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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE BOLTON GROUP 

Place name of proposition 

Utilização preferencial de materiais 

renováveis e recicláveis na nossa 

produção e embalagem. 

Colaboração preferencial com 

fornecedores que tenham um modelo de 
negócio sustentável 



3 Place name of proposition 

ECONOMIA 

CIRCULAR 
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GAMA RENATURE 

Place name of proposition 



ALTERAÇÃO DO PARADIGMA 

Consumo 
sustentável 

Escolha 
economicamente 

vantajosa 



PASSO EM FRENTE 
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RENATURE 



8 Place name of proposition 

 

DESAFIO 

 

 UHU 2019 - 2020 
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DESAFIO UHU 2019/2020 
 

Place name of proposition 

 

Os desafios para o ano letivo 2019/2020, tendo em 
consideração os temas do ano do Programa Eco Escolas, 
focam-se exclusivamente na Biodiversidade Urbana 
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DESAFIO UHU 2019/2020 
 

Place name of proposition 

Teatro de fantoches  
Biodiversidade Urbana – 1º escalão               

(JI /1ºciclo) 

 

 

Com esta atividade pretende-se que os alunos 
realizem, na íntegra, um teatro de fantoches.   
 
 
 
Nota Importante: serão valorizados os 

trabalhos elaborados com recurso à 
reutilização de materiais e colagens. 
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DESAFIO UHU 2019/2020 
 

Place name of proposition 

Rota Postal "As Aves da 

Minha Terra" – 1º e 2º Escalão 

(JI/1º ciclo e 2º e 3º ciclo) 

 

Objetivo é que cada caderno conte uma 

história. A primeira escola a receber o caderno 

dará o mote, iniciará o processo de escrita, as 

escolas seguintes continuarão a contar…a 

ilustrar e a colar elementos.  

 

Nota importante: a temática a dar à história 

deverá ter como base a avifauna da região 

onde se localiza a escola. 
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DESAFIO UHU 2019/2020 
 

Place name of proposition 

Ilustração collage de um 

ODS – 2º e 3º escalão  

(2º e 3º ciclo, Secundário, Profissional e 

Superior) 

 

 

Pretende-se com este desafio, dar a conhecer 

os 17 Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável*. Os trabalhos criados com 

recurso à técnica de colagem ou collage** 
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DESAFIO UHU 2019/2020 
 

Place name of proposition 

DATAS: 
 
 INSCRIÇÃO PARA OS DESAFIOS – até 31 janeiro 

 
 ENTREGA DOS TRABALHOS – até 15 maio 



14 Place name of proposition 

CRISTINA NOVAIS 
 

cnovais@boltonadhesives.com 
 

914494010 
 
NORTE 

CARLA ANDRADE 
 

candrade@boltonadhesives.com 
 

910885041 
 
SUL 
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