
JUNTOS para FAZER O IMPOSSÍVEL.

De 27 de novembro de 2017 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 Escolar. Deste modo, pode também vir a 
ajudar os super-heróis desse Agrupamento a ganhar prémios.

Missão Ambiente. Uma Missão de todos.
 



O que são as embalagens vazias e medicamentos fora de uso?
São os medicamentos que deixou de usar, aqueles que ultrapassaram
o prazo de validade e os elementos que, de alguma forma, estiveram em
contacto com medicamentos.

As embalagens vazias e os medicamentos fora de uso poluem
o ambiente?
Sim, podem ser perigosos para o ambiente e para a saúde. Deitá-los no lixo 
comum ou despejar o seu conteúdo nos esgotos domésticos vai contaminar 
os solos e águas. 

Que resíduos devemos entregar na Farmácia?
Independentemente de conterem restos de medicamentos, devemos entregar:

Embalagens

Folhetos
informativos

Blisters

Frascos

Copos e colheres
doseadoras

Ampolas

Saquetas

Bisnagas

Etc.

Atenção: 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.

Consulte o regulamento e saiba mais em:

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

O que não deve entregar ou depositar nos contentores
existentes nas farmácias?
Agulhas ou seringas • Termómetros • Aparelhos elétricos ou eletrónicos
Gaze • Material cirúrgico • Produtos químicos • Radiografias

O que acontece ao que entrega na farmácia?
Os materiais são separados e classificados no Centro de Triagem da Valormed 
e depois são enviados a operadores de gestão de resíduos que fazem o seu 
tratamento final: reciclagem dos materiais de embalagem (papel, plástico, 
vidro, compósitas) e incineração segura com valorização energética dos 
restantes materiais.
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