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A. Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2015 

 

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) é uma iniciativa que aponta promover a implementação 

das ações de sensibilização sobre os recursos sustentáveis e a gestão de resíduos durante uma única semana. 

Encorajou uma ampla variedade de públicos a envolverem (autoridades públicas, empresas privadas, a sociedade 

civil e os próprios cidadãos). EWWR, é um projeto cofinanciado pela comissão europeia do Programa LIFE + 

(2013-2017) e foi originalmente lançado em 2009 dentro do mesmo programa.  

 

A 7ª Edição da EWWR teve lugar  no dia 21 até dia 29 de 

Novembro de 2015.  

Durante a edição de 2015, mais de 12.000 ações foram 

implementadas na Europa além da sensibilização entre os 

cidadãos, áreas de négocios, autoridades públicas e outros sobre 

as necessídades de reduzir os resíduos sólidos urbanos 

municipais gerados a cada ano nos 28 países da EU. 

 

 

 

O elevado número de constantes ações e de territórios 

cobertos pela EWWR, prova o sucesso de ambos a EWWR na 

Europa e das sensibilizações, bem como o interesse 

demonstrado pelos cidadãos europeus na redução dos seus 

resíduos. 

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2015, foi 

organizada por 40 coordenadores através dos 33 países: Nos 

territórios diretamente coordenados por coordenadores 

nacionais, regionais ou locais, a Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos aconteceu na Aústria, Belgica, 

Bulgária, Estónia, Filândia, França,  Alemanha, Grécia, 

Hungria, Itália, Letónia, Malta, Portugal, Eslovenia, Espanha, 

Suécia, Holanda e Reino Unido. 

 

Além disso, fora do perimetro da união Europeia coordenadores como os de Andorra, Benin, Bósnia, Herzegovina, 

República Dominicana, a cidade de Reyjavik, Islândia e Montenegro organizaram a Semana Europeia da Prevenção 

de Resíduos nos seus territórios. Igualmente, o secretariado da EWWR promoveu e coordenou a EWWR nas áreas 

que não foram cobertas pelas coordenação da EWWR desse ano. Portanto, temos recebido projetos de outros 

países da EU incluíndo a República Checa, Dinamarca, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo e Polónia, assim como países 

fora da EU como a Moldávia, Suiça e a Sérvia. 
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Com o suporte dos coordenadores e dos secretariados da EWWR, um variado grupo de ações, 

incluíndo administradores, associações e ONG`s, negócios e indústria, estabelecimentos de ensino, 

cidadãos e outros, foram envolvidos na EWWR 2015. Executando ações de sensibilização referente 

aos “3R´s”: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. O grupo envolvido focou o seu Target em vários públicos-alvo, desde 

empregados a clientes, crianças e estudantes. 

 

O alcance das ações iam desde um  simples correio electronico a fortes campanhas de sensibilização, focadas na 

economia circular da vida de um produto: Desde a sua produção, ao seu consumo, à reutilização, e à sua 

reciclagem. As ações focam este tema e mais quatro temas seguintes: Redução de Resíduos, Reutilização de 

produtos, materiais para a reciclagem, e clean-up. Além disto, a edição de 2015 da EWWR colocou enfâse 

especifico no tópico da Desmaterialização no âmbito da Prevenção de Dias Temáticos 2015. 

 

Nós convidamos a dar uma vista de olhos nos ficheiros de imprensa emitida após a EWWR 2015, onde irá 

encontrar uma visão ampla do que aconteceu nos territórios dos coordenadores. 

 

 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2015 – Mapa das Ações 
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B. Prémios Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 

 

Os alvos do prémio EWWR é realçar a ação mais excepcional implementada a cada ano durante os EWWR.  

Uma ação de cada categoria é premiada: 

 Administração/Autoridades públicas 

 Associações/ONG 

 Negócios/Indústria 

 Estabelecimentos de Ensino 

 Cidadãos 

 Outros  

 

Processo: 

Depois de cada edição da EWWR, cada coordenador pre-secciona no máximo 6 ações (uma por categoria das ações 

desenvolvidas), que teve lugar em cada território, e colocou-os à frente nos nomeados para a EWWR. Para escolher 

e selecionar os nomeados, coordenadores seguiram os critérios de avaliação da EWWR. 

Um juri de profissionais europeus que desenvolvem o seu trabalho no setor ambiental seleccionaram os 

vencedores e finalistas entre as muitas ações inspiradas na EWWR. 

 

Critério de selecção: 

 Aspectos comunicacional e visibilidade 

 Qualidade nos  conteúdos e foco na prevenção dos resíduos, reutilizaçao dos produtos ou  materiais 

reciclados 

 Exemplaridades e originalidade 

 Replicabilidade Europeia 

 Impacto permanente e acompanhamento 

 Motivação do público-alvo e público em geral 
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C. Os prémios da EWWR 2015 

 

Entre as mais de 12.000 mil ações apresentadas durante a EWWR 2015, mais de 90 ações (ver a lista completa da 

lista do nomeados em anexo) foram nomeados pelos coordenadores da EWWR para os prémios e submetidos a um 

juri. O juri da EWWR designou três finalistas de cada categoria das ações desenvolvidas e votou entre todos eles 

um vencedor. 

