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Resíduos Perigosos 
 

 

O QUE SÃO? Resíduos Perigosos definem-se como um tipo de resíduos que 

contêm propriedades perigosas, sejam elas inflamáveis, explosivas ou toxicas. 

Podem ser encontrados em vários produtos, em pequenas ou grandes 

quantidades, tais como produtos de limpeza, baterias e pilhas, tintas, 

pesticidas, lâmpadas fluorescentes e resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos (tais como eletrodomésticos, ferramentas elétricas, etc.) 

 

PORQUÊ PREVENIR? Os Resíduos Perigosos são um risco maior para o 

meio ambiente e a saúde humana que qualquer outro tipo de resíduos. É 

fundamental prevenir e reduzir a quantidade de resíduos perigosos deitados 

fora. 

 

 
RESÍDUOS PERIGOSOS NA UE1 

 

 

1 Fonte: Prevenção de Resíduos Perigosos na Europa – O status em 2015. EEA 

 
Dicas & Pistas 

Em Casa 

• Faça os seus próprios produtos de limpeza (Consulte a ficha Técnica) 

• Troque & Repare os seus equipamentos elétricos (Consulte a ficha Técnica) 

• Utilize pilhas recarregáveis 

• Verifique a sua legislação local relativa à deposição segura de produtos perigosos 

No Supermercado 

• Compre produtos com um rótulo ecológico reconhecido 

• Compre cosméticos naturais 

• Compre lâmpadas energeticamente eficientes 

No Jardim 

• Evite a utilização de pesticidas 

• Não esvazie a água dos resíduos no seu jardim 

No Escritório 

• Reduza as impressões 

• Dê preferência a tinteiros naturais 

• Prepare um guia para a deposição segura de resíduos perigosos 

www.ewwr.eu #EWWR2018 #TimeToDetox 

 

   200kg 
 

       Produzidos por pessoa 

    por ano 

   100 mil toneladas 
 

       Produzidas por ano 

   1/5 
 

       Proveniente de 

        Famílias 

http://www.ewwr.eu/
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Resíduos Perigosos 
 

 
IDEIAS PARA AÇÕES 

 
• Organizar uma atividade de Pintura comunitária, recolhendo sobras de tinta 

de lojas da especialidade, fabricantes e famílias e distribuir por instituições de 

caridade.  

• Organizar workshops de FVM (Faça você mesmo). Por exemplo, fabrico de 

produtos de limpeza ecológicos. Esta ação poderá ser também organizada 

em escolas com crianças e adolescentes 

• Criação de Guias para os consumidores com alternativas aos produtos 

perigosos (i.e., mostrar que produtos podem comprar e onde encontrar esses 

produtos). 

• Organizar “repair cafés”: Locais onde as pessoas poderão estar em ambiente 

descontraído a assistir a workshops de reparação de pequenos 

eletrodomésticos e levar os seus próprios eletrodomésticos para reparar 
• Eco-graffiti utilizando tintas ecológicas: Esta iniciativa poderá complementar 

a reabilitação urbana e envolver artistas locais. 
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Prevenção de Resíduos 
 

PORQUE É QUE É TÃO IMPORTANTE? 

A Prevenção na Produção de Resíduos é uma emergência para a União 

Europeia. Os resíduos domésticos duplicaram em peso desde 1970 e 

ficaram num nível muito elevado durante 15 anos. Em 2011, foram 

produzidos 500 Kg de resíduos urbanos por pessoa nos Estados-membros da 

UE (UE-27, média. Fonte: Eurostat). 

Este desperdício é o resultado de modos de produção e de consumo não 

sustentáveis. Além disso, o consumo de produtos (incluindo a sua produção, 

transporte e distribuição) representa cerca de 50% das emissões de GEE que 

contribuem para as alterações climáticas. Este aumento da quantidade de resíduos 

a gerir requer mais infraestruturas de recolha e de tratamento, cujo custo coloca 

uma pressão sobre os orçamentos das autoridades públicas locais e regionais. Neste 

contexto, a prevenção na produção de resíduos tornou-se um conceito simples e 

essencial no domínio da gestão dos resíduos: é um fator técnico fundamental na 

gestão dos resíduos a nível local, mas também uma noção que nos deve lembrar 

da escassez de recursos naturais. 

 

12 BONS HÁBITOS PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO 
 

 

• opte por sacos reutilizáveis; 

• Coloque um adesivo "Publicidade, não obrigado" na sua caixa de 

correio; 

• Evite resíduos alimentares; 

• Compre a granel ou em embalagens de grandes dimensões; 

• Compre produtos ecológicos ou recarregáveis; 

• Beba água da torneira; 

• Utilize pilhas recarregáveis; 

• Restrinja o uso da impressora; 

• Inicie-se na Compostagem; 

• Doe roupas usadas;  

• Empreste ou alugue ferramentas; 

• Repare bens e eletrodomésticos. 
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Prevenção de Resíduos 
 
 

 
IDEIAS PARA AÇÕES 
 

REUTILIZAÇÃO 

• Recolha para reutilização: organizar a recolha de roupas, livros, 

ferramentas, móveis, eletrodomésticos ou outros itens para doá-

los a instituições, escolas ou organizações que façam chegar a 

quem deles necessite; 

• Book Crossing: Traz um livro/Leva um livro 

• Mercados de segunda mão 

• Oficinas de reutilização criativa/exposições/desfiles 

• Organização de “Repair Cafes”/Workshops/eventos/feiras 

• Reutilizar embalagens 

• Reutilização no escritório: ao inutilizar arquivos, recupere as pastas, 

papel impresso de numa só face e outros itens que podem ser 

reutilizados e reutilize-os você mesmo ou doe a escolas, instituições, 

associações ou outras organizações.  

 

REDUÇÃO 

• Promover praticas de compostagem doméstica, organizar visitas aos locais, 

…; 

• Organizar cursos de cozinha para aproveitar os restos de comida; 

• Organizar workshops de leitura das etiquetas (datas limites, de consumo…); 

• Organizar uma ida às compras para mostrar que é possível escolher 

produtos com menos ou nenhuma embalagem; 

• Bar da Água: atividade que visa fazer um teste “Às cegas” para comparar 

o sabor da água da torneira e da água engarrafada; 

• Adotar políticas de compras ecológicas em empresas, escolas, cantinas; 

• Instalar máquinas de café que permitam a utilização de chávenas em vez 

de copos de plástico e não dispensem palhetas de plástico; 
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• Prevenção de Resíduos 
 
 

IDEIAS PARA AÇÕES 

RECICLAGEM 

• Organizar uma visita a um centro / ecocentro para ver in-loco para onde 

vão os resíduos depois de separados; 

• Introduzir práticas de separação em casa, no trabalho, na escola, em 

espaços públicos, com o auxílio de jogos lúdicos; 

• Criar guias práticos e de linguagem acessível para distribuição na 

empresa, escola, bairro, de forma a elucidar relativamente às práticas de 

separação; 

• Organizar sessões de “cinema” sobre a temática e promover o debate 

entre os participantes no final; 

• Organizar uma sessão de esclarecimento no seu prédio para os 

moradores e esclarecer relativamente aos corretos gestos de separação 

de resíduos; 

• Desmistificar alguns “Mitos da Reciclagem” (ver “Recicla Mitos” da 

Sociedade Ponto Verde ou consultar https://www.lipor.pt/pt/mitos-

urbanos-da-reciclagem/) 

https://www.lipor.pt/pt/mitos-urbanos-da-reciclagem/
https://www.lipor.pt/pt/mitos-urbanos-da-reciclagem/

