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Mercado + sustentável! Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 20/11/2021 Praça Marquês de Pombal s/n Póvoa de Varzim 4490-442
Sessão de sensibilização aos consumidores do Mercado Municipal para hábitos de consumo mais sustentáveis.
A cada abordagem será entregue um saco reutilizável de algodão para utilização durante as compras e um flyer com várias dicas 
para um consumo mais sustentável e consciente.

Repair Café Critical Concrete Associação/ONG
You can contact us through our social medias, 
mail and telephone number available on our 
website.

https://criticalconcrete.com/ katherine@criticalconcrete.gmail 20/11/2021 Rua Direita de Francos 1024 Porto  4250-192 

20 of November
14h-18h
Critical Concrete Rua Direita de Francos , 1024 Porto

We're back with another Repair Cafe X Critical Concrete on November 20th! Our first Repair Café event in October brought together a 
community of people eager to learn, teach, and repair broken articles.

Join us and the fantastic volunteers for another round that will teach you and help repair equipment and clothing you may be thinking 
about throwing away.

The concept? Giving a second life to objects instead of throwing them away!

It's a free event 14 am-18 pm
Limpeza de espaços exteriores da 
Escola

Escola Secundária de S. Pedro da Cova Estabelecimento de Ensino email: ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt ana.santos@esspc.pt 20/11/2021
R. Eduardo Castro Gandra 1289, 4510-259 
São Pedro da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259 Limpeza dos espaços exteriores da Escola com separação separação e colocação nos respetivos ecopontos.

Formação Interna de Quadros 
"Prevenção Interna na LIPOR"

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/ rita.rebelo@lipor.pt 20/11/2021 Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-746

A LIPOR organiza quinzenalmente uma iniciativa denominada "Formação Interna de Quadros" - FIQ - que visa trazer até aos seus 
colaboradores temas da atualidade, como forma de despertar consciências e sensibilizar para boas práticas.
Na Semana Europeia da Prevenção, a FIQ terá como tema a Prevenção e será abordado todo o trabalho interno em termos de 
prevenção feito pela LIPOR junto dos seus colaboradores.
Terá também a participação de um convidado que dará o seu testemunho relativamente às boas práticas de prevenção 
dinamizadas na sua entidade.

"A Reparar o Mundo" - Repair Café 
Lipor

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

info@lipor.pt https://goo.gl/maps/rgdu2FxfAzxt9aND7 carla.fernandes@lipor.pt 20/11/2021 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

Tendo em conta o aumento crescente da produção de Resíduos Elétricos e Eletrónicos por parte da população mundial, é 
imperativo chamar a atenção para esta problemática, tentando trazer soluções de combate a este problema, mesmo começando de 
forma mais local mas cirúrgica.

Assim, a Lipor vai organizar um Repair Café- REEE para os seus colaboradores, com o intuito de que estes tragam de casa os seus 
REEE avariados, de modo a que  possam ser verificados e reparados, por voluntários e pelos próprios, conseguindo-se assim que 
aprendam e experienciem as práticas de reparação e as possam replicar posteriormente noutros momentos em que necessitem, 
promovendo assim um aumento do ciclo de vida destes equipamentos. Ao mesmo tempo, irá promover a recolha de REEE no 
mesmo local que poderão ser também reparados posteriormente e depois doados a instituições de cariz social parceiras, que os 
direcionam para quem mais deles precisa. Os resíduos resultantes desta atividade seguirão a valorização adequada, junto dos 
parceiros retomadores e de reciclagem destes materiais.

Do Óleo ao Sabão Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 21/11/2021 Praia da Memória - Casa de Dunas s/n Perafita 4455

Vamos aprender a confecionar sabão comum para usos domésticos.

Do óleo usado ao sabão trasnformado.

Sabias que 1 litro de óleo usado contamina 1 milhão de litros de água?

Vem aprender mais acerca do que podes fazer!

"Reutilizar para Poupar"
Escola Básica 2/3 Maria Manuela de Sá - Agrupamento 
de Escolas Abel Salazar

Estabelecimento de Ensino http://esabelsalazar.pt ana.maria.barradas@aesmi.pt 21/11/2021 Travessa do Outeiro s/n Matosinhos 4465-870 Reutilização de pastas arquivo de cartão e respetiva decoração para acondicionar materiais individuais dos alunos em sala de aula 
SAAI2.

