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LIPOR  entRegOu dOnatIvOs ResuLtantes da 
PROjetO “Festas & ROmaRIas”

no passado dia 14 de outu-
bro, a liPor procedeu à 

entrega dos donativos às diver-
sas entidades selecionadas, que 
receberam um valor, de acordo 
com a quantidade de materiais 
separada nas Festas e romarias 
dos respetivos Municípios.

em 2018, o Projeto “festas e ro-
marias” foi implementado num 
total de 26 festas, romarias e simi-
lares tendo sido recolhidas um to-
tal de 30.585 kg de resíduos recic-
láveis (papel, cartão, embalagens 
de plástico e metal e vidro).

no âmbito da estratégia de pro-
moção da recolha seletiva, o Pro-
jeto “recolha seletiva em festas 
e romarias” é mais uma resposta 
da liPOr e dos municípios asso-
ciados à necessidade de aumentar 
os quantitativos de materiais en-
caminhados para reciclagem.

“neste caso, pretende-se a pro-
moção da recolha seletiva em nich-
os caracterizados por um elevado 
potencial de produção de resíduos, 
tais como festas e romarias, feiras 
temáticas e similares, bem como 
eventos de carácter académico, 
cultural e desportivo, dado que são 
eventos que atraem grande parte 
da população”, explica a liPOr.

com o mote “Os seus resíduos 
podem ser a peça que falta”, a “li-
POr e os seus municípios acredit-
am que cada um dos cidadãos é ca-
paz de fazer a diferença colocando 
os seus resíduos nos equipamentos 
certos à sua disposição.

Por um lado, porque contribuirão 
para a promoção da economia cir-
cular e para um impacto positivo 
no ambiente, que é de todos. e por 
outro, porque o projeto garante 
a atribuição de um benefício di-
recionado a causas sociais e de 

Viatura ficou totalmente destruída.Fo
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Apoio à comunidade, em função 
das quantidades de materiais re-
colhidos nestes locais, no âmbito 
da responsabilidade social”, co-
mentam. 

este ano, em espinho, as duas 
entidades que beneficiaram com 
o projeto foram a Associação Pat-
inhas sem lar e a Associação social 
da Paróquia.  no

No total foram 17 as entidades que beneficiaram com o projeto.


