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O QUE É?
A Missão 360 é um projeto pedagógico de sensibilização 
ambiental promovido pela CELPA - Associação da Indústria 
Papeleira, dirigido às crianças de 1º e 2º ciclo do ensino 
básico (do 2º ao 6º ano) e às suas comunidades.
Tem como principais objetivos:
— Promover os conceitos relacionados com a Economia 
Circular junto das crianças, das suas famílias 
e das comunidades
— Mostrar a estes públicos o funcionamento da indústria 
papeleira, como exemplo de boa prática no âmbito 
da Economia Circular
O projeto gira à volta da história de um herói, o esquilo 
extraterrestre Quico, que viaja até à Terra para ajudar 
as crianças a travar as mentiras que o terrível Dr. Tulha 
conta aos adultos para destruir o nosso planeta.  
A sua missão é recrutar crianças para impedir o Dr. Tulha, 
ajudando-as a conservar os recursos naturais e assegurando 
um futuro sustentável para a Terra. Para isso vai ensinar 
as crianças a perceber o que é a economia circular 
e o lugar da indústria papeleira nesse sistema.

Quem pode participar?
Durante o ano de 2018/2019, o projeto irá funcionar como 
um projeto piloto, envolvendo diretamente as escolas 
de 7 municípios (Aveiro, Constância, Figueira da Foz, Setúbal, 
Torres Novas, Viana do Castelo, Vila Velha de Ródão)
No entanto, os conteúdos pedagógicos são de livre utilização 
por qualquer escola que queira explorá-los.

Em caso de dúvida, fale connosco:
Serviço Pedagógico
info@missao360.com
+351 213 153 066

MISSÃO 360
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A Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA) resulta 
de uma colaboração entre os Ministérios do Ambiente e da 
Educação, de carácter estratégico e de coesão na construção 
da literacia ambiental em Portugal. O Referencial de Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade, previsto na ENEA, assume 
assim especial importância, enquanto documento orientador 
para a implementação desta temática no âmbito da Cidadania 
e Desenvolvimento que integra o currículo nos diferentes ciclos 
e níveis de educação e ensino.
 
A educação ambiental é também parte integrante da Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania, e constitui um 
documento de referência, nas escolas públicas e privadas 
que integram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, 
em convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais.
A Missão 360 pretende ir ao encontro dos objetivos definidos 
nestas estratégias e contribuir para a promoção de atitudes 
e valores, bem como para o desenvolvimento de competências 
imprescindíveis para responder aos desafios da sociedade do 
século XXI, proporcionando recursos educativos desenvolvidos 
tendo em consideração o currículo.

Enquadramento
Curricular
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Com vista à construção do projeto final, será desenvolvido 
ao longo do ano letivo um trabalho de aprendizagem 
exploratório com atividades focadas em subtemas chave 
da economia circular (em linha com as metas curriculares), 
levando a que todas as crianças se possam envolver, 
entender estes novos conceitos e tenham um papel ativo, 
que pode variar consoante as suas características, 
capacidades e interesses. 

Os professores poderão desenvolver o projeto final 
e as atividades exploratórias associadas, consoante achem 
que o tema melhor se enquadra no seu calendário escolar.

Ao longo do ano letivo, haverá um acompanhamento 
da escola, através de contactos com os professores, 
no sentido de se apoiar o trabalho em curso 
e esclarecer dúvidas e questões.
Serão ainda incentivadas as visitas às florestas, aos viveiros 
e às instalações fabris das empresas da CELPA - Associação 
da Indústria Papeleira, estabelecendo assim uma ligação 
direta entre as escolas e os temas.

Neste manual irá encontrar conteúdos pedagógicos base, 
assim como o enquadramento curricular do projeto.
No website www.missao360.com, poderá descarregar fichas 
de atividade, com orientação para a implementação dos 
projetos e atividades a desenvolver para cada ciclo de ensino. 

No início do ano letivo os monitores da Missão 360 
irão visitar cada escola, dar uma aula sobre 
economia circular e lançar o desafio para 
a construção do grande projeto final!
O desafio é diferente consoante o ciclo de ensino: 

  Projetos e 
  Atividades
  Como funcionam?

1º Ciclo 2º Ciclo
Desenvolver 

um conto, peça 
de teatro ou música 
que aborde um ou 
vários dos temas 
da Missão 360

Desenvolver 
um video, peça de 

teatro ou reportagem 
que aborde um ou 

vários dos temas da 
Missão 360
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Estimular a curiosidade
A partir do trabalho por projetos, as crianças têm 
a possibilidade de colocar hipóteses, pesquisar, experimentar, 
verificar e concluir, desenvolvendo a capacidade de continuar 
a aprender e de ser curiosas, encarando os problemas 
e/ou dúvidas como desafios. 

