COMO SEPARAR O LIXO?
Aqui é colocado o plástico e o
metal. Jun tos n o eco pon to, plástico e metal seguem
caminhos diferentes, pois não
podem ser reciclados em conjunto.
Para este contentor vão, além
de revistas, jornais e folhas de
papel, embalagens de papel e
cartão, in cluin do as em balagens de bebidas depois de
escorridas e espalmadas.

“Nós não herdamos a Terra

dos nosso pais, mas pedimola emprestada aos nossos
filhos”
A gestão sustentável do ambiente é a
única forma de garantir que as gerações actuais satisfazem as suas necessidades, sem colocar em risco a satisfação
das necessidades das gerações vindouras.

DIA MUNDIAL DO
AMBIENTE 2013
A Política dos 5 Rs

Para aqui vão todas as embalagens de vidro depois de
escorridas e já sem tampas
nem rolhas. São as garrafas,
os frascos, os boiões...

- Escorrer todo o conteúdo das embalagens;
- Espalmar as embalagens para ocupar menos
espaço e facilitar o transporte;

"Somos inquilinos do mundo, com várias obrigações, inclusive a de prestar
contas de cada arranhão no fim do contrato". Luís Fernando Veríssimo.

- Passar as embalagens por água para evitar
maus cheiros;
- Retirar tampas e rolhas, porque são feitas de
materiais diferentes da embalagem.
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ADIRA Á POLÍTICA
DOS 5 Rs!
Reduzir, Reutilizar, Recuperar, Renovar e Reciclar
são as palavras-chave para
quem quer ser um defensor do
meio ambiente.

Com esta política dos 5 R´s o
planeta fica com um sorriso de
lado a lado ao ver o lixo diminuir!

Adere à política dos 5 R´s!

REDUZIR

RECUPERAR

REDUZIR consiste em diminuir a quantidade
de lixo produzido, desperdiçando menos e
consumindo apenas o necessário.

RECUPERAR consiste na devolução de garrafas e embalagens reutilizáveis, para que estas
possam ser usadas novamente.

O QUE FAZER PARA REDUZIR?
- Reduzir o número de embalagens que compramos;
- Preferir embalagens grandes em vez de muitas embalagens pequenas;
- Evitar alimentos embalados;
- Usar o papel dos dois lados, em vez de comprar mais papel;
- Usar os sacos mais de uma vez.

REUTILIZAR
REUTILIZAR consiste em utilizar de novo,
dar uma nova utilidade a materiais que, muitas vezes, são considerados inúteis.

Devemos preferir sempre as garrafas com depósito.

RENOVAR
Renovar consiste na reparação de "coisas" em
vez de as deitar fora.

RECICLAR
A reciclagem consiste em transformar os materiais inúteis em novos produtos ou matérias
primas de forma a diminuir a quantidade de
resíduos, poupar energia e recursos naturais
valiosos.
COMO RECICLAR ?

O QUE FAZER PARA REDUZIR?
Há materiais que podem ser utilizados para
outros fins:
- Os frascos de compota para guardar especiarias;
- As embalagens de leite como vasos;
- Os tecidos para fazer almofadas, entre outros.

A colecta selectiva é o primeiro passo para a
reciclagem, porque permite a separação dos
diferentes materiais. Para que isso seja possível é preciso que cada um dê a sua contribuição adaptando medidas individuais e colectivas.
Para que a reciclagem seja feita é necessário
separar os materiais.

