
Índice 

Escola Secundária D. João II 
Setúbal 

 

Projecto da Turma D, 8º Ano 
Categoria 2: 3º ciclo 

  

 

A professora: Fernanda Ledesma 
 

Ano lectivo: 2007/2008 

 

RRoocckk  IInn  RRiioo::  EEssccoollaa  SSoollaarr  



 

 1 

 
 

 

ÍÍÍÍÍÍÍÍnnnnnnnnddddddddiiiiiiiicccccccceeeeeeee        

 

1. Identificação da Escola ............................................................................................................... 2 

2.Identificação da IPSS:................................................................................................................... 3 

3. Caracterização do projecto......................................................................................................... 4 

4. Organização das tarefas ............................................................................................................. 5 

4.1. Grupo 1. Reciclagem de computadores ............................................................................ 5 

4.2. Grupo 2. Separação do Lixo ............................................................................................... 6 

4.3. Grupo 3. Reciclagem de Pilhas e de tampas..................................................................... 6 

4.4. Grupo 4. Reciclagem de madeira....................................................................................... 7 

4.5. Grupo 5. Formas de Poupar Energia Eléctrica................................................................. 8 

4.6. Grupo 6. Formas de Poupar Água..................................................................................... 8 

4.7. Grupo 7. Irradiação dos telemóveis................................................................................... 9 

4.8. Grupo 8. Reciclagem de tinteiros....................................................................................... 9 

5. Recursos necessários................................................................................................................. 10 

6. Conclusão ................................................................................................................................... 11 

 



 

 2 

11111111........        IIIIIIIIddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEssssssssccccccccoooooooollllllllaaaaaaaa        

 

Escola: Escola Secundária D. João II 

Morada: Rua Dr. Luís Teixeira Macedo e Castro 

Telefone: 265 708 500 

E-mail: djoaoii@mail.telepac.pt ou tic.coordenador@gmail.com 

Site: http://www.esec-d-joao-ii.rcts.pt/ 

 

A Escola Secundária D. João II situa-se na cidade de Setúbal, mais 

especificamente no bairro da Camarinha. É uma zona habitacional de grandes 

dimensões com algum comércio de bairro, bem como alguns restaurantes e 

serviços. Parte da urbanização é constituída por habitação social, existindo 

algumas zonas de habitação degradada.  

Setúbal, é uma cidade abraçada pelo rio e pelo mar e vigiada pela serra, 

proporciona paisagens deslumbrantes e atreitos recantos ao lazer, quer no estuário 

do Sado, quer na serra da Arrábida ou na adjacente costa Atlântica. 

A nossa escola possui uma área aproximada de 32000 m2, por isso dispomos 

de grandes espaços verdes e muitas árvores. Os jardins e os espaços verdes 

tornam a nossa escola, que já tem alguns aninhos, um espaço mais agradável e 

acolhedor, por isso plantamos todos os anos, mais algumas árvores e tentamos 

preservá-las. 

A Educação ambiental é uma das áreas de intervenção do Projecto 

Educativo de Escola em vigor. Assim sendo, resolvemos entrar nesta aventura, o 

concurso “Rock in Rio: Escola Solar”, pois vamos ajudar a nossa escola a manter os 

seus graciosos espaços verdes.  

Com as acções que pretendemos implementar, vamos tentar racionalizar 

alguns desperdícios de energia na escola e no meio envolvente. 

O nosso projecto chama-se , pois as vamos actuar 

sobre formas de melhorar o ambiente, mas as TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) terão um papel fundamental em todo o processo, pois será 
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necessário escrever cartas a empresas, fazer folhetos informativos, cartazes de 

divulgação, apresentações para as sessões de sensibilização para a comunidade, 

mas também as restantes disciplinas terão um papel muito activo e não menos 

importante.  

Além da orientação dos nossos professores, contámos com o apoio do 

Conselho Executivo e com a parceria da APPACDM e estamos a contactar 

empresas para nos ajudarem nesta missão. 