Dar sentido aos saberes e às aprendizagens a partir da 
implementação (“aprender a fazer”)
Ao realizar um projeto, as crianças são colocadas em 
situações próximas da vida real que existem na sociedade, 
proporcionando, assim, a construção de conhecimentos 
e a tomada de consciência de diferentes papéis.

Promover a capacidade de trabalhar com os outros 
No trabalho por projetos existem objetivos impossíveis 
de alcançar isoladamente, surgindo a necessidade de 
cooperar. Todos os intervenientes, adultos e crianças, 
podem ser um recurso, participando e contribuindo com 
experiências, saberes e competências, o que implica 
desenvolver a capacidade de saber escutar, negociar, tomar 
e manter decisões, fazer cedências, oferecer e pedir ajuda, 
partilhar preocupações e avaliar.
 
Desenvolver a capacidade de comunicar 
A comunicação é muito importante no processo de 
aprendizagem, uma vez que permite a partilha de experiências, 
de significados e de conceitos, o que torna possível alcançar 
modos de discurso que integrem as diferenças de significado 
e de interpretação.

   Projetos e 
   Atividades
   Porque é que 
   são importantes?

Estes projetos irão proporcionar aos alunos, não 
só um maior conhecimento sobre economia circular 
e a indústria papeleira, como também irão permitir 
uma melhor compreensão do contexto local onde 
vivem, desenvolvendo simultaneamente 
competências essenciais para a sua formação 
enquanto cidadãos. Nomeadamente: 

Promover o conhecimento empírico 
As crianças dão maior significado às aprendizagens feitas 
de forma empírica, com as quais aprendem através 
de experiências vividas por si no dia-a-dia, na observação 
e através de tentativa-erro.
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COMO É QUE A ECONOMIA CIRCULAR FUNCIONA NA PRÁTICA?
Por exemplo, ao produzirmos um produto, fabricamos de 
modo a que no final do seu ciclo de vida possa ser facilmente 
dividido em cada um dos seus materiais componentes para 
que estes possam ser reutilizados na construção de outros 
produtos. Desta forma, conseguimos poupar novas utilizações 
de recursos naturais.

Na economia atual, compramos um produto e quando ele se 
parte, se estraga ou fica velho, deitamos para o lixo. Se isto 
continuar a acontecer, eventualmente iremos acabar por deitar 
todos os recursos naturais fora.

No modelo de economia circular, o produto avariado é enviado 
para a fábrica, ou para uma oficina de reparação, sempre que 
é necessário arranjar ou melhorar. Se não for possível reparar, 
será desmontado em cada um dos seus componentes 
e transformado noutros produtos.

Durante o processo de fabrico são gerados resíduos 
e subprodutos que podem ser utilizados como matérias-primas 
para outras indústrias, processos e produtos, poupando 
recursos naturais! 
Se pensarmos bem, em muitos casos, nem precisamos sequer 
de comprar certos produtos, podemos alugar ou partilhar 
o seu uso. 

COMO FUNCIONA A NOSSA ECONOMIA ATUALMENTE?
Neste momento funcionamos com um modelo de economia 
linear: fazemos um produto, utilizamos e depois deitamos fora. 
Se isto continuar a acontecer eventualmente a Terra irá acabar 
sem recursos e com muitos resíduos.

O QUE É A ECONOMIA CIRCULAR E PORQUE É IMPORTANTE?
Na economia circular fazemos um produto, utilizamos 
e no final transformamos este produto num outro produto, 
reparamos ou encontramos aplicações para os resíduos 
e subprodutos criados durante o processo de produção. 
Este ciclo poderá funcionar continuadamente, reutilizando 
parte dos recursos e reduzindo a produção de resíduos.

