alumínio, folha-de-
-flandres, medicamentos, roupas, pilhas/bate-
rias, baterias de automóveis
Lâmpadas de poupança de energia, lâmpadas, 
tubos fluorescentes, eletrónica de escritório, de 
informática e de consumo, ferramentas elétricas, 
aparelhos domésticos, brinquedos, equipamen-
tos desportivos, equipamentos de jardinagem, 
frigoríficos e compressores, resíduos verdes 
(apenas da primavera ao outono), tais como: rel-
va, flores e folhas (sem incluir terra para vasos), 
ramos e arbustos até Ø10 cm

 Pago:
Esferovite, equipamentos desportivos, 
colchões, mobiliário, plásticos,
Cerâmica, ferro-velho, madeira  CHF 5.–/10 kg min. CHF 2
Tinta CHF 3.– / kg
Pneu com jante CHF 15.– peça
Pneu sem jante CHF 6.50 peça
Esqui, Snowboard CHF 5.– / par 
Esqui nórdico CHF 3.– / par 
Botas de esqui CHF 4.– / par 

Não permitido: Lixo doméstico
Materiais radioativos e explosivos, resíduos 
infeciosos, amianto
Resíduos de construção, material de remodela-
ção de casas e bens volumosos  
em grandes quantidades  BRAG
Carcaças de animais   ARA Silvaplana 

Quem: Exclusivamente para casas particulares em  
St. Moritz

Onde e  
quando: 

Centro de reciclagem 
Na estação ferroviária de RhB, Tel. 081 833 31 24

Papelão  Reciclagem

Permitido: Cartão puro, sacos de papel 
Não permitido: Cartão plastificado, embalagens Tetra Pack, material de 

embalagem com peças em plástico, etc
Onde e quando: Dobrado e amarrado (não em caixas soltas)
 Pessoas particulares: sempre às sextas-feiras nos pontos de re-

colha de papelão marcados ou em qualquer altura nos pontos 
de recolha combinados (ver plano da página inicial dos pontos 
de recolha de resíduos). Não há recolha na Sexta-Feira Santa, 
data de substituição: Qui., 14 de abril de 2022.  Depositar 
apenas no dia da recolha das 07.00 às 08.00 horas 
Comércio: Todas as sextas-feiras apenas ao longo das 
ruas principais. Não há recolha na Sexta-Feira Santa, 
data de substituição: Qui., 14 de abril de 2022. Depositar 
apenas no dia da recolha das 07:00 às 08:00 horas

Rota de recolha de lixo 2022
 Segunda-feira / quinta-feira  Terça-feira / sexta-feira

i Informação  Parceiro de recolha

Município:  Bauamt (Repartição das Obras) St. Moritz 
Tel. 081 836 30 60 / Fax 081 836 30 61  
www.gemeinde-stmoritz.ch  
Pode consultar todos os pontos de recolha de resí-
duos na página inicial do município (Serviços/Repar-
tição das Obras Municipais/Resíduos e Reciclagem/
Pontos de Recolha de Resíduos)

Estação de trans Cho d’Punt, Samedan
ferência de Tel. 081 852 18 76 / Fax 081 852 17 02
resíduos: www.regio-maloja.ch

BRAG: Bernina riciclaggio AG  
Tel. 081 854 06 42 / Mob. 079 357 86 50 
www.bernina-recycling.ch

Empreiteiro de recolha:
Lixo doméstico/ Martin Conrad Trasporti AG
papel: Tel. 081 837 37 37 / Fax 081 837 37 99 

www.mconrad.ch
Papelão/vidrão: Roberto trasporti 

Tel. 081 842 73 53 / Fax 081 842 85 56 
www.roberto-transporte.ch

Resíduos Bio Energina AG, D. Motti 
orgânicos: mob. 079 681 20 68

Alumínio e latas   Reciclagem

Permitido: Latas (sem rótulos), folha de alumínio, bisnagas 
de produtos alimentares, tigelas de alimentos 
para animais de estimação, tampas de aço/ folha-
-de-flandres e outras peças de alumínio (procurar 
o letreiro de reciclagem de alumínio)

Não permitido: Cápsulas de café, embalagens como sacos de 
sopa e papel-manteiga, folha de alumínio revesti-
da com plástico, latas de tinta, verniz e aerossóis

Como: Limpo e comprimido. Não coloque as embala-
gens de aço/ folha-de-flandres na sucata metálica!

