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A Prevenção da produção de resíduos é uma opção prioritária que visa a adoção de medidas 
organizacionais e operacionais que permitam diminuir a quantidade e/ou perigosidade dos resíduos 
gerados. Todas as ilhas estão dotadas de infraestruturas adequadas e devidamente licenciadas para 
gestão dos resíduos dos Açorianos, contribuindo para a melhoria do estado do ambiente, continuidade 
do ciclo de vida dos materiais e proximidade às metas europeias de valorização. 

O Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional do Ambiente, promoveu, entre 18 e 26 de 
novembro, a realização da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores, inserida na 9.ª Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos, com objetivo de envolver, em todas as ilhas, ações organizadas por entidades 
públicas e privadas, tendo em vista sensibilizar e informar sobre a correta gestão dos resíduos ao nível 
de ilha, dar a conhecer os destinos adequados para os que são produzidos no arquipélago e alertar para 
a prevenção de resíduos, com vista à minimização da sua produção diária. 

Neste âmbito, a Direção Regional do Ambiente renovou a iniciativa de ser a entidade Coordenadora da 
Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos (EWWR) para o território dos Açores 

Nesse sentido, foram registadas 160 ações de sensibilização em todas as ilhas, organizadas por 69 
entidades, assim como a dinamização de várias parcerias, desde a administração pública, autarquias, 
empresas privadas, entidades gestoras e operadores de resíduos, estabelecimentos de ensino, 
associações e organizações não-governamentais para o ambiente, além de Comissão de Proteção de 
Jovens e Crianças, Misericórdias e cidadãos individuais. 

Entre as iniciativas previstas, decorrem 29 na ilha de São Miguel, 28 no Pico, 22 na Terceira e Santa 
Maria, 19 no Faial, 12 nas Flores, 10 no Corvo e São Jorge e oito na Graciosa, verificando-se um aumento 
relativamente às edições anteriores.  

Nesta semana, na Europa, as ações foram desenvolvidas 13.410 ações, das quais 275 em Portugal, de 
acordo com a temática europeia para 2017, “Reutilizar & Recuperar: Dá uma nova vida!”, visando 
promover a sensibilização e informação dedicadas à prevenção e gestão dos resíduos, alertando 
também a população para um consumo sustentável e fomentando uma consciência ambiental que se 
traduza no dia-a-dia em atitudes que promovam a prevenção da produção de resíduos. 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) 

A Semana Europeia para a Redução de Resíduos (European Week for Waste Reduction - EWWR) é uma 
iniciativa internacional que visa promover a implementação de ações de sensibilização sobre a gestão 
sustentável dos recursos e dos resíduos durante uma única semana. Cujo objetivo é alterar o 
comportamento dos cidadãos europeus relativamente aos seus padrões de consumo e hábitos de 
consumo. 

As ações desenvolvidas durante a EWWR foram enquadradas nos seguintes temas: 

 Evitar e reduzir a produção de resíduos na origem 

 Reutilização e Preparação para reutilização 

 Separação de resíduos e Reciclagem 
 
Candidataram-se  à EWWR todas as entidades se enquadraram nas seguintes categorias:    

 Administração/Autoridade Pública  

 Associação/ONG  

 Empresa/Indústria  

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/8ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
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 Estabelecimento de Ensino  

 Cidadão individual  

Qualquer entidade interessada pode promover ações e atividades de sensibilização e informação 
dedicadas à prevenção e gestão dos resíduos, tendo como temática “Reutilizar & Recuperar: Dá uma 
nova vida!” 

 As inscrições como Proponente de Ação da Semana dos Resíduos decorreram até ao dia 12 de 
novembro de 2017, através do formulário disponível na plataforma europeia www.ewwr.eu, 
encontrando-se disponíveis a partir de 1 de setembro. A título excecional, em casos de verificação de 
dificuldades no registo, foi possível remeter a ficha de inscrição (facultado um exemplar via email), 
devidamente preenchida, para o correio eletrónico para semanaresiduos@azores.gov.pt, sendo 
submetida posteriormente pelo coordenador regional. 

As ações de sensibilização mais inovadoras serão distinguidas numa cerimónia europeia para entrega de 
prémios (EWWR Awards), onde anualmente são premiadas 6 ações, uma em cada categoria de 
Proponente de Ação. Trata-se de um prémio de carácter de reconhecimento da ação e não monetário. 
Os Proponentes de Ações que pretendam concorrer a este prémio terão que indicar a sua intenção na 
ficha de inscrição. 
 
Cada inscrição foi posteriormente validada pelo Coordenador tendo em consideração os requisitos 
descritos na “Carta de Participação do Proponente de Ação da Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos”. 
 
 
Em 2017, na Europa, foram registadas 13.410 ações, implantadas em 30 países, incluindo Portugal, de 
acordo com os dados transmitidos pelo Coordenador Europeu da Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos.  
 
 
 

Nomeações ao Troféu Europeu (EWWR Awards) 
 
As ações de sensibilização mais inovadoras serão distinguidas numa cerimónia europeia para entrega de 
prémios (EWWR Awards), onde anualmente são premiadas 5 ações, uma em cada categoria de 
Proponente de Ação. Trata-se de um prémio de carácter de reconhecimento da ação e não monetário.  

Nos Açores foram pré-selecionadas, pelo coordenador regional, nas 5 ações, entre as candidatas, uma 
por cada categoria correspondente, tendo-se verificado, pela primeira vez, inscrições ao troféu em 
todas as categorias. Estas Ações serão alvo de avaliação final por um júri, de âmbito europeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ewwr.eu/
mailto:semanaresiduos@azores.gov.pt
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/CartaParticipacaoProponenteAcao_EWWR_Azores.pdf
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/CartaParticipacaoProponenteAcao_EWWR_Azores.pdf
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A implementação e avaliação da Semana dos Resíduos decorreram da seguinte forma: 

 

Divulgação e promoção da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores 

Portal dos Resíduos 

 Criação de mapa interativo das ações por ilha, na página inicial do Portal dos Resíduos, onde é 
possivel aceder às ações por ilha, através de um link de acesso adireto à descrição das mesmas 
na plataforma europeia www.ewwr.eu. 

 

 Criação do separador “Semana dos Resíduos”, acessível no endereço: 
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-
residuos/conteudos/livres/8ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm. 

Contendo a divulgação de toda a informação referente à 8-ª edição da Semana dos Resíduos dos Açores, 
nomeadamente o programa regional, por ilha.  

