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Novos Organizadores para a EWWR 2012

Com a aproximação da
Cerimónia dos Troféus
da EWWR a premiar a
melhor ação de 2011,
estamos a comemorar o
sucesso dos 3 anos do
projeto EWWR!

O Secretariado da EWWR alargou o prazo de
inscrição como Organizador da EWWR para a
edição de 2012. As autoridades públicas
interessadas estão convidadas a apresentar os
seus pedidos até 31 de maio de 2012.

Não se preocupe, a
Semana ainda decorrerá
em 2012 entre 17 e 25
de novembro! Você
ainda pode vir a ser um
Organizador para esta
nova edição!

Dado que os Estados-Membros têm de adotar os seus Programas Nacionais de
Prevenção de Resíduos até 12 de dezembro de 2013 o mais tardar, em
conformidade com a Diretiva-Quadro de Resíduos, é particularmente interessante
ser um Organizador este ano, a fim de obter algumas ideias para alimentar os
seus programas de prevenção ou implementar campanhas de comunicação
durante a Semana.

É também tempo de
comemorar o 20º
aniversário do programa
LIFE, dado que a
EWWR não teria visto a
luz do dia sem o seu
apoio, assim como
milhares de projetos
relacionados com a
ambiente e a
preservação da
natureza.

A EWWR já conta com novos Organizadores, como por exemplo a Bulgária, a
região de Chania na ilha grega de Creta e de Merseyside no Reino Unido.

Mais informaçőes sobre
a Prevenção de
Resíduos e a EWWR
disponíveis em
www.ewwr.eu

Além disso, os atuais e futuros Organizadores da EWWR estão convidados a
participar no Comité Técnico & Científico Anual da EWWR (STC) em Paris no dia
18 de Junho de 2012, onde poderão partilhar as suas experiências e ideias para
o futuro da Semana com os Organizadores e Parceiros da EWWR. Quanto mais
Organizadores estiverem presentes, melhor será.
Para mais informações contactar o Secretariado EWWR através do e-mail
contact@ewwr.eu

Conferência Internacional e Cerimónia de
Troféus da EWWR 2012, 19-20 de junho
de 2012, Paris
A Conferência final do projeto LIFE + 2009-2011
para a EWWR começará na manhã de 19 de
junho de 2012, destacando os principais
resultados da EWWR durante estes 3 anos.

Maison de la Chimie
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Na sequência de uma avaliação da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
2009-2012, com uma revisão da eficiência, eficácia e principais resultados do
projeto, haverá uma partilha de competências pelos Parceiros da EWWR e
discussão sobre as novas perspetivas para o futuro da EWWR. O dia vai
continuar com uma conferência sobre estratégias de comunicação de prevenção
de resíduos onde serão discutidos 3 temas principais:
1. Como a comunicação contribui para alcançar os objetivos de prevenção
de resíduos?
2. Compreender o que pensam os europeus sobre os seus resíduos, para
uma comunicação mais eficaz
3. Adaptar estratégias a especificidades regionais e levar os cidadãos
europeus a agir: análise, impacto, eficácia.
Este primeiro dia terminará com a prestigiada Cerimónia dos Troféus da
EWWR 2011, na presença de altos representantes da Comissão Europeia e das
Autoridades Francesas. As melhores ações de cada categoria (Administração,

Estabelecimentos de Ensino, Associações, Empresas e outros), selecionadas
pelo júri da EWWR, serão apresentadas e premiadas. Haverá também um prémio
especial para a ação favorita do júri
No dia 20 de junho, uma Conferência técnica irá abordar as seguintes questões:
Programas e Planos de Prevenção franceses: avaliação de desempenho
e primeiros resultados
Inclusão da prevenção no desenvolvimento da "eco-exemplaridade"
Motivar as partes interessadas para reduzir resíduos perigosos
Combate ao desperdício alimentar nas cafetarias das escolas e cantinas
de empresas
Fraldas reutilizáveis em ações de autoridades locais
Considerando que os programas nacionais de prevenção de resíduos, a adotar
pelos 27 Estados-Membros da União Europeia a 12 de Dezembro de 2012, serão
implementados por uma parte significativa a nível local, as autoridades locais vão
encontrar nestes eventos uma boa oportunidade para partilhar experiências,
reunir informações e aprender sobre as boas práticas que irão ajudá-los a
implementar estratégias de prevenção de resíduos eficientes.
Valores
Tipo de Participante
Público em Geral
Membros de Associações Ambientais
Local

