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11 de junho 2018 
 
 

LIDL DESAFIA A TRANSFORMAR O PLÁSTICO NUM BENEFÍCIO 

PARA A COMUNIDADE 

 
 
O Lidl Portugal, a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), a Associação 

Portuguesa de Gestão de Resíduos (Amb3e), a Quercus e a Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) lançam um desafio para este verão, que tem o objetivo de 

sensibilizar para a importância de um comportamento mais responsável em 

relação aos materiais plásticos e para os princípios da economia circular. Esta 

iniciativa irá percorrer as praias de norte a sul do país numa grande campanha 

de recolha de resíduos plásticos, transformando os resultados da recolha em 

benefícios diretos para as praias e comunidade, evitando que o seu destino 

final seja o mar. 

 
E se os resíduos plásticos produzidos em praias pudessem ser transformados em aparelhos de 

circuito de atividade física para equipar as próprias praias? O projeto “TransforMAR“ quer que 

isso aconteça. 

 
Com uma forte política de sustentabilidade e sentido de responsabilidade social corporativa, 

o Lidl Portugal estabeleceu uma parceria com a ABAE, a Amb3E, a Quercus e a APA para a 

criação do projeto “TransforMAR“, um projeto único de sensibilização da importância de boas 

condutas em praia e para os princípios da economia circular, através da recuperação, 

reutilização, reciclagem e redução do desperdício dos materiais plásticos. O seu propósito é o 

de desafiar os veraneantes a dar um destino adequado aos seus materiais e resíduos plásticos, 

produzidos enquanto usufruem do seu tempo em praia. Desta forma serão garantidas não só 

praias mais limpas, como um comportamento mais responsável por parte dos veraneantes. 
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A partir de 15 de junho o projeto “TransforMAR“ irá percorrer 14 praias, de norte a sul do país, 

através da disponibilização de um depósito próprio onde os veraneantes deverão colocar o 

seu plástico – o plasticódromo – para que o mesmo possa ter uma nova vida e não acabe no 

mar. O depósito permanecerá uma média de três dias em cada praia e terá a particularidade 

de informar o número de artigos recolhidos a cada hora, dando ainda a conhecer à 

comunidade o respetivo peso em kilos, a cada novo dia. 

 
Motivados pelos princípios da economia circular e com o objetivo de que todos os resíduos de 

plástico gerados ou encontrados num dia de praia sejam depositados no plasticódromo, este 

projeto Lidl assegura que os plásticos recolhidos serão transformados em aparelhos de circuito 

de atividade física, entregues às respetivas praias onde decorreu a recolha. A escolha deste 

novo destino atribuído ao plástico, parte do propósito de aliar estilos de vida saudáveis a 

escolhas responsáveis. Também neste sentido, o projeto “TransforMAR, acompanhará o 

calendário do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, da Federação Portuguesa de 

Voleibol. 

 
Esta ação em praia tem ainda uma componente que pretende reconhecer e distinguir o bom 

comportamento dos veraneantes. Aqueles que demonstrarem ter uma boa conduta 

ambiental, uma correta proteção solar e um cuidado apropriado com a exposição ao sol na 

praia, poderão ser “descobertos” pelos olheiros do Lidl Portugal, sendo premiados com vales 

de desconto nas lojas Lidl, entre outros prémios. 

 
De acordo com Vanessa Romeu, diretora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal “ Este 

projeto está totalmente alinhado com a nossa aposta no meio ambiente e na contribuição para 

a adoção de comportamento mais sustentáveis, seja do negócio seja das comunidades. Da nossa 

parte apostamos na promoção de processos para a correta gestão de resíduos, na promoção da 

economia circular e também através do nosso compromisso de reduzir o consumo de plástico 

em 20% até 2025 e tornar todas as nossas embalagens de marca própria recicláveis, antecipando 

desta forma as medidas da união europeia.”. 
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A responsabilidade da operação de recolha e reciclagem dos resíduos de plástico é assegurada 

pela Amb3E, gestora da Rede Electrão, que é parceira do Lidl desde o início deste novo ano. 

 
Segundo Pedro Nazareth, Diretor Geral da Amb3E “A nossa associação ao Lidl vai além da 

responsabilidade transferida pela gestão dos seus resíduos, é uma identificação com a 

preocupação de sensibilizar e educar a sociedade para a separação dos plásticos e para a sua 

reciclagem. O projeto TransforMAR é uma iniciativa que corporiza esta intenção partilhada.” 

 
Pelas palavras de Catarina Gonçalves, Coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul, 

“Identificámo-nos de imediato com este projeto que pretende aumentar a consciencialização 

e a preocupação com o ambiente de uma forma diferenciadora, educando para um 

comportamento mais sustentável nas praias.” 

 
De acordo também com Carmen Lima, Coordenadora do Centro de Informação de Resíduos 

da Quercus, “Numa época em que o paradigma da reutilização dos plásticos está a entrar 

numa nova fase, e onde é cada vez mais importante envolver os consumidores numa utilização 

mais consciente dos recursos, iniciativas como esta, que promovam o desvio dos plásticos do 

mar ou dos aterros para operações de reciclagem são sempre importantes para promover a 

economia circular em Portugal”. 

 
A Agência Portuguesa do Ambiente destaca que se “associa a esta iniciativa por a considerar 

um contributo importante na sensibilização dos veraneantes para a redução do lixo marinho, 

em particular do plástico.” 
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Calendário do projeto “Transformar“ 

 
 

*Iniciativa simultânea 

com Campeonato 

Nacional de Voleibol de 

Praia 2018 
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Sobre o Lidl: 

O Lidl, empresa de retalho pertencente ao grupo alemão Schwarz, é um dos líderes de mercado a nível europeu. Tem 

representação em 30 países e conta com mais de 10.000 lojas, mais de 150 centros de distribuição em 28 países e cerca de 

225.000 colaboradores. Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl tem atualmente mais de 250 lojas e 4 entrepostos no país, e 

continua a apostar na remodelação das suas lojas, cumprindo a promessa de Mais para Si e fornecendo produtos de máxima 

qualidade ao melhor preço. 

 

O dinamismo no trabalho do quotidiano, a força como um resultado e o respeito mútuo com colaboradores e parceiros 

caracterizam o trabalho da empresa em todos os países onde está presente. A simplicidade e a orientação de processos 

determinam as operações diárias nas lojas, centros de distribuição regionais e serviços. Para o Lidl a sustentabilidade é 

cumprir a sua promessa de qualidade, todos os dias. A empresa foca-se onde as suas próprias ações têm efeitos reais e por 

isso centra-se em cinco áreas de atuação: Sortido, Colaboradores, Ambiente, Parceiros de Negócios e Sociedade. 

 

O Grupo Schwarz é o maior retalhista alimentar da Europa desde 2014 e gerou um volume de negócios de 90,2 mil milhões 

de euros no ano fiscal de 2016. 

 

Contactos 

Lidl Portugal: 

Departamento de Comunicação Corporativa | 219 102 124 | comunicacao@lidl.pt 

Cunha Vaz & Associados: 

Sofia Duff Burnay & Patrícia Brito | 210 120 600 | sb@cunhavaz.com / pb@cunhavaz.com 

 

Site: http://www.lidl.pt 

Facebook: http://www.facebook.com/lidlportugal 

Instagram: http://www.instagram.com/lidlportugal 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-portugal/ 
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