
Revista de Actividades de Educação Ambiental

Junho 2010 | n.º 7







Henrique, sabias que 
em 2009 o nosso Município 

produziu uma quantidade de lixo 
equivalente, em peso, 

a 271 aviões hércules C130?!? 
Temos todos de aprender 

a Reduzir e a Reciclar 
cada vez mais e melhor!

Quanta honra 
o nosso Henrique 

ter sido 
o Ecomosqueteiro 

do ano 2010...
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Olá Viva

A edição 2010 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 estão a chegar nos próximos dias.
Esta é também uma edição especial porque assinalarmos os dez anos de 

vida de “O Ambúzio”. Dez anos a fazer-te companhia e a partilhar desafios e 
tarefas para conseguirmos melhor ambiente para a Nossa Terra.

Estamos a acabar as obras dos novos Centros Escolares da Senhora do 
Pranto (em Ílhavo), da Cale da Vila (na Gafanha da Nazaré), de Vale de Ílhavo, 
da Légua e da Coutada, para que possamos trabalhar em edifícios com mais 
qualidade e conforto. Outras obras se vão seguir.

Este ano 2010 é dedicado pelo Mundo inteiro, à biodiversidade, com o 
objectivo de lembrarmos toda a agente que temos de cuidar bem de todas as 
espécies vegetais e animais do nosso Planeta e muito em especial do Homem.

Um dos importantes contributos que temos para dar ao ambiente e à pre-
servação da biodiversidade, é a redução da produção e a reciclagem dos lixos 
(resíduos sólidos urbanos) que todos produzimos a cada dia.

Como até aqui, queremos continuar a Contar Contigo e com a Tua Famí-
lia, para Cuidarmos Bem do Ambiente da Nossa Terra.

O hastear das Bandeiras Azuis das nossas praias da Barra e da Costa 
Nova (dia 2 de Junho), assinala a sua qualidade, o início da época estival 
que avisa da chegada do Verão, mérito do trabalho de Todos, e também 
por isso quero agradecer a Todos(as) os(as) Alunos(as) e Professores(as) 
do nosso Município de Ílhavo, o enorme trabalho realizado durante o 
ano lectivo 2009/2010, em benefício do Ambiente da Nossa Terra, cui-
dando bem e alertando toda a Gente para darmos um contributo po-
sitivo para essa importante tarefa.

Seguimos Juntos a fazer Coisas Boas.
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



Dá uma ajudinha 
ao Pai do Henrique 

na Separação 
dos diferentes materiais, 

ligando cada um dos materiais 
ao ecoponto que entenderes 

mais correcto.
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Vamos aqui 
dar uma ajuda 

à Mãe na escolha 
das compras, 

colocando um círculo 
naquelas que permitem 

a Redução 
na produção 
dos Resíduos! 

Reduzir significa 
produzir menos 

lixo!



Anda Pai, mais rápido... 
com estes materiais 

já vou ganhar o ecoponto 
para casa dos Avós!
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» Agora já é possível ter um ecoponto 
doméstico em nossa casa, basta a 
inscrição na Campanha Municipal 
EcoTrocas e passar a levar os 
diferentes materiais ao Ecocentro.
A campanha EcoTrocas é dirigida 
a todas as Crianças e Jovens 
residentes no Município de 
Ílhavo, tendo por base a sua 
distinção (que pode chegar 
até à atribuição de um 
ecoponto doméstico) em 
função do tipo de Resíduos 
e da sua deposição no 
Ecocentro Municipal.

Procura a ficha de inscrição 
no site da Câmara Municipal 
(www.cm-ilhavo.pt), na 
tua Escola ou no próprio 
Ecocentro Municipal!
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Bem-vindo Henrique! 
Vamos informar os Ilhavenses 

dos materiais que podem 
trazer ao Ecocentro. 

É só completar os espaços 
respeitando as imagens!
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Vamos conseguir 
surpreender-te!

» Em 2009, 
o Município de Ílhavo 
contribuiu para a Reciclagem 
de, aproximadamente, 
480 toneladas de papel e 
cartão, evitando-se assim 
o abate de, pelo menos, 
7200 árvores!

» Em 2009, o Município de Ílhavo 
contribuiu para a Reciclagem de, 
aproximadamente, 794 toneladas de vidro. 
Se atendermos a que por cada tonelada de 
vidro que é Reciclada se poupa o recurso 
a 150 litros de petróleo, significa que todos 
nós conseguimos poupar um valor superior 
a 118 litros de petróleo, só no ano 2009!

» Em 2009, 
o Município de Ílhavo 
contribuiu para a Reciclagem 
de, aproximadamente, 
230 toneladas de embalagens 
de plástico.

» Em 2009, 
o Município de Ílhavo 
contribuiu para a Reciclagem 
de, aproximadamente, 
2 toneladas de 
embalagens de metal.

» Em 2009 
conseguimos 
chegar aos 
10% de 
Reciclagem 
(1829 toneladas)
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Ajuda o Henrique 
a descobrir 

os produtos novos 
que podemos obter 

a partir da Reciclagem 
dos materiais que 

habitualmente 
depositamos 

nos Ecopontos.

» Em 2010
queremos 
chegar aos 
11% na 
Reciclagem!
Todos somos 
importantes!



“é só voltar a usar”
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“por si mesmo e pelos outros”
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“o velho em novo transformar” 
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“as atitudes de cada um contam”
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Ambúzio, foi cá uma 
aventura e pêras! 

Para o ano estamos de volta, 
sem nunca esquecer 

“Um por todos 
e todos pelo Ambiente”

Tanto que 
aprendemos, 

agora é só mesmo 
colocar em prática! 

“menos lixo produzir”

R U
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