Valor (euros)
100
50

“La Maison de la Chimie” International Conference Centre
Entrance on 28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris, France
Tel: +33 (0) 140 622 700 - Fax: +33 (0) 145 559 862
www.maisondelachimie.com

Mais informações: contact@ewwr.eu

Concorrendo a um Troféu…
A seleção dos finalistas e dos vencedores dos
Troféus da edição da EWWR 2011 está agora a
decorrer.O júri irá comunicar os vencedores
durante a cerimónia de atribuição dos Troféus da
EWWR a 19 de junho de 2012. Ele é composto
por 5 membros experientes representativos de
cada uma das seguintes categorias de
Proponentes de Projeto:
© F. de Ribaucourt

Autoridades Públicas: Assembleia das Regiões Europeias
Empresas: Confindustria (Confederação das Indústrias Italianas), em
representação da Business Europe
ONG: Responsável pela política para o produto e resíduo - Gabinete
Europeu do ambiente (EEB)
Estabelecimento educacional: Fundação para a educação ambiental
Outros: Comissão Europeia, DG Ambiente
Um total de 89 ações foram nomeados pelos Organizadores e a escolha é difícil
para o júri que pode selecionar apenas um vencedor por categoria, além de um
favorito. Poderá consultar a ação nomeada no site EWWR. Este ano, 22 ações
foram nomeadas na categoria de Autoridade Pública. Eles promoveram a
mudança de comportamento, por exemplo para garrafas de vinho reutilizáveis em
vez de comprar uma nova, para a sensibilização de residentes para lojas de
roupa em segunda mão 'vintage' e incentivar a reutilização de roupas indesejadas
ou fazer instrumentos com materiais reutilizados em oficinas divertidas.
23 ações com objetivos muito diferentes, foram nomeadas na categoria
ONG/Associação. Por exemplo, o objetivo de uma das ações foi criar uma Galeria
Fotográfica apresentando boas práticas de prevenção de resíduos. Outras

focadas em fluxos de resíduos específicos, como REEE (resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos) ou uma área específica, por exemplo um
mercado onde foi proibida a utilização de sacos ou recipientes para promover
compras mais sustentáveis.
Os Organizadores da EWWR também nomearam 14 ações na categoria
“Empresas”, com o objetivo de sensibilizar os clientes para consumir melhor e
desperdiçar menos, por exemplo, cozinhar com sobras de alimentos da refeição
anterior. Algumas das ações também foram tiveram como alvo as próprias
empresas, por exemplo, ações de troca de informação entre as empresas para
economizar dinheiro, reduzir resíduos que vão para aterros e desenvolver novas
oportunidades de negócios através de eventos em rede ou para intercâmbio online.
Na categoria dos “Estabelecimentos de Ensino”, 20 ações foram nomeadas e a
criatividade foi a palavra de ordem em ações desenvolvidas nas escolas. Vários
nomeados focaram-se nos resíduos alimentares das cantinas das escolas,
envolvendo funcionários e estudantes. Por exemplo, uma escola pretendeu
sensibilizar as suas crianças relativamente ao desperdício alimentar através da
instalação de um contentor transparente na cantina. Foram inseridas bolas no
contentor como uma quantidade igual à dos alimentos desperdiçados.
Último mas não menos importante, 10 ações foram nomeadas na categoria
“Outros”. Envolveu ações e Proponentes de Projeto muito diferentes. Uma dessas
ações destinou-se à divulgação de informações de prevenção de resíduos
através das redes sociais como o Facebook e o Twitter para interligar diferentes
atores sociais. Outra ação foi produzir uma peça de arte usando objetos
estragados e outra foi produzir sacos de compras a partir de sacos vazios de
alimento seco para cães e gatos.

A Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos e projetos relacionados.
Além da Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos, outros projetos europeus destinam-se a
promover estratégias de prevenção de resíduos.
Por exemplo, o projeto Miniwaste, também
cofinanciado pelo programa LIFE +, tenta
identificar e promover as melhores maneiras de
reduzir resíduos (resíduos de cozinha e resíduos
verdes) já que geralmente terminam numa
incineradora ou num aterro.

Projeto Miniwaste

O projeto reúne boas práticas de compostagem Caseira e Comunitária e
desenvolveu uma ferramenta para avaliar as estratégias de prevenção de
resíduos. Não perca a conferência final de Miniwaste a 20 e 21 de novembro de
2012!
Comércio Verde foca-se também na oferta de alimentos: envolve pequenos
retalhistas numa campanha contra as alterações climáticas, para promover as
responsabilidades ambientais no setor de retalho e para reduzir a produção de
resíduos e consumo de energia através de medidas simples. Além disso, o
comércio verde incentiva a inovação nas empresas relativamente às questões
ambientais, divulgando e promovendo caso de estudos bem-sucedidos, além de
sensibilização junto dos consumidores sobre as boas práticas de compras que
respeitem o meio ambiente.
O programa LIFE + Projeto FENIX (2010-2012) pretende criar uma ferramenta
flexível e amigável para facilmente obter resultados da avaliação do ciclo de vida
ambiental (LCA) resultantes da gestão de resíduos de embalagem. A ferramenta
terá também em conta fatores económicos e sociais e será adaptável às
diferentes realidades europeias.
COR Campaña Objetivo Residuos (campanha objetivo resíduos) é um projeto do
programa LIFE + para os habitantes de Barcelona, Espanha. O objetivo principal
da campanha é a mudança de comportamento de gestão de resíduos domésticos
diários dos cidadãos (separação das diferentes frações) e promover a sociedade
europeia da reciclagem.

Para mais informações sobre Projetos Europeus de Prevenção de Resíduos click
aqui

LIFE comemora 20 anos!
O ato único europeu de 1986 e o Quinto
Programa de Ação Ambiental aprovado em 1993
marcam a base da política ambiental da UE. Em
21 de maio de 1992 o Regulamento do LIFE
entrou em vigor e o programa LIFE tornou-se uma
ferramenta essencial para apoiá-lo. Desde então,
o LIFE tem cofinanciado 3506 projetos com uma
contribuição de cerca de 2,5 mil milhões de Euros
para a proteção e conservação do meio ambiente.

Logo LIFE 20 anos

Para comemorar o sucesso do instrumento financeiro da UE para o ambiente, as
unidades do LIFE convocaram os projetos LIFE passados e presentes para
organizar vários eventos em maio: uma excelente oportunidade para mostrar os
projetos LIFE aos parceiros, ao público e os meios de comunicação social. Os
eventos dos projetos estão em curso em toda a Europa. Poderá encontrá-los no
site do LIFE.
As unidades do LIFE organizaram também um concurso de fotos e textos: 20
textos e 20 fotos foram selecionados e premiados. Veja-os na página dos
vencedores do concurso.
Para obter mais informações, entre em contato com a equipe de monitorização
externa do LIFE.

Agenda
25 de março a 25 de setembro de 2012 - World Clean Up 2012
31 de maio de 2012 - Data limite para inscrição como Organizador da
Semana 2012
18 de junho de 2012 – 4.ª Reunião do Comité Técnico e Científico da
SEPR
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
Novembro 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
20-21 de novembro de 2012 - Conferência final do projeto Miniwaste,
Rennes
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