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!

Prefira sacos reutilizáveis.
São mais resistentes e económicos,
poupam o ambiente e podem durar uma vida.

Seja responsável.
Use sacos reutilizáveis.

SACOS PLÁSTICOS

Não carregue este problema!
Uma iniciativa:

Não deixe que estes
sejam os únicos golfinhos
a nadar nos oceanos.

Com o apoio:

É URGENTE REDUZIR

o consumo de sacos de plástico
Por si, pela sua família e pelo Planeta.
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.
Uma vez nos oceanos, asfixiam e obstruem o aparelho digestivo dos
animais, reduzindo a biodiversidade e entrando na nossa cadeia alimentar.

Factos sobre sacos plásticos leves

Por minuto, são utilizados cerca de 1 milhão no mundo. Por ano, circulam
100 mil milhões na Europa.

Estima-se que Portugal seja um dos países da Europa que mais
utiliza sacos plásticos e onde estes são utilizados apenas uma vez.

Não há dúvidas que são nocivos para o ambiente e os países europeus
estão obrigados a reduzir o seu consumo.

São apenas 25 os minutos de vida útil dos sacos plásticos leves, mas
podem permanecer no Ambiente por mais de 300 anos.

Em apenas 4 idas ao supermercado, cada família acumula, em média,
até 60 sacos plásticos.

São feitos a partir do petróleo, um combustível fóssil importado e altamente
nocivo para o ambiente.
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.

Por isso...

Use, reutilize e continue a utilizar.

