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Sabias que..
..diariamente, cada um de nós é responsável pela produção de cerca de 1,3kg de
resíduos? E que no final de um ano são quase 500kg? E que 9% desses resíduos são
embalagens de plástico?

BOCAGE

+ VERDE

Monstros/ Monos Domésticos (sofás, colchões e móveis)
A recolha de monos nas freguesias de São Julião, São Sebastião, Santa Maria da Graça
e Anunciada é da responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal e realiza-se de
segunda a sexta-feira, em horário nocturno, a partir das 22.00h.
O munícipe deverá ligar com 24 horas de antecedência para a linha de Ambiente 265
220 230 ou para a Divisão de Salubridade e Qualidade do Ambiente 265 537 058 e
requisitar o serviço.
Electrodomésticos
Deverão ser entregues às entidades
comerciais na compra de novos
equipamentos eléctricos e electrónicos.
Caso não seja esse o caso, poderá solicitar
à sua autarquia a sua recolha . É
importante que estes equipamentos não
estejam danificados (sem motor, com
fendas nos sistemas, entre outros), pois
caso isso aconteça o impacte ambiental é
inevitável e a sua reciclagem inviabilizada.

bocagemaisverde.weebly.com

Para acompanhares as actividades do
projecto, visita o nosso site que estará online
em Janeiro 2010

Se te identificas com a nossa missão e gostas de intervir no
desenvolvimento de mentalidades, junta-te a nós enviando
uma uma mensagem com o teu nome, nº e turma para
bocagemaisverde@gmail.com

Projecto de Educação Ambiental

Convite
Como sabes, as condições ambientais do nosso planeta que
proporcionam uma grande diversidade de formas vivas estão
seriamente ameaçadas, logo, a vida na Terra está ameaçada. Por
ser urgente actuar decorre, nesta altura, a Cimeira de Copenhaga
onde os governantes de vários países discutem reduções da
poluição que produzem, com enfoque especial para as emissões
de CO2. Relacionado com os consumos de energia, o CO2 revelase um agente principal de aumento de efeito de estufa na nossa
atmosfera.
Se a Cimeira é importante, a decisão de cada cidadão contribuir
para um desenvolvimento sustentável poderá revelar-se mais
eficaz se pensarmos que, só em Portugal, somos 10 000 000 de
habitantes.
Neste sentido, Bocage + Verde convida-te a conhecer o problema
dos resíduos que produzimos bem como as formas de minimizar os
seus impactos no meio ambiente através da viagem virtual que a
Amarsul te proporciona.

Visita de Estudo
Amarsul - Parque Industrial de Palmela
www.amarsul.pt
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A AMARSUL, empresa responsável pela gestão, tratamento e valorização de
resíduos sólidos urbanos da Margem Sul do Tejo, apresenta, o roadshow
“Resíduos em Movimento – Uma Viagem Virtual”. Este projecto tem como
objectivo informar os cidadãos para as questões relacionadas com a
problemática dos resíduos, mostrando os diversos processos de tratamento,
valorização e deposição de resíduos e mobilizar os cidadãos para a reciclagem,
no contexto da promoção da utilização racional dos recursos naturais e do
cumprimento das metas nacionais estabelecidas.

DESAFIO
BOCAGE +VERDE desafia-te a compor, em grupo de dois elementos, um
cartaz informativo em formato digital à tua escolha, que sensibilize a
comunidade educativa para atitudes responsáveis de protecção ambiental
em pequenos gestos do dia-a-dia. A imaginação não tem limites!
Atenção, poderás utilizar a oportunidade de criares as tuas fotos para o
cartaz durante a visita de estudo.
Poderão enviar os vossos trabalhos para bocagemaisverde@gmail.com até
8 de Janeiro 2010. Os cinco melhores trabalhos serão apresentados no
“site” oficial do projecto e afixados na escola. Haverá brindes surpresa!

Reciclagem dos plásticos...

Reciclagem dos vidros...

Atenção! Não deposites:

Atenção! Não deposites:

Objectos que não sejam embalagens.
Sempre que possível espalma as
embalagens e coloca-lhes as tampas
antes de as depositares no ecoponto
AMARELO.

Reciclagem do papel...
Atenção! Não deposites:
Fraldas nem papel-cartão com gordura,
sujidade ou produtos tóxicos.
Sempre que possível espalma as
embalagens antes de as colocares no
ecoponto AZUL.

Frascos de medicamentos nem
objectos que não sejam embalagens.
Ex: loiças, espelhos, lâmpadas, vidros
de molduras ou janelas, cristais e
pirex.
Sempre que possível, retira as tampas
e rolhas antes de os depositares no
ecoponto VERDE.

