Na edição deste ano do NOS Alive

SOCIEDADE PONTO VERDE DISPONIBILIZA 54
MESAS NO ESPAÇO DA RESTAURAÇÃO RESULTADO
DA RECICLAGEM DAS EDIÇÕES ANTERIORES
A Sociedade Ponto Verde volta a marcar presença no NOS Alive disponibilizando
na área da restauração 54 mesas de plástico reciclado e ainda bancos e
ecopontos do mesmo material espalhados pelo recinto, resultado da reciclagem
efetuada nas edições anteriores (2015 e 2016). Estas mesas evidenciam o
esforço

da

organização

e

de

todos

os

festivaleiros

que

adotaram

comportamentos mais verdes e contribuíram para a reciclagem no recinto
Estas 54 mesas, disponíveis na edição deste ano para que os festivaleiros
façam as suas refeições, estarão devidamente identificadas com frases alusivas
à nova campanha de sensibilização da Sociedade Ponto Verde “Reciclagem,
Sempre!”, cujo desafio é reciclar nos festivais e em todo o lado, mesmo quando
se está fora de casa.
Segundo dados da Sociedade Ponto Verde, em 2016 o NOS Alive enviou para
reciclagem cerca de 29 toneladas de resíduos, das quais 11 toneladas
correspondem a resíduos dos fluxos plástico/metal, papel/cartão e vidro (e os
restantes a resíduos de madeiras). Assistimos a um aumento de 31% da
quantidade de resíduos enviados para reciclagem em relação à edição de 2015
considerando os 3 fluxos principais. Os resíduos mais produzidos pelos
festivaleiros neste evento são copos de plástico e embalagens alimentares. Por
outro lado, os resíduos mais produzidos pelos stands, lojas e restauração são
principalmente resíduos de cartão, proveniente de caixas de transporte, plástico
e vidro.

Sobre a Sociedade Ponto Verde
A Sociedade Ponto Verde é uma instituição privada sem fins lucrativos que tem por missão
organizar e gerir a retoma e valorização de resíduos de embalagens, através da
implementação do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE),
mais conhecido como "Sistema Ponto Verde". Promover a sensibilização e educação
ambiental junto dos portugueses é um dos grandes objetivos da Sociedade Ponto Verde.
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