Realização das atividades 

na sua área geográfica 

entre 18 a 26 de novembro 

de 2017 

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/
http://www.ewwr.eu/
http://www.azores.gov.pt/gra/srrn-residuos
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/6ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm
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Material promocional 

Como forma a apoiar a promoção e desenvolvimento de ações, foram disponibilizadas várias 
ferramentas de comunicação, em português, no Portal de Resíduos e no Portal Educar para o Ambiente 
e a Sustentabilidade. 

Documentos de apoio (à inscrição): 

 Carta de Participação do Proponente de Ação da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos  

 Ficha de inscrição (exemplar) 

Material promocional (disponível em português): 

 Poster Semana dos Resíduos dos Açores 2017 (.pdf)  

 Poster Semana dos Resíduos dos Açores 2017 (.jpg)  

 Assinatura de email (Banner)  

 Cartazes 9 Formas de Reutilizar e Recuperar 

Portal Educar para o Ambiente e a Sustentabilidade 

 

Divulgação da campanha “Semana dos Resíduos”, com disponibilidade de material promocional e 
recursos pedagógicos no âmbito da realização de ações. 

Material promocional: 

 Poster Semana dos Resíduos dos Açores 2017 

 Assinatura de email (banner) 

 Ideias para ações EWWR 

Cartazes: 

 9 mitos da reciclagem 

 9 perguntas diferentes 

 9 medidas de prevenção de embalagens 

 9 formas de reutilizar e recuperar 

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/6ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/E5C1ABE1-3DC9-4C83-85DE-478ABB89DBDC/1090397/CartadeParticipaçãodoProponentedeAção_EWWR2017.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/84C47CBE-F1B2-4C60-88EB-FE45D6AD3A96/1022058/Formulario_inscricao_proponente_acao_ewwr2017.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/E5C1ABE1-3DC9-4C83-85DE-478ABB89DBDC/1090399/cartaz_ewwr2017_pt.pdf
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/cartaz_ewwr2017_pt.jpg
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/banner_ewwr2017_pt.jpg
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/9+Formas+de+Reutilizar+e+Recuperar.htm
http://educarparaoambiente.azores.gov.pt/epas/124/semana-dos-residuos
http://educarparaoambiente.azores.gov.pt/store/Uploads/SemanaResiduos/cartaz_ewwr2017_pt.jpg
http://educarparaoambiente.azores.gov.pt/store/Uploads/SemanaResiduos/ewwr_banner%202017.jpg
http://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/904773/Ideias_para_Acoes_EWWR2017.pdf
http://docs-sraa.azores.gov.pt/Portal/file__02-11-2016_16-07-53.6894274.jpg
http://docs-sraa.azores.gov.pt/Portal/file__02-11-2016_16-09-00.0339392.jpg
http://docs-sraa.azores.gov.pt/Portal/file__02-11-2016_16-09-40.4404525.jpg
http://educarparaoambiente.azores.gov.pt/store/Uploads/SemanaResiduos/9%20mitos%20reciclagem_br.jpg
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Vídeos promocionais EWWR: 

 Seja esperto. Reduzo o desperdício! 

 Seja esperto. Dê-lhe uma segunda vida útil! 

 Seja esperto. Separe os seus resíduos! 

No separador "Recursos Educativos" encontram-se disponíveis alguns recursos pedagógicos sobre este 
tema, dos quais se destacam: 
 
 - jogo Quantos Queres sobre separação de resíduos 
 - jogo Quantos Queres sobre tempo de duração do lixo no mar 
- cartaz Quanto tempo dura o lixo no mar 
- cartaz Quanto tempo dura o lixo em terra e no mar 
 
- cartazes "Produzir menos, Reciclar mais: Sabia que?" 
    Flores 
    Faial 
    Pico 
    São Jorge 
    Graciosa 
    Terceira 
    São Miguel 
    Santa Maria 

Mais informação, sobre esta campanha, é complementada pelo Portal dos Resíduos da Direção Regional 
do Ambiente, onde se destacam  materiais pedagógicos sobre prevenção e gestão de resíduos. 

Página Oficial no facebook da “Semana dos Resíduos dos Açores 2017” 
 

 Atualização da página oficial no facebook, acessível através do endereço 
https://www.facebook.com/semanadosresiduosdosacores/, permitindo uma maior promoção 
da Semana dos Resíduos, mais próxima dos cidadãos.  

 

 
 

Análise da Semana dos Resíduos  

No âmbito da 9.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) registou-se um número 
excecional de 13.410 ações, que decorreram em 30 países diferentes da Europa, das quais 275 em 

https://www.youtube.com/watch?v=lM4x7ObQEO0
https://www.youtube.com/watch?v=vmSZ3JEOxR4
https://www.youtube.com/watch?v=XFNoWHsmtvs
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/735382/Jogo3Rs.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/735382/Jogo3Rs.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/637933/JogoquantosqueresQuantotempoduraolixonomar_web.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/637933/JogoquantosqueresQuantotempoduraolixonomar_web.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/637937/Quantotempoduraolixonomar.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/637937/Quantotempoduraolixonomar.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/741662/CartazQuantotempoduraolixoemterraenomar1.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/741662/CartazQuantotempoduraolixoemterraenomar1.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915889/Flores.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915889/Flores.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915890/Faial.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915890/Faial.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915891/Pico.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915891/Pico.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915892/São_Jorge.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915892/São_Jorge.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915893/Graciosa.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915894/Terceira.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915895/São_Miguel.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/915896/Santa_Maria.pdf
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/menus/secundario/Semana+dos+Residuos/
https://www.facebook.com/semanadosresiduosdosacores
https://www.facebook.com/semanadosresiduosdosacores/
https://www.facebook.com/semanadosresiduosdosacores/
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Portugal e 160 na Região Autónoma dos Açores. Ou seja aproximadamente 58% das ações promovidas 
em Portugal foram desenvolvidas nos Açores! 

