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Relatório X Semana dos Resíduos Açores 2019 

 

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 a gestão os 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 dos Ambiente, promoveu entre 16 

e 24 de novembro, a realização da 10. ª Semana dos Resíduos dos Açores, inserida na 11.ª 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, com o 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 não 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 da Prevenção dos Resíduos (EWWR) para o território dos 

Açores. 

Neste sentido, foram registadas 195 ações de sensibilização em todas as ilhas, organizadas por 

91 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 e cidadãos 

individuais. 

Entre as iniciativas previstas, decorrem 41 na ilha de São Miguel, 18 em Santa Maria, 20 na 

Terceira, 10 na Graciosa, 8 em São Jorge, 41 no Pico, 36 no Faial, 13 nas Flores e 8 no Corvo, 

verificando-se um aumento relativamente às edições anteriores. 

Nesta semana, na Europa, foram desenvolvidas 16.570 ações, das quais 544 ações em Portugal, 

de acordo com a temática europeia para 2019, “Mude os seus hábitos, reduza os seus 

resíduos”, visando promover a sensibilização e informação dedicadas à prevenção e gestão de 

resíduos, alertando 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 
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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 Público 

• Associação/ONG 

• Empresa/Indústria 

• 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 “Mude os seus 

hábitos, reduza os seus resíduos”. 

As inscrições como Proponente de Ação da Semana dos Resíduos decorreram até ao dia 8 de 

novembro de 2019, 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 (facultando 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 a 

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 caráter de reconhecimento da ação 

e não monetário. Os Proponente de Ações que pretendam concorrer a este prémio terão que 

indicar a sua intenção na ficha de inscrição. 

Cada inscrição foi posteriormente validade pelo Coordenador tendo em consideração os 

requisitos descritos na “Carta de Participação do Proponente de Ação da Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos”. 

Em 2019, na Europa, foram registadas 16.570 ações, um novo recorde, implementadas em 30 

países, incluindo Portugal, de acordo com os dados transmitidos pelo Coordenador Europeu da 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. 

 

 

http://www.ewwr.eu/
mailto:semanaresiduos@azores.gov.pt
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/2019_EWWR_CartaParticipacaoProponenteAcao.pdf
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/2019_EWWR_CartaParticipacaoProponenteAcao.pdf
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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 caráter de reconhecimento de ação 

e não monetário. 

 

Relatório X Semana dos Resíduos Açores 2019 

A implementação e avaliação da Semana Europeia dos Resíduos decorreram da seguinte forma: 
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• Criação de mapa interativo das ações por ilhas, na página inicial do Portal dos Resíduos, 

onde é possível aceder às ações por ilha, através de um link de acesso direto 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/10ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm  

Contendo a divulgação de toda a informação referente à 10.ª edição da Semana dos Resíduos 

dos Açores, nomeadamente, o programa regional por ilha. 

 

Material promocional 

 

Como forma a apoiar a promoção e desenvolvimento de ações foram disponibilizadas várias 

ferramentas de comunicação, em português, no Portal dos 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  

Material promocional (disponível em português): 

• Cartaz Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos 2019 

• Cartaz Árvore da Vida 

• Assinatura de email (banner) 

http://www.ewwr.eu/
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/10ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/10ª+Edição+da+Semana+dos+Resíduos+dos+Açores.htm
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/2019_EWWR%20Poster_Semana%20Residuos.jpg
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Árvore%20da%20Vida%20-%20pagina.pdf
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/2019_EWWR_Email_Signature_PT.jpg
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Portal Educar para o Ambiente e a Sustentabilidade 

 

 

Material promocional: 

• Cartaz da 10ª Semana dos Resíduos dos Açores 

• Assinatura de email (Banner) 

• Cartaz "Árvore da Vida" 

Cartazes: 

• 9 mitos da reciclagem 

• 9 perguntas frequentes 

• 9 medidas de prevenção de embalagens 

• 9 formas de reutilizar e recuperar 

• 9 formas de prevenir os resíduos perigosos 

Vídeos promocionais EWWR: 

• Seja esperto. Reduza 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 

 

Mais informações, sobre esta campanha, é complementada pelo Portal dos Resíduos da Direção 

Regional do Ambiente, onde se destacam materiais pedagógicos sobre a prevenção e gestão de 

resíduos. 

