
Pack your
packages 
away!
Um vídeo para te inspirar a arrumar com as embalagens



Olá a todos!
Gostaríamos de partilhar convosco o 
nosso entusiasmo por vermos o 
resultado do nosso trabalho 
reconhecido internacionalmente.



Este desafio centra-se no tema “Lixo e Gestão de 
Resíduos” e nos pequenos gestos –Trash Hacks –

que podemos adotar para minimizar o impacto 
dos resíduos que produzimos. 

“The Trash Hack Campaign” é um dos desafios 
que a Fundação para a Educação Ambiental (FEE), numa 
parceria com a UNESCO Associated Schools Network 
(ASPnet), promove para a rede Eco-Escolas. 



Depois de reunirmos ideias, o resultado foi a 
criação do vídeo Pack your packages away!
que te vamos mostrar de seguida. 

Após a proposta de participação neste desafio, as nossas 
turmas (Animador Sociocultural e Técnico de Multimédia do 
1º ano) debateram o tema do desperdício e do uso 
excessivo de embalagens.



antes de o veres, gostaríamos de partilhar contigo 
alguns factos sobre a utilização excessiva de 
embalagens e o desperdício. 

Mas…



2.01 mil milhões
de resíduos sólidos produzidos por 

ano em todo o mundo

Isto é o equivalente ao peso de 13,5 milhões
de baleias azuis





Se todos estes resíduos fossem colocados em
camiões alinhados em fila, essa fila seria tão
comprida que daria a volta ao mundo

24 vezes.



O volume de água utilizada para produzir comida 
que é desperdiçada é de 

250 quilómetros cúbicos

3x o volume do 
Lago Lemano 
(Lake Geneva)



Todos os anos, produzimos lixo eletrónico numa
quantidade equivalente ao peso de

4500 Torres Eiffel 



São produzidos anualmente
380 milhões de toneladas

de plástico em todo o mundo



Mas…

Para onde vão os plásticos afinal?  

Estima-se que apenas 9% seja reciclado 



Queremos que também dês esse passo, por isso, deixamos aqui uma 
pequena sugestão (o nosso Trash Hack) com o vídeo que idealizamos. 

Estes foram alguns dos factos que nos inspiraram 
a querer AGIR e reduzir o número de embalagens 
que utilizamos. 



Pack your packages away!



ARRUMA com as embalagens desnecessárias e recorre sempre 
que possível à reutilização.

E tu, quais são os teus TRASH HACKS?

Melhor do que reciclar é não chegar a utilizar!
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Obrigada pela vossa atenção!


