
SÃO PÁSSAROS? AVIÕES? 
NÃO! SÃO OS SUPER-MED!

JUNTOS para FAZER O IMPOSSÍVEL.

Os medicamentos devem manter-se afastados e fora do alcance das crianças, pelo 
que elas não devem participar na seleção e recolha dos resíduos de medicamentos 
que têm em casa. O envolvimento de crianças na Missão Ambiente tem por objetivo 
sensibilizá-las para as questões ambientais, educando-as para o futuro.

Atenção: 

www.missaoambiente.pt
800 919 950
info@missaoambiente.pt

Consulte o regulamento
e saiba mais em:Apoio institucional:



A VALORMED é uma entidade sem fins lucrativos, licenciada pelos 
Ministérios do Ambiente e da Economia, a quem foi atribuída a gestão

dos resíduos das embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Criada 
em 1999, veio responder ao desafio inadiável de implementar um sistema 

autónomo para a recolha e tratamento dos resíduos de medicamentos, 
conduzindo a um processo de recolha e tratamento seguros. Desta forma, 

evita-se que, por razões de saúde pública, estejam "acessíveis" como 
qualquer outro resíduo urbano.

 O que posso entregar na Farmácia?
Devemos ter consciência de que os resíduos dos medicamentos fora de uso 
podem ser perigosos para o ambiente e para a saúde dos cidadãos e, por 
isso, deitá-los no lixo ou despejá-los nos esgotos domésticos vai contaminar 
os solos e águas. Por isso, se já não precisa deles ou estão fora de prazo, 

entregue-os numa farmácia.

Saiba o que pode entregar:

Junte-se a esta Missão.

O que é a VALORMED?

Embalagens

Folhetos
informativos

Blisters

Frascos

Copos e colheres
doseadoras

EtcAmpolas

Saquetas

Bisnagas

A Missão Ambiente é um projeto de caráter pedagógico e ambiental promovido pela VALORMED. 
O objetivo é sensibilizar os alunos e toda a comunidade escolar para a importância do correto 

encaminhamento a dar às embalagens vazias e medicamentos fora de uso.

Neste ano letivo de 2017-2018, queremos contar com a participação dos alunos do 1º ciclo dos 
Agrupamentos de Escolas Básicas [EB] e Agrupamentos de Escolas Básicas e Secundárias [EBS] de 
Portugal Continental. Os Super-Med vão ser a cara e voz desta missão, que têm uma super-missão 
para cumprir: espalhar a mensagem de que é necessário preservar o ambiente em que, uma das 

maneiras, é fazer regularmente a entrega dos resíduos de medicamentos nas Farmácias. 

Mas, afinal, como vai funcionar esta missão? Utilizando critérios de proximidade geográfica, 
vamos associar várias Farmácias a um Agrupamento de Escolas. Ao longo da ação, os Pais, 
Familiares e Amigos adultos dos alunos do Agrupamento devem entregar nessas farmácias os 
resíduos de medicamentos que recolheram em casa, os quais serão quantificados a favor do 

Agrupamento. No final, os 6 Agrupamentos que reunirem, nas Farmácias que lhes foram 
atribuídas a maior quantidade de resíduos de medicamentos, em quilogramas, serão premiados
com Cartões Oferta FNAC, que irão utilizar na aquisição de equipamentos e/ou materiais que 

considerem necessários para o desenvolvimento da sua atividade pedagógica.

De 27 de novembro até 6 de abril de 2018, contamos com os seus super-poderes: faça 
uma inspeção à sua Farmácia de casa, recolha os resíduos de medicamentos que já não

usa ou estão fora de prazo e entregue-os nas Farmácias associadas ao seu Agrupamento. 

Com a sua ajuda, queremos dizer missão cumprida!
Descubra tudo sobre esta Missão em www.missaoambiente.pt.
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