UM MOVIMENTO EUROPEU
A preocupação com o bem-estar do planeta não
deve ser apenas de governos, empresas, escolas ou
organizações não-governamentais. Pode (e deve)
ser de cada um de nós!
Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos são lançados nos oceanos, praias, florestas e noutros lugares da
natureza. As principais causas desta poluição devem-se, essencialmente, a padrões insustentáveis de produção e
consumo das nossas sociedades; más estratégias de gestão de resíduos; falta de consciencialização da população,
entre outros fatores.
De forma a reduzir a quantidade de lixo abandonado na natureza e a dar visibilidade a esta questão, a EWWR (Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos) coordena uma ação anual de "Dia de Limpeza” em toda a Europa.
"Vamos Limpar a Europa!” é considerado um mega projeto e surge como uma resposta que procura passar uma
mensagem que é reproduzida em milhares de cidades europeias, inspirando muitas pessoas a agir nas suas
comunidades e a protegerem o planeta, contribuindo, assim, de forma positiva para iniciativas ambientais e sociais a
nível mundial.

SABIA QUE…


uma garrafa de plástico (PET) demora no meio ambiente cerca de 400
anos para se degradar?



as fraldas descartáveis podem demorar 600 anos?



os filtros de cigarros demoram cerca de 5 anos a deteriorar-se?



as latas de refrigerantes de alumínio podem demorar até 80 anos para se
decomporem?

A LIPOR aliou-se ao “VAMOS LIMPAR A EUROPA!” que terá lugar a 10 de
maio de 2014
"Vamos Limpar a Europa!” pretende reunir estas iniciativas de forma a promover um dia de limpeza comum em toda
a Europa, envolvendo e chegando ao maior número possível de cidadãos.
Juntem-se a nós e à Europa, fazendo parte desta ação europeia e ajudando a limpar o meio ambiente!
A LIPOR irá registar as ações submetidas na sua área de influência (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de
Varzim, Valongo e Vila do Conde) e coordenará, juntamente com alguns parceiros, algumas ações de limpeza.
Se deseja registar uma ação local de limpeza, por favor preencha a ficha de inscrição que se encontra no portal da LIPOR:
http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/vamos-limpar-a-europa/
Em caso de dúvidas, por favor, contacte Rita Rebelo - rita.rebelo@lipor.pt | 229 770 100