"O Papa Tampinhas"
Escola Básica 2/3 Maria Manuela de Sá - Agrupamento 
de Escolas Abel Salazar

Estabelecimento de Ensino http://esabelsalazar.pt ana.maria.barradas@aesmi.pt 21/11/2021 Travessa do Outeiro s/n Matosinhos 4465-870 Construção de um contentor para recolha de tampinhas no âmbito da campanha "Vamos ajudar o Salvador" a partir da reutilização 
de materiais de desperdício de acondicionar embalagem de eletrodoméstico.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Paçô (3ºA)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 22/11/2021 Rua da Escola Nova s/n Póvoa de Varzim 4495-523 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Biocapacidade da Cidade Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

Tiago Gomes
229390900 - ext: 302745
tiago.gomes@cm-matosinhos.pt
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 22/11/2021 Av. Villagarcia de Arosa s/n Matosinhos 4450

Informar, promover a mudança para Valorizar o Território e responsabilizar os jovens para aumentar a biocapacidade da cidade 
onde vivem, desafiando-os a melhorarem a saúde de todos. É pretendido que toda a atividade culmine no dia da floresta autóctone 
em que será proposto aos alunos a plantação das arvores que estiveram sobre as suas atentas monitorizações durante as 
interrupções letivas de Verão.

RepairCafé de Ermesinde Centro Social de Ermesinde Associação/ONG
Formulário inscrição: 
https://forms.gle/C6eYt4YJsFUhp5Q89; 
sergiogarcia@cse.pt

http://www.cse.pt sergiogarcia@cse.pt 22/11/2021 R. Júlio Dinis 67 Ermesinde/ Valongo 4445-416
Atividade de reparação de pequenos eletrodoméstico e / ou pequenos arranjos de costura em conjunto com os / as participantes, 
enquanto tomamos um café, comemos biscoitos e falamos sobre a importância da reforçada e reutilização de materiais, numa 
lógica de economia circular.

Vamos limpar a escola Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua Estabelecimento de Ensino http://www.aeplegua.pt cristinaduarte@aeplegua.pt 22/11/2021 Rua dos Fogueteiros s/n Matosinhos 4460-723 Sensibilização para a limpeza dos espaços escolares e para a correta separação de resíduos, através da recolha de "lixo" que exista 
fora dos contentores colocando em destaque os resíduos que poderiam ser separados e posteriormente enviados para reciclagem.

Compostagem na escola Escola Básica Frei João de Vila do Conde Estabelecimento de Ensino mfpinheiro97@hotmail.com https://www.freijoao.com/ mfpinheiro97@hotmail.com 22/11/2021 Alameda Afonso Betote 1 Vila do Conde 4480-793 With the green waste produced in the school canteen, students will compost. Subsequently, the compost produced will be used as 
fertilizer in the school's organic garden.

Compreender para agir H.B. Fuller Portugal Empresa/Industria eduarda.silva@hbfuller.com 22/11/2021 Estrada nacional 13, Km 16 s/n Mindelo 4486-851
A ação "Compreender para agir" é uma das atividades inseridas na comemoração do EHS Day 2021, iniciativa anual da HBFuller 
Portugal destinada  debater/informar/sensibilizar os seus colaboradores em temas de Segurança e Ambiente, que sendo cruciais na 
atividade da empresa se refletem na vida do dia a dia dos colaboradores fora da empresa.

No Mundo da Brincadeira Alexandra Arnóbio Upcycling Projects Cidadão

A minha ação vai ser desenvolvida por mim com 
duas entidades. Um Hospital Psiquiátrico na 
cidade do Porto cujo o nome é Hospital Magalhães 
Lemos onde trabalho com presos inimputáveis  
com doença mental associada e com o Centro 
Social da Pasteleira onde está fixado um centro 
infantil. 