O juri dos prémios da EWWR foram constituidos por personalidades do sector do ambiente reconhecidos a nível 

europeu, assim como profissionais no campo da gestão dos resíduos. Este ano, foram nomeados 6 membros juris, e 

cada um deles representa uma das categorias destas ações desenvolvidas: 



 Administração/Autoridades Públicas: Peter De Franceschi, Head of Brussels Office, ICLEI (Local 

Governments for Sustainability)  

 

 Associações/ONG: Piotr Barczak, Project Officer for Air and Waste at EEB (European Environmental 

Bureau)  

 

 Negócios/Indústria: Michael Steurer, Advisor, EU Affairs for Energy & Environment, Eurochambres (The 

Association of European Chambers of Commerce and Industry)  

 

 Estabelecimentos de ensino: Rob Buurman, Policy Officer Circular Economy, FEE (Foundation for 

Environmental Education)  

 

 Cidadãos na sua individualidade/Outros: Simona Bonafè, MEP, ENVI Committee, European Parliament  

 

 Outros : Gunther Wolff, Policy Officer, DG Environment, European Commission. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2015 
 

 

 7 

 

 
Administração/Autoridades Públicas: 
 

 

Cerca de 15% de todas as ações da EWWR em 2015 foram registadas como categorias da Administração/ 

Autoridades Públicas. À parte disto, foram nomeadas para os prémios 22 atividades. O juri selecionou o seguinte 

vencedor e finalistas: 

 

 

Vencedores:  
 

A Tiana Reduïm Els Residus (In Tiana we reduce waste) 
Agrupamento de Tiana, Catalunha, Espanha 

 
O compromisso da Tiana na prevenção dos resíduos retorna ao ano 
2000, quando de porta-em-porta implementaram a recolha da fração 
dos resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, em 2010 foi o 
primeiro munícipio da Catalunha  a aprovar o Plano Local de 
Prevenção de Resíduos - Local Waste Prevention Plan (LWPP). 
O conselho local e o departamento ambiental, em conjunto com a 

estrutura do plano da Preservação dos Resíduos, fizeram parte da 

EWWR já desde 2008. 

 
Este ano as atividades da EWWR de 2016 incluiram: 

 

 Atividades de dissiminação e treinamento, como por exemplo workshops de redução (por exemplo 

reparação de bicicletas, troca de livros, workshop para fabrico de sabão apartir de óleo de cozinha, 

promoção da compostagem doméstica, e muito mais) 

 Implementação permanente de atividades relacionadas com os resíduos 

indeferenciados: 

o Armazém para colocar materiais volumosos a reutilizar  

o Ponto para a troca de roupas 

o Tornar-se membro do Fazer Composto numa networking com a 

área metropolitana 

 Mercado em segunda mão 

 Ações especificas para targets de empregados do conselho local 

 Terceira edição do concurso de receitas usando sobras 

 Campanha intitulada: “Where are you going without a basket?”: Uma 

iniciativa que envolveu parceiros que imprestaram os seus  clientes, 10 

cestas reutilizáveis para as quais o custo foi  rembolsado  uma vez 

devolvido. 

 

Estimativa de 2.800 cidadãos fizeram parte destas atividades. 

 



SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2015 
 

 

 8 

 
 

Finalistas: 
The Gift of Waste 

Autoridade dos resíduos do Norte de Londres, Londres, UK 
 
A ação The Gift of Waste foi entregue à parceria de caridade ambiental Hubbub e consiste em três elementos 

separados: 

 Estudo da comida etnográfica: Antropólogos visitam inúmeras casas do 

norte de Londres para entender as suas práticas de culinárias na redução de 

resíduos. 

 

 A empatia com os Museus: A segunda parte das ações  da EWWR  consiste 

em apresentar a “Human Library” dos 20 “Living Books”. Criado pela empatia do 

museu, A Human Library of Food contêm uma coleção única de livros humanos, onde 

cada um representa um estado diferente da aventura da nossa comida deste o seu 

enredo até ao prato e por ai em diante. 

 

  Workshop de comida: Tomou o seu lugar na corrida para o Natal,  um 

contexto perfeito para pensar como oferecer presentes sem ser necessário gastar 

muito dinheiro ou na criação desnecessária de resíduos. Preservar, conservar e 

fermentar a comida criam-se presentes perfeitos para toda a familia e amigos. 

 

As ações prevêem a boa dissiminação na descoberta como por exemplo as receitas incluídas nos livros de receitas 

dos amantes da Comida do Norte de Londres e os presentes dos resíduos 10 receitas no livro de receitas. 

 

 

The near community ReTurn reuse and recycling center 
Va SYD, Skane, Suécia 
 
Dentro do propósito de melhorar a gestão dos resíduos sólidos, VA SYD executou 

a criação de um centro de comunidade “ReTurn” - reduzir e reciclar em Malmo. 

 

VA SYD abriu o centro de comunidade ReTurn - reduzir e reciclar no dia 25 de 

Novembro  com o objectivo de promover tanto a EWWR como o centro. 

