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Canção dos 3 R

• Para o mundo salvar, refrão :

• Temos de reciclar Verde, amarelo, azul e
branco

• Como as tuas mãos São as cores dos ecopontos

• A torneira podes fechar Já sabes o que fazer

• E a água poupar E o planeta proteger

• Tens de reduzir Re Re Re Reciclar

• E o planeta Re Re Re Reutilizar

• Não destruir Re Re Re Reduzir

E o planeta não destruir

• A torneira podes fechar

• E a água poupar

Bis 
3x

Bis

Áudio da musica



• A economia circular é um conceito económico que faz 
parte do desenvolvimento sustentável e de conceitos 
económicos inspirados nomeadamente em noções 
de permacultura económica, de economia verde, 
de economia de uso ou da economia de funcionalidade, 
da economia desempenho e da ecologia industrial, e que 
emerge como alternativa à economia linear..

• Conforme concebida por seus criadores, esta economia 
consiste num ciclo de desenvolvimento positivo contínuo que 
preserva e aprimora o capital natural, otimiza a produção de 
recursos e minimiza riscos 
sistémicos administrando stocks finitos e fluxos renováveis.

• No fim, este modelo pretende acabar com ineficiências, ao 
longo ciclo de vida do produto, desde a extração das 
matérias-primas até à sua utilização, pelo consumidor, 
através de uma gestão mais eficiente dos recursos naturais, 
minimizando ou erradicando a criação de resíduos e 
prolongando, ao máximo, a vida útil e o valor do produto. 
Seu objetivo é manter produtos, componentes e materiais 
em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo.

• A nível da União Europeia a Comissão tem adoptado, desde 
Dezembro de 2015, medidas destinadas a promover e a 
financiar este tipo de economia circular.



Quiz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MpukvsBnTUeL
XDer1fxPXWb1mlTPyTNMv74W_MmkdsRUMlpWVjlZR1VTUU9BWlBaS
DhXVDg0Qlc3SS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MpukvsBnTUeLXDer1fxPXWb1mlTPyTNMv74W_MmkdsRUMlpWVjlZR1VTUU9BWlBaSDhXVDg0Qlc3SS4u
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