23/11/2021

A nossa ação consiste no casamento entre dois mundos improváveis e que se podem ajudar entre si criando dessa forma uma 
comunidade Circular. Duas entidades: um Hospital Psiquiátrico onde foi criada recentemente uma Unidade de Psiquiatria Forense, 
onde estão internados 40 homens. Nesta Unidade trabalhamos com os utentes de forma a capacitá-los para a sua inserção na 
sociedade. E como trabalhamos? Através de oficinas de upcycling transformamos resíduos em novos produtos. Estas oficinas 
decorrem já há um ano e meio uma vez por semana. Nestas oficinas criamos brinquedos para depois serem comercializados, sendo 
uma percentagem para os utentes. Aproveitando este trabalho contínuo a ação que vamos desenvolver vai-se focar na 
transformação de resíduos em brinquedos para serem doados pelos utentes da Unidade ao Centro Social da Pasteleira, onde no dia 
23 de Novembro vão ser entregues a uma turma de 23 crianças, sendo explicado todo o processo de transformação e quem é que 
fez os brinquedos que vão ficar no Centro. Assim estamos a criar a ponte entre dois mundos diferentes criando uma comunidade 
circular que elimina resíduos, cria produtos e promove a solidariedade social.

Ação de sensibilização pela LIPOR BIAL Empresa/Industria susana.lima@bial.com 23/11/2021 À Avenida da Siderurgia Nacional s/n Coronado (S.Romão 
e S. Mamede)

4745-457 Sessão de sensibilização pela LIPOR para os colaboradores BIAL sobre os mitos da reciclagem e as práticas sustentáveis

Dá vida aos resíduos Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 23/11/2021 Rua Chouso 49 Santa Cruz Bispo 4455
workshop de reutilização de resíduos.

Através da reutilização de plástico e cartão iremos construir um porta chaves.

Workshop - Reparar o velho, para 
usar de novo.

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Por email: quintadopassal@cm-gondomar.pt ou 
através do 224 837 065. https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt 23/11/2021 Rua Clube Naval Infante D. Henrique s/n Gondomar 4420-412

Workshop - Consertar o velho para usar novamente (Reparar o velho, para usar de novo).

Este workshop tem como objetivo, recuperar e equipamento de vestuário démodé, evitando assim, o desperdício têxtil. Como 
participantes contam com a ajuda de algumas monitoras que integraram o projeto "From Granny To Trendy", do Clube de Costura 
de Gondomar, em 2019.

Limpeza da escola Escola Básica de Leça do Balio Estabelecimento de Ensino soniaferreira@aeplegua.pt https://aeplegua.pt/escola/5 soniaferreira@aeplegua.pt 23/11/2021 Alameda Dom Manuel Martins s/n Matosinhos 4465-332 Limpar pelo futuro

Alimenta-me do teu lixo Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto Estabelecimento de Ensino
ana.azevedo.maia@gmail.com
965479437

https://www.eptpporto.com/ ana.azevedo.maia@gmail.com 23/11/2021 R. de Ribeiro de Sousa 248 Porto  4250-405

A Comunidade Escolar mais precisamente as turmas ASC 19 e TAP 21, alunos de ensino profissional irão recolher T-shirt´s utilizadas 
e panos já usados na escola, a partir dos quais irão transformar em sacos de tecido para distribuir aos alunos/ comunidade para 
que estes utilizem para a recolha de bens essenciais (alimentares e outros), para posterior distribuição na comunidade e ipss mais 
carenciadas. No final o saco de tecido poderá ser utilizado por cada aluno nas suas compras diárias.

Awareness-raising action "How to 
prolong the life of household 
appliances"

União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e 
Guifões 

Administração/Autoridade 
Publica

gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
Telf. 229578484/86
Telemv. 934061104
https://www.facebook.com/uniaodasfreguesiascus
toiaslecadobalioguifoes

https://jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/ gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt 23/11/2021 Largo do Souto 287 Matosinhos 4460-830 Awareness-raising action on the theme of extending the life of household equipment in order to reduce the production of waste at 
source. Open to the resident population.

Recriar para um Natal Mais Verde:
Workshop “Enfeites Sustentáveis”

Escola Superior de Enfermagem do Porto Estabelecimento de Ensino apfranca@esenf.pt https://www.esenf.pt/pt/ apfranca@esenf.pt 23-11-2021 Rua Dr. António Bernardino de Almeida 844 Porto 4200-072 Os participantes terão oportunidade de elaborar enfeites de Natal com materiais em fim de vida ou destinados ao lixo comum ou à 
reciclagem.

