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2012: Ano de transição!
Após uma Semana da
Prevenção 2011 bemsucedida, o projeto
Life+, que lançou a
Semana em 2009,
terminará este Verão.
Paralelamente, a
preparação da próxima
edição da Semana
começou e a chamada
para a coordenação das
atividades da Semana
está aberta.
Mais informaçőes sobre
a Prevenção de
Resíduos e a EWWR
disponíveis em
www.ewwr.eu

7035 Açőes em 32 países em 2011!

|
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De acordo com a última contagem, 7035 açőes
foram desenvolvidas durante a Semana de 2011,
sob a coordenação de 34 organizadores locais,
regionais ou nacionais e com o suporte do
Secretariado Europeu da Semana. Uma vez mais,
o record do ano anterior foi quebrado! (4346
açőes registadas em 2010).
Estas açőes abrangeram as várias etapas do ciclo de vida do produto e dos
resíduos, desde a produção (por ex. concursos de eco-design) ao consumo (por
ex. Comparação de Carrinhos de compras). Vários locais frequentados no nosso
dia-a-dia transformaram-se nos cenários destas açőes: escritórios, supermercado
e lojas, escolas, e até mesmo em locais menos comuns como aeroportos ou
hospitais.
Veja algumas açőes desenvolvidas em 2011 visitando a secção "Foto & Vídeo"
do website ou mesmo todas as açőes na Base de dados EWWR e inspire-se para
a próxima edição da Semana.
O próximo passo será a seleção dos finalistas e vencedores dos Troféus da
Semana por um júri Europeu representante das 5 categorias da Semana
(Administração/Autoridade pública, Estabelecimentos de Ensino, Associaçőes,
Empresas, Outros). Os nomes dos vencedores da edição 2011 serão
publicamente anunciados durante a Cerimónia dos Troféus da Semana que terá
lugar em paris a 19 de junho de 2012 (ver artigo abaixo).

Resultados das açőes Comuns da Semana pic#2
Açőes Comuns replicáveis foram a novidade da
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
2011. Fichas de ação e dicas práticas sobre
temas-chave de prevenção de resíduos ajudaram
os Proponentes de Projeto em toda a Europa a
reproduzir ideias de sucesso.
Os 5 temas para as Açőes Comuns foram: Redução de desperdício de papel,
Redução de desperdício alimentar, Redução de desperdício de excesso de
embalagens, Reparação/reutilização e Clean-up Days. O objetivo mais importante
destas açőes pan-Europeias colocou-se na avaliação dos resíduos evitados
através de séries específicas de açőes. Isto para mostrar que a Semana não só
tem impacto sobre o comportamento dos cidadãos Europeus, como também na
quantidade de resíduos.
As açőes comuns foram populares entre os Proponentes de Projeto. Hjřrring na
Dinamarca pode ser referido como um exemplo onde duas turmas concorreram
entre elas para recolher o desperdício de embalagem desnecessário nas suas
casas e dar bons conselhos de como evitar resíduos de embalagem. A turma da
escola Serritslev recolheu 38 kg de resíduos de embalagens enquanto a turma da
escola Bakter recolheu 25 kg. Outra ação no Conselho regional de Grand
Toulouse, França, reduziu o consumo de papel e copos de papel de 55 kg para
45kg.
Aproximadamente 50 Clean-up days, durante os quais as pessoas recolheram
resíduos depositados ilegalmente na natureza, tiveram lugar durante a Semana
2011. Estas açőes de sensibilização tiveram lugar, por exemplo, no leito de um rio
na Bósnia, perto de um porto na Turquia, numa praia na ilha de Corsica em

França e nas imediaçőes de vários hotéis em toda a Europa e arredores. Numa
ação de Clean-up day em todo o território de Malta, um total de 380 kg de
resíduos foram recolhidos por 184 estudantes, e na Catalunha em 3 clean up
days foram recolhidos 1,850 kg de resíduos. Durante o evento em Malta, foi
lançado um website para sugestőes de áreas-alvo para limpeza.
Mais informaçőes sobre as Açőes Comuns disponíveis em EWWR página
dedicada.

