
A Política dos 3 R’S: 

 REDUZIR:  

Consiste em evitar a produção de resí-

duos. Evitando consumos desnecessá-

rios, utilizando produtos em embala-

gens familiares ou sem embalagens 

excessivas, recorrendo a novos mate-

riais, designs inovadores e tecnologias 

com maior respeito pelo ambiente. 

 REUTILIZAR:  

Consiste em  utilizar um produto mais 

do que uma vez para o fim para qual 

for produzido ou para outro fim, op-

tando por embalagens de tara ou com 

recarga, preferindo pilhas recarregá-

veis e adotando tecnologias mais lim-

pas. 

 RECICLAR:  

Consiste em recuperar os componen-
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SEJA UM 
PROTECTOR 

DO MEIO 

 
Quanto tempo demora o 

nosso lixo a degradar ?  



Como Reciclar... 

 

 

Ecoponto Amarelo: Latas de be-

bidas, latas de conserva, pacotes de 

leite e bebidas, iogurtes, tabuleiros 

de alumínio, garrafas, garrafões e 

frascos de plástico e sacos de plásti-

c o . 

 

Não colocar: Embalagens de produ-

tos tóxicos ou perigosos; eletrodo-

mésticos; pilhas e baterias; objetos 

que não sejam embalagens, por ex.: 

tachos e panelas, talheres, ferramen-

tas, etc.   

Como proteger o meio 

ambiente... 

Para proteger o meio ambiente é ne-

cessário em primeiro lugar reduzir a 

quantidade de resíduos produzidos, 

reduzindo o consumo. 

É também importante, usar mais do 

que uma vez os materiais, reutilizar. 

No caso de não se conseguir reduzir 

ou reutilizar, deve-se separar os re-

síduos para que possam ser recicla-

dos. 

A separação dos resíduos domésticos 

é o princípio de uma boa recolha sele-

tiva. 

Depois de separar o lixo em diferen-

tes sacos, e quando estes estiverem 

Ecoponto azul: Embalagens de pa-

pel e cartão. Apesar de não serem 

embalagens também deverá colocar 

jornais, revistas e papel de escrita e 

i m p r e s s ã o .   

 

Não colocar: Embalagens de cartão 

com gordura, sacos de cimento, em-

balagens de produtos químicos, papel 

de alumínio, papel autocolante, foto-

grafias, fraldas, papel absorvente 

por ex.: papel de cozinha, guardana-

pos e lenços de papel. 

 

Ecoponto verde: Garrafas, fras-

cos e boiões de vidro. 

 

Não colocar: Loiças e cerâmicas 

(copos, pratos, chávenas, etc), jane-

las, espelhos, vidraças, lâmpadas e 

materiais de construção civil.   

 

Ecoponto Vermelho (Pilhão): 
Pilhas comuns. 

Não colocar: Baterias de automó-