Recriar para um Natal Mais Verde:
Workshop “Presentes Originais”

Escola Superior de Enfermagem do Porto Estabelecimento de Ensino apfranca@esenf.pt https://www.esenf.pt/pt/ apfranca@esenf.pt 23-11-2021 Rua Dr. António Bernardino de Almeida 844 Porto 4200-072 Os participantes terão oportunidade de elaborar presentes de Natal com materiais em fim de vida ou destinados ao lixo comum ou à 
reciclagem.

Alimentação sustentável e prevenção
de resíduos: Workshop de Receitas
Mediterrânicas

Escola Superior de Enfermagem do Porto Estabelecimento de Ensino apfranca@esenf.pt https://www.esenf.pt/pt/ apfranca@esenf.pt 23-11-2021 Rua Dr. António Bernardino de Almeida 844 Porto 4200-072 Com a colaboração de 2 nutricionistas e 1 chefe de cozinha, os participantes terão oportunidade de conhecer as características da 
dieta mediterrânica que a classificam como dieta sustentável e de experienciar a elaboração de algumas receitas culinárias.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (1ºA)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 24/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (1ºB)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 24/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (2ºA)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 24/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (2ºB)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000
https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 24/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Ciclo do alimento Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 24/11/2021 Rua Chouso 49 Santa Cruz Bispo 4455 Estudar o ciclo dos alimentos, desde a preparação do solo com composto orgânico até a nossa mesa.

Workshop -Espaço aberto para 
recuperar resíduos invisíveis

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato através do email: 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou pelo 224 837 
065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt 24/11/2021 Rua Clube Naval Infante D. Henrique s/n Gondomar 4420-412
Oficina - Espaço aberto para recuperação de resíduos invisíveis, tem como objetivo a recuperação de eletrodomésticos. Os 
participantes são organizados e incentivados para reparar o seu próprio eletrodoméstico com a ajuda de um monitor (uma parceria 
do CEA da Quinta do Passal com a Junta de Freguesia de Gondomar).

Troca de livros Centro Social Padre Ramos Estabelecimento de Ensino
csprl.geral@gmail.com
229966176

http://www.cspadreramos.com csprl.queimado@gmail.com 24/11/2021 Largo Dr. Fernando Aroso 23/27 23/27 Lavra Matosinhos 4455-130

Troca de livros
Convidaremos todos os Pais das crianças que frequentam a nossa Instituição, a trazerem no dia 24 pela manhã, livros para troca.
Organizaremos um espaço para os expor, por temáticas.
No momento da retirada da criança, os Pais poderão escolher um ou mais livros para levar.

Uma conversa com a D. Generosa Centro Social Paramos Associação/ONG
Centro Social de Paramos - Lar - 227331460
lilianaferreira@centrosocialparamos.org

https://centrosocialparamos.org/site lilianaferreira@centrosocialparamos.org 24/11/2021 Travessa da Junta nº44 Espinho 4500-541
"Uma Conversa com a D. Generosa"
A D. Generosa vai fazer uma visita aos utentes mais idosos do Lar S. José, para conversar sobre o consumo de agua, os benefícios 
de poupar agua.

Upcycling de mantas e cobertores Escola Básica D. Pedro IV de Vila do Conde Estabelecimento de Ensino http://aedpedroiv.net f2009alicebompastor@aedpedroiv.net 24/11/2021 Rua da Fonte s/n Vila do Conde 4485-489 Students bring blankets to be reused.

Workshop de Reutilização de 
Materiais

Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua Estabelecimento de Ensino http://www.aeplegua.pt cristinaduarte@aeplegua.pt 24/11/2021 Rua dos Fogueteiros s/n Matosinhos 4460-723 Com o lema "dar uma nova vida aos materiais usados", pretende-se fazer a reutilização de materiais do dia-a-dia, de uma forma 
criativa.

Webinar "A Prevenção: diferentes 
abordagens. O mesmo propósito?"