 

http://educarparaoambiente.azores.gov.pt/epas/124/semana-dos-residuos
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-285E0331E4B2/637937/Quantotempoduraolixonomar.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/96549B7F-4D3A-4822-96EA-285E0331E4B2/741662/CartazQuantotempoduraolixoemterraenomar1.pdf
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Página Oficial no facebook da “Semana dos Resíduos dos Açores 2019” 

 

Atualização da página oficial no facebook, acessível através do endereço 

https://www.facebook.com/semanadosresiduosdosacores/ permitindo uma maior promoção 

da Semana dos Resíduos e uma maior aproximação dos cidadãos. 

 

 

Análise da Semana dos Resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/semanadosresiduosdosacores/?eid=ARB8WHFpKe1lD3LYcwL145-CvG54gXLAUcGZ83eVWxt_phcT4SFCEuoElkGUq9QD8KVqiS3ZBPjrMkEO
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No âmbito da 11.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) registou-se um número 

excecional de 16.570 ações, que decorreram em 30 países diferentes da Europa, das quais 544 

em Portugal e 195 na Região Autónoma dos Açores.  

Nos Açores foram registadas 195 ações de sensibilização em todas as ilhas, sob a coordenação 

da Direção Regional do Ambiente, organizadas por 91 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, Misericórdias e cidadãos individuais. 

Entre as ações realizadas, nas diversas ilhas, sete foram de âmbito regional, organizadas pela 

Direção Regional do Ambiente, enquanto coordenador regional, destacando-se as seguintes: 

o Árvore da Vida 

Esta atividade consistia na criação de uma árvore usando um fio vermelho e as suas folhas 

seriam pequenos cartões decorados ou escritos por aqueles que pretendem partilhar ideias 

sobre como melhorar a redução de desperdícios. Neste sentido, a Direção Regional do 

Ambiente, convidou escolas, instituições e administrações públicas a aderirem à criação de uma 

Floresta da Vida, contribuindo assim para o aumento da consciencialização sobre a produção de 

resíduos. 

o Quizz Digital sobre a Missão Depositrão 

A European Recycling Platform e a Novo Verde – Entidade Gestora de Resíduos de Embalagens, 

com extensão das licenças à RAA através dos Despachos n. º2960/2016, 26 de dezembro, 

Despacho n. º835/2018, de 30 de maio e Despacho n. º1407/2018/, 10 de agosto, apresentaram 

um quizz digital sobre a reciclagem de elétricos e eletrónicos, pilhas e embalagens em fim de 

vida. 

o Divulgação SIGOU 

A Sogilub – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, com extensão de 

licença à RAA através dos despachos n.º 1892/2019, de 25 de novembro e despacho n.º 

2337/2015, de 15 de outubro, apresenta um livro sobre a gestão dos óleos lubrificantes. 

o Folhetos de divulgação SIGERU 

A SIGERU – Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, Lda., com 

extensão de licença à RAA através do Despacho n. º2591/2017, de 25 de outubro, apresentou 

um saco para a recolha de embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos e folhetos 

informativos sobre a recolha, tratamento e valorização das embalagens vazias de produtos 

fitofarmacêuticos utilizados na atividade agrícola. 