  ECONOMIA
LINEAR E CIRCULAR
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COMO TRANSFORMAMOS ÁRVORES EM PAPEL?
FLORESTAS PLANTADAS
As árvores são plantadas para um dia serem colhidas 
e utilizadas pela indústria da pasta e do papel. As plantações 
florestais são geridas de forma sustentável, procedendo-se 
à replantação permanente de novas florestas, de modo 
a assegurar a biodiversidade e a prevenir incêndios florestais.
TRANSPORTE
As árvores são colhidas de uma forma responsável garantindo 
o balanço equilibrado entre colheita e a (re)plantação de novas 
árvores. A madeira é depois transportada para a fábrica.
FÁBRICA
Os troncos são cortados em pequenas aparas, que são 
sujeitas a processos industriais de cozimento para obter 
a pasta de papel. Tem então lugar o fabrico do papel 
propriamente dito. A pasta é introduzida na máquina de papel, 
juntamente com outros elementos. A folha de papel , produzida 
de forma contínua, é enrolada numa grande bobine (nesta fase 
podem entrar no processo os papéis recuperados pela 
reciclagem). No final o papel é cortado e transformado em 
diferentes formatos para as diversas utilizações.
UTILIZAÇÃO
O papel ou cartão pode ser utilizado em forma de cadernos, 
livros, cartas, jornais, revistas, bilhetes de cinema, sacos para 
compras, papel higiénico, lenços de papel, guardanapos, 
caixas de ovos e outras embalagens.Tudo isto obtido a partir 
das árvores que plantamos e replantamos! 
RECOLHA E RECICLAGEM
O papel usado, depois de recolhido e triado, é transformado de 
modo a poder ser novamente utilizado na fábrica e gerar novo 
papel. Como as fibras provenientes do papel já usado, reciclado, 
vão ficando degradadas e mais fracas é necessário adicionar 
novas fibras frescas de pasta de papel para dar continuidade 
ao ciclo e garantir a qualidade e o desempenho do novo papel. 
Tudo tem origem na floresta!

O papel é um produto natural, reciclável e biodegradável, 
proveniente de uma matéria prima renovável que é a madeira 
de florestas plantadas, respeitando os ciclos naturais.
Os nutrientes no solo, a energia do sol e o carbono retido 
pela fotosíntese, fazem as árvores crescer, as árvores são 
transformadas em papel, que é utilizado e depois reciclado
ou biodegradado podendo  este processo prolongar-se 
por vários ciclos. 

  A CIRCULARIDADE
  DO PAPEL       
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Os resíduos de uma indústria podem ser subprodutos de 
outras, diminuindo a necessidade de uso de matérias-primas 
virgens e criando novas oportunidades de negócio. A este 
processo chamamos simbioses industriais.

A indústria da pasta para papel, do papel e do cartão é um 
exemplo de economia circular, reutilizando internamente 
os seus recursos (ex: reutilização da água usada no processo 
de produção), fechando ciclos e circuitos, e valorizando uma 
parte muito significativa dos seus resíduos.

Adicionalmente, várias fases do processo produtivo de pasta 
e papel geram biomassa florestal como a casca das árvores, 
entre outros materiais  tais como lamas, cinzas ou areias, 
que podem ser reutilizados na própria fábrica ou por outras 
indústrias, como matérias primas secundárias/subprodutos, 
como é o caso da construção civil e seus materiais 
e da agricultura.

A biomassa (ex: cascas de eucaliptos e de pinheiros) e outros 
subprodutos da indústria do papel, são ainda utilizados para 
a produção de energia elétrica verde.

  A CIRCULARIDADE
 DA INDÚSTRIA 
  DO NOSSO PAPEL 
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Se colocado no devido contentor (papelão), o papel usado 
pode começar uma nova vida com outro tipo de utilização.
Não podemos transformar papel usado em papel novo 
para sempre, porque a qualidade do papel diminui cada vez 
que é processado, mas ainda o podemos reciclar algumas 
vezes. Os papéis velhos são usados no fabrico de papel 
novo, sempre em conjunto com alguma pasta de papel
nova (fibras virgens).

O papel usado pode ser reciclado entre 3 a 5 vezes, num 
processo que é conhecido pela cascata da reciclagem:  
papel reciclado; revistas; cartolina; cartão canelado; 
celulose moldada (ex.: caixa de ovos).

O que não pode ser reciclado?
Toalhas de mão, guardanapos, fraldas descartáveis, papel 
para embrulhar alimentos, entre outros.

  RECICLAGEM 
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FUNÇÕES AMBIENTAIS
Produção de oxigénio e remoção de dióxido de carbono
As florestas purificam o ar através da fotossíntese, retendo 
e fixando o carbono e devolvendo o oxigénio à atmosfera.
PROMOÇÃO DA INFILTRAÇÃO DA ÁGUA E FIXAÇÃO DO SOLO
As florestas promovem a infiltração da água da chuva, prevenindo 
cheias. Protegem os solos contra a erosão da chuva e do vento.
ABRIGO PARA A BIODIVERSIDADE
Mais de metade de todos os animais do planeta vive nas florestas.
REGULARIZAÇÃO DO CLIMA
As florestas ajudam a manter o equilíbrio climático e a atenuar 
os efeitos das alterações climáticas.

