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OBJECTIVOS, ACTIVIDADES E RESUSTADOS ESPERADOS

Descrição da Operação
A operação candidatada pela Tratolixo, designada por Ações de Educação e Sensibilização com Vista à Valorização de 
ResíduosUrbanos do Sistema da Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para Tratamento de Resí-
duos (AMTRES), inclui um conjunto de ações de sensibilização e educação ambiental de modo a fomentar a prevenção 
da produção e perigosidade dos resíduos e promover as recolhas seletivas, a levar a cabo na área de intervenção da 
Tratolixo/AMTRES.

Objetivos da Operação
Os macro-objectivos da operação são: fomentar a prevenção da produção de resíduos; alertar para a prática da hierar-
quia de gestão de resíduos e por fim reduzir a pegada ecológica.

Esta operação traduz-se num projeto com as seguintes ações de educação e sensibilização:

1.  “Kid’s Park” 
2. “Ações de sensibilização em feiras temáticas”;
3.  “Ações nas escolas”;
4. “Ações em bairros municipais”;
5. “Ações nas praias”.

Todas estas ações concorrem para o objectivo específico previsto no nº 1 do artigo 87º do RE SEUR: “Valorização de 
resíduos, reduzindo a produção e deposição em aterro, aumentando a recolha seletiva e a reciclagem” e na tipologia 
i) definida no Aviso POSEUR-11-2017-21: “Ações para a prevenção da produção e perigosidade dos resíduos, incluindo 



quer ações de educação e sensibilização, quer estudos que se revelem necessários, com enfoque nos primeiros pata-
mares da pirâmide da gestão de resíduos, ou seja, ao nível da prevenção e redução e da preparação para a reutilização e 
reciclagem.”