 

 

 

http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Árvore%20da%20Vida%20-%20pagina.pdf
http://jmlabdesign.pt/quiz/?fbclid=IwAR03IG1a0c-g6tCMKao9yELFFunf6ZEVgUOMsIxhTaLa5TikoFbP7I-Y5ko
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o Folhetos de divulgação SIGREM 

A VALORMED – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens de Medicamentos, Lda. com 

extensão da licença à RAA através do Despacho n. º2043/2019, de 27 de dezembro, apresentou 

folhetos informativos sobre a recolha de embalagens vazias e restos de medicamentos. 

o Folhetos de divulgação SGPU 

A VALORPNEU – Sociedade de Gestão de Pneus Usados, Lda., com extensão da licença à RAA 

através do despacho n.º 2183/2018, de 21 de dezembro, apresentou um saco de pano e um 

folheto informativo sobre a reciclagem, valorização energética e outras formas de valorização 

dos pneus usados. 

o Divulgação do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

A Novo Verde – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens, S.A., com extensão da licença à 

RA através do Despacho n.º 2960/2016, de 26 de dezembro, apresentou um vídeo educacional 

“Escola_Geração Verdão” cujo objetivo é sensibilizar as crianças para uma cultura de reciclagem. 

Inscrições na 11.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2019 

 

Inserida na EWWR, durante a 10.ª Semana dos Resíduos dos Açores, foram registadas 195 ações, 

sob a coordenação da Direção Regional do Ambiente, sendo estas de âmbito europeu, inseridas 

na 11.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR), representando cerca de 35,85% 

das ações desenvolvidas em território nacional. 

Inscrições EWWR 

2019 

Ações inscritas 

(n.º) 

Ações candidatas ao troféu 

europeu “EWWR Awards” 

Entidades 

Proponentes (n.º) 

Açores 195 15 91 

Tab. 1 – Dados gerais da 10.ª Semana dos Resíduos dos Açores, de acordo com as inscrições efetuadas na plataforma 

europeia www.ewwr.eu, no âmbito da 11.ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. 

 

Na implementação da 10.ª Semana dos Resíduos dos Açores estiveram envolvidas as seguintes 

entidades na realização de diversas ações, pelas seguintes categorias: 

 

http://www.ewwr.eu/
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Gráfico 1 – Entidades Proponentes e Ações desenvolvidas, por categoria, na Região Autónoma dos Açores. 

 

Associaram-se a esta iniciativa 91 entidades, bem como a dinamização de várias parcerias, desde 

a administração pública, autarquias, empresas privadas, entidades gestoras e operadores de 

resíduos, estabelecimentos de ensinos, associações e organizações não-governamentais para o 

ambiente e cidadãos individuais. 

Ações registadas por ilha 
 

As ações previstas decorrem da seguinte forma: 41 na ilha de São Miguel, 18 em Santa Maria, 

20 na Terceira, 10 na Graciosa, 8 em São Jorge, 41 no Pico, 36 no Faial, 13 nas Flores e 8 no 

Corvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráf. 2 – Número de ações inscritas e entidades proponentes por ilha. 
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Troféu europeu “EWWR Awards” 
 

Relativamente às candidaturas ao Troféu Europeu “EWWR Awards” verificou-se candidaturas 

de ações em 4 das 5 categorias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 3 – Ações e Entidades Proponentes concorrentes ao Troféu Europeu “EWWR Awards”, por categoria. 

Ações realizadas na 10.ª Semana dos Resíduos dos Açores 
 

No âmbito da realização da 10.ª Semana dos Resíduos dos Açores foram registadas 191 ações 

nos Açores, inscritas na plataforma europeia www.ewwr.eu , sob a coordenação regional da 

Direção Regional do Ambiente, tendo sido divulgadas no programa regional. 

Contudo, devido a dificuldades encontradas impossibilitou a concretização de todas as ações 

conforme previsto, tais como a falta de participação dos cidadãos, falta de pessoal, motivos de 

logística e devido às condições climatéricas, não sendo assim realizadas uma ação na ilha 

Terceira, na ilha de Santa Maria, na ilha do Corvo, na ilha de São Miguel e duas ações nas ilhas 

do Faial e Pico. 

Deste modo foram realizadas na Região 183 ações, menos oito do que o previsto, das quais 40 

em São Miguel, 17 em Santa Maria, 19 na Terceira, 10 na Graciosa, 8 em São Jorge, 39 no Pico, 

34 no Faial, 13 nas Flores e 7 no Corvo. 