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/seminarios/curso/a-
prevencao-diferentes-abordagens-o-mesmo-
proposito/

https://www.lipor.pt/pt/ rita.rebelo@lipor.pt 24/11/2021 Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-746

A LIPOR e seus Municípios associados estão a promover o Ciclo de Webinares “Pensar e Agir, uma Agenda Mobilizadora 2030”.

Numa altura em que o Setor de Gestão de Resíduos está a ser alvo de fortes mudanças e de decisões que impactam no seu 
desenvolvimento e crescimento, torna-se necessário incrementar o conhecimento técnico, fomentar o benchmarking e promover o 
debate, colocando na Agenda temas relevantes para o Setor.

Assim, enquadrado neste Ciclo, realizar-se-á no próximo dia 24 de Novembro, via Plataforma Zoom, o Webinar intitulado “A 
Prevenção: Diferentes Abordagens. O mesmo Propósito?”.

Este webinar é dirigido ao úblico em geral e pretende focar-se na partilha de boas práticas, consciencialização do consumidor para 
um consumo mais sustentável e redução da produção de resíduos.

"Repara na cozinha" - Como cuidar 
dos Eletrodomésticos

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

info@lipor.pt https://goo.gl/maps/rgdu2FxfAzxt9aND7 carla.fernandes@lipor.pt 24/11/2021 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

Irá ser dinamizado um workshop online, dirigido a Encarregados de Educação de todos os alunos de todas as escolas parceiras dos 
projetos da Lipor, com o objetivo de fornecer dicas práticas sobre o  correto manuseamento e manutenção de aparelhos elétricos 
caseiros - como os eletrodomésticos usados nas nossas cozinhas diariamente - de modo a que estes façam bom uso destes e 
possam prolongar a sua vida útil, prevenindo assim o seu descarte prematuro.

Centro de Reutilização e Recuperação LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/ maria.ceu@lipor.pt 24/11/2021 Rua da Morena  805 Gondomar 4435-746

No dia 24 de novembro, a LIPOR abre à Comunidade um novo Centro de Reutilização e Recuperação nas suas instalações em 
Baguim do Monte. Este Centro, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa 
INTERREG VA (POCTEP) 2014-2020, reforça o compromisso da Lipor com a Economia Circular e em particular com o Eixo da 
Reutilização de materiais. Localizado junto ao Ecocentro da Formiga, este espaço comportará diferentes valências, nomeadamente 
uma Oficina de Reparação de REEE e uma área dedicada à Transformação Criativa de Materiais - Upcycling, contemplando um 
plano de atividades no âmbito da Formação e Sensibilização no âmbito da Reutilização, onde se inclui um novo circuito de visita às 
instalações da Lipor, focado nesta temática.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (3ºA)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 25/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (3ºB)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 25/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Cadilhe (4ºA)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 25/11/2021 Rua José da Silva Martins s/n Póvoa de Varzim 4495-154 

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Eu valorizo!  | I Value! Câmara Municipal de Valongo
Administração/Autoridade 
Publica

Câmara Municipal de Valongo - Divisão de 
Ambiente
https://www.cm-valongo.pt/
https://www.facebook.com/municipiodevalongo
felicidade.pereira@cm-valongo.pt / ambiente@cm-
valongo.pt
tel. 911 056 253

https://www.cm-valongo.pt/ felicidade.pereira@cm-valongo.pt 25/11/2021 Avenida 5 de  Outubro 160 Valongo 4440-503

Eu valorizo! | I Value!

É um projeto de Compostagem Caseira que se realiza no dia 25 de novembro, online, numa sessão síncrona. Esta ação tem como 
objetivo implementar a compostagem caseira ou comunitária em habitações, prédios ou instituições com jardim. Através deste 
projeto, pretende-se alargar a prática da compostagem caseira ou comunitária, permitindo a valorização dos resíduos orgânicos 
localmente, tendo como benefício adicional a produção de um adubo natural.
A compostagem caseira contribui para a prevenção de resíduos orgânicos, evitando-se a recolha e o tratamento centralizado desta 
fração de resíduos, reduzindo-se assim os impactes ambientais e económicos associados ao processo e melhorando a qualidade 
de vida da população afetada.

