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SEGUNDA EDIÇÃO
VENCEDORES!

O terceiro ano do
projecto da Semana
Europeia da
Prevenção de
Resíduos já arrancou
e todos os parceiros
estão a concentrar
esforços na
preparação da edição
de 2011 da Semana
Europeia da
Prevenção na
Produção de
Resíduos que vai
decorrer entre 19 e 27
de Novembro de
2011.
Este ano, mais uma
vez, queremos mais:
mais autoridades
públicas a coordenar
a semana no seu
território; mais
proponentes de
projectos a participar;
mais sensibilização e,
claro, uma maior
prevenção na
produção de resíduos.
A contagem
decrescente já
começou: faltam sete
meses até ao início da
Semana. É tempo de
agir!
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A Cerimónia de entrega dos Troféus da Semana
Europeia da Prevenção 2010 teve lugar, ontem, dia
28 de Março, em Bruxelas, perante uma plateia de
cerca de 200 convidados, incluindo Evelyne
Huytebroeck, Ministra do Ambiente para a região de
Bruxelas e vários representantes da Comissão
Europeia e do Programa LIFE+.
De 20 a 28 de Novembro de 2010, 4.346 acções decorreram em 24 países Europeus
com o objectivo comum de promover a temática da prevenção na produção de resíduos.
Destas acções, 90 foram pré-seleccionadas pelos diversos Organizadores e submetidas
a uma avaliação por um Júri independente composto por especialistas europeus da área
dos resíduos, representativos das 5 categorias.
Foram dados 6 troféus: um por cada uma das 5 Categorias e o último a premiar a acção
preferida do Júri. Os troféus foram dados pelas mãos de: William Neale, membro do
Gabinete do Comissariado da União Europeia para o Ambiente, Janez Potočnik, que
apesar de ter confirmado a sua presença, outros compromissos entretanto agendados,
impediram-no de participar na Cerimónia. No entanto, expressou o seu apoio ao Projecto
através de uma mensagem de vídeo que foi mostrada no final da Cerimónia.
E os Vencedores são:
Administração e Autoridades Públicas: Melhor do que novo: Campanha 100%
antiga – Autoridade Ambiental da Área Metropolitana de Barcelona
(Catalunha, Espanha) - Uma ampla campanha de prevenção de resíduos
efectuada em toda a Área Metropolitana de Barcelona, que promove várias
estratégias, incluindo a reparação e reutilização, consumo responsável, a
preferência por água da torneira e compostagem.
Associações e ONG’s: Compras Sustentáveis - Ecoscience Provence
(França) - Uma campanha implementada em colaboração com vários
supermercados para incentivar os consumidores a reduzir o desperdício através
da compra de produtos com menos embalagem.
Empresas & Indústria: Redução das embalagens de vidro no sector do vinho
- Codorniu Group (Catalunha, Espanha) - Um projecto que provou que é
possível reduzir o peso do vidro em frascos até 11%, reduzindo assim a
quantidade de resíduos e emissões de CO2, sem impacto negativo sobre as
vendas.
Estabelecimentos de Ensino: Desafio da Redução do Desperdício Alimentar –
Escola Primária Episcopal St Mary’s (Escócia, Reino Unido) - Um projecto
para reduzir a quantidade de alimentos e embalagens desperdiçadas dos
almoços servidos na cantina da escola e embalagens que as crianças trazem de
casa, através da recolha e pesagem dos resíduos no final de cada almoço.
Outros: Mapas Reutilizáveis de Malta - Elisa Andretti (com o apoio da
Universidade de Malta - Malta) - Um projecto para criar um mercado
sustentável de materiais de construção em Malta, e para fornecer um
instrumento que pode promover a criatividade das pessoas através da utilização
de materiais hipoteticamente desperdiçados e, ao mesmo tempo, aumentar a
sensibilização sobre o uso dos nossos recursos limitados e como isso pode
também reduzir a produção de resíduos.
Favorito do Júri: Observadores de Resíduos - AERESS (Espanha), em
colaboração com RREUSE (Coordenação Europeia) - A filial espanhola da
iniciativa pan-europeia, que consiste na recolha de itens cujos donos não mais
os querem e revendê-los em centros de reutilização que pesem os materiais e
comunicar a quantidade de itens que vendem, ou seja, a quantidade de resíduos
evitados.
Apesar de apenas 6 acções terem sido vencedoras, todas as acções desenvolvidas
pelos Stakeholders estão de parabéns por terem contribuído para o sucesso da Semana
e por fazerem da prevenção uma realidade. Assim, foi elaborado um pequeno filme,
como forma de tributo aos participantes, que ilustra as acções levadas a cabo por toda a
Europa. Pode, também,consultar a galleria de imagens e ver as fotos tiradas durante a

