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Introdução  
• Os resíduos estão directamente ligados ao modelo de 

desenvolvimento que vivemos, vinculada ao incentivo do 
consumo, muitas vezes adquirimos coisas que não são 
necessárias, nem tudo o que jogamos fora é lixo e tudo que 
consumimos produz impacto.  

Para diminuir a 
q u a n t i d a d e d e 
resíduo nas lixeiras 
devemos pensar na 
politica dos 3 R`s 

Reduzir, Reutilizar e Repensar  



Objectivo 

u  Apelar a Participação e Colaboração activa das 
Administrações Municipais, a necessidade da melhoria da 
gestão de resíduos em todos os níveis, com a realização de 
campanhas de sensibilização e educação ambiental, 
limpeza e recolha de resíduos, requalificação e 
embelezamento dos espaços verdes, criação de áreas de 
lazer e recriação, contribuindo assim para a mitigação da 
propagação de doenças,  índice de criminalidade e 
delinquência.  

A gestão adequada dos resíduos pode e deve começar em 
casa com a separar e reaproveitamento, reutilização e 
reciclagem de tudo aquilo que for possível. 



Problemas sanitários ligados a má gestão  
resíduos  

u  Poluição de nascentes e aquíferos; 

u  Contaminação do ar (dioxinas e visibilidade 
aérea); 

u  Assoreamento (deposito em rios, córregos e 
mulolas); 

u  Presença de vectores  prejudiciais à saúde 
(moscas, baratas, ratos, pulgas, mosquitos, 
etc.); 

u  Problemas estéticos e de odor; 

u  Efeitos sobre a saúde pública (cólera, 
diarreia, malaria, paludismo, parasitose 
intestinal, febre tifóide, etc.); 



Tempo de decomposição dos materiais  



Que acções podem 
ser adoptadas para 

manter o minha 
comunidade limpa 

 



Realização de campanhas 
de limpeza e melhoria do 

acondicionamento dos 
resíduos  

 

Requalificação de espaços, criação 
de zonas verdes e recreativos  

 



Reutilização e Reaproveitamento dos 
resíduos inorgânicos  

 



Reaproveitamento dos 
resíduos orgânicos   

 



Reaproveitamento 
de sementes 

 

Criação de 
hortas 

comunitárias 
 

Plantação de 
árvores frutíferas 

Nos quintais  
 



Produção de 
sabão artesanal  
 

Reaproveitamento 
de óleo de frituras 
 



Resultados Esperados 

u  Melhorar a qualidade de vida da população; 

u   Comunidades instruídas e sensibilizadas; 

u  Mais informação e interação por parte da comunidade; 

u  Cada um deve se sentir responsável pela comunidade; 

u  O tempo das crianças e jovens  ocupado com actividades…  

u  Campanhas de limpezas  regulares; 

u  Menos poluição e amontoados de lixo; 

u  Espaços produtivos recreativos e revitalizados criados na 
comunidade; 



Reutilizando folhas 
             como rascunho ou até  

                        mesmo usando o verso,  
                                  você está causando um  

                                             grande impacto e benéfico  
                                          ao ambiente. 

                                   Reduza, Reutilize Recicle.  


