
Projeto "Reciclar para Ganhar!” 

Como funciona? 

A Máquina de Resíduos 

 

O projeto "Reciclar para Ganhar!” visa potenciar a separação de materiais recicláveis por par-

te dos cidadãos, aumentado de forma significativa os níveis da recolha seletiva e reciclagem 

dos resíduos de embalagem. 

Pretende-se, desta forma, criar um sistema de responsabilidade partilhada para o destino dos 

materiais recicláveis de embalagem, desenvolvendo uma metodologia de fidelização que per-

mite, de uma forma inovadora, proporcionar um método de reconhecimento da colaboração 

e participação do cidadão no processo de reciclagem multimaterial. 

Este reconhecimento tem como base a atribuição de contrapartidas aos cidadãos que entre-

guem voluntariamente os seus materiais. 

 

Como funciona? 

 

Para podemos tornar a Póvoa de Varzim uma cidade mais limpa e bonita, a Lipor e a Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim instalaram um sistema que permite atribuir benefícios aos ci-

dadãos que contribuam para a reciclagem dos resíduos de embalagem. 

 

E é muito fácil: 

1. Entregue as embalagens usadas - coloque latas, garrafas de plástico e vidro no bocal da 

máquina. 

2. Acumule Pontos - e quando acabar retire o talão que a máquina emite. Guarde os ta-

lões para acumular pontos. 

 

 Pontos atribuídos: 

 . PET (garrafas de água ou refrigerantes): 5 pontos; 

 . PEAD (iogurtes líquidos, detergentes): 3 pontos; 

 . ECAL (pacotes de sumo ou de leite): 3 pontos; 

 . Aço e alumínio (latas refrigerantes): 3 pontos; 

 . Embalagens de vidro (água, sumos, vinho): 2 pontos. 

 

3. Troque os Pontos - quando acumular pontos suficientes, troque-os na Portaria do Mer-

cado Municipal por Vales de Desconto no Mercado Municipal, bilhetes de cinema no 

Cineteatro Garrett ou entradas na Varzim Lazer. 

www.lipor.pt 



 Pontos/Benefícios: 

 . 100 pontos: 1 € de desconto em compras no Mercado Municipal, nos 

   estabelecimentos aderentes, num valor mínimo de 5€; 

 . 200 pontos: 1 bilhete de cinema no Cineteatro Garrett; 

 . 300 pontos: 1 entrada na Varzim Lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização da Máquina 

 

Mercado Municipal da Póvoa de Varzim 

Praça Marquês de Pombal, 34 A 

4490-442 PÓVOA DE VARZIM 
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