Onde:   Pontos de recolha ligados ao centro de reciclagem

Calendário de reciclagem 2022

Vidro  Reciclagem

Reciclagem: Garrafas limpas, copos
Não permitido: Tampas ou espigões de fecho, cerâmicas, porcelana
Onde:  Pessoas particulares: Pontos de recolha combinados 

„Vidro MOLOK“ ou centro de reciclagem durante o 
horário de funcionamento

 Comércio: Centro de reciclagem, para grandes quanti-
dades, ou „Vidro MOLOK“ (serviço de recolha: Roberto 
Transporte)

Águas residuais  

Permitido: Utilize a sanita apenas para fezes, urina e papel higiénico

Não permitido: Óleo de cozinha, resíduos alimentares, resíduos ver-
des, pensos higiénicos, toalhetes húmidos, preservati-
vos e todos os restantes resíduos

Nota: A eliminação inadequada em instalações sanitárias 
causa custos elevados e pode levar a entupimentos 
nos canos de esgoto

Outros tipos de resíduos   reciclando

Permitido: Garrafas plásticas de áreas domésticas, filtros de água 
para café e chá, carga para sifão de creme

Onde: Em alguns pontos de venda, verifique diretamente 
com o ponto de venda

Sugestões e truques para evitar resíduos

Resíduos verdes e restos de comida   unidades de biogás

Permitido: Resíduos de cozinha
Não permitido:  Sacos compostáveis, produtos que não estejam 

podres, tais como ossos, plástico, guardanapos, 
talheres, etc.

Como:  Soltos, sem sacos de plástico, sem sacos 
compostáveis

Onde e quando:  Pontos de recolha pública para resíduos de 
cozinha, centro de reciclagem ou compos-
tagem própria, resíduos de restauração em 
consulta com a entidade recicladora

Cápsulas de café de alumínio 
Onde:  Através do Recycling at Home („Reciclagem em 

Casa“), um serviço prestado pela Nespresso em cola-
boração com os correios suíços

 Consertar em vez de comprar um novo 

Instruções de reparação: de.ifixit.com 
Especialistas:  reparaturführer.ch 

reparaturführer.ch

 Fazer compras inteligentes 

Antes de  Dar uma vista de olhos no frigorífico e fazer 
ir às compras:  uma lista de compras.
Ao fazer as Não comprar produtos frescos a granel. Comprar produtos 
compras:  com pouca embalagem. Não fazer compras quando está 

com fome. Cuidado com as ofertas especiais: aliciam 
frequentemente as pessoas a fazer compras erradas.

 Reutilizável vale mais 

Durante a   Leve consigo uma garrafa para beber. Coloque hortelã-
viagem pimenta na água da torneira para lhe dar um toque 

mais “requintado”. Use a sua própria chávena reutilizá-
vel para voltar a encher o seu café no quiosque.

Em casa: Utilizar um Tupperware ou um frasco de compota vazio 
para armazenar alimentos.

Ao fazer as  Levar um saco ou mochila de casa.
compras:

 Dê à sua mesa uma nova casa 

Como: Comprar mobiliário usado, roupas usadas, etc..
Onde: Loja de segunda mão Girella em Samedan, loja de se-

gunda mão Jil & Giorgio em St. Moritz Bad, eventos 
de troca de roupa e mercadinhos, grupo do Facebook 
«Flohmarkt und Tauschbörse Engadin» («Feira da ladra 
e mercado de trocas Engadin»)

 É melhor no estômago do que no lixo

Antes de  Porcionar os alimentos
cozinhar:
No dia  Utilizar as sobras de comida e preparar um nova menu 
seguinte: requintado.
Sugestões: foodwaste.ch

 Partilhar é divertido - e a sua carteira agradece

Como: Emprestar ou pedir aparelhos emprestados. Colo-
que os aparelhos visíveis na caixa de correio quando 
pretender emprestá-los. Encomende os autocolantes 
apropriados em pumpipumpe.ch. Compre aparelhos 
juntamente com o seu vizinho.
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Plástico de uso doméstico 
Onde:  Pode obter e entregar os sacos de recolha na empresa 

Martin Conrad Transporte AG, Cho d‘Punt 22 em 7503 
Samedan (Tel. 081 837 37 37; info@mconrad.ch)

Como:  Em sacos de recolha especiais, apenas plástico limpo

Não permitido: Plástico contaminado

Roupa/Sapatos  contentores de recolha de roupa usada

Permitido: Roupas e sapatos vestíveis, intactos, também como 
cortinas e roupa de cama

Não permitido: Roupas e sapatos muito sujos e estragados, restos de tecido
Como:  Em sacos TEXAlD, sapatos atados aos pares
Onde e quando: Centro de reciclagem ou contentores de recolha de roupa 

usada por TEX- AID. As informações sobre a recolha de roupa 
usada e o saco de recolha serão enviadas atempadamente 
pelo correio.

Ramos e arbustos  Central de resíduos

Permitido: Ramos e arbustos com mais de Ø 10 cm em jardins 
particulares

Não permitido: Cordão (relva e folhas separadas)
Como: Soltos ou amarrados
Onde e quando: Após consulta com a Repartição das Obras Municipais
Informação: Bauamt (Repartição das Obras Municipais) St. Moritz, 

Tel. 081 836 30 60 
 Árvores de Natal até 10 de janeiro nos pontos oficiais 

de recolha de resíduos

Pilhas/baterias, quipamentos elétricos e eletrónicos

Onde: Devolução a comerciantes que vendem tais aparelhos 
e pilhas/baterias

 PET  Reciclagem

Permitido: Apenas recipientes limpos e marcados com os símbo-
los PET (garrafas, etc.)

Onde: Pontos de venda PET, serviço de recolha de grandes 
quantidades a pedido da PET-Recycling Suíça