 

Cooperaram um número de organizações locais e organizaram nos seguintes 

workshops durante a abertura do dia 25 de Novembro: 

 

 “Aterskapa” organizado um workshop artístico com papeís e materiais reutilizados 

 Uma atividade com o objetivo de criar cabides para roupas através de materiais reutilizados 

 “Skrotmusik” organizaram um workshop de música cujo os participantes construíam instrumentos através 

de resíduos 

 Comida foi servida pela Rude Food, uma empresa de catering que utiliza e evita o desperdicio alimentar 

com a ajuda de Voluntários. 
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Categoria Associações/ONG  
 

Cerca de 21% das ações da EWWR de 2015 foram registadas na categoria Associações/ONG. De todas, foram 

nomeadas 18. O juri selecionou o seguinte vencedor e finalistas: 

 
 

Vencedores: 
 

LuogoComune (SharingPlaces) 
                                                                   II Formicaio Aps, Lecce, Puglia, Itália 
 

 

A Associação “II Formicaio” (The ant`s nest) que é o parceiro principal no 

projeto pelo quatro ano, e na ação “Luogo Comune” para a EWWR 2015. 

 

Este ano as atividade tiveram lugar nos subúrbios destinado para o 

desenvolvimento de sensibilização entre os cidadãos com o conceito 

principal “Gift economy”, ao mesmo tempo, reavaliavam a cidade e os 

principais bairros à sua volta. 

 

 

As seguintes atividades tomaram lugar: 

 

 

 Abertura oficial do Bazar Del Dono (Loja de brindes). A loja de brindes promoveu colocando em prática a 

economia circular 

 

 Le`nticchie Ethical Catering: Convitou participantes a provar produtos étnicos e orgânicos 

 

 The Hub Lecce: Hub convidou e facilitou a linguagem inglesa  num workshops em discussão focado no tema 

ambiental 

 

 Festa Swap: Laboratorios de Eco-Fashion e Eco-design 

 

 Marcha Global do Clima: para encerrar a EWWR, todos os parceiros tomaram a sua posição na marcha 

global defendendo para a mudança radical na corrente economia, energia, desenvolmento de modelos e as 

necessidades de reverter os efeitos das mudanças climáticas. 
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Finalistas: 
Redução de Resíduos para produtos de comida Perecível  
Banco de Alimentos de Bizkaia, Basque Country, Espanha 

 
 

Durante a EWWR, o banco alimentar de Bizkaia (BAB) continuou a 

desenvolver a sua colheita de produto alimentares pericível, que depois 

são distribuidos pela vasta rede de instituições de caridade que o BAB 

serve. Os alimentos que foram colectados é na sua maioria produtos que 

foram dispensados pela sua aparência final. 

 

A iniciatia BAB ajuda cerca de 6.000 pessoas com necessidades. 

 

O objetivo de promover esta atividade é para evitar, reduzir e eliminar o 
desperdício de alimentos, o BAB organizou o " Great Collection " entre os 
dias de 25 a 27 de Novembro. 
 

Dos 278 supermercados com informação sobre a BAB, foram colocados 

4.000 voluntários que trabalharam na angariação de produtos 

alimentares. 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

BCN comparteix el menjar (Barcelona shares its food) 
Nutrició sense fronteresm Barcelona, Catalunha, Espanha 
 
“BCN comparteix el menjar”  é um projeto que faz o bom uso dos recursos 

alimentares, e que trabalha dentro de uma rede no âmbito da redução do 

desperdício alimentar que ajuda na diminuição da pobreza na região 

metropolitana e da cidade de Barcelona. 

 

As ações da EWWR tem como alvo recuperar o excedente dos alimentos 

cozinhados nas cadeias de hoteís e das empresas da região metropolitana 

e da cidade de Barcelona, para distribuir pelas organizações de caridade. 

 

Diáriamente transportam o que é feito nos hosteís e pelos parceiros das empresas de alimentos para as cantinas 

das instituições de caridade. A ONG Nutricion Without Borders é responsável por colectar, avaliar e analisar de 

forma nutricional, transportar os alimentos desde o hotel, empresas de catering e do setor alimentar para as 

instituições de caridade social. 
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Categoria de Negócio/Indústria 
 
Cerca de 47% das ações da EWWR em 2015 foram registadas na categoria de Negócios/Indústria.  

Destas, foram nomeadas 17. O juri seleccionou o seguinte vencedor e finalistas: 

 

 

Vencedores: 
 

Mês déchets valent de l`Or (My Wast is Worth Gold) 
Village Partenaire scrl, Bruxelas, Bruxelas Região Capital, Bélgica 

 
 

 
Durante a EWWR a Village Partenaire SCRL cujo o centro de negócio é 

composto por 35 empresas com 100 empregados, lançaram algumas 

ideias competitivas juntamente com o centro empresarial com o objetivo 

de os envolver com a gestão de resíduos. A competição faz parte da 

estrutura do projeto que conduz à networking dos resíduos de Bruxelas 

e cujos os objetivos é reduzir o desperdício em todos os centros de 

negócios de Bruxelas.  