FUNÇÕES SOCIOECONÓMICAS
PRODUÇÃO DE ENERGIA
As florestas são uma importante fonte de energia, ao produzirem 
madeira geram outros materiais florestais que podem ser 
aproveitados como biomassa para a produção de energia (ramos, 
raízes e folhas).
FORNECIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS
Diversos produtos florestais servem de matérias-primas para 
a construção civil (madeira, cortiça, resina) e para várias indústrias, 
nomeadamente a farmacêutica (plantas medicinais) e a indústria 
do papel (celulose).
ELEVADO VALOR PAISAGÍSTICO E RECREATIVO
A paisagem florestal é atrativa para o turismo e atividades 
de lazer. Quase 60 mil milhões de euros são gerados anualmente 
pelo ecoturismo, a nível mundial.

Existem diferentes tipos de florestas, desde florestas 
naturais às florestas plantadas. Todas são muito 
importantes e complementares.

  A IMPORTÂNCIA
DAS FLORESTAS 
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CRIAÇÃO DE EMPREGO E AUMENTO DO COMÉRCIO
O sector da floresta emprega mais de 13 milhões de pessoas 
pelo mundo. Quase 1% do PIB mundial resulta do comércio 
de produtos florestais.
PROVISIONAMENTO DE ALIMENTOS
Por ano, uma média aproximada de 11kg de alimento por 
habitante da Terra são fornecidos pelas florestas (castanhas, 
pinhões, cogumelos, etc.).

A GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS
A PROCURA DE PRODUTOS DE BASE FLORESTAL NO MUNDO É CADA 
VEZ MAIOR.  A EXPETATIVA É DE QUE A PROCURA ANUAL DE 
MADEIRA TRIPLIQUE ATÉ 2020, PARA MAIS DE 10 BILHÕES M3.
A madeira é um produto natural e biodegradável. No entanto, 
para assegurar o uso sustentável deste recurso é necessário  
gerir responsavelmente as explorações florestais e a utilização 
dos seus recursos.
A gestão florestal sustentável é a administração e o uso das 
florestas de uma forma e a um ritmo que mantenha a sua 
biodiversidade, produtividade, capacidade de regeneração, 
vitalidade, e o potencial para satisfazer, no presente e no futuro, 
funções ecológicas, económicas e sociais relevantes aos níveis 
local, nacional e global, não causando danos a outros 
ecossistemas. E como é possível distinguir os produtos que 
provêm de florestas geridas de uma forma sustentável?
É simples, basta procurar a informação nos rótulos das 
embalagens que muitas vezes é indicada através de certificações.
Em Portugal, as plantações de eucaliptos sob a responsabilidade 
da indústria da pasta e papel são geridas de forma sustentável 
e cumprindo exigentes requisitos de certificação florestal 
internacionais reconhecidos como o FSC® (Forest Stewardship 
Council®) e o PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes). Alguns Produtores e Associações de 
Produtores Florestais têm vindo também a certificar a gestão 
da sua Floresta
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CURIOSIDADES
— A indústria da pasta e papel tem um papel importante para 
a economia portuguesa. As indústrias de base florestal são 
responsáveis por 10% das exportações nacionais, sendo que 
a indústria da pasta e papel representa metade desse valor, 
isto é, 5% das exportações nacionais de bens transacionáveis 
com alto valor acrescentado.
— Portugal é líder europeu na produção de papel de escritório 
de elevada qualidade: uma em cada duas folhas de papel 
de escritório utilizado na Europa é fabricado em Portugal!
— 70% da energia utilizada na indústria do papel em Portugal 
provém de energias verdes renováveis (biomassa), acima 
da média europeia (54%).
— O papel é um recurso natural, renovável, reciclável 
e biodegradável.
— O papel usado pode ser reciclado entre 3 a 5 vezes.
— O papel é o produto mais reciclado na Europa (72%).
— Em Portugal, a floresta cobre cerca de 35% do território.
— A floresta em Portugal pertence quase na sua totalidade 
a cerca de 400 000 proprietários privados e emprega mais 
de 100 000 pessoas. Ao contrário do que acontece no resto 
da Europa, em Portugal o Estado só é proprietário de 2% 
da floresta.
— As florestas são habitat de 80% da biodiversidade terrestre.

  E QUAL É O 
NOSSO PAPEL? 
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— Respeitar e preservar as florestas.

— Colocar o papel no papelão é fundamental 
para que este ciclo funcione e para que o papel 
possa ganhar uma nova utilização.

— Utilizar produtos com base em materiais 
renováveis e recicláveis, produzidos através 
de práticas sustentáveis (ex.: gestão 
florestal sustentável).
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