 

 

22222222........IIIIIIIIddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        IIIIIIIIPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSSSSS::::::::        

 
IPSS: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência 

Mental – APPACDM 

Morada: Av. São Francisco Xavier, 8 ,  Cave 

2910 Setúbal 

Contribuinte n.º 504 646 869 

Professor envolvido no projecto: José Maria Salazar 

Site: http://www.appacdmsetubal.pt/ 

A sua missão é apoiar pessoas com deficiência mental, bem como as suas 

famílias na conquista de uma cidadania e também contribuir, directa e 

indirectamente, para a melhoria da sua qualidade de vida.  

Cabe a todos os agentes intervenientes da instituição contribuir de todas as 

formas possíveis para a assumpção dessa condição abrangente de ser, criando 

condições e métodos para a minimização das diferenças. Assumindo a luta pela 

igualdade de oportunidades.  

   Os objectivos principais da APPACDM definem a sua política e estratégia 

de actuação e estão presentes nos Estatutos da Instituição, que são:  

• Promover a integração na sociedade do cidadão com deficiência mental 

respeitando os princípios de, normalização, personalização e 

individualização do bem-estar;  
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• Defender e promover os reais interesses bem como a satisfação das 

necessidades do deficiente mental nas instituições no trabalho bem 

como no lar e na sociedade, tendo como princípios básicos:  

o Fazer escolhas; Crescer nas relações; Partilhar lugares comuns; 

Desenvolver capacidades; Ser tratado com respeito e ter um papel 

socialmente valorizado,  

 

33333333........        CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaacccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddoooooooo        pppppppprrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeeccccccccttttttttoooooooo        
 

Tema do projecto:  

Professor Responsável pelo projecto: Fernanda Maria Pires Ledesma 

Categoria a que concorremos: 2º Categoria – 3º ciclo do Ensino Básico – 8º D 

Nível de escolaridade: 8º ano, Turma D 

Nomes dos Alunos Concorrentes: 

 
n.º  Nome n.º  Nome 

1 Ana Margarida Gomes Vitorino 14 Joana Vaz Muge 

2 Ana Margarida M. da Cruz C. Gomes 15 Lavínia Filipa Duque da Silva Grilo 

3 Ana Patrícia Vasques Luís  16 Luana Martins Gamito 

4 Ana Rita Gomes Costa 17 Luís Miguel Dinis Cordeiro 

5 Aurélio Filipe Jesus Bordalo 18 Marco Miguel Martins de Matos 

6 Carlos Miguel Caixeirinho dos Santos 19 Marta Filipa Paulino Pires Lourenço 

7 Cláudia Raquel dos Santos Ganilho 20 Marta Isabel Martins da Silva 

8 Daniela Alexandra Marques Beijinho 21 Nuno Filipe Patinho Matos Manco 

9 Diogo José Pires Ferreira do Vale 22 Pedro João Bilé Barranha 

10 Fábio André Louro Catarrinho 23 Pedro Miguel Afonso Costa 

11 Inês Sofia do Rosário Venâncio 24 Rafael Filipe Severino Morais 

12 Joana Catarina Pires Sineiro 25 Telma Sofia  Liberato Pereira  

13 Joana Isabel Gonçalves Domingo 26 Ruben Silva Mendes 

FFoottooggrraaffiiaa  ddaa  TTuurrmmaa    
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44444444........        OOOOOOOOrrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddaaaaaaaassssssss        ttttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeffffffffaaaaaaaassssssss                

Somos 26, era difícil organizar as tarefas, por isso, dividimos a turma em 

grupos de trabalho de três ou quatro elementos. Cada grupo identificou um 

problema, existente na escola ou para apoiar a nossa parceira a APPACDM. Será 

nestes problemas que vamos centrar a nossa actuação e tentar encontrar uma 

solução para melhorar e preservar o ambiente na nossa escola. RECUPERAR é o 

nosso lema.  

Já temos uma mascote o Máximo. O máximo foi desenhado pelo Luís 

Cordeiro. É uma mascote simpática.  

