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A EWWR 2011 está
prestes a começar!
Parabéns aos
Organizadores e
Proponentes de Projeto
que estão a participar
este ano.
Para a 3.ª edição da
EWWR, esperamos
bater o recorde do ano
passado, onde mais de
4000 ações foram
dinamizadas.
Esta edição é
importante, dado que
será a última no âmbito
do atual projeto LIFE+,
que deu vida à EWWR.
Boa Semana para todos!
Mais informações sobre
a Prevenção de
Resíduos e a EWWR
disponíveis em
www.ewwr.eu

EWWR abrange mais territórios a cada
| A
ano
Existem 34 Organizadores em 20 países a
participarem
na
Semana
Europeia
da
Prevenção de Resíduos 2011. Os Organizadores
estão a desenvolver um trabalho importante de
mobilização de parceiros e validação das suas
ações, bem como de coordenação e promoção da
Semana no seu território.
Todos os Organizadores que participaram na edição de 2010 estão a participar
novamente este ano. Os 5 novos Organizadores, que se juntaram ao grupo são:
Os Países Baixos, Cantão de Sarajevo, na Bósnia Herzegovina, Irlanda do Norte,
Oxfordshire e o País Basco.
Ao nível nacional, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos terá lugar em
Andorra, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Malta,
Portugal, Eslovénia, Suécia, Os Países Baixos e a República Dominicana.
Ao nível regional, a EWWR está a ser organizada nas 3 regiões Belgas (Bruxelas
- Capital, Flandres, Região de Valónia), bem como na região Estíria da Áustria,
várias regiões de Espanha (Astúrias, País Basco, Catalunha, Navarra, Valência) e
o Reino Unido (Londres, Irlanda do Norte, Escócia, Pais de Gales, as cidades de
Belfast e Warrington, as regiões de Buckinghamshire e Oxfordshire), em conjunto
com o Cantão de Sarajevo (Bósnia e Herzegovina) e a região Brasileira de Minas
Gerais.
Para além disso, o Secretariado da EWWR (dinamizado pela ACR+) promove a
Semana e coordena o registo das ações de zonas não cobertas por nenhum
Organizador da EWWR. Poderá contactar os Organizadores da EWWR a partir
desta página

Comunicar a EWWR: você tem as
ferramentas
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
pretende reunir durante uma única semana várias
ações de comunicação sobre prevenção de
resíduos. De forma a ajudar os Organizadores da
EWWR a passar a palavra sobre a Semana, foi
desenvolvido um conjunto de ferramentas de
comunicação.
O logótipo, posters, brochura e banners web ajudam a definir a "marca" EWWR,
suportada pelo EWWR website, onde todas as ferramentas da EWWR estão
disponíveis. O website inclui também dicas de prevenção de resíduos, exemplos
de ações de Comunicação dinamizadas por toda a Europa e, mais recentemente,
poderá ver todas as ações da EWWR registadas até ao momento.
Procurou-se mais interatividade com o público da EWWR com o desenvolvimento
de uma página no Facebook para o ajudar a ficar mais próximo do seu público
(não hesite, Goste!). Um jogo on-line permite-lhe testar os seus conhecimentos e
competir com os seus amigos para saber quem consegue obter a pontuação mais
alta. A banda desenhada electrónica sobre "A invasão das Mega-Lixeiras" ilustra
a forma como todos podemos ser heróis no que respeita à prevenção de
resíduos. Outras ferramentas incluem um clip de vídeo disponível em 22 línguas
e pesquisas mais frequentes no website que permitem votar na sua ação favorita

(Campanha massiva de e-mail, concurso de vídeo, medição dos resíduos
produzidos e evitados, jogo ou teste digital).
De forma a assegurar a durabilidade da EWWR, versões adaptáveis de cartazes
e outras ferramentas foram desenvolvidas e estão agora disponíveis para os
organizadores. Para os Proponentes de Projeto, metodologias de como
implementar algumas ações de sensibilização e também ações comuns irão
certamente dar-lhes informações úteis para construir suas próprias ações. Então,
não hesite: reutilize ideias!

