SACOS PLÁSTICOS
Vamos reduzir o consumo!

FACTOS SOBRE
SACOS PLÁSTICOS LEVES

P

or minuto, são utilizados cerca de 1

milhão no mundo. Por ano, circulam
100 milhões na Europa.

E

Segundo as Nações Unidas, 10% dos plásticos
produzidos vão parar aos oceanos. Destes, 70%
acabam por se depositar no fundo do mar.
Depois dos cigarros, os sacos plásticos são o
segundo resíduo mais encontrado à superfície
dos oceanos. 60 a 95% dos resíduos encontrados
no fundo do mar são plásticos.

stima-se que Portugal seja um dos

países da Europa que mais utiliza
sacos plásticos e onde estes são
utilizados apenas uma vez.

N

ão há dúvidas que são nocivos para

o ambiente e os países europeus estão
obrigados a reduzir o seu consumo.

S

É URGENTE REDUZIR
Uma vez nos oceanos, asfixiam e obstruem o
aparelho digestivo dos animais, reduzindo a
biodiversidade e entrando na nossa cadeia
alimentar.
São feitos a partir do petróleo, um combustível
fóssil importado e altamente nocivo para o
ambiente.

ão apenas 25 os minutos de vida útil

dos sacos plásticos leves, mas podem
permanecer no Ambiente por mais de
300 anos.

E

m apenas 4 idas ao supermercado,

cada família acumula, em média, até 60
sacos plásticos.

apambiente.pt

O consumo de sacos de plástico, principalmente
de embalagens, resulta em elevadas quantidades
de resíduos de plástico e numa utilização
ineficiente de recursos.
Reduzir o consumo de sacos plásticos defende o
ambiente, poupa recursos e, acima de tudo,
permite…

PROTEGER AS
GERAÇÕES FUTURAS

FAÇA PARTE DA SOLUÇÃO!
USE SACOS REUTILIZÁVEIS
São amigos do ambiente
São económicos
Podem durar uma vida
Transportam mais e melhor

É urgente mudar comportamentos e sensibilizar
para a necessidade de adoção de medidas
que protejam o Ambiente.

É O QUE VÁRIOS PAÍSES NA EUROPA E
EM TODO O MUNDO ESTÃO A FAZER
E PORTUGAL, AGORA, TAMBÉM!

SACOS PLÁSTICOS
Não carregue este problema!