Nos Açores foram registadas 160 ações de sensibilização em todas as ilhas, sob a coordenação da 
Direção Regional do Ambiente, organizadas por 69 entidades, assim como a dinamização de várias 
parcerias, desde a administração pública, autarquias, empresas privadas, entidades gestoras e 
operadores de resíduos, estabelecimentos de ensino, associações e organizações não-governamentais 
para o ambiente, além de Comissão de Proteção de Jovens e Crianças, Misericórdias e cidadãos 
individuais 

Entre as ações realizadas, nas diversas ilhas, cinco foram de âmbito regional, organizadas pela Direção 
Regional do Ambiente, enquanto coordenar regional, destacando-se as seguintes: 

o Diga "Não" às fraldas descartáveis 

 

O Programa Regional de Prevenção de Resíduos, parte integrante do PEPGRA, define que deve ser 
promovido o uso de fraldas reutilizáveis. Neste sentido, a Direção Regional do Ambiente, no decorrer da 
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, à semelhança da edição anterior, ofereceu fraldas 
reutilizáveis aos bebés que nasceram na região, entre 18 e 26 de novembro, acompanhado de um 
panfleto informativo, como incentivo à sua utilização e explicação dos seus benefícios a nível ambiental, 
económico e para a saúde do bebé. 

o “9 ilhas, 9 dicas, 9 medidas, 9 mitos, 9 perguntas” 

A hierarquia de Gestão de Resíduos prioriza a reutilização e reparação de materiais e objetos. A 
preocupação com a prevenção de resíduos nos Açores tem sido tarefa de todos os açorianos. 
 
O espaço 9 divulga e promove novas atitudes e comportamentos ambientais face à gestão de resíduos 
no seu local de trabalho, lazer e em casa. 
 
Os recursos pedagógicos disponibilizados, no Portal dos Resíduos, são resultado do trabalho 
desenvolvido no âmbito das semanas de resíduos dos Açores e devem ser encarados como sugestões, a 
serem adaptadas à realidade concreta de cada ilha. 

http://www.ewwr.eu/actions/project/diga-naeo-as-fraldas-descartaveis
http://www.azores.gov.pt/NR/exeres/18501DB7-F863-4A85-BA8F-C31E97E18C9E.htm
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(Clique nas ligações abaixo para aceder aos conteúdos relativos a dicas, medidas, mitos e perguntas 
sobre as 9 formas de reutilizar e recuperar.) 

  

        
               Dicas                                     Medidas                                      Mitos                                     Perguntas 

Na edição de 2017, foi criado um cartaz temático de “dicas” sobre formas de reutilizar e recuperar 

diversos artigos que aparentemente já não tinham interesse, evitando a produção de resíduos. 

 

 

 

o Novo filme Institucional da Sogilub  

A Sogilub-Sociedade de Gestão Integrada de óleos Lubrificantes Usados, com extensão de licença à RAA 
através do Despacho nº 2337/2015, de 15 de outubro, apresenta um novo filme institucional como 
forma de promover o desenvolvimento do conhecimento, a educação social e a preservação do 
ambiente. 

O filme está disponível no seguinte link http://www.sogilub.pt/categoria/filme-sogilub 

http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Cartaz_9_Dicas.jpg
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Cartaz_9_Medidas.jpg
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Cartaz_9_Mitos.jpg
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Cartaz_9_Perguntas.jpg
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/9+Formas+de+Reutilizar+e+Recuperar.htm
http://www.sogilub.pt/categoria/filme-sogilub
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Veja o filme e saiba mais acerca do funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados. 

 

o Apresentação do novo vídeo de sensibilização “O que acontece aos resíduos nos Açores?”  

No âmbito da implementação do PEPGRA e da Semana de Prevenção de Resíduos, a Direção Regional do 
Ambiente promoveu a atualização do vídeo “O que acontece aos resíduos nos Açores". Passados 6 anos 
da sua realização é possível observar novas soluções e infraestruturas de gestão, tratamento e de 
destino final de resíduos. 

Neste recurso estão incluídas imagens de boas práticas de prevenção de resíduos, valorização orgânica e 
funcionamento dos novos centros de processamento de resíduos. O vídeo reflete a tendência de 
aumento de reciclagem de embalagens urbanas e outros fluxos específicos em detrimento da 
eliminação em aterro, cumprindo assim com a hierarquia de gestão de resíduos e aterro zero. 

O vídeo estará disponível no Portal do Governo, e através do canal Youtube, em 
https://www.youtube.com/watch?v=BPJQC9_xdM4&t, para acesso livre e disseminação da informação 
junto de qualquer cidadão ou empresa dos Açores. 

 

o  Feiras da Semana dos Resíduos 2017  

http://www.sogilub.pt/categoria/filme-sogilub
https://www.youtube.com/watch?v=BPJQC9_xdM4&t
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Nas nove ilhas açorianas foram promovidas, com parceria de várias entidades, feiras e mercados de 
vendas e/ou trocas de produtos, visando promover a reutilização e recuperação, dinamizando diversas 
atividades, nomeadamente oficinas de reutilização, evitando assim o desperdício, reduzindo a produção 
de resíduos. 

 Inscrições na 9.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2017 

Inserida na EWWR, durante a 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores, foram registadas 160 ações, sob 
coordenação da Direção Regional do Ambiente, sendo estas de âmbito europeu, inseridas 9.ª Semana 
Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR), representando  cerca de 58% das ações desenvolvidas em 
território nacional. 
 

Inscrições EWWR 
2017 

Ações inscritas 
(n.º) 

Ações candidatas ao troféu 
europeu “EWWR Awards” (n.º) 

Entidades Proponentes 
(n.º) 

Açores 160 19 69 

Tab. 1 - Dados gerais da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores, de acordo com as inscrições efetuadas na plataforma 
europeia www.ewwr.eu, no âmbito da 9.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. 
 

Na implementação da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores estiveram envolvidas as seguintes entidades 
na realização de diversas ações, por categoria: 

http://www.ewwr.eu/
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Gráf. 1 – Entidades Proponentes e Ações desenvolvidas, por categoria, nos Açores. 

Associaram-se a esta iniciativa 69 entidades proponentes, assim como a dinamização de várias 
parcerias, desde a administração pública, autarquias, empresas privadas, entidades gestoras e 
operadores de resíduos, estabelecimentos de ensino, associações e organizações não-governamentais 
para o ambiente, além de Comissão de Proteção de Jovens e Crianças, Misericórdias e cidadãos 
individuais. 

 Ações registadas por ilha 

Entre as ações inscritas, realizando-se 29 em São Miguel, 28 no Pico, 22 em Santa Maria e Terceira, 19 
no Faial, 12 nas Flores, 10 no Corvo e São Jorge e oito na Graciosa. 
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Gráf.2 - Número de ações inscritas e entidades proponentes, por ilha 
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 Troféu europeu “EWWR Awards”: 

Relativamente a candidaturas ao Troféu europeu “EWWR Awards” verificou-se, pela primeira vez, 
candidaturas de ações em todas as categorias:  

 

Gráf. 3 - Ações e Entidades Proponentes nomeadas ao troféu europeu “EWWR Awards”, por categoria. 
 