 

 

 

 

A competicão é organizada em várias fases: 

 

1ª Fase: Diagnóstico – Antes da EWWR, a organização visitou cada empresa com o objetivo de identificar e 

quantificar todos os resíduos produzidos. 

 

2ª Fase: Durante a EWWR a ideia da competição foi criada “Our waste is worth gold” – 

O objetivo era trazer para a discussão certos tipo de ideias e de cada ideias, possa vir 

a ser implementada pelos empresários no seu  

dia-a-dia. 

 

3ª Fase: Selecionar a melhor ideia: de 30 de Novembro a 10 de Dezembro, as 

empresas votaram na melhor ideia. Três prêmios foram sorteados e apresentados o 

dia 10 de Dezembro de 2015. 

 

4ª Fase: Implementar as ideias criadas durante a competição: Apartir de  Janeiro de 

2016 
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Finalistas: 

Projecte la Vespa I la Vispa (Vespa & Vispa project) 
Campos Estela, Rubí, Montcasa I Reixac, Catalunha, Espanha 

 

O projeto Vespa & Vispa tem como alvo promover a reutilização de 

bicicletas com o projeto dentro do contexto BeCiclos, com o 

objetivo de dar uma segunda vida à bicicletas abandonadas. 

Durante a EWWR foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

o Um stand para apresentação do Projeto 

o Implementação do projeto Vespa & Vispa 

o Um evento pela tarde com snack organizados pelas famílias 

e a exibição  e fotos-emoção roduzidos pelas crianças 

através do projecto “Vespa&Vispa”. 

o Dissiminação das atividades pela plataforma das redes 

sociais e website (perfil de contas) 

3170 rapazes em conjunto com 20 raparigas de diferentes escolas, com Campos Estrela que providenciou o serviço 

de catering e que tomou a sua parte no projeto. 

 

 

 

Trun Trash Into Art! 

Skeleton Sea, Ericeira, Mafra, Portugal 

 

Em parceria com um grupo local de escolas relacionadas 

com a costa e o mar, o projeto desenvolveu trabalhos de 

obras de arte relacionadas como a educação ambiental 

com crianças entre os 7 e os 10 anos de idade. O objetivo 

era transformar os futuros cidadãos  em cientistas sociais 

qualificados capacitads de perceberem a necessidade de 

mudança de forma cativante e divertida. 
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Categoria Estabelecimentos de Ensino 

Nas atividade das EWWR cerca de 12% delas foram registadas na categoria de Estabelecimentos 

de Ensino. Destes, 18 foram nomeados para os prémios. O juri selecionou o seguinte vencedor e finalistas: 

 

Vencedores: 
 

Ne dobd ki, haszáld újra! (Do not throw away your future!)  
Pumuckl German Nationaliy Kindergarten, Érd, Pest Country, Hungary 

 

Os aspetos chaves do programa pedagógico do jardim infantil é o 

projeto de educação e sensibilização ambiental. Entre os esquemas 

implementados, recolha de papel, o esquema da compostagem, 

onde juntos iniciaram a separação dos resíduos recolhidos. 

O tópico da semana é a hierarquia dos resíduos. 

Numa primeira fase, as crianças aprenderam a ordenar os resíduos 

de forma correta e como os reciclar. 

 

 

 

Na segunda parte da ação com a reutilização criativa, os materiais de 

resíduos foram usados como materiais “construir materiais” para 

jogos de memória, calendários adventos, caixas de ovos e criação de 

concursos de reutilização. 

A terceira fase da ação teve foco na prevenção e redução dos 

resíduos. 

Os vencedores do concurso reutilização foram anunciados durante 

“Waste reduction Family Afternoon”. O final da tarde incluí-o 

workshops criativos, competição de famílias, a “Water Bar” - três 

tipos de água mineral e de água da torneira tiveram que ser 

comparados. Os pais foram em simultâneo convidados a calcular a 

pegada ecológica das suas famílias e convidados a doar objetos e 

roupas não usadas para o programa de doação. 
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Finalistas: 

L’essenziale non pesa… ed é invisibile agli occhi (What's essential doesn't 
weigh … and is invisible to the eyes)  

Escola Secundária Di Primo Grado G.B. Monteggia, Laveno Mombello Lombardia, Itália 

Com o propósito de introduzir alunos na questão da desmaterialização em séries de atividades foram propostas no 

decorrer da EWWR:  

Preparação de ofertas, presentes e caixas feitos através de material 

reciclado com mensagens 

o Avaliação das quantidades evitadas graças a este tipo de atividade 

o Campanha de sensibilização nos Social Media 

o Discussões em aulas 

o Partilha de livros 

o Partilha de automóveis para os pais – Car Pooling 

o Dar um segundo sentido às palavras: Troca de livros 

o Marcha pelas mudanças climáticas globais 

A atividade contou com 700 participantes entre os quais alunos e pais. 

 
 

 

 

EuroRecycling  

Escola Primária Lucas Rey-Matias Landaburu, Amurrio, Basque Country, Espanha & Polónia,  

Itália e Grécia 

O EuroRecycling é um projeto desenvolvido pelo 2º Ciclo do ensino básico da escola primária Lucas Rey- Matias 

Landaburu em colaboração com estudantes da Polónia, Itália e Grécia. 

