
DESAFIO 
 

 

 

 

Descobre o óleo de palma na tua casa!  

E muda para outro! 

Sabias que uma das razões para alguns dos animais estarem 

em vias de extinção é o abate de árvores e eliminação dos 

seus habitats? Foi isto que levou cada membro do Clube “Eu Participo” a fazer uma investigação em 

casa e a procurar alternativas. Queres também contribuir para a proteção da biodiversidade e das 

florestas do nosso planeta? Queres ser responsável naquilo que consomes? 

 
No Centro de Missões "Eu participo" lançamos o seguinte DESAFIO:  
 

• Lê o post “Conheces o óleo de palma?”, nas Notícias do blogue “Eu Participo e tu?” 
 

• Investiga tudo o que tens em casa: alimentos, doces, champôs, sabonetes, detergentes… 
Procura nas letras pequeninas dos ingredientes /composição do produto se encontras “óleo 
de palma” ou outra palavra parecida (no post “Conheces o óleo de palma?” encontras outras 
possíveis palavras que indicam que esse produto tem óleo de palma) 

 

• Se encontraste algum produto, terás o DESAFIO de descobrir como o podes substituir por 
outro que não use esse óleo. Só tens de afinar a paciência e o teu olhar de Agente Eu Participo 
e ler a composição de cada produto que compras. MUDA e ajudarás a proteger o planeta, a 
tua casa! 

 

•  Ainda podes enviar uma carta para a empresa que produz esse produto e exigir que usem um 
óleo sustentável, lembrando-os que a sua ação está a destruir a “casa” onde vives e que tanto 
precisas dela!  
 

• E para o nosso CENTRO DE MISSÕES “EU Participo”: 

 
 

Queres SABER + ? Pesquisa “O nosso Planeta” em https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue 

E não esqueças de ler o post das Notícias “Conheces o óleo de palma?”, além de TE INSPIRARES com o 
trabalho que o Clube “Eu Participo!” fez, poderás encontrar a história sobre “Ran Tan: a história do 
óleo de palma sujo” e mais informações sobre este óleo tão usado nos produtos que consumimos. 

Envia-nos texto a contar como foi e uma proposta de cartaz de alerta sobre o óleo de 
palma, para agenteeuparticipo@cm-palmela.pt  . 
 
No e-mail deves indicar no ASSUNTO "Desafio – Descobre o óleo de palma em tua casa” e 
no corpo do texto qual o teu nome, idade e escola. 
 
E diz-nos se dás autorização para publicar o teu trabalho no Blogue “Eu Participo e tu?” 
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