Semana.
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TORNE-SE UM ORGANIZADOR OFICIAL DA SEMANA EUROPEIA DA
PREVENÇÃO NA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS EM 2011!
Todas
as
Autoridades
Públicas
com
competência na area da prevenção de resíduos
estão
desde
já
convidadas
a
tornar-se
Organizadores oficiais da Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos, na edição de 2011, no seu território.
De 19 a 27 de Novembro de 2011, uma variedade de actores, incluindo Associações,
ONG’s, escolas, universidades, administração, empresas, indústria, etc. vão implementar
acções de sensibilização na área da prevenção de resíduos. Estas acções incidirão
sobre as várias fases do ciclo de vida do produto, desde a produção ao consumo e à
reutilização. Os proponentes a organizadores vão actuar como coordenadores
através da promoção da Semana e asseguram o registo e a validação dos
projectos propostos e a coordenação das acções implementadas pelos
intervenientes.
Sendo um Organizador Oficial da Semana, as autoridades públicas tornam-se parte de
uma rede de contactos pró-activa que se envolve na Promoção da prevenção de
resíduos. Ganharão visibilidade resultante da participação num projecto europeu e que
tem destaque no site Europeu (www.ewwr.eu). Terão, igualmente, oportunidade de
contribuir para o alargamento do conceito da Semana em futuras edições.
Para aderir ao Grupo de Autoridades Públicas a cargo da organização deste evento
crucial na sensibilização da prevenção de resíduos, bata que preencha a Carta
Compromisso. Os registos depressa estarão limitados, assim, não desperdice
tempo, junte-se à Semana Europeia da Prevenção na Produção de Resíduos!
Para mais informações, visite a secção de Organizador do site www.ewwr.eu ou contacte
o Secretariado através de contact@ewwr.eu.

SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÉ TÉCNICO E CIENTÍFICO
O Comité Técnico e Científico (COSTEC) para a
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
reuniu-se a 29 de Março de 2011 em Bruxelas.
Representantes de todos os parceiros do projecto,
assim como quase todos os Organizadores da
Semana de 2010 estiveram juntos para avaliar a
segunda edição da Semana e preparar a terceira
edição.
Cada Organizador teve oportunidade de partilhar a sua experiência, sugerir ideias e
levantar assuntos acerca da organização geral da Semana. Entre outros tópicos, foi
discutida a organização de um evento comum, a melhoria das ferramentas de
comunicação e a simplificação administrativa dos processos. Os parceiros estão agora a
trabalhar na melhoria da coordenação da Semana, tendo em linha de conta os
comentários dos participantes.
A reunião do COSTEC, também serve como troca de ideias pelos diversos actores
espalhados pela Europa, constituindo um evento construtivo e de sucesso.

O QUE HÁ DE NOVO EM 2011?
De 19 a 27 Novembro de 2011, a sensibilização na
temática da prevenção de resíduos vai percorrer a
Europa através de uma variedade de actores em
todos os locais. Acreditamos que, mais uma vez,
vão demonstrar a sua criatividade e encontrar novas
formas de mostrar como é que a produção de
resíduos pode ser evitada.
Estamos também em fase de averiguar novas
ferramentas de forma a tornar a Semana num evento ainda mais popular. Aliás, em 2011,
o site Europeu da Semana vai ter uma nova página de abertura, com novos conteúdos e
novas secções. Por exemplo, vai ser possível aceder uma base de dados que contém
todas as acções desenvolvidas nas edições anteriores e as que irão ser desenvolvidas
em 2011.
Mais ainda, novas actividades estão a ser planeadas, tais como actividades temáticas
comuns a todos os organizadores, a ser implementadas em fluxos especiais, como o
papel, orgânicos, de modo a quantificar a quantidade de resíduos produzidos evitados.
Há ainda muito a ser feito, mas achamos que a Semana Europeia da Prevenção na

Produção de Resíduos vai ser um sucesso, graças ao comprometimento e talento de
todos os participantes
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