 

    

4.4.4.4.1. Grupo1. Grupo1. Grupo1. Grupo 1. Reciclagem de computadores 1. Reciclagem de computadores 1. Reciclagem de computadores 1. Reciclagem de computadores    
 

Marco Matos; Nuno Manco; Luís Cordeiro 

A escola possui inúmeras despensas que estão cheias de equipamento informático 
avariado e desactualizado, mais conhecido como “lixo informático” 

A nossa acção vai ser tentar encontrar uma solução para que este equipamento seja 
reciclado. 

Tentar sensibilizar a comunidade nas duas instituições e na comunidade do meio 
envolvente para a reciclagem de “lixo informático”. 

Calendarização Actividades 

1º Período 

• Pesquisar informação sobre este problema; 

• Planear as tarefas; 

• Encontrar uma empresa que faça a reciclagem;  

• Contactar a empresa (anexo I). 

2º e 3º período 

• Elaborar um folheto informativo sobre os cuidados a ter com 
equipamento e consequências para o ambiente. 

• Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de esclarecimento 
à comunidade educativa. 

• Implementação da recolha do lixo informático nas duas instituições. 

• Construção de um jogo sobre este tema. (multimédia). 
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4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Grupo Grupo Grupo Grupo 2222. . . . Separação do LixoSeparação do LixoSeparação do LixoSeparação do Lixo    
 

Aurélio Bordalo; Ana Patrícia Luís; Ruben Mendes 

Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo 
produtivo o que jogamos fora. 

O primeiro passo é perceber que o lixo é fonte de riqueza e que para ser reciclado deve ser 
separado. 

A escola possui locais onde a separação pode ser realizada de formas distintas. Por 
exemplo na maior parte das salas de aula a maior parte do lixo é papel, no entanto tudo é 
colocado no mesmo recipiente. No bar será necessário, fazer a separação de vidro, metal e 
plástico. 

A nossa acção vai ser tentar identificar que tipo de separação de lixo deve ser efectuada 
em cada espaço da escola. 

Tentar sensibilizar a comunidade nas duas instituições e na comunidade do meio 
envolvente para a separação do lixo. Perto da escola existe o contentor amarelo, verde e 
azul. 

Calendarização Actividades 

1º Período 

• Pesquisar informação sobre este problema; 

• Planear as tarefas; 

• Identificar que tipo de lixo faz sentido separar em cada local, salas, bar, 
refeitório, etc…;  

2º e 3º período 

• Construir recipientes nas aulas de Artes e Ofícios e de educação 
Tecnológica para a separação do lixo. 

• Elaborar um folheto informativo sobre a separação do lixo. 

• Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de esclarecimento 
à comunidade educativa. 

• Promover da separação do lixo, colocando os recipientes nas salas. 

• Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 
    

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Grupo Grupo Grupo Grupo 3333. . . . Reciclagem de Pilhas e de tampasReciclagem de Pilhas e de tampasReciclagem de Pilhas e de tampasReciclagem de Pilhas e de tampas    
 

Marta Silva, Joana Muge, Daniela Beijinho 

Actualmente a maioria dos alunos têm MP3 ou outros equipamentos electrónicos 
equivalentes que utilizam pilhas, pensamos que seria um bom problema tentarmos 
sensibilizar a população escolar para a reciclagem de pilhas. 

A solidariedade também é um tema que nos agrada, por isso vamos actuar também na 
recolha de tampas plásticas com vista à troca de tampas por material ortopédico que será 
oferecido à APPACDM. 

A nossa acção vai ser tentar sensibilizar a população escolar para reciclagem de pilhas e 
de tampas. 
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Calendarização Actividades 

1º Período 

• Pesquisar informação sobre estes problemas; 

• Planear as tarefas; 

• Contactar a Sociedade Ecopilhas de forma a assinar um protocolo de 
colaboração e tornar a escola agente Ecopilhas (Anexo I- protocolo 
assinado) 

• Contactar a equipa do Hospital de São Bernardo - Setúbal que 
dinamiza o projecto. 