Salienta-se o facto de que num grande número de ações não foi possível estimar a quantidade 

de resíduos evitados, visto que se trataram de atividades com carácter de sensibilização, tendo 

apenas resultados a médio e longo prazo. 

Neste âmbito, entre 16 a 24 de novembro, foram promovidas diversas ações e atividades de 

sensibilização e informação dedicadas à prevenção e gestão de resíduos, de acordo com a 

temática proposta “Mude os seus hábitos, reduza os seus resíduos”, destacando-se nas diversas 

ilhas: 

• Visualização de filmes promocionais de sensibilização; 
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• Promoção de cursos de compostagem; 

• 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 (Pico, Santa Maria, Flores, Faial e São Miguel) pelas escolas 

e grupos de idosos e público em geral, como forma de conhecerem o seu funcionamento 

e reconhecerem a importância da reciclagem; 

• Distribuição de sacos reutilizáveis para a promoção da redução de resíduos; 

• Ações de limpeza por estabelecimentos de ensino, organizações não-governamentais, 

envolvendo várias parcerias.                   

Durante esta semana, foram realizadas 183 ações, nas 9 ilhas dos Açores, com a participação de 

cerca de 41.400 pessoas, promovendo a redução de cerca de 1 tonelada 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 empenho e ativismo pelas várias entidades, refletindo-se 

numa maior participação e públicos-alvo contemplados, retratando assim a importância da 

gestão de resíduos, pela aplicabilidade das boas práticas, pela redução, reutilização e 

reciclagem, e essencialmente pela temática 2019 “Mude os seus hábitos, reduza os seus 

resíduos”, incrementando a redução de resíduos produzidos. 

 

Avaliação da EWWR 2019 

A fim de avaliar a 10.ª Semana dos Resíduos dos Açores foi solicitado a todas as entidades 

proponentes as informações alusivas às ações através do correio eletrónico 

semanadosresiduos@azores.gov.pt, por forma a elaborar o relatório regional. Sendo o prazo de 

envio até ao dia 11 de dezembro de 2019. 

Avaliação da Semana dos Resíduos e considerações finais 

Durante uma semana, em todas as ilhas, foi demonstrada a importância de a reduzir a produção 

de resíduos e alertar a população para um consumo sustentável, promovendo uma maior 

consciência ambiental, traduzindo-se assim e atitudes que promovam a redução e prevenção de 

resíduos. 

❖ Aspetos positivos 

✓ Aumento significativo do número de ações; 

✓ Aumento de entidades organizadoras e envolvimento de várias parcerias; 

✓ Participação ativa de 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 e cidadãos individuais; 

✓ Boa recetividade por parte dos estabelecimentos de ensino; 

✓ Utilização de vários meios de comunicação (jornal, internet) para a divulgação 

de ações de sensibilização; 

mailto:semanadosresiduos@azores.gov.pt
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✓ Disponibilização de material promocional, de informação e sensibilização, 

abrangendo toda a população através da fixação do cartaz temático; 

✓ Promoção de iniciativas como forma de informar e sensibilizar a população para 

a importância de criar hábitos e mudanças de atitude de modo a evitar e 

diminuir a produção de resíduos; 

✓ Incentivo à não utilização de sacos de plásticos com a entrega de sacos 

reutilizáveis. 

 

❖ Pela Coordenação europeia 

✓ Disponibilização em português do formulário de inscrição na plataforma 

europeia www.ewwr.eu facilitando a submissão das ações dos 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; 

✓ Emissão de um certificado de participação às entidades proponentes, por 

forma a incentivar a sua participação em ações futuras; 

✓ Disponibilização de material promocional (em português) no Portal dos 

Resíduos e complementada pelo Portal Educar para o Ambiente e a 

Sustentabilidade; 

✓ Divulgação e promoção atempada pela coordenação regional da Semana 

Europeia dos Resíduos permitindo um prazo mais alargado às entidades para 

promover as suas ações, permitindo atingir uma maior adesão de participantes 

e abranger um 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 (câmara, 

juntas de freguesia, escolas, associações) por forma a evitar o “isolamento” e a 

falta de recursos; 