Conferência Internacional e Cerimónia dos
Troféus da Semana em Paris, 19-20 de
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junho de 2012
O Projeto LIFE+ que lançou a Semana começou
em 2009 e terminará em julho de 2012. A
Conferência final do projeto e a Conferência
Técnica da Redução de Resíduos terá lugar em
Paris (Maison de la Chimie) nos dias 19 e 20 de
junho.
No primeiro dia, a Conferência abordará, particularmente:
Uma perspetiva de políticas de prevenção e o ponto de situação de
implementação da Diretiva Quadro dos Resíduos pelos Estados
Membros;
Como a comunicação contribui para a Prevenção de Resíduos;
Resultados da Semana da Prevenção de 2009 a 2001;
Boas práticas dos Organizadores da Semana em termos de açőes de
sensibilização para a prevenção de resíduos;
Perspectivas para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
O dia terminará com a Cerimónia dos Troféus da Semana que premiará as
melhores açőes desenvolvidas em cada uma das 5 categorias
(Administração/Autoridade pública, Estabelecimentos de Ensino, Associaçőes,
Empresas, Outros), na presença de representantes dos parceiros de projeto,
Organizadores da Semana e a Comissão Europeia.
O segundo dia será um dia técnico organizado pela Agência Francesa de
Gestão do Ambiente e Energia (ADEME) sobre questőes específicas enfrentadas
por autoridades locais e regionais relacionadas com a Prevenção de Resíduos.
Este dia dará a oportunidade de aprender mais sobre os primeiros resultados dos
planos de Prevenção de Resíduos, e abordará questőes diversas, em particular
desperdício alimentar, eco exemplaridade, fraldas reais e o envolvimento dos
parceiros nas políticas de prevenção de resíduos.
Mais informaçőes em www.ewwr.eu

Seja um Organizador da Semana em
2012!
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Todas as autoridades publicas Europeias com
competência no campo da prevenção de
resíduos estão agora convidadas a tornarem-se
Organizadores oficiais da edição 2012 da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos no seu
território, de 17 a 25 de novembro de 2012.
Dado o sucesso da Semana, um crescente número de organizaçőes incluindo
associaçőes, ONGs, escolas, universidades, administraçőes/autoridades
públicas, empresas, etc. estão dispostas a desenvolver açőes de prevenção de
resíduos durante a Semana. Os Organizadores da Semana atuarão como
coordenadores da Semana promovendo o evento e registando oficialmente
açőes ao nível da competência abrangida pela sua autoridade.
Os Organizadores da Semana beneficiarão da experiência de uma rede panEuropeia proactivamente envolvida na promoção da prevenção de resíduos e
ganharão visibilidade mediática pela participação num projeto Europeu.

Adicionalmente, terão acesso às ferramentas de comunicação oficiais da Semana
e receberão algum apoio do secretariado da Semana durante todo o processo.
Para se juntar ao grupo de autoridades públicas responsáveis pela organização
deste evento de sensibilização para a prevenção de resíduos, simplesmente
assine e devolva-nos a Carta de Compromisso do Organizador. As
inscriçőes estarão abertas até 31 de março. Por isso não perca tempo,
junte-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos!
Para mais informaçőes, visite a secção Organizador do website da Semana
(www.ewwr.eu) e contacte o Secretariado da Semana através do endereço
contact@ewwr.eu.

Agenda
25 de março a 25 de setembro de 2012 - World Clean Up 2012
31 de março de 2012 - Data limite para inscrição como Organizador da
Semana 2012
19-20 de junho de 2012 - Conferência Internacional da Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos, dia técnico de prevenção de resíduos e
Cerimónia dos Troféus da Semana, Paris
Outubro de 2012 - Conferência final do Projeto Pre-waste, Bruxelas
17-25 de novembro de 2012 - 4.ª edição da Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos
21 de novembro de 2012 - Conferência final do projeto Miniwaste,
Rennes
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