
Da Tampinha à Garrafinha

Projeto que consiste na reciclagem de plástico (garrafinhas, garrafas e garrafões de água) e tam-
pinhas, iniciado em 2014, cujo principal objetivo é não só a preservação do meio ambiente, 
como também a angariação de fundos para a obra da AOA.

Fruto de uma parceria com a Sociedade Águas de Monchique, que apoiou a AOA desde a 1.ª 
hora, conta também com o importante apoio do Município de Faro, através da cedência de um 
espaço para a sua implementação no Cais Comercial de Faro, e do transporte destes resíduos 
para a ALGAR, igualmente parceiro nesta iniciativa. 

Todos os materiais mencionados (PET e tampinhas) que são entregues à AOA pela população em 
geral, associados e empresas/entidades locais e regionais, maioritariamente em contentores 
existentes para o efeito (link fotos), são armazenados no Cais Comercial, sendo necessária a sua 
separação prévia (de acordo com cartaz), para posterior colocação em Big Bags.
Apenas após este procedimento, é realizada a entrega nas instalações da ALGAR, pela qual é 
atribuída à AOA uma valorização à Tonelada.

Ao longo destes 5 anos, tem vindo a registar-se uma crescente recetividade e adesão, tendo sido 
já entregues mais de 13 toneladas de plástico e tampinhas. 

Locais onde poderá entregar os seus resíduos:

FARO

- Cais Comercial (contentores junto à portaria) - De 2.ª a Domingo – 24h/dia;
- Instalações da ALGAR em Barros de São João da Venda - De 2.ª a Sábado - 08h às 18h
 (contacte previamente a AOA através do Tel. 289-807531| geral@aoa.pt)

PORTIMÃO

- Aterro Sanitário do Barlavento - De 2.ª a Sábado - 08h às 18h
(contacte previamente a AOA através do Tel. 289-807531| geral@aoa.pt)

* Devidamente separados (apenas tampinhas) e (PET espalmado, podendo manter-se o rótulo)

Principais empresas aderentes:

Agrupamento de Escolas de Silves
Colégio Bernardete Romeira
Escola EBI/JI de Montenegro - 1.º Ciclo
Fundação Irene Rolo
Grupo Gymnasium
Loja AKI de Faro


