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Às voltas no supermercado

Ir às compras faz parte da rotina das famílias
e é um momento no qual podes participar.
Como?
Recordando aos adultos que devem fazer compras
de forma inteligente e sustentável.
Explica aos adultos que devem comprar apenas o que
necessitam. E que assim estão a ser sustentáveis.
Verdade.
Se comprarmos apenas o necessário estamos a:
- Ajudar o ambiente, uma vez que não criamos
resíduos em excesso;
- Ajudar a sociedade, uma vez que ficamos mais
saudáveis e aproveita-se o que sobra para quem
mais necessita;
- Ajudar a economia, uma vez que poupamos
dinheiro;

- Recorda também aos adultos que devem
preparar uma lista de compras antes de sair
de casa.

Às voltas no supermercado

9 truques que podes ensinar
aos adultos:
1. Fazer uma lista das refeições da semana
e identificar o que é necessário para cada
uma dessas refeições
 o comprar apenas o necessário evita-se
A
o desperdício.

2. C om a lista pronta, escolher o supermercado
de acordo com o que temos na lista, o tempo
disponível e a distância de casa

5. Ler os rótulos com atenção
O rótulo é uma espécie de Cartão do Cidadão,
que contém toda a informação do produto.
Por exemplo: prazo de validade, ingredientes,
modo de usar, informação nutricional, se é tóxico
(perigoso), entre outra informação.

3. Fazer as compras com tempo e sem fome
Com tempo poderás comparar produtos e optar
pelas melhores escolhas.

4. Levar sacos de compra reutilizados
(incluindo isotérmicos)

Ao reutilizar sacos estás a ser amigo do ambiente.
Lembra-te de que os sacos isotérmicos servem
para transportar produtos congelados.

TABELA NUTRICIONAL

rótulo
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6. Escolher produtos amigos do ambiente
Para te ajudar a decidir existem quatro rótulos
especiais:
Rótulo Ecológico – atribuído a
produtos que têm um reduzido impacto
ambiental.
Ponto Verde – significa que a
embalagem será recolhida, separada,
reciclada ou incinerada, o que contribui
para um ambiente melhor.
Eurofolha – significa que é um produto
de agricultara biológica, que tem
impacto ambiental reduzido.
Etiqueta energética dos equipamentos
elétricos – mostra o consumo energético
do produto elétrico. Quanto mais
pequena for a seta menor o impacto
ambiental.

7. R eduzir as embalagens
Procura produtos sem embalagem, ou embalagem
pequena. Quando a embalagem estiver vazia
coloca-a no ecoponto correto!

8. Escolher produtos de época
Para aprenderes mais sobre frutos e hortícolas de
época vai ao site www.missao.continente.pt

9. Verificar o talão das compras
Com a ajuda de um adulto confere se todas
as compras constam no talão. Guarda o talão
num local seguro porque poderás ter de trocar
um produto.
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De volta a casa
1. Tudo tem o seu lugar
Quando as compras incluem congelados é
importante seguir logo para casa, para colocar
os produtos no congelador. Assim evita-se que
os produtos descongelem e percam qualidade!
Arrumar as compras também requer alguns truques!
Ora, toma nota:
• Segue as instruções dos rótulos e tem cuidado com
os produtos tóxicos (aqueles que têm um símbolo
com caveira);
• Na despensa coloca os produtos que já lá estavam
à frente e coloca os que acabas de trazer atrás;
• No frigorífico segue a seguinte ordem (Vê a
imagem ao lado).

Congelador
Organiza os alimentos como te
parecer mais lógico.

Porta
Prateleira de cima

Leite, sumos, ovos e manteiga.

Iogurtes, queijo, e compotas.

Prateleira do meio
Alimentos mais sensiveis como carne e
peixe cru, fiambre e pratos cozinhados.

Gaveta
Frutas e hortícolas frescos.

Às voltas no supermercado

De volta a casa
2. Reciclagem
Por último, faz sempre a separação do lixo!
Lembra-te de que: papel é no azul, vidro é no
verde, plástico e alumínio são no amarelo!

plástico e
alumínio

papel

vidro

Agora que sabes as dicas todas, ensina aos adultos
a serem mais sustentáveis quando vão às compras!

