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O Projecto Limpar Portugal Ã© um movimento cÃ-vico que pretende, atravÃ©s da participaÃ§Ã£o voluntÃ¡ria de pessoas
particulares e de entidades privadas e pÃºblicas, promover a educaÃ§Ã£o ambiental e reflectir sobre a problemÃ¡tica do
lixo, do desperdÃ-cio, do ciclo dos materiais e do crescimento sustentÃ¡vel, por intermÃ©dio da iniciativa de limpar a
floresta portuguesa no dia 20 de MarÃ§o de 2010, removendo todo o lixo depositado indevidamente nos nossos
espaÃ§os verdes.

Visite o site oficial http://www.limparportugal.org, Ã© importante que leia a documentaÃ§Ã£o de apoio.

"Partindo do relato de um projecto desenvolvido na EstÃ³nia em 2008, um grupo de amigos decidiu colocar â€œMÃ£os Ã Obraâ
e propor â€œVamos limpar a floresta portuguesa num sÃ³ diaâ€•. Em poucos dias estava em marcha um movimento cÃ-vico qu
conta jÃ¡ com cerca de mais de 17000 voluntÃ¡rios registados.

Neste momento jÃ¡ muitas pessoas acreditam que Ã© possÃ-vel. O objectivo Ã© juntar o maior nÃºmero de voluntÃ¡rios e
parceiros, para que todos juntos possamos, no dia 20 de MarÃ§o de 2010, fazer algo de essencial por nÃ³s, por Portugal,
pelo planeta, e pelo futuro dos nossos filhos.

Muito ainda hÃ¡ a fazer, pelo que toda a ajuda Ã© bem vinda!

Quem quiser ajudar como voluntÃ¡rio sÃ³ tem que consultar o sÃ-tio do projecto na internet, www.limparportugal.org, onde
tem toda a informaÃ§Ã£o de como o fazer.

O projecto Limpar Portugal tambÃ©m estÃ¡ aberto a parcerias com instituiÃ§Ãµes e empresas, pÃºblicas e/ou privadas, que,
atravÃ©s da cedÃªncia de meios (humanos e/ou materiais Ã excepÃ§Ã£o de dinheiro) estejam interessadas em dar o seu
apoio ao movimento.

No dia 20 de MarÃ§o de 2010, por um dia, vamos fazer parte da soluÃ§Ã£o deixando de ser parte do problema."

TODOS TEMOS O DEVER DE NOS JUNTAR A ESTA INICIATIVA E O GATÃ•ES BTT NÃƒO Ã‰ EXCEPÃ‡ÃƒO.

http://site.gatoesbtt.com
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