2º e 3º período 

• Implementação campanha de recolha de pilhas nas duas instituições de 
forma a obter 150 kg até final de Maio de 2008.  

• Colocação dos pilhões e dos recipientes para as tampas de plástico. 

• Implementação da campanha de recolha de pilhas e de tampas.  

• Campanhas de recolhas de pilhas e de tampas 

o Elaborar um folheto informativo sobre vantagens da reciclagem de 
pilhas. 

o Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de 
esclarecimento à comunidade educativa.  

o Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 

• Troca das tampas conseguidas pelo material ortopédico. 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Grupo Grupo Grupo Grupo 4444. . . . Reciclagem de madeiraReciclagem de madeiraReciclagem de madeiraReciclagem de madeira    
Pedro Costa; Fábio Catarrinho; Rafael Morais; Diogo Vale 

Alguns armários e placards na escola têm um aspecto deteriorado.  

A nossa acção vai ser tentar sensibilizar a população escolar para preservação do 
equipamento escolar. 

Calendarização Actividades 

1º Período 
• Pesquisar informação sobre estes problemas; 

• Planear as tarefas; 

2º e 3º período 

• Elaborar um folheto para sensibilização da comunidade escolar para 
não estragarem armários e os placards. 

• Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de esclarecimento 
à comunidade educativa, sobre a reciclagem de madeira.  

• Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 

• Sessões de demonstração de reciclagem de madeira, realizadas em 
Artes e Ofícios e Educação Tecnológica.  

• Recuperação de equipamentos (placards e outros) com o apoio do 
atelier de manutenção. 

• Colocação dos placards construídos em madeira. 
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4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Grupo Grupo Grupo Grupo 5555. . . . Formas de Poupar Energia EléctricaFormas de Poupar Energia EléctricaFormas de Poupar Energia EléctricaFormas de Poupar Energia Eléctrica    
 Ana Vitorino; Ana Margarida Gomes; Ana Rita; Cláudia Ganilho 

Poupar energia eléctrica na escola  
A nossa acção vai ser identificar formas de poupar energia eléctrica na escola. 
Calendarização Actividades 

1º Período 

• Pesquisar informação sobre estes problemas; 
• Planear as tarefas; 
• Contar a EDP para nos fornecer mais informação sobre este tema(anexo 

I). 

2º e 3º período 

• Elaborar um folheto para sensibilização da comunidade escolar para 
poupar energia. 

• Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de esclarecimento 
à comunidade educativa, sobre as vantagens de poupar energia.  

• Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 
• Substituição gradual das lâmpadas na escola por lâmpadas 

económicas. 
• Divulgação de procedimentos correctos a ter em cada local, com vista à 

poupança de energia, por exemplo salas de computadores entre outros. 
• Realização de sinalética com procedimentos correctos.  
• Colocação de sinalética que alerte para os procedimentos correctos, em 

locais com equipamento tecnológico e outros com vista à racionalização 
de energia eléctrica. 

 

4.6. 4.6. 4.6. 4.6. Grupo Grupo Grupo Grupo 6666. . . . Formas de Poupar ÁguaFormas de Poupar ÁguaFormas de Poupar ÁguaFormas de Poupar Água    
Joana Sineiro; Luana Gamito; Telma Pereira, Marta Lourenço 

Nas escolas há um grande desperdício de água devido a muitas razões. Por exemplo, nas 
casas de banho costuma haver (fugas de água) no autoclismo, muitas vezes os bebedouros 
ficam a deitar água, porque uma pessoa deixou-o mal fechado ou quando o objecto já não 
está em condições já não se consegue trabalhar com ele (ligar, desligar, etc). 
 
A nossa acção vai ser identificar formas de poupar água na escola. 
Calendarização Actividades 

1º Período 
• Pesquisar informação sobre estes problemas; 
• Planear as tarefas; 
• Identificação de locais onde há desperdício de água. 

2º e 3º período 

• Elaborar um folheto para sensibilização da comunidade escolar para 
poupar água. 

• Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de esclarecimento 
à comunidade educativa, sobre as vantagens de poupar água.  

• Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 
• Divulgação de procedimentos correctos a ter em cada local, com vista à 

poupança de água.  
• Realização de sinalética com procedimentos correctos.  
• Colocação de sinalética que alerte para os procedimentos correctos, em 

locais previamente identificados. 
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4.7. 4.7. 4.7. 4.7. Grupo Grupo Grupo Grupo 7777. . . . Irradiação dos telemóveisIrradiação dos telemóveisIrradiação dos telemóveisIrradiação dos telemóveis    
  Inês Venâncio; Lavinia Grilo; Joana Domingo 

Perigos da erradicação emitida pelos telemóveis  
Tendo em conta que toda população escolar possui telemóvel, a nossa área de actuação 
será alertar para os perigos de erradicação dos telemóveis. Perigos para o som demasiado 
alto; Posição correcta na utilização dos equipamentos tecnológicos. 
Calendarização Actividades 

1º Período 
• Pesquisar informação sobre estes problemas; 
• Planear as tarefas; 

2º e 3º período 

• Elaborar um folheto informativo para a comunidade escolar  
• Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de esclarecimento 

à comunidade educativa, sobre os perigos existentes e cuidados a ter.  
• Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 

 

4.84.84.84.8. Grupo. Grupo. Grupo. Grupo 8 8 8 8. Reciclagem de . Reciclagem de . Reciclagem de . Reciclagem de tinteirostinteirostinteirostinteiros    
Carlos Santos; Pedro Barranha 

Do ponto de vista ecológico, lançar um cartucho de tinta ou toner, ou uma fita matricial, é 
hoje em dia um autêntico atentado ao ambiente, pois não são biodegradáveis.  Uma 
redução substancial na produção de resíduos tóxicos ao meio ambiente em todo o 
processo de reciclagem. 
A nossa acção vai ser fazer uma campanha de recolha de tinteiros para reciclar. 

Tentar sensibilizar a comunidade nas duas instituições e na comunidade do meio 
envolvente para a reciclagem de tinteiros. 

Calendarização Actividades 

1º Período 

• Pesquisar informação sobre este problema; 

• Planear as tarefas; 

• Encontrar uma empresa que faça a reciclagem;  

• Contactar a empresa.(anexo I) 

2º e 3º período 

• Campanhas de recolha de tinteiros 

o Elaborar um folheto informativo sobre vantagens da reciclagem de 
tinteiros. 

o Realizar uma apresentação electrónica para a sessão de 
esclarecimento à comunidade educativa.  

o Construção de um jogo didáctico sobre este tema. (multimédia). 

• Implementação da recolha de tinteiros nas duas instituições. 

• Colocação dos recipientes para os tinteiros. 
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O 1º período será essencialmente para: 

 Organização do projecto; 

 Contacto com empresas e instituições através de carta, telefone e email; 

 Estabelecer protocolos. 

2º Período e 3º período 

 Realização de algumas visitas de estudo aos locais e instituições envolvidas. 

 Construção dos materiais necessários, caixas de recolha de papel, sinalética entre 

outros. 

 Implementação das campanhas 

 Realizarão cartazes e panfletos informativos.  

 Promoção das sessões de divulgação nas duas instituições, dirigidas a toda a 

comunidade escolar, incluindo os pais e encarregados de educação. 

 Construção de jogos didácticos sobre os temas, para serem todos compilados num 

CD-ROM. 

 Dinamização de um espaço na plataforma de eLearning 

(http://projectos.ese.ips.pt/djoaoii/course/view.php?id=164)   

 Elaboração de uma página web, para o site da escola. 

 

55555555........        RRRRRRRReeeeeeeeccccccccuuuuuuuurrrrrrrrssssssssoooooooossssssss        nnnnnnnneeeeeeeecccccccceeeeeeeessssssssssssssssáááááááárrrrrrrriiiiiiiioooooooossssssss                

A escola possui estes recursos • Elaboração de 
Documentos;  

• Contacto com 
empresas; 

• realização de 
protocolos. 

