Se não consegue visualizar este email, click aqui

E-NEWSLETTER #4

MAIS ACÇÕES, MAIS PAÍSES, MAIS PESSOAS ENVOLVIDAS!

A
EWWR
2010
chegou! Parabéns aos
Organizadores
e
Proponentes
de
Projecto que estão a
participar este ano. Os
resultados iniciais são
impressionantes.
O
ano passado foi um
grande êxito e este
ano estamos a fazer
ainda melhor!
Mais de 4000 acções
foram submetidas em
2010, confirmando o
sucesso da EWWR e
seguindo o mesmo
caminho de algumas
outras
famosas
“Semanas Europeias
Temáticas”.
Mais
informações
sobre a Prevenção de
Resíduos e a Semana
Europeia
da
Prevenção
de
Resíduos disponíveis
em eunaofacolixo.com
ou www.ewwr.eu.

De acordo com a última contagem, 4327 Acções
Europeias serão desenvolvidas em 2010. O recorde
do ano passado foi quebrado (2672 acções foram
desenvolvidas em 2009)!
De forma a coordenar e promover a Semana de
2010, 19 dos 20 Organizadores de 10 países que
participaram na Semana em 2009, estão a participar
este ano. Adicionalmente, 14 novos Organizadores
juntaram-se a este grupo, incluindo 7 novos países
participantes
(Dinamarca,
Alemanha,
Malta,
Finlândia, Slovenia, e Áustria, a par com
Organizadores fora
da
Europa:
República
Dominicana e uma região do sul do Brasil). No total,
existem 32 Organizadores de 18 países, a mobilizar os seus parceiros e validar acções,
o que representa um aumento de cerca de 50% comparado com o ano passado. A lista
completa de Organizadores e acções poderá ser consultada no site oficial da EWWR
(www.ewwr.eu).
Além disso, o Secretariado da EWWR promoveu a Semana e coordenou as inscrições
de áreas não cobertas por nenhum Organizador da EWWR. Temos assim recebido
projectos de outros países incluindo: Chipre, Grécia, Lituânia, Noruega e Suíça.
Houve também um aumento de mais de 50% em termos de área e população abrangida.
A cobertura da EWWR cresceu de cerca de 1.85 milhões de km2 e 190 milhões de
habitantes em 2009 para uma estimativa de 2.6 milhões de km2 e 302 milhões de
habitantes em 2010. Adicionalmente, a EWWR terá tido impacto em cerca de 590.000
km2 e 22 milhões de habitantes no Brasil e República Dominicana.
Para promover a EWWR, cada Organizador recebeu um conjunto de Ferramentas de
Comunicação. A par com algumas Ferramentas de Comunicação já existentes
(Posters, brochuras, web banners, etc.), novas ferramentas foram desenvolvidas em
2010 entre as quais: Página no Facebook, Jogo on-line, Banda Desenhada electrónica e
um vídeo promocional disponível em 22 línguas. A julgar pelo número de Proponentes de
Projecto envolvidos, as comunicações dos Organizadores foram bem-sucedidas!

ACÇÕES DA EWWR 2010: DESDE UM SIMPLES E-MAIL ATÉ AO
REVESTIMENTO DE UMA CIDADE COM AS CORES DA PREVENÇÃO DE
RESÍDUOS!
Durante toda a Semana 4327 acções terão lugar
em toda a Europa (bem como algumas fora do
território Europeu). Postas em prática por
Administração Pública, Empresas Privadas, Escolas,
Instituições Locais, ONG ou outras Organizações,
estas acções pretendem chegar ao maior número
de pessoas possível, sejam simples cidadão ou um
grupo-alvo, de forma a sensibilizar relativamente à
temática da Prevenção de Resíduos.
Estas acções numa só palavra: Variedade . Se estiver a viajar esta semana por países
que participam na EWWR, poderá falar com estudantes actuando na qualidade de
embaixadores da Prevenção de Resíduos, admirar peças de arte (feitas de tampas de
garrafas, sacos de plástico ou roupa), comparar cabazes de produtos (um normal e outro
com produtos com menos embalagem) em exposição à entrada de supermercados,
visitar centros de reutilização ou uma exposição de mobiliário feito de cartão reutilizado,
comer num restaurante com menus que evitem o desperdício alimentar, provar diferentes
tipo de água (engarrafada e da torneira) em bebedouros, observar uma escultura gigante
representando um “Ogre” feito com a quantidade de resíduos produzidos por pessoa por
ano, ou participar em concursos e caças ao tesouro sobre Prevenção de Resíduos.
É impossível listar aqui todas as acções, mas poderá ver no site EWWR (todas as