✓ Melhoria na publicitação e divulgação da Semana Europeia dos Resíduos através 

do Portal dos Resíduos, Portal Educar para o Ambiente e a Sustentabilidade e 

Página oficial do Facebook; 

 

❖ Aspetos a melhorar 

✓ Continuação de ações de sensibilização com a finalidade de otimizar uma boa 

gestão de resíduos; 

✓ Promoção de maior proximidade entre as várias entidades envolvidas por forma 

a realizar atividades mais abrangentes; 

✓ Aumento e melhoria dos meios de divulgação das atividades e de forma mais 

atempada por parte dos proponentes; 

✓ Disponibilização de maior quantidade de material promocional e envio 

atempado; 

http://www.ewwr.eu/
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✓ Realização de mais ações destinadas a públicos específicos (menos 

contemplados), por forma a envolver toda a população; 

✓ Realização de mais ações ao longo do ano destinadas a vários públicos; 

✓ Dar continuidade às ações desenvolvidas durante todo o ano; 

 

❖ Sugestões da coordenação regional: 

✓ Melhorar o estímulo a parcerias entre entidades das mesmas áreas 

populacionais; 

✓ Continuidade de ações de sensibilização, ao longo, do ano, e mais próximas às 

entidades regionais\locais; 

✓ 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: 

✓ Dificuldade/impossibilidade de estimar o número de participantes e a 

quantidade de resíduos evitados em grande parte das ações no âmbito da 

sensibilização, direcionadas ao público em geral, apresentando resultados 

apenas a longo prazo; 

✓ Cancelamento/adiamento de ações devido às condições atmosféricas; 

✓ Baixa adesão em algumas ações direcionadas à população em geral; 

✓ Pouca divulgação das ações; 

✓  

❖ 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; 

✓ Incentivo à crescente separação seletiva de resíduos; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ Conduta cívica e ambiental das empresas públicas, privadas e população em 

geral; 

✓ Promoção para um meio ambiente mais limpo sem resíduos. 
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A Direção Regional do Ambiente, enquanto coordenadora regional, congratula-se pelo 

empenho, dedicação e ativismo de todos os intervenientes, no âmbito da 10ª Semana dos 

Resíduos dos Açores, inserida na 11ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR), 

contribuindo para que fosse obtido um número excecional 16.570 ações, que decorreram 

em 30 países diferentes da Europa. 

 

Alguns registos de ações pelas 9 ilhas 

 

Ações regionais 

Missão Verdão – Quizz online 

 

Missão Depositrão 

 

Distribuição de materiais promocionais - SGPU 

 

Folhetos divulgação SIGERU 

 

 

https://www.ewwr.eu/coordinators/view/divulgao-do-sistema-integrados-de-gesto-de-resduos-de-embalagens-novo-3
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/misso-depositro
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/distribuio-de-materiais-promocionais
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/folhetos-divulgao-sigeru
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Folhetos divulgação SIGREM 

 

Divulgação SIGOU 

 

 

Ilha do Corvo 

Árvore da Vida 

 

 

 

Mude os seus hábitos, reduza os seus resíduos 

 

 

 

Ilha das Flores 

https://www.ewwr.eu/coordinators/view/folhetos-divulgao-sigrem
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/divulgao-sigou
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/rvore-da-vida16
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/mude-os-seus-hbitos-reduza-os-seus-resduos1
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Workshop de Compostagem caseira 

 

 

 

Caça aos recicláveis 

Visita de Estudo-Turma 1º Ciclo EBS Flores Caça aos recicláveis 

 

 
 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/workshop-de-compostagem-caseira
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/caa-aos-reciclveis
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/visita-de-estudo-turma-1-ciclo-ebs-flores
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/caa-aos-reciclveis2
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Árvore da Vida 

 

Visita de Estudo-Turma 3º Ciclo EBS Flores 

 

