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Já viste Leonor, 
como no nosso Município 

levamos o Ambiente 
bem a sério?!?

Leonor, estamos todos 
muito orgulhosos por 
teres sido nomeada a 

Ecomosqueteira 2011...

Quanta emoção, 
a nossa Filha... 

Esta é também uma nova 
missão para nós: 

a de sermos “Eco-Pais”!



Olá Viva

A edição 2011 da “+ECO / Semana do Ambiente” marca os últimos 
dias de Maio e os primeiros dias de Junho, com o calor a lembrar que 
as Férias Grandes e a Praia chegam nos próximos dias.

Esta edição é especialmente dedicada à redução da produção de 
lixo, de resíduos sólidos urbanos, missão importante para o Ambiente 
e para a diminuição dos custos que a Câmara Municipal de Ílhavo e 
os Cidadãos pagam todos os meses para recolher e tratar os lixos que 
todos nós produzimos.

Com a ajuda de “O Ambúzio” lembramos muitos dos gestos impor-
tantes para que toda a Gente possa dar o seu contributo a cada dia, 
para que a Nossa Terra tenha melhor Ambiente.

Reduzir, Reciclar, Reutilizar o lixo, são apostas que temos de con-
tinuar a fazer, chamando mais Pessoas para darem o seu contributo.

Como até aqui, queremos continuar a Contar Contigo e com a Tua 
Família, para Cuidarmos Bem do Ambiente da Nossa Terra, agrade-
cendo desde já todo o trabalho realizado neste ano lectivo 2010/2011 
que está quase a terminar. Para o próximo ano lectivo vamos fazer 
ainda mais e melhor.

As nossas praias da Barra e da Costa Nova vão voltar a hastear 
as Bandeiras Azuis, símbolo da sua qualidade e do trabalho de bem 
cuidar do Ambiente que Tu, os teus Colegas e Professores e muitas 
outras Pessoas foram fazendo ao longo do ano. 

Seguimos Juntos a fazer Coisas Boas para o Ambiente da Nossa 
Terra.

Bom Trabalho e Boas Férias para Ti, para a tua Família e para os 
teus Amigos.

Um Abraço, 

 José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo



» Guardanapos de Papel
   - 2 resíduos

» Guardanapos de Pano
   - 0 resíduos

Reduzir significa 
menos lixo produzir... 

Ajuda-me a identificar, 
assinalando com uma 

cruz, as opções 
mais amigas 

do Ambiente...

» Caixa de Cereais 
   com brinde: 
   - 3 Resíduos

» Tempo de duração: 
   - limitado

» Tempo de duração: 
   - indeterminado



Excelente Leonor!
Reduzes a Pegada Ecológica, 

ajudas o Ambiente 
e ainda consegues 

poupar algum dinheiro.

» Embalagem de Cereais:   
   - 1 Resíduo

» Peras embaladas: 
   - 2 Resíduos

» Peras avulso: 
   - 0 Resíduos

» Garrafão de Água: 
   - 2 Resíduos

» 3 Garrafas de Água: 
   - 6 Resíduos

» Pacotes de leite pequenos: 
   - 9 Resíduos

» Pacote de Leite grande: 
   - 2 Resíduos

A Pegada Ecológica 
foi criada para nos ajudar 
a perceber a quantidade 
de recursos naturais 
que utilizamos 
para suportar 
o nosso estilo de vida.



Leonor 
já reparaste 

como também 
no Ambiente 

somos 
já um 

Município 
modelo?

É verdade Ambúzio! 
São já quase 

20 materiais diferentes 
que no nosso Município 

encontram o melhor 
destino Ambiental!

O Ecocentro 
Municipal 

situa-se na Rua do 
Norte, Gafanha de 

Aquém (traseiras dos 
Armazéns Gerais da 
Câmara Municipal) e 

recebe gratuitamente: 
papel/cartão; 

embalagens de plástico; 
embalagens de metal; 

vidro; 
resíduos verdes 

(incluindo Relva); 
mobiliário doméstico 

fora de uso; 
sucatas; 

resíduos de construção 
e demolição; 

electrodomésticos usados; 
pilhas; lâmpadas usadas; 
tampinhas de plástico; 
óleo alimentar usado; 

cápsulas de café da Nespresso; 
rolhas de cortiça; 

peças de vestuário usadas e 
tinteiros e tonners.



Faz corresponder 
cada material 
com o local 
que achas 

mais correcto.



A poupar todos temos a ganhar...
Um Ecomosqueteiro também 

tem preocupações 
nas poupanças da energia 

e da água...

Assinala pois 
as acções que consideras 

serem as mais amigas de todos... 
Em casa, na Escola 
ou mesmo de férias, 

faz cumprir 
o que está certo!





À Reciclagem 
da Matéria Orgânica 

damos o nome de 
COMPOSTAGEM. 

Dá ao seu Ciclo 
a orientação que julgas 

mais correcta!

» Na COMPOSTAGEM 
não deves colocar 
restos de carne ou de peixe. 
Bem como os ossos 
e as espinhas!

» Não te esqueças 
de começar por colocar 
os castanhos (ramos secos) 
e só depois os verdes (relva fresca).

» A ONU proclama 2011 
como o Ano Internacional 
das Florestas. 
“Florestas para o Povo” 
foi o mote escolhido 
como forma de salientar 
o papel fundamental 
dos cidadãos 
na gestão e conservação 
da floresta no mundo.



» Num canto do quintal, 
protegido do vento e do sol, 
podemos colocar o compostor 
directamente sobre a terra. 
Uma caixa de madeira, 
como a da fruta, 
com entradas para o ar 
serve perfeitamente!

» O composto deve 
ser revirado constantemente 
e estará pronto 
quando estiver escuro 
e a cheirar a terra!

A Reciclagem é o velho 
em novo transformar!
A matéria orgânica, 

como alguns dos restos 
de comida e sobretudo 

os restos do jardim, 
também pode 
ser reciclada! 
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