


A iniciativa UHU 

para um mundo 

sustentável 



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. 
 
A nossa missão:  Continua redução das emissões de solventes e de 
carbono.Redução dos resíduos do processo, bem como o consumo de 
água. 

– Cola tudo sobre tudo 

 

Política de sustentabilidade da UHU 
 

Produção limpa 



Todos os produtos UHU se caratcterizam pelo seu desempenho,vida util 
longa e segura –Durante o fabrico e 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. 

 

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

 

– Cola tudo sobre tudo 

 

 Sustentabilidade e consciência ambiental  

 Embalagem inovadora 

Qualidade dos Produtos 



Família 

ReNature 



 
Recipiente Feito à  base de cana de açúcar; 
 
 
 
Produção  reduziu 48% de consumo de matérias 
fosseis; 
 
 
 
Ao produzir UHU Stic ReNature conseguimos reduzir 
46% de emissão de CO2. 

Stic ReNature 



Twist & Glue 

 
Cola sem solventes; 
 
 
38% Investimento; 
 
 
66% mais económico nos seguintes 23 
recarregamentos; 
 
 
Diminuição de resíduos- Embalagem recarregável e 
reutilizável. 
 
 





Objetivos 
 
Estimular através de atividades práticas o aumento 
da literacia para a sustentabilidade em geral e        
biodiversidade em particular; 

 
 Educar para a manutenção e preservação dos 
ecossistemas florestais; 
 
Desenvolver competências nas áreas de investigação e 
expressão plástica; 
 
 Dar a conhecer, produtos que respeitam o equilíbrio 
dos ecossistemas (especificamente a linha verde UHU). 
 



 
 

Destinatários 
 
 
Alunos dos seguintes  níveis de ensino: 
 
 
 
 1º escalão: Jardim de Infância, 1º ciclo; 
 
 
 
 2º escalão:2º , 3º ciclo, Secundário e superior 



2 Desafios | atividades 

 
 
 

   Painel da Floresta 

 

 
Produção de um painel, com recurso a colagens,  com uma         
mensagem de proteção da Floresta. 
 

    



  Rota Postal pela Floresta:  

  Nativas Vs. Invasoras 

 

 
 Os alunos devem fazer menção a uma espécie nativa(autóctone) e a   
outra exótica, explicando a importância ecológica de ambas na região. 
 
 No caso da espécie exótica ser também invasora, mencionar como 
afeta o ecossistema. 
 
 Podem ainda identificar, caso existam, árvores emblemática do 
concelho, explicando as suas particularidades e importância para a 
população. 

2 Desafios | atividades 



Prémios 
Painel da Floresta 
Kit de produtos UHU, Material de Papelaria e coleção 
de livros alusivos ao tema da floresta –Alunos e Professores 
 

 
 
 
 
 
 

Tablet por escola vencedora 
 

Rota Postal 
 
Prémio para melhor caderno de grupo e para melhor contributo 
escola: Kit materiais didáticos UHU,Liderapel e Leya Educação 



Prazos 
 
Inscrições até 31 de janeiro. 
 
Painel da Floresta  

 até 31 de maio 
 
Cadernos da Rota da Floresta 

 

1º Fase -  Rota piloto para comemorar o dia da Floresta 
Autóctone . 
 
2ª Fase – Decorrerá ao longo do 3º período. 



Contacto 

 

 
soliveira@uhu.boltongroup.de 
 
910885041 
 
 

Obrigada 

mailto:soliveira@uhu.boltongroup.de