 Ações realizadas na 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores 

No âmbito da realização da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores foram registadas 160 ações no Açores, 
inscritas na plataforma europeia www.ewwr.eu, sob coordenação regional da DRA, tendo sido 
divulgadas no programa regional. 

Contudo devido a dificuldades encontradas, impossibilitou a concretização de todas as ações conforme 
previsto, destacando-se os principais motivos as condições atmosféricas desfavoráveis à realização de 
atividades no exterior e por limitações logísticas, não sendo realizadas sete ações inscritas (nas ilhas das 
Flores (1), Faial (1), Pico (1), Terceira (2) e São Miguel (2)). 

Deste modo, foram realizadas em toda a região 153 ações, menos sete do que previsto, das quais 27 em 
São Miguel e Pico, 22 em Santa Maria, 20 na Terceira, 18 no Faial, 11 nas Flores, 10 no Corvo e São Jorge 
e oito na Graciosa, envolvendo 67 entidades proponentes entre várias parcerias. 

http://www.ewwr.eu/
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Gráf. 4 – Dados gerais estimados, no âmbito das atividades desenvolvidas durante a 8.ª Semana dos 
Resíduos dos Açores. 
Nota: O número de participantes e a quantidade de resíduos evitados referem-se à estimativa indicada pelas entidades 
proponentes nos relatórios de avaliação da ação. Tendo em consideração que não foram rececionados os dados de algumas 
entidades proponentes até à data da finalização deste relatório. 
Fonte: DRA, 2017 
 

 
 

Ações desenvolvidas N.º Ações 
N.º Participantes 

(estimativa) 
Quantidade resíduos evitados 

(estimativa mensal - Kg) 

Açores (nas 9 ilhas) 153 34.900 27.680 
Tab. 2 – Dados estatísticos gerais no âmbito da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores. Ações desenvolvidas durante a 
8ª Semana dos Resíduos dos Açores; estimativa do número de participantes envolvidos nas ações e da quantidade 
de resíduos evitados/recolhidos/reciclados, no âmbito dessas ações. 

Verificou-se que a quantidade de resíduos evitados é proporcional ao número de participantes 
envolvidos nas ações e nomeadamente a quantidade de ações desenvolvidas nas diversas ilhas.  

Salienta-se o facto de em grande número de ações não ter sido possível estimar a quantidade de 
resíduos evitados, visto tratarem-se de atividades de carácter de sensibilização ambiental, tendo apenas 
resultados a médio e longo prazo.  
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Neste âmbito, entre 18 a 26 de novembro, foram promovidas diversas ações e atividades de 
sensibilização e informação dedicadas à prevenção e gestão dos resíduos, de acordo com a temática 
proposta “Reutilizar & Recuperar: Dá uma nova vida!”, em acordo com a aplicação dos 3 R´s (Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar), e direcionadas a várias faixas etárias e públicos-alvo, destacando-se nas diversas 
ilhas:  

 

 Palestras, tertúlias, ações de formação e seminários técnicos na área de gestão e prevenção de 
resíduos específicos;  

 Promoção de diversas ações de sensibilização, por diversas entidades públicas e privadas, 
direcionadas ao público escolar, sénior, institucional/comercial e público geral, como forma de 
prevenção e redução de resíduos e através de visitas aos Centros de Processamento de 
Resíduos (Flores, Pico, São Jorge, Terceira, São Miguel, Santa Maria) e ao Eco Parque de São 
Miguel, pelas escolas e grupos de idosos, estando estes abertos ao público em geral, como 
forma de conhecerem o seu funcionamento e reconhecerem a importância da reciclagem;  

 Promoção de ação de sensibilização, a nível regional, para Prevenção e Redução de produção 
de resíduos, nomeadamente oferta de “fraldas reutilizáveis” às crianças nascidas durante esta 
semana;  

 Ações de sensibilização, através de fluxo de resíduos específicos, com a distribuição de material 
promocional. 

 Distribuição de ecopontos domésticos e sacos reutilizáveis, para promoção de redução de 
resíduos e incentivo à reciclagem;  

 Promoção e distribuição de cartazes temáticos, para esclarecimentos de dúvidas e folhetos das 
regras de separação e boas práticas ambientais, destinado a diferentes públicos-alvo;  

 Criação e visualização de filmes promocionais de sensibilização;  

 Campanha televisiva na RTP Açores, sobre a temática da EWWR 2017, “Dá uma nova vida!”; 

 Ações de limpeza por autarquias, estabelecimentos de ensino, associações, organizações não-
governamentais e cidadãos individuais, envolvendo várias parcerias;  

 Exposições de recicláveis e mostras de fotografias e vídeos e de materiais reutilizados e 
reciclados;  

 Promoção de Cursos de Compostagem doméstica e Oficinas de reutilização e reciclagem, em 
várias tipologias de resíduos;  

 Construção de Ecopontos para resíduos específicos, através da reutilização de resíduos; 

 Mercados e Feiras em todas as ilhas, de troca e venda de produtos em 2ª mão, como forma de 
reutilização e redução da produção de resíduos. 

 

Durante uma semana, foram realizadas 153 ações, nas 9 ilhas dos Açores, com a participação de cerca 
de 35.000 pessoas, promovendo a redução de cerca de 28 toneladas de resíduos. Alerta-se para o facto 
de estas quantidades basearem-se em dados estimados pelas entidades proponentes, no 
desenvolvimento das atividades. 

Neste âmbito, verificou-se um grande ativismo e empenho pelas várias entidades, envolvendo a uma 
maior participação e públicos-alvo contemplados, refletindo a importância da gestão de resíduos, pela 
aplicabilidade das boas práticas, pela redução, reutilização e reciclagem, e essencialmente pela temática 
2017 “Reutilizar & Recuperar: Dá uma nova vida!”, incrementando a redução de resíduos de 
embalagens produzidos. 
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Avaliação da EWWR 2017 

A fim de avaliar a 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores, foi solicitado a todas as entidades proponentes 
as informações alusivas às ações, através do correio eletrónico: semanaresiduos@azores.gov.pt, por 
forma a permitir elaborar o relatório regional. Sendo o prazo de envio até ao dia 20 de dezembro de 
2017. 

