Newsletter APIAM - Nº 5

1 de 1

http://www.apiam.pt/newsletter/previous/Newsletter220615123048.aspx

ABRIR >>
Junho 2015

A APIAM, assumindo a responsabilidade social de intervenção pública que lhe compete, tem pedagógica e
continuadamente procurado contribuir para minorar acidentes resultantes do uso indevido de embalagens
vazias de água, promovendo diferentes campanhas de esclarecimento, junto das populações e das escolas.
Assim e continuando a dar resposta à necessidade de divulgar práticas responsáveis e seguras, a APIAM
retoma no verão de 2015, a campanha de esclarecimento "Água Vem, Embalagem Vai", já lançada em anos
anteriores e que teve resultados muito positivos.
A campanha "Água vem, Embalagem Vai" sublinha as seguintes recomendações:
· Consumir apenas bebidas cuja embalagem esteja inviolada e que tenha sido aberta na presença do
consumidor;
· Não utilizar embalagens vazias de bebidas para outro tipo de produtos, especialmente, produtos perigosos
susceptíveis de provocar acidentes.
A Campanha “Água Vem, Embalagem Vai” apela à não utilização de garrafas vazias de água para guardar
outro tipo de líquidos, de forma a evitar acidentes com a ingestão de produtos perigosos.
A iniciativa quer sensibilizar os consumidores para não utilizarem as garrafas de água vazias para guardar
outros líquidos, tóxicos ou corrosivos, evitando assim acidentes pela sua inadvertida ingestão.
A APIAM lembra que as embalagens vazias são muitas vezes erradamente e irresponsavelmente utilizadas
para armazenar detergentes, lixívias e outros líquidos facilmente confundíveis com água.
A campanha, dirigida aos estabelecimentos públicos de venda e aos consumidores, apela a duas práticas
essenciais: a não reutilização de garrafas vazias de água e a verificação da inviolabilidade dos vasilhames,
exigindo que a sua abertura seja feita na presença do consumidor ou pelo próprio.
Porém, a convicção de que todas as acções já desenvolvidas e a desenvolver serão sempre insuficientes leva
a APIAM a apelar a todos no sentido de divulgar a Campanha “Água Vem, Embalagem Vai”.
Para o efeito, poderá fazer o download do material da campanha AQUI.
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