PRESERVE O AMBIENTE! SINTA O VERDADEIRO ESPÍRITO DO NATAL!
Época do ano em que as pessoas estão mais dispostas a partilhar, confraternizar, ajudar quem
mais precisa... E por que não o ambiente? Afinal, estaremos a ajudar as gerações vindouras, que
têm os mesmos direitos de usufruir os recursos naturais de que dispomos actualmente.
Uma árvore de Natal é parte da tradição natalícia e contribui para que as festas sejam uma
experiência real e enriquecedora. Opte por pinheiros artificiais, mas se preferir um natural, escolha
um proveniente da limpeza das matas (informe-se junto da Câmara Municipal).
Podemos ter um Natal mais amigo da Terra, dizendo não ao consumo exagerado e optando por
soluções mais amigas do Ambiente. Aqui ficam algumas sugestões:

PRENDAS
CULTURAIS
Porque não oferecer
um livro, um bilhete de
teatro ou cinema, uma
assinatura de
revista…

PRODUTOS
BIOLÓGICOS
Que tal ter uma
fantástica ceia de
Natal só com
produtos
biológicos?!

SOLIDARIEDADE
Ofereça livros, roupas
brinquedos, que já
não usa. Poderá
contribuir para que
mais pessoas
tenham um Feliz
Natal!

RACIONALIDADE
Gaste apenas em
função das suas
possibilidades… Evite
o endividamento. Seja
criterioso nas suas
escolhas.

CERTIFICADOS
DE COMPENSAÇÂO
DE EMISSÕES
Em Portugal, no mês de
Dezembro de 2005, os
carros queimaram 158.000
ton de gasolina, 14% mais
que em Novembro e 5%
mais que a média mensal
do ano.
PRODUTOS
SUGESTÃO
RECARREGÁVEIS
Porque não oferecer
Se oferecer
Certificados de
brinquedos aos
compensações de
seus filhos prefira os
emissões?! 10€ são
que utilizam pilhas
suficientes para 4 merecarregáveis, pois
ses de poluição de
são mais amigas do
um carro
ambiente.
ECOPONTO
Separe o
papel /cartão e as
embalagens de
plástico ou metal que
embrulham as suas
prendas, assim como,
o vidro e as pilhas.

NATAL
SUSTENTÁVEL

A LIPOR DESEJA VOTOS DE UM FELIZ NATAL REPLETO DE ALEGRIA E
COM TODO O RESPEITO PELO AMBIENTE…
MARQUE A DIFERENÇA…O SEU GESTO É MUITO IMPORTANTE!