Avaliação da Semana dos Resíduos e considerações finais 

Durante uma semana, em todas as ilhas, foi demonstrada a importância de conhecer os destinos 
adequados para os resíduos produzidos nos Açores e alertar a população para um consumo sustentável, 
promovendo uma consciência ambienta, traduzindo-se em atitudes que promovam a prevenção da 
produção de resíduos. 

 Aspetos positivos 
 Aumento significativo do número de ações; 
 Aumento de entidades organizadoras e envolvimento considerável de várias parcerias, com a 

promoção de iniciativas inovadoras;  
  Participação ativa das entidades locais nas nove ilhas, desde a administração pública, autarquias, 

empresas privadas, entidades gestoras e operadores de resíduos, estabelecimentos de ensino, 
associações e organizações não-governamentais para o ambiente, além de Comissão de Proteção 
de Jovens e Crianças, Misericórdias e cidadãos individuais. 

 Registo de ações e inscrição nos troféus EWWR Awards nas cinco categorias disponíveis; 
 Grande abertura/recetividade por parte das entidades proponentes; 
 Aumento considerável da contribuição das entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos; 
 Diversidade de público-alvo; 
 Interação e ativa participação dos públicos-alvo na generalidade das ações; 
 Participação ativa do público-alvo nas ações de sensibilização;  
 Participação ativa e dinâmica de estabelecimentos de ensino, sendo fundamental para a formação 

futura; 
 Aquisição de novos conhecimentos sobre as consequências da elevada produção de resíduos; 
  Incentivo à separação seletiva de resíduos com a entrega de sacos reutilizáveis; 
 Clarificação das regras de deposição seletiva de resíduos;  
 Conhecimento dos novos locais para a gestão de resíduos nas ilhas; 
 Orientação para a implementação de boas práticas de prevenção e gestão de resíduos;  
 Interação com os vários atores chave no esclarecimento de dúvidas; 
 Demonstração de grande interesse por parte dos participantes e motivação para as boas práticas 

ambientais, com consequente redução e reutilização dos resíduos produzidos; 
 Mudança de atitude verificada nos participantes e famílias que passaram a separar os resíduos 

para reciclagem; 
 Interesse demonstrados pelos participantes, demonstrando motivação para repetição das 

iniciativas, promovendo a sua divulgação para aumentar a adesão; 
 Conciliação do tema Resíduos com outras temáticas ambientais;  
 Utilização de vários meios de comunicação (radio, jornal, internet), para a divulgação de ações de 

sensibilização;  
 Grande adesão pelas escolas, nomeadamente à visita aos Centros de Processamento de Resíduos 

(Flores, Pico, São Jorge, Terceira, Santa Maria) e ao Eco Parque de São Miguel, promovendo a sua 
recolha seletiva de resíduos e dando a conhecer o seu funcionamento; 

 Participação elevada de alunos envolvidos nas várias ações desenvolvidas, promovendo um maior 

mailto:semanaresiduos@azores.gov.pt
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conhecimento nas gerações futuras; 
 Contato de proximidade a empresas e público-alvo específicos; 
 Aumento da sensibilização do público-alvo para a problemática dos resíduos; 
 Promoção de iniciativas como forma de informar e sensibilizar a população para importância de 

criar hábitos e mudança de atitude de modo a evitar e diminuir a produção de resíduos; 
 Disponibilização de material promocional, de informação e sensibilização, abrangendo toda a 

população de algumas ilhas, através da fixação de cartazes temáticos; 
 Grande recetividade e envolvência pelo publico alvo escolar, traduzindo-se numa maior eficácia 

das gerações futuras;  
 Recuperação de mobiliário e roupas/calçado/brinquedos usados para doação a famílias 

carenciadas; 
 Criação de “Banco de Recursos” de materiais recicláveis para reutilização em atividades escolares 

futuras, como forma de dar uma nova vida aos resíduos e assim evitar a eliminação dos mesmos. 
 
 Pela Coordenação Europeia: 

 Disponibilização em português do formulário de inscrição na plataforma europeia, www.ewwr.eu, 
facilitando a submissão das ações aos proponentes.  
 
 Pela Coordenação Regional: 
 

 Disponibilização, de exemplar da ficha de inscrição (em português) e remetidas para os 
proponentes por correio eletrónico, quando solicitado, como forma de auxiliar na inscrição na 
plataforma europeia, www.ewwr.eu;  

 Disponibilização de material promocional (em português), no Portal dos Resíduos, e 
complementada pelo Portal Educar para o Ambiente e a Sustentabilidade; 

 Divulgação e promoção mais atempada, com mais antecedência, pela coordenação regional da 
Semana dos Resíduos, permitindo um prazo mais alargado às entidades para promover as suas 
ações, permitindo atingir uma maior adesão de participantes e abranger maior número de meios 
de comunicação; 

 Estimulação de parcerias, através dos incentivos e colaboração das Ecotecas/Parques Naturais de 
Ilha, das nove ilhas e as entidades locais (câmaras, juntas de freguesia, escolas, associações, etc), 
por forma a evitar o “isolamento” e falta de recursos humanos e logísticos; 

 Melhoraria na publicitação e divulgação da Semana Regional dos Resíduos, através do Portal dos 
Resíduos, Portal Educar para o Ambiente e a Sustentabilidade e Página oficial do facebook e maior 
disponibilização de material promocional; 

 Emissão de um certificado de participação às entidades proponentes, por forma a incentivar a sua 
participação em ações futuras! 

 Aspetos a melhorar  
 Gestão do tempo dedicado às ações;  
 Aumento do número de vagas a participantes, em ações que exigem inscrição (ex: oficinas, atelier, 

seminários, formações…);  
 Continuação de ações de sensibilização, com a finalidade de otimizar uma boa gestão de resíduos; 
  Aumento da quantidade de ações de sensibilização de rua (porta-a-porta), permitindo o contacto 

direto com a população, promovendo maiores resultados de satisfação; 
 Promoção de maior proximidade entre as várias entidades envolvidas, por forma a realizar 

atividades mais abrangentes; 
 Diversificação de atividades direcionadas a diversos públicos-alvo e faixas etárias; 
 Aumento da abrangência do público-alvo: desenvolver mais ações destinadas a uma maior 

diversidade de públicos-alvo e durante um período de duração mais longo; 

http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
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 Aumento e melhoria dos meios de divulgação das atividades e de forma mais atempada, por parte 
dos proponentes; 