 

 

Ilha da Graciosa 

Menos plástico na hora de comprar comida 

 

 

Artesanato de Natal 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/rvore-da-vida18
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/visita-de-estudo-turma-3-ciclo-ebs-flores
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/menos-plstico-na-hora-de-comprar-comida
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/artesanato-de-natal
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Vamos cultivar uma floresta da vida 

 

 

Ilha de São Jorge 

Árvore da Vida 

 

 

Desperdício alimentar 

 

 

 

 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/vamos-cultivar-uma-floresta-da-vida1
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/rvore-da-vida14
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/desperdcio-alimentar
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Ilha do Pico 

Visita ao Centro de Resíduos pela Centro de 

Convívio da Calheta de Nesquim 

 

 

 

Workshop de Artesanato no Centro de 

Convívo de São João 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop de Artesaneto no Centro de 

Convívio das Ribeiras 

 

Recolha de Resíduos Urbanos Perigosos 

 

https://www.ewwr.eu/coordinators/view/visita-ao-cpr-pelo-centro-de-convvio-da-calheta-de-nesquim
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/visita-ao-cpr-pelo-centro-de-convvio-da-calheta-de-nesquim
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/workshop-de-artesanato-no-centro-de-convvio-de-so-joo
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/workshop-de-artesanato-no-centro-de-convvio-de-so-joo
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/workshop-de-artesanato-no-centro-de-convvio-das-lajes-do-pico1
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/workshop-de-artesanato-no-centro-de-convvio-das-lajes-do-pico1
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/ecocentro-mvel-pelas-freguesias-para-recolha-de-resduos-urbanos-perigosos
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Oficina “Detergentes Ecológicos: Produtos 

Naturais para a Limpeza da casa” 

 

Campanha de Sensibilização para 

medicamentos fora de uso 

 

Reciclagem 

 

Árvore da Vida 

 

https://www.ewwr.eu/coordinators/view/workshop-de-artesanato-no-centro-de-convvio-das-lajes-do-pico
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/workshop-de-artesanato-no-centro-de-convvio-das-lajes-do-pico
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/campanha-de-sensibilizao-para-medicamentos-fora-de-uso
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/campanha-de-sensibilizao-para-medicamentos-fora-de-uso
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/reciclagem
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/rvore-da-vida1
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Oficina de Brinquedos Criativos 

 

Oficina de Cosméticos Naturais 

 

 

 

 

Ajuda na correta separação | Que materiais 

usar? 

Vamos cultivar uma floresta da vida no Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/oficina-de-brinquedos-criativos
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/oficina-de-cosmticos-naturais
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/ajuda-na-correta-separao-que-materiais-usar
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/ajuda-na-correta-separao-que-materiais-usar
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/vamos-cultivar-uma-floresta-da-vida-no-pico
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Ilha da Terceira 

Limpeza da Orla Costeira da Salga 

 

 

Limpeza de novembro – Terceira Beach 

Cleaning 

 

Pilhas Recarregáveis São Mais Fixe 

 

Residuum – O Reaproveitamento de 

Resíduos 

 

 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/limpeza-da-orla-costeira-da-salga
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/limpeza-de-novembro-terceira-beach-cleaning
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/limpeza-de-novembro-terceira-beach-cleaning
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/pppilhas-recarregveis-so-mais-fixepilhas-recarregveis-so-mais-fixe
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/segunda-vida-o-reaproveitamento-de-resduos
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/segunda-vida-o-reaproveitamento-de-resduos
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Oficina da Reciclagem de Natal 

 

 

Conhecer para agir 

 

Desenhar para preservar 

 

 

Doar para reutilizar 

 

https://www.ewwr.eu/coordinators/view/oficina-da-reciclagem-de-natal
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/conhecer-para-agir
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/desenhar-para-preservar-2019
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/doar-para-reutilizar1
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Árvore da vida – Eco-Escolas EBSTB 

 

Árvore da Vida 

 

 

