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1. Abre o processador de texto  

2. Digita o seguinte texto sem qualquer formatação e alinhado à esquerda: 
 

Ecocentro vai ser uma realidade 

Apoiar o aumento da recolha seletiva multimaterial de resíduos, através da sua deposição 

ordenada, reduzindo custos e conduzindo à maximização da sua valorização e tratamento. Este é 

o princípio orientador do Ecocentro de Sever do Vouga que se encontra em construção na Zona 

Industrial de Cedrim. Um investimento na ordem dos 500 mil euros, comparticipado em 85% pelos 

fundos comunitários europeus, através do POSEUR-Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos. 

O Ecocentro vem dar resposta às várias solicitações para recolha e deposição de materiais que 

não devem ser colocados no contentor indiferenciado, sendo exemplo disso: vidro de embalagem 

e vidro; papel/cartão; plásticos duros e embalagens; REEEs – Equipamento Elétrico e Eletrónico; 

óleos alimentares usados; pilhas e acumuladores; entulho (RCDs) em quantidades limitadas; 

sucatas metálicas; monos (não metálicos); resíduos verdes; madeiras; roupa/têxteis; lâmpadas 

fluorescentes; rolhas de cortiça; resíduos de medicamentos; outros resíduos urbanos e 

equiparados. 

Através deste equipamento, a Câmara Municipal de Sever do Vouga pretende promover a 

melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e o aumento da quantidade de material 

recolhido e transformado. Contribuir para a sustentabilidade dos recursos em prol da valorização 

ambiental local e global é outro dos objetivos. 
 

Disponível em: http://www.cm-sever.pt/frontoffice/pages/559?news_id=62 (10/10/2018) 
 

3. Formatar a página: 

a) Esquema de Página 

b) Personalizar Margens: direita, esquerda com 2cm e superior, inferior com 2,5 cm 
 

4. Formatar o texto:  

a) Selecionar o texto todo 

i. tipo de letra: Cambria 

ii. tamanho: 12 

iii. alinhamento parágrafo: justificado 

iv. espaçamento entre linhas: 1,5 

v. avanço de parágrafo com 1 cm 
 


