“Água da Torneira, Com Todo o Gosto!”
é bebida oficial do Festival “A Porta”
20 de Maio, 2022
Os SMAS de Leiria promoveram uma ação de rua junto à Loja de Cidadão para
apresentação da “edição limitada” da “Água da Torneira na Garrafa”. Esta ação
assinala a parceria entre os SMAS de Leiria e a organização do Festival “A
Porta” e contou com a companhia das personagens principais do Festival –
Esfregona e Palhas.
“Água da torneira na Garrafa” dá o mote ao relançamento da campanha dos SMAS
de Leiria “Água da Torneira, Com Todo o Gosto!”, que visa o incentivo ao
consumo de água da torneira e que é descrita como uma “opção saudável e
sustentável”. Além disso, este ano, o festival, que acontece no centro
histórico da cidade de Leiria, conta com a “Água da Torneira na Garrafa” como
a bebida oficial. É uma ação que coloca a água engarrafada “fora de portas”,
considerando as premissas delineadas para o evento e tendo em mente que a
sustentabilidade está na ordem do dia.
Para promover o consumo de água da torneira, vão ser disponibilizados spots
de enchimento de recipientes reutilizáveis e bebedouros instalados nas zonas
envolventes ao Festival, assim como aguadeiros que vão distribuir água da
torneira pelos festivaleiros. No dia 19 de junho, dia do programa dedicado às
famílias, o Festival decorre no Parque do Avião e os SMAS de Leiria vão estar
presentes com um espaço Lounge, onde serão dinamizados workshops com dicas
úteis sobre a utilização diária da água da torneira e onde pode ser degustada
água da torneira aromatizada.
“Água da Torneira. Com todo o Gosto!” é uma ação inserida na estratégia de
comunicação dos SMAS de Leiria com o objetivo de apelar ao consumo consciente
deste recurso, bem como criar maior proximidade com o público.

