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MISSÃO 360
DEFENDER A TERRA È 

O NOSSO PAPEL!

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 e às suas comunidades.

A NOSSA AVENTURA
O herói, o esquilo extraterrestre 
Quico, 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, 
como os seus filhos, para travar 
o Dr. Tulha, e conservar 
os recursos naturais assegurando 
um futuro sustentável para a Terra. 
Vamos ensinar as crianças 
a perceber o que é a economia circular 
e o lugar da indústria papeleira nesse 
sistema.
Conheça melhor a história do Quico em 
www.missao360.com 

A MISSÃO 360 NAS ESCOLAS
As escolas receberão uma visita da Missão 360, 

onde aprenderão tudo o que precisam sobre 
economia circular. 

Serão incentivadas a desenvolver um projeto 
— um conto, uma peça de teatro, uma música, 

um vídeo ou uma reportagem consoante 
o ano escolar — que aborde um ou vários 

dos temas da Missão 360. 
Durante o ano letivo proporcionaremos 

visitas às florestas, às áreas de alto 
valor de conservação, aos viveiros e 
às instalações fabris das empresas 

associadas da CELPA - Associação 
da Indústria Papeleira, estabelecendo 

uma ligação direta entre as escolas 
e o mundo real.

O QUE É A ECONOMIA CIRCULAR?
Na economia circular produzimos 

de modo sustentável, gerindo os recursos 
naturais e fabricando de forma a que 

no final do ciclo de vida do nosso 
produto ele possa ser facilmente 

dividido em cada um dos seus materiais 
componentes. Assim, estes materiais 
podem ser reutilizados na construção 
de outros produtos, reutilizando parte 

dos recursos, reduzindo a produção 
de resíduos e poupando os 

recursos naturais.

A CIRCULARIDADE DO PAPEL
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 fotossíntese, 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.
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