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NOTA À IMPRENSA

Reboport festeja Natal com a comunidade
sineense
A empresa Reboport comemora o Natal 2011 mais próximo da comunidade sineense, através de
uma ação cívica e solidária, com a plantação de árvores na cidade e apoio material à Cercisiago.
O evento consiste num lanche com os colaboradores da empresa e seus familiares, em conjunto
com os 24 jovens/adultos da Cercisiago. Haverá ainda a tradicional distribuição de presentes de
Natal para as crianças da Reboport e para os residentes da instituição.
A empresa pretende também contribuir para a melhoria do bem-estar e conforto dos residentes
da Cercisiago. Para tal, vai proporcionar a colocação de uma vedação no espaço, dois bancos de
exterior e dois portões para o edifício, para além da plantação de algumas árvores de caroço.
Envolvendo os seus colaboradores, a Reboport vai também construir um pequeno pomar, com
cerca de 30 árvores de fruto, na Escola Secundária de Sines, onde existe um curso profissional de
jardinagem e espaços verdes.
A Reboport - Sociedade Portuguesa de Reboques Marítimos, S.A, sediada em Sines, é a empresa
concessionária do serviço público de reboques e amarração no Porto de Sines, contando nos
quadros com cerca de 70 trabalhadores.
A Câmara Municipal de Sines apoia a iniciativa, servindo de elemento de ligação entre a empresa
e as entidades envolvidas e divulgando-a. Nesta quadra Natalícia, a autarquia saúda a Reboport
e os seus colaboradores pela ação cívica e solidária para com a comunidade sineense.
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