This is a Home Composting project that will take place on November 25th, online, in a synchronous session. This action aims to 
implement home or community composting in homes, buildings or institutions with a garden. Through this project, we intend to 
expand the practice of home or community composting, allowing the recovery of organic waste locally, with the additional benefit of 
producing a natural fertilizer.
Home composting contributes to the prevention of organic waste, avoiding the centralized collection and treatment of this fraction of 
waste, thus reducing the environmental and economic impacts associated with the process and improving the quality of life of the 
affected population.

Ciclo do alimento Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 25/11/2021 Rua do Sarilho 70 Guifões 4450-399 Estudar o ciclo dos alimentos, desde a preparação do solo com composto orgânico até a nossa mesa.

Do Óleo ao Sabão Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 25/11/2021 Av. Villagarcia de Arosa s/n Matosinhos 4454-504

Vamos aprender a confecionar sabão comum para usos domésticos.

Do óleo usado ao sabão trasnformado.

Sabias que 1 litro de óleo usado contamina 1 milhão de litros de água?

Vem aprender mais acerca do que podes fazer!

OFICINA CRIATIVA: BORDAR ROUPA 
USADA

Centro Social de Ermesinde - CLDS4G VALER Associação/ONG

Instalações:
Fórum Cultural Vallis Longus
Av. 5 de Outubro, Loja AT/AU, 4440-503 Valongo 
Contacto geral: 932212342

https://www.facebook.com/CSE.CLDS4G clds4g@cse.pt 25/11/2021 Rua dos Amieiros - Espaço do Residente s/n Ermesinde - Valongo 4445-643

Realização de uma oficina criativa: bordar roupa usada. Esta oficina tem como objetivo dotar os participantes de competências 
sobre bordado livre por forma a reutilizarem ou darem uma nova vida a roupas usadas. A mesma terá como publico alvo pessoas 
desempregadas, tendo como foco a economia circular e o empreendedorismo (permitindo que os participantes possam desenvolver 
novas atividades que sejam uma fonte complementar de rendimento). Esta atividade será realizada num Empreendimento de 
Habitação Social, potenciando a inclusão social de público economicamente mais desfavorecido.
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Nome da Ação Nome da Entidade Tipo de Entidade
Contacto para participação na 

ação
Website Contacto de e-mail

Datas das 
ações

Rua N.º de porta Localidade Código Postal Descrição da ação

Dia Lixo Zero Escola Artística de Soares dos Reis Estabelecimento de Ensino sustentabilidade@easr.pt https://www.easr.pt/ sustentabilidade@easr.pt 25/11/2021 Rua Major David Magno 139 Porto 4000-191

Dia Lixo Zero

Objetivo:

Consciencializar a comunidade educatica para necessidade da redução dos resíduos e a sua reciclagem

Pretende-se que no dia 25/novembro cada aluno faça algo que nunca tenha feito para reduzir o seu lixo. Podem ser coisas simples, 
como por exemplo:

- "se eu nunca reciclei, nesse dia vou reciclar";

- "hoje em vez de levar a sandwich embrulhada em papel de alumínio, levo-a numa caixa de plástico (tipo tupperware);

- "hoje levo o meu almoço em vez de ir ao supermercado comprar uma refeição embalada".

Depois tiram uma fotografia ou fazem um curto vídeo onde mostram evidências dessa ação e enviam para o representante do 
desafio de cada turma.

No final do dia, o representante da turma reúne as várias iniciativas e respetivos vídeos ou fotografias e envia um email para o grupo 
de Sustentabilidade da escola (sustentabilidade@easr.pt).

A turma que apresentar mais e/ou melhores iniciativas será a vencedora do desafio.

Ação de Formação: Plástico-como 
sair desta corrente

Escola Básica Frei João de Vila do Conde Estabelecimento de Ensino mfpinheiro97@hotmail.com https://www.freijoao.com/M mfpinheiro97@hotmail.com 25/11/2021 Alameda Afonso Betote 1 Vila do Conde 4480-793 The lecture aims to inform and sensitize the educational community to the problem of single-use plastic and to learn alternatives for 
more sustainable use.

Reutilizar com estilo Escola Frei Manuel de Santa Inês Estabelecimento de Ensino https://www.aert3.pt/bemvindo/ fatima.ramos@aert3.pt 25/11/2021 Rua monte branco s/n Rio Tinto-Gondomar 4435 Reutilizando materiais diversos , criar objetos com estilo.