Os alunos desenvolveram atividade relacionadas com: 

o Água: Aluno analisaram a água de um rio local 

o Energias renonáveis: Com a ajuda dos professores, os estudantes 

criaram paineís solares e moinhos de vento 

o Alunos compararam a maneira como outros países europeus 

reciclavam nas escolas.  

 

 



SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2015 
 

 

 15 

 

Cidadãos 

Cerca de 1% das atividades foram registradas como categorias de cidadãos individuais. Deste 7 

foram nomeados. O júri selecionou o seguinte vencedor e finalistas: 

 

Vencedores: 

Differenziamoci 2015 (Diversifying 2015)  
Nerina Palazzolo, Paternò, Sicília, Itália 

 

Em conjunto com a Administração dos pais,  

e com a Administração de Paternò, organizou-se uma conferência 

de imprensa para a apresentação da ação, e com o apoio da 

recolha de resíduos local e da empresa de transporte (Dusty spa), 

Nerina Palazzolo, juntamente com o grupo informal de cidadãos 

da qual ela é a Presidente, "Mamme em Comune" (“Moms em 

comum", em italiano "Comune" que também significa Município) 

organizou: 

 

o Visitas guiadas ao Communal Recycling Depot (CRD) para as escolas 

 

o Um laboratório de reciclagem criativo com o tema de Natal 

 

o Lançamento do concurso "ScArti in mostra" (WasteArt de exposições) 

 Dia 27-28 de Novembro,  dois dias dedicados ao tema Reutilizar e Reciclar, com um Eco- 

festa que incluiu:  

Um mercado de pulgas, uma exposição ao ar livre, com a troca de bens usados, criação de um laboratório de arte 

de marionetes de papier-mâché, o "Canto da Natureza": com a ajuda do WWF Catania, explica como deitar fora o 

lixo tem um impacto negativo para a sobrevivência de algumas das espécies animais. 

 

Cerca de 1.500 cidadãos participaram nesta acção. 
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Finalistas: 

Experiência: Saco Amarelo 

Evelyn Spillmanm, Online, Alemanha 

 

A experiência do "Saco amarelo" convidou a todos, eles e elas,  para começar o seu 

desafio pessoal sobre como evitar resíduos de embalagens. Através do Facebook, a ação 

desenvolvida convidou as pessoas a iniciar um desafio pessoal que foi documentado na 

página e que durou entre 2 a 4 semanas. 

 

Você pode encontrar o desafio aqui. 

 

 

 

 

 

Vamos fazer uma caixa de Minhocas 

Ireen Laarkker, Holanda 

O Clã do composto é uma iniciativa visando uma comunidade ampla no âmbito da partilha de conhecimentos e de 

materiais. O Clã do comporto quer mostrar aos consumidores e formuladores de políticas que a compostagem 

doméstica pode contribuir significativamente para a redução dos resíduos problemáticos, e para a ecologização da 

cidade.  

O “Compostgilde” tem como principal objetivo informar os consumidores e formadores de políticas sobre os 

benefícios da compostagem doméstica e dar-lhes um guía fácil de do-it-yourself. Dentro deste objetivo, foi 

desenvolvido e lançado um site no dia 27 de Novembro.  

Após o lançamento seguiu-se de um workshop sobre como fazer caixas de minhocas, e minhocas para a 

compostagem de modo a convidar os participantes a iniciar a compostagem em suas casas. O evento foi realizado 

numa pequena escala de eco-herdades, chamada “Noordoogst”. Os interessados foram num passeio ao redor das 

instalações, que incluiu o composto de calor e o estábulo dos porcos, local onde todos os seus resíduos podem ser 

colocados para uso. 
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Outros 

Cerca de 4% das acões da EWWR 2015 foram registadas  nas categorias Outras. Destes, foram 10 

nomeados. O juri selecionou o seguinte vencedor e finalistas: 

 

Vencedores: 

 

Waste Away – Waste reduction week in Wedding  

Baumhaus Projekt, Himmelbeet, WeddingWandler, Berlim, Alemanha 

 

Em Berlim, no distrito de Wedding, três instituições culturais locais reuniram-

se para organizar uma semana em grande sobre a redução dos resíduos:  

O “Baumhaus", o "Himmelbeet “ e o “WeddingWandler”. 

 

No total, as iniciativas organizaram 10 tipos de  eventos diferentes durante a 

EWWR: 

 

o Desafio desperdicio Zero: De Segunda-feira a Domingo 

WedddingWanler tentou produzir zero de resíduos e convidaram todos os 

participantes a documentarem os seus resultados. 

 

o A conversa “Hacking o vosso proprio desperdício” com Alice Grindhammer dos laboratórios da Economia 

Circular. 

 

o Jogos de Upciclying com crianças. (jogos de Reutilizar e Recuperar)  

 

o Visita Guiada “Usa não Possuas” em Wedding. 

 

o Reparar Soldiner Café 

 

o Bokashi Workshop 

 

o Wedding Livre de resíduos: uma visita guiada  às 

oportunidades de compras com baixos resíduos em Wedding. 

