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A EWWR 2012 está
prestes a começar!
Parabéns aos
Organizadores e
Proponentes de Projeto
que estão a participar
este ano. Para a 4.ª
edição da EWWR,
esperamos bater o
recorde do ano passado,
onde mais de 7000
ações foram
dinamizadas.
Boa Semana para todos!
Mais informações sobre
a Prevenção de
Resíduos e a EWWR
disponíveis em
www.ewwr.eu

| O Sucesso de edições anteriores abriu

caminho para uma bem-sucedida EWWR
2012
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
provou ser um enorme sucesso desde sua
primeira edição em 2009. Com o objetivo de
aumentar a consciencialização sobre a prevenção
de resíduos, a EWWR tem vindo a registar a cada
ano mais atores envolvidos em ações de
comunicação, bem como um alargamento do
âmbito geográfico – contando com mais de 7.000
ações na última edição da EWWR em 2011. Os
resultados do projeto LIFE + EWWR estão
resumidos no Relatório Layman’s.
Este sucesso, no entanto, é apenas um primeiro passo para a realização da
EWWR como um evento regular e constantemente crescente para a promoção da
prevenção sustentável de resíduos em toda a Europa e além. Assim, embora o
co-financiamento do programa LIFE+ da Comissão Europeia tenha terminado em
junho de 2012, a EWWR terá lugar em 2012, de 17 a 25 de novembro. Além
disso, o apoio político europeu para a EWWR continua: a EWWR 2012 terá lugar
sob o patrocínio do Senhor Janez Potočnik, Comissário Europeu para o
ambiente.
As ações dos últimos três anos foram implementadas com o apoio de
ferramentas de comunicação EWWR e sob a coordenação de mais de 30
organizadores. As melhores ações foram recompensadas durante a cerimónia
anual de Troféus da EWWR e descritas no manual de boas práticas do EWWR.
Todas as ações podem ser consultadas na base de dados EWWR. Incentivamos
a utilização de iniciativas existentes como inspiração para desenvolver a sua
própria ação!
Ainda está a tempo de propor uma ação para o 2012 EWWR até 4 de
novembro!

Organizadores da EWWR 2012
coordenar e apoiar as suas ações

para

A 4ª edição da Semana Europeia de redução de
resíduos em 2012 será realizada com a ajuda dos
35 organizadores a nível nacional, regional ou
local de 25 países. Para esses países, regiões ou
zonas que não são cobertas por uma organização
nacional, regional ou local, o Secretariado da
EWWR irá atuar como um Organizador. A lista dos
Organizadores é publicada no website da EWWR.

Em 2012, os recém-chegados
exemplo a Bulgária e a Hungria.

incluem

por

Os Organizadores da EWWR são as autoridades públicas competentes no
domínio da prevenção de resíduos. Eles atuam como coordenadores da EWWR
na sua área de influência. Os organizadores este ano foram preparados com uma
formação on-line oferecida para ajudar os Organizadores a preparar a edição de
2012 da Semana. A apresentação de PPT e o vídeo de formação on-line estão
disponíveis para download no website da EWWR.
Para se tornar um organizador EWWR, deverá ser uma autoridade pública
europeia com reconhecida competência no domínio da prevenção de resíduos ou
uma organização com um mandato de tal autoridade pública e agindo em seu
nome. Para se candidatar a ser um organizador da EWWR, preencha e envie a
carta de compromisso de organizador ao Secretariado da EWWR
(contact@ewwr.eu).

Obter ideias para ações da EWWR
Participar na Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos e assim envolver-se num grande projeto
de de sensibilização para a prevenção de
resíduos é fácil! Para participar na EWWR como
um Proponente de Projeto, simplesmente tem que
registrar a sua ideia de ação junto da entidade
Organizadora responsável pela sua área.
Para ter uma ideia para uma ação, poderá ser inspirado por iniciativas
anteriores:
As ações mais importantes realizadas durante cada edição da Semana
Europeia de Prevenção de Resíduos são recompensadas todos os anos
durante uma cerimónia de prémios europeus.
Participe numa ação comum!
Encontrar uma vasta gama de outras ideias de atividades no website da
EWWR ou procure a vasta base de dados das ações EWWR para obter
ideias para a sua própria ação.
Dê uma vista de olhos no guia de boas práticas EWWR recentemente
publicado, abrangendo as práticas implementadas nas últimas três
edições da EWWR (2009-2011).
Incentivamos o desenvolvimento de ações existentes como exemplo para a sua
própria ação. Ainda está a tempo de propor uma ação para a Semana
Europeia de Prevenção de Resíduos 2012! O prazo para o registro de ações é 4
de novembro de 2012.

Agenda
7-8 November 2012 – Dias Europeus dos Resíduos e Recursos, incluindo

a Conferência final do projeto Pre-Waste, Bruxelas
17-25 November 2012 – 4.ª edição da Semana Europeia da Prevenção
de Resíduos
20-21 November 2012 – Conferência final do projeto Miniwaste, Rennes
21 November 2012 – Evento intermédio Green Cook, Lille
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