


PROMOTOR DO PROJETO APOIO:



Este projeto tem como principal objetivo consciencializar e mobilizar a comunidade através da expressão artística para a

adoção e promoção de boas práticas ambientais e destina-se a Associações, Organizações e Empresas promotoras de

eventos de âmbito desportivo, cultural, recreativo, social, ambiental….

Considerando que em grande parte dos eventos, em particular nas Tradicionais Festas e Romarias, foco principal deste

projeto, os resíduos são um problema, o Espaço Ó pretende desenvolver um programa com o objetivo de:

1. REDUZIR: Os copos reutilizáveis e as embalagens plásticas que se traduzem em 80% dos resíduos gerados num evento.

Desta forma, reduz-se a gestão e o custo da limpeza do recinto.

2. IMPULSIONAR: Os copos personalizados são um bom suporte para a disseminação de projetos. Ajudam a ampliar a sua

mensagem ou marca. Também são ideais para divulgar patrocinadores ou organizações e com o deposito dos copos

pretende-se recuperar o custo do investimento de forma a realizar algum valor para as entidades organizadoras dos

eventos, devendo essa verba ser aplicada uma causa social/cultural ou comunitária.

3. ALERTAR: Com a colocação de 3 ecopontos “artísticos” pretende-se alertar a população que a reciclagem é uma

responsabilidade de todos e deve cada vez mais, fazer parte do quotidiano das nossas famílias.



ÓBIDOS RECICLOU 82 QUILOS DE LIXO DIFERENCIADO POR HABITANTE, EM 2018

Fonte: Obidos Diário

Sendo o concelho de Óbidos o segundo concelho que mais recicla por habitante, estando apenas Lisboa à sua

frente, há ainda muito mais a fazer. E se muitas vezes é fácil fazer-se a seleção doméstica, quando nos dirigimos

para a confusão dos eventos muitas vezes esta prática é esquecida. Ou porque não há caixotes do lixo, ou

porque não há seleção diferenciada, ou simplesmente porque está muita gente e é mais fácil colocar no chão

até porque “ alguém há-de limpar”.

Sendo meta da Valorsul em 2020 chegar aos 49 quilos por pessoa e estando Óbidos ultrapassado estes valores à

muito tempo, motiva-nos a levar a temática da reciclagem para outros “cenários”, sendo este projeto

vocacionado para os tradicionais Eventos, Festas Populares e Romarias que se realizam no Concelho de Óbidos.



COMO?

Com a temática “ RECICLAR É UMA RESPONSABILIDADE DE

TODOS” após decisão da coordenação do projeto,

contratou-se o artista Caldense, e um dos grandes

impulsionadores da Arte Urbana na região Oeste, João

Olivença onde nos propôs a elaboração de 3 rostos

anónimos, mas representativos de 3 faixas etárias

diferenciadas. Poderia chocar-nos inicialmente ver rostos em

caixotes do lixo… mas a verdade é que são as pessoas os

agentes mais fortes para a propagação de uma mensagem!

Foi-nos assim apresentada a seguinte maquete/proposta: Artista, João Olivença







Resultado Final: 
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