 Repensar as atitudes e valores relativamente à hierarquia de gestão de resíduos; 
 Realização de mais ações ao longo do ano destinadas a vários públicos; 
 Disponibilização de maior quantidade e diversidade de material promocional, por forma a 

abranger toda a população Açoriana, nas 9 ilhas; 
 Reforçar e otimizar os pontos de recolha seletiva, para toda a tipologia de resíduos, por forma a 

abranger toda a população; 
  Dar continuidade às ações desenvolvidas durante todo ano, por forma a ter maior abrangência de 

público; 
 Obtenção de material promocional e recursos pedagógicos especificamente dedicados às ações 

desenvolvidas; 
 Melhorar a diversidade de material didático, e apoios logísticos (ex: transporte para 

participantes); 
 Substituir o papel de anotações dos participantes nas diversas ações; 
 Melhorar a forma de avaliação das ações realizadas. 
 Sugestões de coordenação regional: 
 Melhorar o estímulo a parcerias entre entidades das mesmas áreas populacionais (câmaras, juntas 

de freguesia, escolas, associações,…), por forma a evitar o “isolamento” e falta de recursos 
humanos e logísticos; 

 Continuidade de ações de sensibilização, ao longo do ano, e mais próximas às entidades 
regionais/locais; 

 Proporcionar uma maior quantidade de material promocional, abrangendo toda a população 
Açoriana; 

 Melhorar e aumentar as ações de sensibilização dirigidas a diferentes públicos-alvo, por forma a 
reduzir a produção de resíduos, estimular a sua reutilização e otimizar as boas práticas de recolha 
seletiva, de forma a aumentar a reciclagem. 

 Aspetos negativos/ dificuldades encontradas: 
o Dificuldade/impossibilidade de estimar o n.º de participantes e quantidade de resíduos evitados 

em grande parte das ações de âmbito de sensibilização, direcionado ao público em geral, 
apresentando resultados apenas a longo prazo; 

o Verificação do não registo fotográfico de algumas ações; 
o Limitação dos meios de comunicação utilizados, limitando o número de participantes envolvidos; 
o Falta de apoio logístico e recursos humanos, em várias entidades, por forma a desempenharem as 

ações programadas; 
o Cancelamento/adiamento de ações por motivos de dificuldades de recursos didáticos/logísticos e 

condições atmosféricas; 
o Limitação de material promocional; 
o Baixa adesão em algumas ações direcionadas à população em geral; 
o “Falta” de estímulos (reduzidos) à adesão de participantes; 
o Tempo de realização de ações reduzido, limitando o n.º de participantes; 
o Limitação de locais de realização de ações, abrangendo um menor n.º de participantes; 
o Parcerias diminutas em algumas ações, levando a maiores dificuldades logísticas/humanas; 
o Limitação dos meios de comunicação/divulgação das ações;  
o Dificuldades/baixa consciencialização, para as boas práticas de recolha seletiva. 
o Não receção da informação de avaliação de algumas ações no prazo solicitado, dificultando a 

avaliação final da Semana dos Resíduos; 
 Sugestões de coordenação regional: 
 Solicitação da informação de avalização final com um prazo de entrega mais alargado. 
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 Importância das ações no comportamento ambiental 
 Maior consciencialização na produção e gestão de resíduos; 
 Mudança de hábitos e de atitudes relativamente ao destino final de resíduos; 
  Aumento da Reutilização e Reciclagem; 
 Clarificação das regras de deposição seletiva de resíduos; 
 Incentivo à crescente separação seletiva de resíduos; 
 O não abandono dos resíduos em locais indevidos; 
 Mudança de hábitos e de atitudes através de exemplos práticos para a prevenção e reutilização 

de resíduos; 
 Promoção de boas práticas ambientais, como forma de proteger o Planeta, diminuindo os 

impactes negativos sobre o Ambiente, como forma de evitar o desperdício de recursos naturais, 
nomeadamente a produção de resíduos e de poluição associada à produção, embalagem, 
distribuição, transporte e comercialização; 

 Promoção da ”redução de resíduos de embalagens”, pela utilização de menos embalagens, da sua 
reutilização e incremento da Reciclagem; 

 Promoção da reutilização de resíduos, através de “dar uma nova vida”, pela troca, reparação e/ou 
reutilização dos mesmos; 

 Conhecimento dos destinos adequados para os resíduos produzidos nos Açores; 
 Alerta da população para um consumo sustentável, promovendo uma consciência ambiental que 

se traduza no dia-a-dia em atitudes que promovam a prevenção da produção de resíduos; 
 Demonstração da importância da Redução, Reutilização e Reciclagem, contribuindo para a 

melhoria das condições do meio ambiente, diminuindo o uso indiscriminado dos recursos naturais 
e produção de lixo urbano; 

 Conduta cívica e ambiental das empresas públicas, privadas e população em geral; 
 Promoção para um meio ambiente mais limpo sem resíduos! 

 

A Direção Regional do Ambiente, enquanto coordenadora regional, congratula-se pelo empenho, 
dedicação e ativismo de todos os intervenientes, no âmbito da 8.ª Semana dos Resíduos dos Açores, 
inserida na 9.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR), contribuindo para que fosse obtido 
um número excecional de 13.410 ações, que decorreram em 30 países diferentes da Europa. 

Segundo fonte da EWWR 2017, os Açores foi a 1.ª  região do País onde se registaram mais inscrições, 
com 160 ações inscritas, num total de 275 ações em Portugal. 
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Alguns registos dos “Dias temáticos de Prevenção 2017”, pelas 9 ilhas….  

Ações regionais 
Cartazes: 9 formas de Reutilzar & 

Recuperar

 

“Diga “não” às fraldas descartáveis” 
 
 

 
 

Divulgação do SIGOU nos Açores 
 

 
 

 

Ação sobre sensibilização de informação sobre 
os sistemas da Amb3e 

 

Campanha televisiva ” Dá uma nova vida!” 
 