 

o Workshop “Limpeza do recreio” 

 

o Festa “Zero de Desperdicio” para honrar o final da EWWR! 
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Finalistas: Let's make recycling easy!  

Lithuanian Green Party, Vilnius, Lituânia 

A fim de capacitar e envolver os moradores da Lituânia para a 

separação dos resíduos domésticos, o Partido Verde Lituânia 

organizou a campanha informativa/educativa "Vamos fazer a 

reciclagem fácil!" tendo como alvo os moradores dos apartamentos. 

 

Perto das áreas onde os ecopontos de resíduos foram colocados, o 

grupo de voluntários montou centros de consulta mobile e prestaram 

informações e encontros com os moradores que queriam depositar, 

entregar os seus resíduos domésticos. Ao usar métodos de 

comunicação interativa, voluntários informados, ensinaram e ajudaram os moradores a separar adequadamente 

os seus resíduos domésticos. 

 

Os voluntários ao mesmo tempo responderam a perguntas sobre a classificação diária e regulação de reciclagem 

em geral – A embalagem suja é reciclável; deve a Tetrapak ser colocado no papel ou no plástico, etc.  

Folhetos informativos sobre os requisitos de classificação foram distribuídos e, para aqueles que demonstraram 

bons hábitos na gestão de resíduos, foi-lhes fornecidos prêmios de motivação. 

 

A ação contou com a  participação de 1.000 pessoas e com a ajuda de 25 voluntários. 

 

 

 

Smart City Expo World Congress towards 0 waste  

Feira Internacional de Barcelona, Catalunha, Espanha  

Feira de Barcelona, suportada pelo concelho da cidade de Barcelona 

com o Plano de Presenção de Resíduos decidiu promover a iniciativa 

com o título Direção “Resíduos 0”. Em linha com os objetivos, foram 

tomadas medidas sustentáveis para fortalecer a sustentabilidade e 

coletar os resíduos do evento Feira de Barcelona.   

Criação de um aplicativo móvel,  

gestão de contratos e faturação eletrónica, um quiosque  com a 

possibilidade de fazer o download de publicações usando a ferramenta digital, reutilização de materiais do evento, 

a reutilização de excedentes alimentar, utilização do composto, selecção da fração orgânica, contentores papel - 

cartão e indiferenciado, e muito mais. 
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D. Contexto: A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e a 

situação atual dos resíduos 

1 – Porque é importante reduzir os resíduos? 

Os resíduos é uma pressão de questão ambiental, social e econômica. Aumentar o consumo de recursos geram 

grandes quantidades de resíduos; este aumento na quantidade de resíduos a ser gerida exige mais infra-estruturas 

de recolha e de tratamento, o custo de cada coloca uma pressão sobre os orçamentos das autoridades públicas 

locais e regionais. A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos visa incentivar uma ampla variedade de 

audiências para mudar os seus comportamentos em relação aos produtos, resíduos e recursos, com ênfase na 

redução de resíduos. A elevada quantidade de resíduos produzidos anualmente na Europa e o Sistema de Gestão 

de Resíduos pobre prejudica a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Europa. Além disso, os 

resíduos tem um enorme impacto sobre o meio ambiente, uma vez que provoca poluição e emissões de gases de  

efeito estufa que contribuem para as alterações climáticas. 

 

O resíduo doméstico duplicou o seu peso desde 1970 e permaneceu a um nível elevado durante 15 anos. Na EU28, 

474k/capita de resíduos urbanos gerado em 2014. A quantidade de resíduos municipais gerados varia 

significativamente entre os Estados-Membros, chegando a quase 759 kg/capita em certos países.  Este desperdício 

é o resultado da produção e o consumo não sustentável. 

 

As tendências de gestão de resíduos na Europa estão a melhorar de forma lenta, mas enormes discrepâncias no 

desempenho permanecem. A deposição em aterro e incineração podem ter graves impactos ambientais: a 

deposição em aterro, por exemplo, ocupa espaço na terra e pode causar poluição do solo, ar e água, enquanto que a 

incineração pode resultar em emissões poluentes atmosféricas perigosas. Apesar do fato de que o aterro sanitário 

perdeu o seu lugar de destaque como uma prática de tratamento de resíduos dos últimos 20 anos (tendo 

diminuído de 68% em 1995 para 27,5% em 2014) o objetivo de reduzir os resíduos enviados para aterros em 50%  

não foi alcançado por todos os Estados-Membros. A aplicação integral da Diretiva de Aterros UE pode ter 

benefícios laterais para as alterações climáticas através da redução do gás de efeito estufa (GEE) de 62 milhões de 

toneladas de CO2 equivalente em 2020 em relação a 2008. Além disso, os aterros ilegais ainda são um problema 

maior, especialmente nos países a sul da UE, com o envio de poluentes para os solos e para as àguas subterrâneas. 

 

Da mesma forma, apesar do significativo aumento global da percentagem de resíduos urbanos reciclados ou 

compostados na União Europeia, sistemas de recolha selectiva e reciclagem estão ainda num estágio inicial de 

desenvolvimento em alguns Estados-Membros. Até à data, apenas 66% dos nossos resíduos tratados 

municipais são reciclados e 38% são compostados; o resto é encaminhado para aterro ou incineração. Em países 

com taxas altas de incineração e de aterros, a separação dos resíduos ainda não está integrada no comportamento 

e hábitos dos cidadãos; a sensibilização sobre os benefícios da reciclagem e preparação para a reutilização 

contínua a ser, um grande desafio. 

