
 
 
«Limpar os Olivais 2012»  
 

Limpar Portugal é uma iniciativa à escala global vai envolver ações em 100 
países, esperando-se a participação de 300 milhões de pessoas e a recolha de 
mais de 100 milhões de toneladas de lixo. Em Portugal, o objetivo da iniciativa 
passa por sensibilizar os cidadãos para a problemática das lixeiras e 
desperdícios em espaços verdes.  

O objetivo Limpar Portugal 2012 regressa este ano para sensibilizar os 
portugueses para as problemáticas do lixo e do desperdício e para a 
importância da sustentabilidade ambiental.  
 
«Let's do It! World Cleanup 2012» («Mãos à Obra! Limpar o Mundo 2012») e 
traz um objetivo ambicioso; erradicar as lixeiras ilegais das florestas dos países 
que adiram ao projeto a nível mundial.  
 
A Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, a exemplo de anos 
anteriores irá participar e contará com a participação de todos aqueles que 
estiverem interessados e disponíveis no dia 24, para no âmbito desta ação, 
limpar a sua Freguesia. 
 
Neste âmbito, a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, irá 
disponibilizar um formulário no seu web-site ( www.jfsmo.pt ), por forma a que, 
quer sejam pessoas individuais, quer sejam grupos já formados, se possam 
inscrever por forma a serem posteriormente contatados. 
 
Promover a educação ambiental e refletir sobre a problemática do lixo, do 
desperdício, do ciclo dos materiais e do crescimento sustentável, por 
intermédio da iniciativa de limpar as florestas, removendo todo o lixo 
depositado nos espaços verdes são alguns dos objetivos que a iniciativa 
tentará levar a efeito no nosso país.  
 
Para informação mais pormenorizada os cidadãos podem consultar no site do 
projecto (http://www.amoportugal.org ) como os dias de recolha de lixo 
agendados bem como um manual de atuação e o mapeamento de lixeiras. 
 
A iniciativa culmina com uma ação designada por «Dia L», precisamente a 24 
de Março, data em que, pretende a organização, será recolhido o lixo 
depositado ilegalmente por todo o país. 
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