acções validadas da EWWR). No site da EWWR, também poderá ter acesso aos sites
dos Organizadores onde consta uma lista de actividades por área.
Embora a maior parte das acções seja desenvolvida apenas numa área, algumas delas
pertencem a iniciativas mais amplas, tanto a nível nacional, como por exemplo a
campanha “Ame a comida, evite o desperdício” e a campanha “As verdadeiras fraldas”
no Reino Unido, ou a nível Internacional, a campanha “Observadores de Resíduos”. O
princípio dos Observadores de Resíduos tem vindo a ser promovido pela RREUSE
Network durante a EWWR. Os centros Reuse em 5 países Europeus irão medir os itens
em 2.ª mão vendidos após a sua recolha, reparação e reacondicionamento.
Vários Proponentes de Projecto e Organizadores promoveram uma ou várias
BatucamobsI, nas ruas ou escolas (Mais detalhes no artigo seguinte).

A BATUCAMOB: UMA ACÇÃO COMUM PARA FAZER TOCAR OS CAIXOTES
PELA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS
Este ano, A Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos teve início com uma das mais originais
acções desenvolvidas no âmbito deste projecto. Um
evento à escala Europeia teve lugar em vários
países ao mesmo tempo (Sábado, 20 de Novembro
às 11h00). Percussionistas e até dançarinos
construíram um conceito de flashmob. A ideia,
chamada de “Batucamob” onde Batucada significa
“batida” em Português, tem origem essencialmente
na tradição Brasileira onde grupos espontâneos de pessoas se juntam e tocam música
de percussão. No dia de abertura da EWWR, pessoas de vários países foram convidadas
para assinalar o início bem como a importância da Semana.
A BatucaMob teve lugar em Andorra (Encamp), Catalunha (Barcelona, Cornellà de
Llobregat, Molins de Rei), França (Paris, Nantes, Le Tampon), Portugal (Porto), Bélgica
(Bruxelas), Itália (Marsala, Rossano, Clusone, Rieti, Corbetta e Vittuone, Tortona, Venaria
Reale, Torino, Arenzano, Veneza), Irlanda (Cliffs of Moher), Reinom Unido (Belfast),
República Dominicana (Santo Domingo) e Brasil (Belo Horizonte). Em alguns locais
várias BatucaMobs ocorreram ao mesmo tempo, ao passo que outras foram também
organizadas em escolas durante a Semana. A maior BatucaMob organizada foi a
Brasileira (surpreendido?), reunindo cerca de 500 musicos numa festa gigante de
percussão, ritmo e danças.
Os vídeos estarão disponíveis brevemente em www.ewwr.eu.

OS PRÓXIMSO PASSOS DA EWWR
A EWWR chegará ao fim em poucos dias. Mas a
diversão ainda não terminou. De facto, as acções
mais interessantes desenvolvidas durante a
Semana de 2010 serão seleccionadas para os
Troféus da EWWR. Um júri Europeu, composto por
representantes de cada uma das Categorias de
Proponente de Projecto, premiará as acções mais
marcantes no decorrer da Cerimónia que terá
lugar no dia 28 de Março de 2011, paralelemente à
Conferência Europeia da Prevenção de Resíduos.
Além disso, dado que a Semana de 2010 está quase terminada, temos que pensar na
Semana Europeia da Prevenção (EWWR) 2011 que terá lugar entre 19 e 27 de
Novembro de 2011. Um apelo à candidatura dos Organizadores Oficiais será lançado no
início de 2011. Contamos com o seu envolvimento, por isso mobilize-se!
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