• Computadores 
• Impressora 
• Scanner 
• Ligação à Internet  
• Papel 
• Cartolinas 
• Cd-Roms 
• Custos de expedição de 

correio 

Custos suportados pela escola 

• Construção de 
recipientes; 

• Manutenção de 
Placards e Armários; 

• Troca Gradual de 
Lâmpadas 

• Sinalética 

• Madeira; 
• Corticite 
• Verniz 
• Cola 
• Lâmpadas económicas 

Custos previstos pelo clube de 
manutenção, material utilizado 
nas aulas de Artes e Ofícios e 

Educação Tecnológica, 
suportados pela escola 
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66666666........        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssããããããããoooooooo        

  

Este projecto promove articulação com umas das áreas de áreas de 

intervenção do Projecto Educativo de Escola, Educação Ambiental.  

Foi incluído no Projecto Curricular de Turma do 8º Ano, turma D e será 

desenvolvido em articulação com o Conselho de Turma. 

Terá um desenvolvimento central em Estudo Acompanhado (TIC), mas 

contará com a participação da maior parte das disciplinas. 

O projecto será orientado pelos professores e a acção centrada nos alunos 

pois eles terão de identificar problemas, organizar documentos, cartazes, 

panfletos, apresentações electrónicas em Estudo Acompanhado (TIC), elaborar 

recipientes, sinalética, recuperar placards, fazer demonstrações de reciclagem de 

papel, madeira entre outras nas aulas de Artes e Ofícios e Educação Tecnológica. 

As Ciências Naturais e Físico-Quimíca contribuirão com esclarecimentos sobre os 

conteúdos e vocabulário específico do tema. 

Todo este processo envolve o desenvolvimento de competências necessárias 

à formação de cidadãos intervenientes, desde a pesquisa até à implementação de 

campanhas de recolha de materiais, incluindo a componente de solidariedade. 

 

A Professora Responsável 

(Fernanda Ledesma) 

 

O Presidente do Conselho Executivo 

(Ramiro Sousa) 

 

   O Professor Responsável na APPACDM 

(José Maria Salazar) 
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Nos os alunos do 8º ano, turma D, estamos decididos a cumprir este 

projecto. 

 

n.º  Nome Assinatura 

1 Ana Margarida Gomes Vitorino  

2 Ana Margarida M. da Cruz C. Gomes  

3 Ana Patrícia Vasques Luís   

4 Ana Rita Gomes Costa  

5 Aurélio Filipe Jesus Bordalo  

6 Carlos Miguel Caixeirinho dos Santos  

7 Cláudia Raquel dos Santos Ganilho  

8 Daniela Alexandra Marques Beijinho  

9 Diogo José Pires Ferreira do Vale  

10 Fábio André Louro Catarrinho  

11 Inês Sofia do Rosário Venâncio  

12 Joana Catarina Pires Sineiro  

13 Joana Isabel Gonçalves Domingo  

14 Joana Vaz Muge  

15 Lavínia Filipa Duque da Silva Grilo  

16 Luana Martins Gamito  

17 Luís Miguel Dinis Cordeiro  

18 Marco Miguel Martins de Matos  

19 Marta Filipa Paulino Pires Lourenço  

20 Marta Isabel Martins da Silva  

21 Nuno Filipe Patinho Matos Manco  

22 Pedro João Bilé Barranha  

23 Pedro Miguel Afonso Costa  

24 Rafael Filipe Severino Morais  

25 Telma Sofia  Liberato Pereira   

26 Ruben Silva Mendes  
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AAAAAAAAnnnnnnnneeeeeeeexxxxxxxxoooooooo        IIIIIIII        
 
a) Protocolo: Ecopilhas- Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores 

b) Carta à EDP 

c) Carta à empresa que faz reciclagem de tinteiros 

d) Carta ao Centro de Recolha de Lixo Electrónico 

 

 
 
 
 