Juntos apoiamos a Reflorestação Politécnico do Porto Estabelecimento de Ensino https://www.ipp.pt/ rmr@sc.ipp.pt 25/11/2021 Rua da Morena 805 Valongo 4435-746

Promover a reflorestação dos territórios, na ótica da regeneração destes espaços, contribuindo para a promoção de comunidades 
circulares.

Esta é uma ação quer contribui para uma Educação de Qualidade (ODS4), para a Conservação da Natureza (ODS15), tem impacto 
na Ação Climática (ODS13) e resulta do estabelecimento de Parcerias (ODS17).

Juntos apoiamos a Reflorestação Politécnico do Porto Estabelecimento de Ensino https://www.ipp.pt/ rmr@sc.ipp.pt 25/11/2021 NA s/n Maia NA

Promover a reflorestação dos territórios, na ótica da regeneração destes espaços, contribuindo para a promoção de comunidades 
circulares.

Esta é uma ação quer contribui para uma Educação de Qualidade (ODS4), para a Conservação da Natureza (ODS15), tem impacto 
na Ação Climática (ODS13) e resulta do estabelecimento de Parcerias (ODS17).

Juntos apoiamos a Reflorestação Politécnico do Porto Estabelecimento de Ensino https://www.ipp.pt/ rmr@sc.ipp.pt 25/11/2021 NA s/n Gondomar NA

Promover a reflorestação dos territórios, na ótica da regeneração destes espaços, contribuindo para a promoção de comunidades 
circulares.

Esta é uma ação quer contribui para uma Educação de Qualidade (ODS4), para a Conservação da Natureza (ODS15), tem impacto 
na Ação Climática (ODS13) e resulta do estabelecimento de Parcerias (ODS17).

Natal em Jornal Semente - Associação de Voluntários LIPOR Associação/ONG https://www.semente.com.pt/ leonor.santos@semente.com.pt 25/11/2021 Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-996
No âmbito da Prevenção de Resíduos, vamos proporcionar um Workshop aos utentes do Centro Social de Fânzeres.

A atividade consiste em em construir Árvores de Natal com jornais reciclados, utilizando a técnica de entrançamento.

Sessão de apresentação do livro 
"Vida Lixo Zero" de Ana Milhazes

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 910286267 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 26/11/2021 Rua Visconde de Azevedo s/n Póvoa de Varzim 4490-589

Com a apresentação do livro "Vida Lixo Zero", serão abordadas várias temáticas, junto dos mais jovens, tendo como principal 
objetivo a sensibilização para o impacto do lixo que produzimos no nosso planeta e estimular a curiosidade para um estilo de vida 
sem desperdícios.
Será abordado o tema "Desperdício Zero" e serão apresentados os itens que fazem parte do Kit Zero Waste.
Este livro tem o objetivo de nos ensinar a viver de forma mais simples, sustentável e feliz.

Atividade de sensibilização na Escola 
Básica de Beiriz (4ºA)

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 26/11/2021 Rua da Igreja s/n Póvoa de Varzim 4495-332

Sessão de sensibilização junto das escolas para a temática das Comunidades Circulares, que incluirá uma parte prática. As crianças 
são convidadas a levar para a escola uma ou duas peças de roupa que já não usam para transformarem em algo completamente 
diferente mas bastante útil. O objetivo desta ação é aliar a originalidade ao efeito multiplicador que as nossas crianças e jovens têm 
no seio familiar e na nossa comunidade.

Ciclo do Alimento Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 26/11/2021 Travessa 31 de Janeiro, Lugar da Barroca s/n Perafita 4455-542 Estudar o ciclo dos alimentos, desde a preparação do solo com composto orgânico até a nossa mesa.

Workshop - Na moda com resíduos 
invisíveis

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato por email - 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou através do 
224 837 065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt 26/11/2021 Rua Clube Naval Infante D. Henrique s/n Gondomar 4420-412 Workshop - Na moda com resíduos invisíveis. Tem como objetivo reutilizar os mais variados resíduos, como: cartão, argolas de latas 
de bebidas e de conservas, fitas de tecidos, etc. e transformar em objetos utilitários (lancheiras, caixas de costura e bijuteria).

