


A iniciativa UHU 

para um mundo 

sustentável 



Todos os produtos UHU se caracterizam pelo seu desempenho, vida útil longa  e 
segurança – tanto durante o fabrico como durante a utilização. 

Todas as embalagens da UHU  são recicláveis e uma grande parte fabricada a partir 

desses materiais. 

Os métodos de aplicação asseguram uma utilização eficaz e ajudam a preservar os 

recursos naturais. 

Sustentabilidade e consciência ambiental são o foco da UHU! 

 

Desenvolvimento do produto; Processo de Produção; Utilização e Reciclagem do produto 

 

– Cola tudo sobre tudo 

 

Política de sustentabilidade da UHU 

Produtos de qualidade 

Embalagem inovadora 



Produção inteligente, limpa e monitorizada de perto na Alemanha, no centro 
da cidade de Bühl no sopé da Floresta Negra. 

As emissões de solventes são reduzidas ao mínimo. 

Cerca de 40% dos resíduos do processo de produção são reciclados. 

O nosso objectivo: reduzir ainda mais as emissões de solventes e as 

emissões de carbono, bem como os resíduos do processo e o consumo de 

água. 

Os nossos funcionários pretendem que os nossos produtos  estimulem a criatividade dos 
clientes em todo o mundo, tanto crianças como adultos. 

– Cola tudo sobre tudo 

 

Política de sustentabilidade da UHU 

Produção limpa 

Pessoas motivadas e empenhadas 









 

Objetivos 
(i.) aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade em 
Portugal e na noutras regiões da Europa com enfoque nos 
ecossistemas  
 
(ii.) dar a conhecer, através da utilização em atividades 
práticas, produtos que respeitam o equilíbrio dos 
ecossistemas (especificamente a linha verde UHU) 
 
incentivar a investigação de temáticas relacionadas com a 
biodiversidade, ecodesign e consumo sustentável 
 

Destinatários 
Estudantes dos seguintes  níveis de ensino:  
- 1º escalão: Jardim de Infância, 1º ciclo; 
- 2º escalão:2º e 3º ciclo 



3 desafios |atividades 
 
 

(i) um questionário/quizz sobre consumo sustentável , biodiversidade e 
ecossistemas que deve ser respondido antes da submissão dos trabalhos 
a concurso 
 

(ii) a produção de um painel, com recurso a colagens, representando um 
ecossistema  existente na região da escola que será posteriormente 
utilizado como "photo wall"; 
 

(iii) participação na "Rota Postal da  Biodiversidade": circulação de um livro 
entre um grupo de escolas aderentes que deverão deixar na "agenda 
UHU" em circulação, um testemunho relativo à biodiversidade da sua 
região bem como sugestões e compromissos relativos à sua conservação. 



Prémios 
-Kit de produtos UHU para os alunos  e 
professores das escolas premiadas 
-Máquina fotográfica digital para a escola 
 
 

Prazos 
-Inscrição: até 29 de fevereiro 
-Apresentação dos trabalhos: até dia 22 de 
maio (dia da biodiversidade 
-Entrega dos prémios: dia Bandeiras Verdes 
Eco-Escolas (outubro) 