 

 
1 Eurostat  

2 Ibidem  

3 Eurostat  

4 As required by the Directive 1999/31/EC on landfill of waste  

5 European Environmental Agency - The European environment state and outlook 2010 2012 Update  

6 Municipal waste landfilled, incinerated, recycled and composted in the EU-27   
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2- Semana Europeia da Prevenção de Resíduos – O projeto 

 

Objectivos: 

o Aumentar a consciêncialização sobre a redução dos resíduos, a reutilização dos produtos e as estratégias 

de reciclagem dos materiais, as políticas relacionadas com a União Europeia e os Estados-Membros, 

o Destacar o trabalho realizado pelos vários atores,  através de exemplos concretos de ações de 

sensibilização sobre a redução de resíduos, reutilização dos produtos e a reciclagem dos materiais, 

o Mobilizar e incentivar o público e todos os grupos-alvos para se concentrarem os quatro temas de ação-

chave, 

o Reforçar as capacidades das todos os Stakeholder´s da EWWR, fornecendo ferramentas de comunicação 

específicas e de treinamento, 

o Avaliar o impacto das ações de comunicação na mudança de comportamento sobre padrões de consumo e 

de gestão de resíduos. 

 

3- O núcleo da mensagem: 3Rs e Clean-up! 
 

As ações executadas na EWWR com o tema dos "3R`s": Reduzir os resíduos, Reutilização de produtos e a 

Reciclagem de materiais. Os " 3R`s " representam as opções que devem ser consideradas quando elaborado uma 

estratégia de gestão de resíduos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a hierarquia ilustrado acima, reduzindo o desperdício deve ser sempre a primeira prioridade. De fato, é 

um dos mais poderosos slogans de campanhas da EWWR "O melhor resíduo é aquele que não é produzido!”. Em 

primeiro lugar, Reduzir os meios que utilizam menos recursos, e evitar rigorosamente, a redução na fonte. A 

segunda melhor opção é a Reutilização dos produtos, incluindo a preparação dos mesmos para reutilização. A 

terceira prioridade, e a última opção de gestão de resíduos incluídos na EWWR, é a Reciclagem de materiais. 
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Temas de ações 

 
 

1. Reduzir: Evitar rigorosamente a redução na fonte: Este tema abrange as ações que visam a sensibilização sobre 

a urgência na redução da quantidade de resíduos que produzimos, dando conselhos sobre como evitar ou reduzir 

os resíduos na fonte, como por exemplo a compostagem doméstica, usando anti-autocolantes publicitários em 

caixas de correio ou optando pela água da torneira. Abrange também ações que visam alterar o comportamento do 

consumidor, promovendo a inclusão de aspetos de sustentabilidade nas decisões de compra, como, por exemplo, 

optando por produtos com rótulo ecológico ou aqueles com pouca ou nenhuma embalagem, através da compra a 

granel, ou escolhendo presentes desmaterializados. 

 

o O tema desta categoria inclui também ações relacionadas com a prevenção dos  dias temáticos 2015 (PTDs 

2015): Desmaterialização: Fazer mais com menos! Estas ações de desmaterialização são ideias 

concretas e  dirigidas  sobre como usar menos ou até nenhum material e ainda entregar o mesmo nível de 

funcionalidade para o usuário,  com campanhas de informação para diferentes tipos de público-alvos 

destinados a mudar os comportamentos com workshops práticos através dos temas como a redução de 

resíduos, o ecodesign ou as embalagens. 

 

 

2. Reutilização: Preparação para a reutilização e reaproveitamento: Este tema abrange as ações que visam 

recordar aos participantes que os produtos podem ter uma segunda vida, promover a reparação ou reutilização de 

produtos e seus componentes em vez aquirir novos, e incentivar a doação de produtos que não são mais 

necessários. O tema também inclui ações cujo objetivo é mudar o comportamento do consumidor no sentido que 

este compre produtos reutilizáveis ou recarregáveis, a contratação de itens similares em vez de comprá-los.. 

 

o Esta categoria incluí também numerosas ações relacionadas com a PTDs 2015, através de atividades tais 

como cafés de reparação, o mercado da reutilização, e outros workshops. 

 

 

3. Reciclar: Recolha seletiva e reciclagem: Este tema abrange as ações que visam ajudar as pessoas a melhorar o 

seu comportamento, por exemplo, explicando como fechar o ciclo dos recursos materiais, encorajando as pessoas a 

trazerem os seus resíduos para o ecoponto correcto a quando da separação dos seus resíduos, ou através da 

organização de visitas à triagem e instalações de reciclagem. 

 

 

4. Vamos Clean Up a Europa!: A fim de reduzir a quantidade de resíduos despejados na natureza e dar 

visibilidade à problemática, a EWWR coordenaram à escala europeia O Dia Europeu da Limpeza Anual. 

