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| Editorial
O ano 2012 foi um ano
para recordar: depois da
conclusão do Projeto
LIFE que lançou com
sucesso a EWWR, a 4.ª
edição da Semana
bateu os records dos
anos anteriores. Os
esforços vão agora no
sentido de tornar a
edição de 2013
igualmente num
sucesso. Pode desde já
reservar a data e
começar a preparar-se:
A 5.ª edição da EWWR
terá lugar entre 16 e 24
de novembro de 2013
Mais informações sobre
a Prevenção de
Resíduos e a EWWR
disponíveis em
www.ewwr.eu

| Mais de 10,000 acões em 2012!
Quem teria imaginado que, após o fim da vida do
projeto LIFE que lançou a EWWR em 2009, a
Semana seria ainda melhor em 2012? Bem, era o
caso: de acordo com a última contagem, 10.793
ações foram implementadas em 2012, sob a
coordenação de 35 organizadores de 23 países.
Estas ações 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
ações: escritórios, supermercado e lojas, escolas,
e até mesmo em locais menos comuns como
aeroportos ou hospitais.
Veja algumas ações desenvolvidas em 2012 visitando a secção “Foto & Vídeo”
do website ou mesmo todas as ações 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, Associações,
Empresas, Outros).Os nomes dos vencedores da edição de 2012 serão
publicamente anunciados durante uma cerimónia virtual organizada através das
várias plataformas online da EWWR (website, facebook, etc.) no dia 05 de junho.

Seja um Organizador da Semana em
2013!
Todas as autoridades publicas Europeias com
competência no campo da prevenção de
resíduos estão agora convidadas a tornarem-se
Organizadores oficiais da edição 2013 da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos no seu
território, de 16 a 24 de novembro de 2013.
Dado o sucesso da Semana, um crescente
número de organizações incluindo associações,
ONGs,
escolas,
universidades,
administrações/autoridades públicas, empresas,
etc. estão dispostas a desenvolver ações de
prevenção de resíduos durante a Semana. Os
Organizadores da Semana atuarão como
coordenadores da Semana promovendo o
evento e registando oficialmente ações 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.
Os organizadores da EWWR terão a possibilidade de partilhar as suas
experiências sobre a EWWR durante o seu encontro anual que terá virtualmente
lugar a 05 de junho.
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
inscrições estarão abertas até 31 de maio. Por isso não perca tempo, juntese à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos!
Para mais informações, visite a secção Organizador do website da Semana
(www.ewwr.eu) e contacte o Secretariado da Semana através do endereço
contact@ewwr.eu.

Concorrendo a um Troféu...
A seleção dos finalistas e dos vencedores dos
Troféus da edição da EWWR 2012 está agora a
decorrer. O júri dos troféus da EWWR está
responsável pela seleção dos finalistas e
vencedores em cada uma das 5 categorias de
Proponentes de Projeto. Ele é composto por 4
membros experientes representativos de cada
uma das seguintes categorias de Proponentes de
Projeto, exceto a categoria “Empresas” para a
qual, lamentavelmente, nenhum especialista
estava disponível:
Autoridades
Públicas:
Assembly
of
European Regions
ONGs: European Environmental Bureau
(EEB)
Estabelecimentos de Ensino: Foundation
for Environmental Education (FEE)
Outros: European Commission, DG
Environment
Um total de 74 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. A contagem final de ações nomeadas por categoria é a seguinte:
Autoridades Públicas: 19
Empresas: 10
ONG: 17
Estabelecimentos de Ensino: 17
Outros: 11
Todas as ações nomeadas estarão brevemente disponíveis no website da
EWWR. Os nomes dos vencedores serão anunciados durante uma cerimónia
virtual que terá lugar a 05 de junho de 2013 (Dia Mundial do Ambiente): Consulte
o website e a página do Facebook da EWWR e não perca a oportunidade de
descobrir os finalistas e os vencedores dos troféus da EWWR 2012.

Agenda
31 de maio de 2013 – Data limite para o registo dos Organizadores da
EWWR 2013

05 de junho de 2013 – Dia Mundial do Ambiente – Cerimónia dos Troféus
da EWWR e V Encontro do Comité Técnico e Cientifico da EWWR
16 a 24 de novembro de 2013 – V Edição da Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos
12 de dezembro de 2013 – Data limite para os Estados Membros da UE
submeterem os seus Programas Nacionais de Prevenção de Resíduos
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