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Ficha de Inscrição 

Caro Participante, 

O preenchimento desta ficha de inscrição é obrigatório para assegurar que cada Proponente de ação 
(Organização/Entidade/Individual que registe uma ação de Limpeza) receba as Ferramentas de Comunicação 
disponível para o “Vamos Limpar a Europa!” (VLE). 

Eu comprometo-me/a minha Organização a fornecer fotos e/ou gravação de vídeos da iniciativa e a fornecer 
feedback através do preenchimento do questionário anexo.  

Após preenchimento deverá ser enviada por e-mail para: info@lipor.pt 

Informação sobre o Proponente da Ação 

Nome da estrutura/entidade: Município da Póvoa de Varzim 

Tipo de estrutura/entidade:  

 

  Administração/Autoridade Publica 

 Associação/ONG 

 Empresa/Indústria 

 Estabelecimento de Ensino 

 Cidadão individual 

 Outros (Por exemplo; hospital, Lar de 3.ª idade, 
Instituto cultural…)  

Primeiro Nome (Pessoa de contacto): Rute/Patrícia 

Apelido (Pessoa de contacto): Pereira/Silveira 

Função (Pessoa de contacto):  Técnica Superior 

Morada:  

 

 

Rua Praça do Almada 

Localidade Póvoa de Varzim 

Código Postal 4490-348 

Cidade Póvoa de Varzim 

Região Porto 
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País Portugal 

Correio eletrónico: rutepereira@cm-pvarzim.pt ou silviapatricia@cm-
pvarzim.pt  

Telefone: 252298500 

Telemóvel: 915085782/910157803 

Website:  http://www.cm-pvarzim.pt 

 
A sua proposta de ação:  

Nome da ação Vamos Limpar a Praia! (Zona Urbana – sector 1 ao sector 
26) 

Datas da ação proposta 

 

 

 

 Sábado, 10 de maio de 2014 

 De 3 a 17 de maio de 2014 

 Por favor, especifique: 

Local exato onde a 
ação terá lugar 

 

 

Localidade/Cidade 
(morada e código 
postal) 

Av.ª dos Banhos - Póvoa de Varzim 

Região Porto  

País Portugal 

Nome do local Praia – Zona Urbana 

Publico: O evento é: 

 

 Fechado 

Aberto a outros participantes 

Quais as medidas que irá tomar para recolher e 
transportar os resíduos recolhidos? 

Os resíduos serão recolhidos manualmente e colocados 
separadamente em sacos que, posteriormente, serão 
recolhidos pela Câmara Municipal e entregues nas 
instalações da Lipor. 
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Venho por este meio submeter a minha proposta de ação para registo no âmbito do Projeto LIFE +  

 

Data: 

Nome: 

Por favor tenha em consideração que necessita 
utilizar os seguintes indicadores para avaliar o 
projeto:   

Número de visitantes/participantes  

Feedback dos visitantes/participantes (desejo de alterar 
o seu comportamento) 

Quantidade de resíduos recolhidos (sacos ou Kg.) 

Por favor diga qual o número esperado de 
participantes 

150 

Que tipo de mensagem irá incluir relativamente 
à redução de resíduos, reutilização de produtos 
e reciclagem de materiais durante a 
implementação da sua ação? 

(ideias e sugestões estão disponíveis em 
www.ewwr.eu) 

      


