Juntos, podemos tornar visível o desperdício invisível!
Como os resíduos produzidos durante o fabrico não são visíveis, os consumidores têm
dificuldade em realmente entender todo o impacto ambiental que o produto final tem. Os
resíduos invisíveis devem, portanto, ser visíveis e o conhecimento sobre eles deve aumentar
para que possamos reduzir as quantidades de desperdício ao longo do tempo. O aumento
do conhecimento permite que o consumidor tome decisões mais informadas ao escolher
qual produto comprar.
Uma série de mudanças são necessárias para alcançarmos o consumo sustentável. Os
produtos devem ter uma vida útil mais longa, serem mais fáceis de reparar e reciclar e, em
última análise, serem completamente não tóxicos no dia em que são reciclados. O
aumento da vida útil do produto reduz a necessidade de novas produções e, assim, a
quantidade de resíduos produzidos através da fabricação. A enorme responsabilidade de
transformar isso na realidade recai sobre os ombros daqueles que decidem sobre os
instrumentos de controlo para a produção e o consumo. Tornar o invisível visível para mais
pessoas também incentiva os consumidores a praticar o consumo mais sustentável
(https://www.avfallsverige.se/invisiblewaste/).
O primeiro passo para uma economia mais circular é aplicar os instrumentos certos de
controle que favoreçam uma produção mais circular e estimulem o reaproveitamento.
Os municípios desempenham um papel muito importante no trabalho de redução da
quantidade de resíduos e a Quinta Pedagógica abraça esta causa! Juntos, podemos
fazer com que mais pessoas entendam como é importante acelerar o nosso trabalho para
reduzir o desperdício.
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Partilhamos algumas dicas para um consumo mais
sustentável em casa, mas nunca se esqueça: Compre só
o que necessita!
Relativamente aos produtos de higienização para casa:
Ø Opte por embalagens com maior capacidade (L ou kg)
para evitar desperdício de embalagens pequenas;
Ø Opte por produtos com matérias primas mais ecológicas;

‘’RESÍDUOS INVISÍVEIS’’

Ø Evite consumo de produtos demasiado processados;
Ø Consuma menos produtos embalados em plástico;
Ø Opte por embalagens reutilizáveis (por exemplo vidro, uma
vez que podem ser esterilizados e usados novamente);
Relativamente a têxteis e vestuário:
Ø Privilegie marcas de roupa que apostam na sustentabilidade;
Ø Dê preferência a malhas com algodão biológico;
Ø Evite materiais sintéticos, de cores muito fortes;
Ø Quando tiver roupa que já não sirva, reutilize para outros fins
(sacos por ex.) ou doe a instituições de solidariedade social.
Pode ainda colocar em contentores de recolha de roupa;

QUINTA PEDAGÓGICA
de 23 a 27 de novembro
Este ano, o tema é 'Resíduos Invisíveis' e tem
como principal objetivo informar e aumentar a
consciencialização sobre a enorme quantidade de
desperdício que todos nós inconscientemente
geramos.
Os resíduos invisíveis são aqueles que são
gerados ao longo do processo de fabrico dos
produtos que utilizamos. É necessário tornar esse
desperdício visível para se tomar decisões
informadas ao escolher qual produto a comprar e,
assumir a responsabilidade pela nossa pegada
ecológica.
Grande parte destes resíduos não é reciclada,
tendo impacto no ambiente. Para uma produção e
consumo sustentáveis, é necessário que os
produtos permaneçam o máximo de tempo na
cadeia de valor, sejam fáceis de reparar e reciclar e
que não se tornem tóxicos quando reciclados.
A Quinta Pedagógica vai assinalar esta semana
europeia com atividades entre 23 e 27 de novembro
dirigidas ao público escolar, com o objetivo de
alertar as crianças para serem os principais
interlocutores da mensagem aos pais e sensibilizá-los ao consumo mais sustentável.

Relativamente aos produtos alimentares:
Ø Prefira comprar produtos a granel;

Sabia que:
ØA produção de um smartphone desperdiça 86 Kg de resíduos
durante a sua cadeia de produção?
(https://www.ewwr.eu/en/support/thematic-focus-2020);
ØUm smartphone pesa menos de 200 gramas e vem numa
embalagem pequena, mas ao longo do seu processo de
fabrico foram produzidos 86 quilos de resíduos!
Ø Dê preferência a produtos locais, biológicos, frescos e de
época;

