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Projeto “miúdos otimistas,
miúdos saudáveis”
O «miúdos otimistas, miúdos saudáveis» é um projeto que tem três objetivos muito claros: promover as boas práticas de higiene oral; promover a troca de escovas de dentes com a periodicidade adequada (3 meses); e promover
a recolha de escovas de dentes usadas para posterior Reciclagem.
Com a adesão a este projeto – coordenado a nível nacional pela EspecialDente, extruplás, Faculdade de Medicina
Dentária de Lisboa e pela Quercus – o Município de Ílhavo passa a encaminhar para Reciclagem 20 tipos diferentes de
materiais, fruto de um amplo trabalho desenvolvido através das Redes Municipais de Ecopontos, Oleões e Roupões,
mas sobretudo com o Ecocentro Municipal.
Esta é uma MEDIDA PERMANENTE que resulta da dinamização da edição 2013 da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos e na qual a Câmara Municipal vai contar com o apoio da Fábrica de Reciclagem de Papel AMARELISA Lda., sendo que as escovas de dentes usadas seletivamente recolhidas serão recicladas e incorporadas em
mobiliário urbano feito em plástico reciclado.
A Câmara Municipal aproveita ainda a divulgação mais ampla deste projeto para desaﬁar as Eco-Escolas do Município à participação em dois desaﬁos:
1.) O da criação do EcoEscovão – recipiente que irá servir para a deposição das escovas de dentes usadas; 2.) A
recolha da maior quantidade possível de escovas de dentes usadas, com prémios para as três diferentes categorias
– I) Pré-Escolar; II) 1.º Ciclo e III) 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário.

Campanha “Menos Embalagens, Mais Poupanças”
Na edição 2013 da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, a Câmara Municipal de Ílhavo, novamente em parceria com a SUMA, voltou a dar amplo
destaque à necessidade de Redução na produção de resíduos sólidos urbanos
– RSU, dando continuidade à campanha “Menos Lixo, Mais Poupança”, agora
na sua segunda versão: “Menos Embalagens, Mais Poupanças”.
Numa altura em que se discute a nível mundial a necessidade de reduzir e
em muitos casos retirar de circulação os sacos de plástico, a Câmara Municipal,
nos locais públicos referenciados pelas boas práticas ambientais, promoveu a
distribuição gratuita de 1.000 sacos de compras reutilizáveis, perfazendo já um
total de 4.000 sacos de compras reutilizáveis distribuídos nos últimos 4 anos,
numa das MEDIDAS PERMANENTES de maior abrangência daquela semana
europeia.
Terá sempre como principal objetivo apresentar a todos os Cidadãos maneiras de produzir menos lixo, beneﬁciando ao mesmo tempo de vantagens ao
nível ambiental e ﬁnanceiro.

Ação “cada coisa no seu lugar, ajuda a preservar”
Com a dinamização da Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos houve
também lugar para a implementação de nova medida permanente que passa
por colocar em cada Eco-Escola do Município um ninho que tem a particularidade de ser feito em plástico reciclado, em vez de se recorrer à madeira e desta
forma às árvores.
Ela dá sequência a uma ação da nossa Eco-Escola 2,3 da Gafanha da Encarnação – «a aldeia dos ninhos», que agora queremos ver transformada no
«Município da Biodiversidade», sensibilizando simultaneamente para a importância da Reciclagem das embalagens de plástico e sobretudo para a preservação da Biodiversidade.

DICA AMBIENTAL
Que diferença têm estas peças de dominó?!? São feitas em plástico
100% Reciclado! Relativamente a outros materiais apresenta várias
vantagens: – é mais resistente às intempéries, à erosão e à água;
– não apodrece e não necessita de manutenção, sendo extremamente
durável; e – não proporciona o crescimento de bactérias nem fungos.
Consigo a Reduzir e a Separar, e connosco a Reciclar
o Ambiente ﬁca a ganhar!

Ecocentro Municipal
Centro de Educação Ambiental

Rua do Norte, Gafanha de Aquém 3830-167 Ílhavo, Portugal | Tel 234 329 600
HORÁRIO 3ª feira a Sábado 09h00~18h00

Piquete 24 horas de Serviço
Tel 91 82 06 410
Recolha de Monos
Tel 234 325 549