Coordenadores também organizaram ações sobre esta questão durante a Semana Europeia da Prevenção de 

Resíduos 2015, através da implementação de atividades de limpeza nas áreas. 

 

 

A terceira edição do anual-Clean Up Day Europeia, "Vamos limpar Europa!", Teve lugar de 6 a 8 de Maio de 2016 em 

toda a Europa, envolvendo o maior número possível de cidadãos. Mais informações sobre Vamos Clean Up a Europa! 

disponível em www.letscleanupeurope.eu. 
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E. Os parceiros da EWWR 
 

ACR +, Associação das Cidades e Regiões para a Reciclagem e Gestão Sustentável dos 

Recursos, é uma rede internacional de cidades e regiões que partilham o objetivo de 

promover o consumo de recursos inteligente e a gestão sustentável dos resíduos através 

da prevenção na fonte, reutilização e reciclagem. ACR + visa desenvolver conhecimentos e 

habilidades das autoridades públicas em resíduos, produtos e políticas de recursos, 

incentivar ações práticas na gestão de resíduos e consumo sustentáveis, e promover a 

cooperação e parceria para desenvolver soluções eco-eficientes. ACR + é o coordenador 

do projecto LIFE + Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. 

 

 AICA, a Associação Internacional de Comunicação Ambiental (Itália), é um projecto 

cultural que visa compreender, estudar e promover as ações (inter) nacionais de 

comunicação ambiental. Cria conexões entre diferentes atores - instituições, associações e 

empresas - em diferentes níveis para encorajar a troca das melhores práticas sobre a 

implementação de políticas ambientais.  

 

ARC, Agência de Resíduos da Catalunha (Catalunha, Espanha), é a entidade pública 

responsável pela gestão integrada municipal, industrial, de saúde e resíduos agrícolas na 

Catalunha. Os objectivos da ARC inclui promover a prevenção de resíduos e recolha 

seletiva de resíduos para estimular e orientar a valorização, reutilização e reciclagem, 

entre outros. 

 

IBGE-BIM, Bruxelas Ambiente (Bélgica) é a administração pública para o meio ambiente e 

energia na Região Bruxelas-Capital, responsável por todas as questões ambientais. Em 

matéria de resíduos, IBGE-BIM é responsável pela elaboração e execução do programa de 

prevenção e gestão de resíduos de Bruxelas-Capital, com o objetivo de reduzir a produção 

de resíduos e gerir de forma sustentável os resíduos produzidos. IBGE-BIM tem quase 20 

anos de experiência ativa na área dos “3R`s”.  

 

NWMD, Direcção Nacional de Gestão de Resíduos da Hungria, é responsável pela 

coordenação completa do sistema de gestão de resíduos Húngaro. As suas principais 

tarefas estão focadas em fazer parte gestão de resíduos e na prevenção da poluição, bem 

como a organização da recolha de resíduos e recuperação de fluxos de resíduos 

diferentes. Mais de 100 especialistas em resíduos trabalha para a NWMD e estão em 

contato direto com os principais atores da indústria de resíduos da Hungria.  
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Projetos Cofinanciados 

 

  

ADEME, Meio Ambiente francês e Agência de Gestão de Energia (França), é um órgão 

público, sob a supervisão conjunta dos Ministérios Franceses da Ecologia, da Energia, do 

Desenvolvimento Sustentável e do Ordenamento do Território e do Ensino Superior e da 

Investigação. ADEME participa da implementação de políticas públicas nas áreas de meio 

ambiente, energia, desenvolvimento sustentável, gestão de resíduos, qualidade do ar e 

controle de ruído. ADEME cofinancia o projecto LIFE + da Semana Europeia da Prevenção 

de Resíduos. 

 

EWWR – O Projeto LIFE + 
 

O programa LIFE + é um instrumento financeiro da UE para o ambiente, com o objetivo de contribuir para a 

execução, atualização e o desenvolvimento da política ambiental através de projetos de cofinanciamento com valor 

acrescentado europeu. 

 

O programa LIFE + consiste em três componentes: A Natureza e da Biodiversidade, Política e Legislação Ambiental, 

e Informação e Comunicação. A EWWR é suportada  pela componente da "Informação e Comunicação" do 

Programa LIFE + desde de Julho de 2013 a Junho de 2017. 

 

O programa LIFE + de Informação e Comunicação visa disseminar a informação e aumentar a consciência sobre as 

questões ambientais, incluíndo a prevenção de incêndios florestais. Além disso, tem o objetivo de fornecer apoio 

para medidas de acompanhamento, como a informação, ações e campanhas de comunicação, conferências e de 

formação. 

 

F. Contatos 

 
Secretariado da EWWR 
contact@ewwr.eu  
 
Lisa Labriga  
ll@acrplus.org  
+32 22 34 65 06  
 
Maëva Voltz  
mv@crplus.org  
+32 2 234 65 03 

 

Todos os documentos e press-releases podem ser download. Apartir do press área do site EWWR. 



SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2015 
 

 

 24 

Mais informações sobre a semana: www.ewwr.eu 

 

G. Anexos – Lista dos nomeados da EWWR 2015 
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