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Olá, eu sou a Lara Varela tenho 11 anos, e hoje vou vos falar sobre a Economia circular :

Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e

reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de fim-de-vida da economia linear, por novos

fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado, a economia circular

é vista como um elemento chave para promover a dissociação entre o crescimento económico e o

aumento no consumo de recursos, relação até aqui vista como inexorável.

Inspirando-se nos mecanismos dos ecossistemas naturais, que gerem os recursos a longo prazo num

processo contínuo de reabsorção e reciclagem, a Economia Circular promove um modelo económico

reorganizado, através da coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos fechados.

Caracteriza-se como um processo dinâmico que exige compatibilidade técnica e económica

(capacidades e atividades produtivas) mas que também requer igualmente enquadramento social e

institucional (incentivos e valores).

O que é a economia circular 
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Vamos ver um vídeo 



Limpa e fresca é essencial para todas as formas de vida. Infelizmente, 
desde que começámos a inventar máquinas e a construir grandes 
fábricas que a maior parte dos rios, lagos e mares da Europa tem 
sido utilizada como uma forma fácil de nos livrarmos do lixo. Esta 
atitude causou danos a muitas plantas e animais em milhares de 
quilómetros de rios, pondo em risco a saúde humana e poluindo 

também as águas costeiras.

A água



Poluição das Águas é um tipo de poluição causado pelo lançamento de esgoto 
residencial ou industrial não tratados em cursos da água (rios, lagos ou mares) 

ou ainda pela contaminação por fertilizantes agrícolas. O conceito de água 
poluída compreende não só as modificações das propriedades físicas, químicas 
e biológicas da água, mas também a adição de substâncias líquidas, sólidas ou 
gasosas capazes de tornar as águas impróprias para os diferentes usos a que 

se destinam.

Poluição da Água 



Ao aumento da população;
Ao do desenvolvimento urbanístico;
À expansão industrial

Os mares, rios e lagos têm vindo a ser utilizados como um 
gigantesco caixote do lixo, acreditando-se que grandes 
massas de água tudo diluem e tudo dispersam a uma 
velocidade suficiente para evitar qualquer poluição

A poluição da Água está 
associada a diversos 

fatores :



A defesa e conservação da qualidade da água é uma preocupação de vários 
cidadãos, instituições e países. Preocupados com o consumo excessivo da 

água e com o aumento da poluição. Mas mesmo assim ainda há pessoas que 
não se interessam minimamente, com os problemas ambientais. Gostamos 

bastante de ter realizado este trabalho, pois mostrou-nos um pouco mais 
sobre as realidades do nosso mundo. Sentimo-nos mais empenhados e 

motivados para ajudar a melhorar esta catástrofe, começando por corrigir os 
pequenos erros ai em casa 

Conclusão sobre a água 



Vamos ver um vídeo



Vamos !!!!

Vamos a um Desafio 



Para o fim desta apresentação eu 
lanço-vos o um DESAFIO :    

Um Desafio



Vamos lá !!!!
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Para este desafio 
terão de ter MUITA 
IMAGINAÇÃO



R

A

c i

C

E

L R

Para este desafio vão precisar de 



Espero que se divirtam 

Terão de encontrar lixo coisas usadas 
na vossa casa e fazerem um objeto ou 
brinquedo. 
Depois Façam um quadro e 
metam – no lá



Obrigada pela vossa atenção 
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