Informação à Imprensa –20 de Setembro de 2000

No âmbito da campanha “Limpar o Mundo Limpar Portugal”

GaiaShopping limpa a Praia do Cabedelo e a Baía de S. Paio
O GaiaShopping vai limpar no próximo dia 22 de Setembro a Praia do Cabedelo e a Baía
de S. Paio (na Foz do rio Douro), uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Pelouro
do Ambiente da Câmara Municipal de Gaia no âmbito da acção “Limpar o Mundo Limpar
Portugal”, versão portuguesa da campanha mundial “Clean Up the World”.
Contando com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Gaia, da Junta de
Freguesia da Afurada, de diversas escolas primárias da Freguesia e de agrupamentos de
escuteiros, esta acção dirige-se ainda aos milhares de cidadãos da área envolvente,
fomentando a preservação do património natural.
O ponto de encontro será na Junta de Freguesia da Afurada, em Vila Nova de Gaia, pelas
9h30, tendo a esta acção início pelas 10h00, já no local de intervenção.
O GaiaShopping efectiva, desta forma, a adesão à campanha mundial “Clean Up the
World”, na qual, durante três dias de Setembro, mais de cem países e milhões de pessoas de
todo o mundo participam em jornadas ambientais, cujo objectivo é alertar instituições
locais, públicas ou privadas, e cidadãos para a defesa do Ambiente.
Esta acção insere-se no Programa de Gestão Ambiental do GaiaShopping, o qual actua em
duas vertentes distintas: a nível interno, através da implementação de um vasto conjunto de
boas práticas ambientais, e a nível externo, ao adoptar um papel activo como instrumento
de sensibilização ambiental junto da comunidade envolvente e dos seus milhares de
visitantes.
O Programa de Gestão Ambiental do GaiaShopping enquadra-se nos objectivos e princípios
definidos pelo Programa de Ambiente da Sonae Imobiliária, através do qual a empresa
inaugurou uma nova etapa de gestão dos seus centros comerciais.