Ação sobre sensibilização de informação sobre o 
sistema Valormed 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/cartazes-9-formas-de-reutilzar-recuperar1
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/cartazes-9-formas-de-reutilzar-recuperar1
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/divulgacaeo-do-sigou-nos-acores3
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/acaeo-sobre-sensibilizacaeo-de-informacaeo-sobre-os-sistemas-da-amb3e3
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/acaeo-sobre-sensibilizacaeo-de-informacaeo-sobre-os-sistemas-da-amb3e3
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/campanha-televisiva-da-uma-nova-vida2
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/acaeo-sobre-sensibilizacaeo-de-informacaeo-sobre-o-sistema-valormed3
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/acaeo-sobre-sensibilizacaeo-de-informacaeo-sobre-o-sistema-valormed3
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Cartaz promocional EWWR 2017: 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUgobF9koFQ
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Ilha das Flores 
 

Feira de Novos & Usados 

 

EcoAL 

 
Reutilizar e Recuperar…na horta e no jardim 

 

Trapos e Trapinhos 

 
Workshop Natal Ecológico - 3ª Edição 

 

 

Visita ao CPR Flores - Juntas de Freguesia do 
Concelho Lajes das Flores 

 
 

 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/feira-de-novos-usados
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/ecoal
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reutilizar-e-recuperar...na-horta-e-no-jardim
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/trapos-e-trapinhos
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/workshop-natal-ecologico-3-edicaeo
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/visita-ao-cpr-flores-do-3.-ciclo-da-escola-basica-e-secundaria-das-flores
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/visita-ao-cpr-flores-do-3.-ciclo-da-escola-basica-e-secundaria-das-flores
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Ilha do Corvo 
 

Recolha de pilhas 

 

Vamos aprender a separar 

 
Jogo da Memória 

 

Feira da Semana de resíduos do Corvo 

 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/recolha-de-pilhas
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/vamos-aprender-a-separar
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/jogo-da-memoria
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/feira-da-semana-de-residuos-do-corvo
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Ilha do Faial   
 

Dar uma nova vida aos tecidos/roupa usada 
 

 

Apresentação do filme promocional “O que 
acontece aos resíduos nos Açores” 

 
Do Velho faz Novo! 

 

Capacitação e sensibilidade em escolas para a 
problemática do lixo no mar dos Açores 

 
Exposição de modelos Tridimensionais para 

recolha de diferentes tipologias de resíduos * 
 

 

Recolha de informação sobre comportamentos e 
práticas de gestão de lixo a bordo de 

embaracações de pesca* 

 
Sensibilização dos pescadores para a 

problemática do lixo produzido a bordo de 
embarcações* 

Reutilizar - uma ação sustentável 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/dar-uma-nova-vida-aos-tecidos-roupa-usada
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/apresentacaeo-do-filme-promocional-o-que-acontece-aos-residuos-nos-acores
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/apresentacaeo-do-filme-promocional-o-que-acontece-aos-residuos-nos-acores
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/do-velho-faz-novo
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/exposicaeo-de-modelos-tridimensionais-para-recolha-de-diferentes-tipologias
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/exposicaeo-de-modelos-tridimensionais-para-recolha-de-diferentes-tipologias
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/recolha-de-informacaeo-sobre-comportamentos-e-praticas-de-gestaeo-de-lixo-a
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/recolha-de-informacaeo-sobre-comportamentos-e-praticas-de-gestaeo-de-lixo-a
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/recolha-de-informacaeo-sobre-comportamentos-e-praticas-de-gestaeo-de-lixo-a
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/sensibilizacaeo-dos-pescadores-para-a-problematica-do-lixo-produzido-a-bord
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/sensibilizacaeo-dos-pescadores-para-a-problematica-do-lixo-produzido-a-bord
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/sensibilizacaeo-dos-pescadores-para-a-problematica-do-lixo-produzido-a-bord
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reutilizar-uma-acaeo-sustentavel
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Ilha do Pico 
 

Mercado Trocas & Baldrocas 
 

  
Nada se perde tudo se transforma * Visita ao Centro de Processamento de Resíduos 

e Valorização Orgânica por Compostagem da 
Ilha do Pico 

  

Feira de garagem * 

     

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/mercado-trocas-baldrocas
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/feira-nada-se-perde-tudo-se-transforma
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/visita-ao-centro-de-processamento-de-residuos-e-valorizacaeo-organica-por-c
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/visita-ao-centro-de-processamento-de-residuos-e-valorizacaeo-organica-por-c
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/visita-ao-centro-de-processamento-de-residuos-e-valorizacaeo-organica-por-c
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/feira-de-garagem
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Natal reciclado 

 

Amamentação: zero resíduos! 

 
Dicas diárias: reutilização e reciclagem 

 

 

Visita ao Centro de Processamento de Resíduos 
da Ilha do Pico 

 
Construção de réplica da fachada Paços do 

Concelho em REEE 
Oficina de decorações de Natal com reutilização 

de materais 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/natal-reciclado
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/amamentacaeo-zero-residuos
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/dicas-diarias-reutilizacaeo-e-reciclagem
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/visita-ao-centro-de-processamento-de-residuos-da-ilha-do-pico
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/visita-ao-centro-de-processamento-de-residuos-da-ilha-do-pico
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/construcaeo-de-replica-da-fachada-pacos-do-concelho-em-reee
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/construcaeo-de-replica-da-fachada-pacos-do-concelho-em-reee
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/oficina-de-decoracoes-de-natal-com-reutilizacaeo-de-materiais
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/oficina-de-decoracoes-de-natal-com-reutilizacaeo-de-materiais
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Reciclagem SEMPRE – Ajude-nos a reciclar mais e 

melhor! 

 

Reciclagem SEMPRE 
 

 

Aprender a Reciclar 
 

 

Atelier “Reutilizar o vidro de embalagem com 
arte” 

 
Natal reciclado - tampinhas 

 
LIXO no lugar certo! PRAÍNHA LIMPA! PLANETA 

ESPERTO! 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reciclagem-sempre-ajude-nos-a-reciclar-mais-e-melhor
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reciclagem-sempre-ajude-nos-a-reciclar-mais-e-melhor
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reciclagem-sempre
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/aprender-a-reciclar
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/atelier-reutilizar-o-vidro-de-embalagem-com-arte
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/atelier-reutilizar-o-vidro-de-embalagem-com-arte
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/natal-reciclado-tampinhas
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/lixo-no-lugar-certo-pranha-limpa-planeta-esperto
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/lixo-no-lugar-certo-pranha-limpa-planeta-esperto
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Workshop “Compostagem Caseira” 

 

BANCO DE RECURSOS * 

 
 

Workshop de Macramé 

 

Tardes Ecológicas na Câmara Municipal da 
Madalena 

 
Construção de Electro-ponto e Ecobox * Dia Europeu da Ação de Limpeza 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/workshop-compostagem-caseira
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/banco-de-recursos
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/workshop-de-macrame
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/tardes-ecologicas-na-camara-municipal-da-madalena
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/tardes-ecologicas-na-camara-municipal-da-madalena
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/construcaeo-de-eletro-ponto-e-ecobox
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/dia-europeu-da-acaeo-de-limpeza
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Ilha de São Jorge   
 

Por um fio 

 

Um olhar sobre os Resíduos * 

 
 

Ilha da Graciosa   
 

Feira do Brinquedo Usado 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/por-um-fio
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/sensibilizar-os-idosos-da-calheta
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/feira-do-brinquedo-usado
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Ilha da Terceira   
 

Resíduos Hospitares: Saúde e Gestão de Resíduos Hospitalares 

 
O NOSSO LIXO TEM FUTURO 

 

Do cartão aos alvos no recreio da escolas 

 
Dá vida à tua garrafa! 