Que quantidade de resíduos podemos
evitar?
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
destaca o seu carácter Europeu através da
introdução, em 2011, de ações comuns através
de toda a Europa. Ações iguais serão
desenvolvidas em vários territórios Europeus
durante a Semana.
O que são as Ações comuns?
Ações Comuns são ações que são desenvolvidas durante a EWWR em
diferentes locais na Europa utilizando a mesma metodologia e partilhando o
objective de destacar o seu real impacto na prevenção de resíduos. O
Secretariado da EWWR fornece aos Organizadores e Proponentes de Projeto
documentos específicos, metodologias e ferramentas de comunicação para a sua
implementação. Existem 5 categorias de Ações Comuns, focadas em várias
questões simbólicas:
1. Redução de Resíduos de Papel
(Dias em papel, Parar a publicidade não desejada nas caixas de correio)
2. Redução do Desperdício Alimentar
(Menos resíduos nas cantinas)
3. Reparação/reutilização
(Observadores de resíduos, workshops de reparação)
4. Redução do Excesso de Embalagem
(Encontro de Wastefree)
5. A questão das montanhas de resíduos
(Dia de Limpeza, veja o artigo seguinte para mais detalhes)
Quais são os seus objetivos?
Criar uma Comunidade Pan-Europeia de ações durante a Semana e
reforçar a ligação entre os territórios participantes
Medir os resíduos evitados através de ações dirigidas desenvolvidas
durante a Semana e dar nota disso
Chamar a atenção da Comunicação Social Europeia, nacional e local
Através da medição dos resíduos evitados, as ações terão um objetivo
importante: a avaliação do impacto real sobre a redução de resíduos.
Haverá uma avaliação dos resultados das ações a nível Europeu. Isso
mostra que a EWWR não afeta somente o comportamento dos cidadãos
europeus, mas também a própria redução de resíduos.
Como desenvolver uma ação comum?
Fichas técnicas sobre todas as ações comuns foram preparadas e estão
agora disponíveis no EWWR website. Elas incluem orientações práticas para
cada ação: os objetivos, a linha temporal de implementação, a lista de material
necessário bem como o processo e o método de quantificação dos resíduos
evitados.

Juntos, vamos limpar a Europa!

Adicionalmente às ações comuns do papel,
alimentos, embalagens e reutilização, a ação
comum Dia de Limpeza (Clean Up Day - CUD)
está incluída na Semana, focando a questão dos
resíduos em geral, ilustrada por resíduos
ilegalmente despejados na natureza.

clean-up day da SEPR

Durante a ação comum de CUD, os resíduos serão recolhidos e a sua quantidade
medida. O efeito potencial de sensibilização é significativo: ver a quantidade de
resíduos encontrados na sua região torna as pessoas sensíveis à comunicação
sobre prevenção de resíduos.
Tal como para outras ações comuns, a metodologia está disponível no EWWR
website e explica os passos principais a seguir antes, durante e após o CUD para
o tornar um sucesso. Os principais elementos a ter em mente são a identificação
do local para limpar, o envolvimento das autoridades locais e de tantos
voluntários quanto possível e a pesagem ou a estimativa dos resíduos recolhidos.
Estes CUD serão um ensaio para a iniciativa de limpeza Europeia e mundial que
terá lugar em 2012, sob a coordenação da iniciativa Let's do it! Para dar
visibilidade às suas ações, as pessoas envolvidas nos CUD têm a possibilidade
de mapear a localização de resíduos ilegalmente depositados no mapa
desenvolvido pela iniciativa Let's do it! Este mapa de resíduos mundiais servirá
como um instrumento inspirador e de coordenação, mostrando a situação perto
de sua casa e ao mesmo tempo, criando uma sensação de intimidade quando
perceber o alcance em todo o mundo e as profundas mudanças que a
cooperação pode criar.

Veja o que está a acontecer no seu país.
Há também grandes novidades para o EWWR em
termos de ferramentas no site. Agora você pode
pesquisar um banco de dados que inclui todas
as ações validadas desde a primeira edição de
EWWR, bem como as ações registadas para a
semana em 2011.
O banco de dados pode ser pesquisado por tema, área, tipo de audiência e
muitas mais categorias. É muito fácil de usar; por exemplo você pode pesquisar
quais as ações que estão em curso na sua área para a EWWR deste ano. Se a
ação foi nomeada ou recompensada por um troféu da EWWR, você também
pode aceder à descrição completa da ação. A função de pesquisa está
disponível em todas as 6 línguas do nosso site, embora o conteúdo das ações
seja em inglês. Ainda é possível fazer uma tradução automática da ação, uma
vez que tenha acedido, o que é útil para ter uma ideia do que está a acontecer
noutros países.
Algumas ações interessantes para a próxima Semana incluem um concurso na
Suécia, onde as coisas funcionais são criadas com material de um centro de
recolha e um projeto de medição de resíduos com 6 famílias na Itália para reduzir
o consumo de embalagens do dia-a-dia. Explore mais ações no nosso banco de
dados e encontrará ideias para as suas próprias ações!

Leia o texto em outro idioma
Com o apoio
da Comissão Europeia
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