Ilha do Faial 

Workshop de compotas 

 

 

Transformação de t-shirts em sacos 

reutilizáveis 

 

 

https://www.ewwr.eu/coordinators/view/rvore-da-vida-eco-escolas-ebstb
https://www.ewwr.eu/coordinators/view/rvore-da-vida11
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/workshop-de-compotas
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/transformao-de-t-shirts-em-sacos-reutilizveis
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/transformao-de-t-shirts-em-sacos-reutilizveis
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O mar começa aqui Eco-Feira de Natal 

Do óleo usado ao sabão e ao detergente da 

roupa 

Apresentação de viatura elétrica 

 

 

 

Recuperar boas tradições 

 

 

Árvore da Vida 

 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/o-mar-comea-aqui
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/eco-feira-de-natal
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/do-leo-usado-ao-sabo-e-ao-detergente-da-roupa-5-edio
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/do-leo-usado-ao-sabo-e-ao-detergente-da-roupa-5-edio
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/apresentao-de-viatura-eltrica
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/recuperar-boas-tradies
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/a-rvore-da-vida-cmh
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Árvore da Reciclagem 

 

Árvore da Vida 

 

 

 

Ilha de Santa Maria 

Regresso a Casa*    *Mãe Natureza 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando o Ambiente Ganha, Todos Ganhamos 

 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/rvore-da-reciclagem
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/rvore-da-vida10
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/regresso-a-casa-me-natureza
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/quando-o-ambiente-ganha-todos-ganhamos
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ACHA QUE CONSEGUE REDUZIR OS RESÍDUOS 

EM SUA CASA? 

 

Oficinas Criativas- MUDE OS SEUS HÁBITOS! 

Aprenda a fazer o que Antes se fazia bem! 

 

 

Embalagens no lanche da Escola 

 

 

OPEN DAY do Centro de Processamento de 

Resíduos de Santa Maria 

 

 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/acha-que-consegue-reduzir-os-resduos-em-sua-casa
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/acha-que-consegue-reduzir-os-resduos-em-sua-casa
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/oficinas-criativas-mude-os-seus-hbitos-aprenda-a-fazer-o-que-antes-se-fazia
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/oficinas-criativas-mude-os-seus-hbitos-aprenda-a-fazer-o-que-antes-se-fazia
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/embalagens-no-lanche-da-escola
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/open-day-do-centro-de-processamento-de-resduos-de-santa-maria
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/open-day-do-centro-de-processamento-de-resduos-de-santa-maria
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Ilha de São Miguel 

Reciclar é sempre a melhor opção! 

 

Seja mais ecológico - reduza o plástico nas 

suas compras 

 

 
 

Zero Aste Ribeira Grande 

 

 

Formação na área de resíduos urbanos e 

visita ao Ecoparque 

 

Jogo Defensores do Ambiente Velómetros no Cemitério de São Joaquim 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/reciclar-sempre-a-melhor-opo
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/seja-mais-ecolgico-reduza-o-plstico-nas-suas-compras
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/seja-mais-ecolgico-reduza-o-plstico-nas-suas-compras
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/zero-waste-ribeira-grande
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/formao-na-rea-de-resduos-urbanos-e-visita-ao-ecoparque
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/formao-na-rea-de-resduos-urbanos-e-visita-ao-ecoparque
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/jogo-defensores-do-ambiente
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/velmetros-no-cemitrio-de-so-joaquim
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Gestão de Resíduos – Os 3 R’s 

 

 

Vamos cultivar uma Árvore da Vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte – As fotografias exibidas são da propriedade das entidades proponentes das respetivas ações (2019). 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Direção Regional do Ambiente 

Rua Cônsul Dabney—Colónia Alemã 

Telefone 292 207 300 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 2020 

 

https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/gesto-de-resduos-os-3-rs
https://www.ewwr.eu/actions/project_archive/vamos-cultivar-uma-rvore-da-vida1
mailto:semanaresiduos@azores.gov.pt
http://portaldosresiduos.azores.gov.pt/

