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PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES DA EDIÇÃO 2009!

No seguimento da
Edição 2009 da
Semana Europeia da
Prevenção de
Resíduos, mais de
2600 acções foram
organizadas em 22
Países e Regiões
Europeias.
Obrigado a todos os
participantes e
Organizadores.
Marquem já nas
vossas agendas…
Este ano, a Semana
Europeia da
Prevenção de
Resíduos terá lugar
entre 20 e 28 de
Novembro.
Esperamos poder
contar com a vossa
participação no
próximo ano!
A Todos, um
Excelente Ano de
2010!

Depois de vários meses de preparação, a edição da
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos,
desenrolou-se por toda a Europa entre 21 e 29 de
Novembro de 2009. Desde já agradecemos a todos
os organizadores que coordenaram a Semana nos
seus Países, e também a todos os proponentes das
iniciativas que realizaram acções de sensibilização
sobre a prevenção de resíduos pelos quatro cantos
da Europa.
Os organizadores de 2009 deram o seu contributo à Semana e construíram bases
sólidas para as próximas edições. Em 2010 esperamos que participem novamente e
informamos que se juntarão novos organizadores provenientes de outros países e
regiões, de modo a que a Semana possa sensibilizar o maior número dos cidadãos
europeus.

MAIS DE 2600 ACÇÕES PELA EUROPA
20 Autoridades Públicas Organizadoras e uma
grande diversidade de actores (Administrações
Associações e ONG’s, Empresas, Estabelecimentos
de Ensino, etc.) implicaram-se na Semana e
colocaram em prática mais de 2600 acções em 22
países e regiões.
Objectivo das acções: alertar a maioria dos
cidadãos europeus para a problemática da
prevenção dos resíduos no âmbito das 5 categorias
de acção definidas: demasiados resíduos; melhor produção; melhor consumo; uma vida
mais longa para os produtos; e menos resíduos deitados fora.
Participando nos diferentes eventos da Semana, as dezenas de milhares de cidadãos
puderam informar-se sobre a prevenção de resíduos e sobre as mudanças de
comportamento que podem adoptar no seu quotidiano, para reduzir a produção de
resíduos. A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos funcionou como o facilitador,
permitindo às pessoas e organizações implicadas trocar exemplos de boas práticas.
Informações mais detalhadas sobre os resultados da edição de 2009 da Semana
estarão, brevemente, disponíveis no site da Semana.

O SUCESSO DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE GIRONA
O evento internacional da edição de 2009 da
Semana foi a Conferência de Girona que incidiu
sobre a temática da prevenção de resíduos.
Organizada pela Agência de Residuos da Catalunha
(ARC) e pela Comissão Europeiaa Conferência
decorreu entre 24 e 25 de Novembro.
Mais de 300 participantes juntaram-se no Palácio de
Congressos de Girona (Catalunha) com o intuito de
escutar oradores de diversos países europeus
convidados para esta ocasião que partilharam os seus conhecimentos e as suas
experiências na matéria da prevenção de resíduos.

PRÉMIOS DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS – 15 MARÇO DE 2010 –
BRUXELAS
De modo a recompensar as acções realizadas que foram tidas como exemplos de boas
práticas durante a primeira edição da Semana será organizada uma Cerimónia de

entrega de Troféus. A Cerimónia decorrerá no dia 15 de Março
de 2010, em Bruxelas.
Cada Organizador da Semana seleccionará um total de 5
acções desenvolvidas no seu território. Cada acção será
identificada em cada uma das categorias seguintes:
administração/autoridades
públicas;
Associações/ONG’s;
Empresas/Indústria; Estabelecimentos de Ensino; Outros
(exemplo: Hospitais, Lares de Terceira Idade; Instituições
Culturais, etc.). As 5 acções seleccionadas poderão concorrer
aos Trofeus 2009.
Mais de uma centena de acções nomeadas serão avaliadas por
um júri europeu composto por Organizações e Especialistas representativos das
diferentes categorias. Os cinco galardoados serão recompensados, além de um prémio
especial do júri.

MELHORES VOTOS
A ADEME, a ACR+, a ARC, a IBGE, e a LIPOR,
parceiros oficiais do projecto LIFE+ da Semana
Europeia da Prevenção na Produção de Resíduos,
desejam a todos um excelente ano de 2010!
Estamos desejosos de cooperar convosco ao longo deste ano, para organizar a próxima
edição da Semana Europeia da Prevenção na Produção de Resíduos, que decorrerá
entre 20 a 28 de Novembro de 2010!
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