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Festa do Desporto
quer ser um
EcoEvento e conta
com a sua ajuda
As preocupações ambientais geram um comportamento contínuo nas atividades de todos
os cidadãos. Uns mais do que
outros, é verdade! Na tentativa de ajudar a contribuir para
uma sociedade mais amiga do
ambiente, o REGIÃO DE LEIRIA
enquanto entidade promotora
da Festa do Desporto 2017, solicitou à Valorlis a classificação
de EcoEvento.
Esta designação significa que
é assumido o "compromisso de
criar e implementar um sistema
de recolha seletiva para deposição de resíduos de embalagens
provenientes do público e das
entidades participantes
Assim, todos os resíduos que
forem gerados no âmbito da
Festa do Desporto terão que ser

recolhidos e encaminhados para
as instalações da Valorlis onde
serão triados e posteriormente
enviados para reciclagem.
Nos vários recintos da Festa
do Desporto vão estar distribuídos ecopontos para papel que podem receber alguns dos panfletos
distribuídos ao público, pacotes
de bolachas ou mesmo o jornal
em papel, de preferência depois
de ter lido toda a edição desta
semana, e só no caso de não o
querer guardar.
Já no recipiente amarelo,
destinado aos plásticos e metal,
pode depositar embalagens de
bolachas ou barras de cereais,
garrafas de água vazias e latas de
refrigerantes, enquanto no verde
as embalagens de vidro.
Por último, nos contentores

indiferenciados deve colocar
tudo aquilo que não entra nos
restantes ecopontos, como por
exemplo eventuais restos de comida (cascas de fruta, restos de
comida,...).
Aumentar a recolha de resíduos recicláveis produzidos
na iniciativa, tornar o REGIAO
DE LEIRIA um organizador de
eventos credíveis no domínio ambiental, e minimizar o impacte
ambiental promovendo uma gestão de resíduos adequada, são os
principais objetivos da iniciativa.
E o REGIÃO DE LEIRIA espera contar com a colaboração de
todos os que visitem a Festa do
Desporto no encaminhamento
de todos os resíduos para reciclagem.
A Valorlis estará também

presente na Festa do Desporto
com a realização de atividades
direcionadas a crianças, jovens e
adultos, tendo como tema central
a Reciclagem.
Serão dinamizados jogos temáticos alusivos à reciclagem,
como o puzzle gigante da reciclagem e o jogo da separação de
resíduos e será também dinamizado um ateliê de construção de
fantoches, reutilizando resíduos
domésticos.
Estas ações, a decorrer no parque do avião, explica a Valorlis,
"visam incentivar o público a melhorar os hábitos de reciclagem e
reutilização".
Além dos jogos, os visitantes
da Festa do Desporto poderão
levar para casa, alguns brindes.

A recolha seletiva para receber
os resíduos que geramos diariamente está agrupada em quatro
grandes grupos: amarelo para
plástico e metal, azul para papel,
verde para vidro e o contentor de
indiferenciados. A Festa do Desporto vai disponffillizar dez ecopontos, ao longo do recinto, para
que todos possam ajudar o planeta a viver num mundo ambientalmente mais sustentável