 

Oficina da Reciclagem de Natal 

 
Por uma escola mais limpa Recriar e Criar 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/saude-e-gestaeo-de-residuos-hospitalares
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/o-nosso-lixo-tem-futuro
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/do-cartaeo-aos-alvos-no-recreio-da-escola
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/da-vida-a-tua-garrafa
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/oficina-da-reciclagem-de-natal
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/por-uma-escola-mais-limpa
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/recriar-e-criar
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Com todos a separar já estamos a ganhar 

 

Exposição Mutantis mutandis - A Era do Plástico 

 
Vamos reciclar o nosso Natal* 

 

Trilho Ribeira da Agualva 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/com-todos-a-separar-ja-estamos-a-ganhar
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/exposicaeo-mutantis-mutandis-a-era-do-plastico
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/vamos-reciclar-o-nosso-natal
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/trilho-ribeira-da-agualva
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Ilha de São Miguel   
 

OFICINA DE REUTILIZAÇÃO - ABERTA AO PÚBLICO 
-  NO PARQUE ATLANTICO 

 

Redo, Reuse, Be Cool! 
 

 

Refazer - Redo, Reuse, Be Cool! 
 

 

Reduzir, Reaproveitar e Reciclar por um mundo 
melhor!: Reutilização e Preparação para 

reutilização 

 
Eu contribuo para a limpeza da minha freguesia * 

 

Dá uma nova vida à tua T-SHIRT * 

 
Reutilizar e Recuperar| Faça Alguém Feliz Reciclar é o que está a dar! 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/oficina-de-reutilizao-aberta-ao-pblico-no-parque-atlantico
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/oficina-de-reutilizao-aberta-ao-pblico-no-parque-atlantico
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/redo-reuse-be-cool
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/redo-reuse-be-cool-refazer
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reduzir-reaproveitar-e-reciclar-por-um-mundo-melhor1
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reduzir-reaproveitar-e-reciclar-por-um-mundo-melhor1
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reduzir-reaproveitar-e-reciclar-por-um-mundo-melhor1
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/eu-contribuo-para-a-limpeza-da-minha-freguesia
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/da-uma-nova-vida-a-tua-t-shirt
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reutilizar-e-recuperar-faca-alguem-feliz
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/reciclar-e-o-que-esta-a-dar1
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Usa e Reusa * 

 

OFICINAS DE REUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS * 

 

Reutilizar é Inovar 

 

Ajudantes do mar! 

 
Workshop “Reutilizar & Recuperar: Dá uma nova 

vida!” 
Corrida Limpa 

 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/apresentacaeo-do-filme-promocional-o-que-acontece-aos-residuos-nos-aco
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/oficinas-de-reutilizao-nas-escolas
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reutilizar-e-inovar
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/ajudantes-do-mar
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reutilizar-recuperar-da-uma-nova-vida
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/reutilizar-recuperar-da-uma-nova-vida
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/corrida-limpa
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Feira das Traquitanas - Reutilizar e Recuperar: Dá uma nova vida! 

 

 

Ilha de Santa Maria 
 

II Edição OPEN DAY DO CENTRO DE 
PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS: Workshop 

`“Prolongar a vida de um resíduo” 

 

 
Campanha Doação de Texteis 

 

 
O Kiko e a mão – elaboração de fantoches Atividade: Monos - Usado, Recuperado e Doado 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/feira-das-traquitanas-reutilizar-e-recuperar-da-uma-nova-vida
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/ii-edicaeo-open-day-do-centro-de-processamento-de-resduos
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/ii-edicaeo-open-day-do-centro-de-processamento-de-resduos
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/ii-edicaeo-open-day-do-centro-de-processamento-de-resduos
http://www.ewwr.eu/coordinators/view/campanha-doacaeo-de-texteis
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/test23
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/atividade-monos-usado-recuperado-e-doado
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Uma Ilha inteira pela Natureza * 

 

O Futuro é a reutilização 

 
Workshop Reutilização de Resíduos 

 

 

Workshop de Reciclagem Criativa - Elaboração de 
Enfeites de Natal 

 
Feira da Semana dos Resíduos dos Açores - Compras Verdes * 

http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/uma-ilha-inteira-pela-natureza4
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/o-futuro-e-a-reutilizacaeo
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/workshop-reutilizacaeo-de-residuos
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/feira-da-semana-dos-residuos-dos-acores-compras-verdes
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Fonte: As fotografias exibidas são da propriedade das entidades proponentes das respetivas ações (2017). 

Programa acessível no Portal dos Resíduos e através da Plataforma Europeia EWWR. 

 

 

 
 
 
 
 

             
Sessões Informativas “Nova Vida aos seus 

Resíduos” 

 

4.ª Edição de Limpeza da Baía dos Anjos - Praia 
dos Lobos 

 

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/7ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm
http://www.ewwr.eu/actions/search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6ImFjdGlvbnNcL3NlYXJjaF9yZXN1bHRzIiwiY2F0ZWdvcnk6Y291bnRyeSI6IjM3IiwiY2F0ZWdvcnk6cmVnaW9uIjoiMTIyIn0
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/sessoes-informativas-nova-vida-aos-seus-residuos2
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/sessoes-informativas-nova-vida-aos-seus-residuos2
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/4.-edicaeo-de-limpeza-da-baia-dos-anjos-praia-dos-lobos
http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/4.-edicaeo-de-limpeza-da-baia-dos-anjos-praia-dos-lobos
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Ficha Técnica 

Direção Regional do Ambiente 

Rua Cônsul Dabney—Colónia Alemã 

Telefone 292 207 300 Fax 292 240 901 E-mail: semanaresiduos@azores.gov.pt 

 

Mais informações sobre Prevenção e Gestão de Resíduos em http://portaldosresiduos.azores.gov.pt     

 
 
 
 
 
 
Data de elaboração: janeiro de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:semanaresiduos@azores.gov.pt
http://portaldosresiduos.azores.gov.pt/