Prolongar a vida dos eletrodomésticos CRUZ VERMELHA POVOA DE VARZIM Associação/ONG
E-mail
Telefone

clds4g.cvpc@gmail.com 26/11/2021 Rua Arquiteto Gonçalo Artur Cruz s/n Povoa de Varzim 4490-477

A Delegação da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim,  pretende dinamizar junto da comunidade local, uma oportunidade de 
aprendizagem no sentido de prolongar a vida dos eletrodomésticos.
Assim, o formador presente, irá partilhar métodos e estratégias, de fácil aplicação diária para  evitar o desperdício e promover a 
reutilização.

Venham conhecer todas estas dicas connosco!

Natal em Jornal Semente - Associação de Voluntários LIPOR Associação/ONG https://www.semente.com.pt/ leonor.santos@semente.com.pt 26/11/2021 Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-746
No âmbito da Prevenção de Resíduos, vamos proporcionar um Workshop aos utentes do Centro Social  " O amanhã da Criança".

A atividade consiste em construir Árvores de Natal a partir de jornais reciclados, utilizando a técnica de entrançamento.

The Kindness Box
União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e 
Guifões 

Administração/Autoridade 
Publica

gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt, 
Telf. 229578484/86,
Telemov. 934061104,
Redes sociais: 
https://www.facebook.com/uniaodasfreguesiascus
toiaslecadobalioguifoes

https://jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/ gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt 26/11/2021 Largo do Souto 287 Matosinhos 4460-830
In the first phase the institutions will identify the existing needs in terms of clothing, furniture, appliances, toys, books, home textiles, 
among others, that can be bridged with second-hand material. Then, during the European Week for Waste Prevention, the items will 
be collected, organised and delivered to these entities.

Oceano Sustentável Academia LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/academia-
online/curso/oceano-sustentavel/

https://www.lipor.pt/pt/academia-lipor/ marta.marinho@lipor.pt 27/11/2021
Edifício Faria Sampaio Rua Aldeia dos 
Lavradores

244 Ermesinde 4445-640

Destinatários: População em geral com interesse na temática

O Planeta Terra é também conhecido como "Planeta Azul”, por ser maioritariamente coberto por água. Os oceanos cobrem cerca de 
71% do nosso planeta, o equivalente a uma área de 361 milhões de quilómetros quadrados, encontrando-se ameaçado por um dos 
maiores problemas ambientais da atualidade, o Lixo Marinho.
Ao abrigo do Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono ‘Programa Ambiente’, do Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021- Small Grants Scheme #1, a LIPOR e o IPDJ promovem o projeto "Há Rio e 
Mar, Há Lixo para Transformar”.
A crescente necessidade de Literacia do Oceano torna-se fundamental para aumento do conhecimento e do envolvimento ativo dos 
cidadãos para a preservação do Oceano e dos seus serviços.

 Objetivos:

• Compreender a importância do Oceano e as consequências das alterações climáticas e do lixo marinho;
• Disponibilizar ferramentas que contribuam para a mudança de comportamentos a nível ambiental;
• Esclarecer a importância da Prevenção e da Reciclagem dos resíduos como contributo ao combate do lixo marinho.
GRATUITO para formandos que residam ou exerçam a sua atividade profissional nos oito municípios da LIPOR.

Mercado + sustentável Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 27/11/2021 Praça Marquês de Pombal s/n Póvoa de Varzim 4490-442
Sessão de sensibilização aos consumidores do Mercado Municipal para hábitos de consumo mais sustentáveis.
A cada abordagem será entregue um saco reutilizável de algodão para utilização durante as compras e um flyer com várias dicas 
para um consumo mais sustentável e consciente.

Workshop "Cozinhar sem 
desperdício"

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt 27/11/2021 Praça Marquês de Pombal s/n Póvoa de Varzim 4490-442

Neste workshop serão realizadas várias receitas com recurso a sobras de alimentos, tais como, sopa verde de talo, bolo de fruta 
com casca e sumo de cascas de abacaxi.
Estima-se que 25% dos alimentos que compramos vai para o lixo, por isso, é cada vez mais importante reduzir o desperdício 
alimentar, começando pelos hábitos que cada um tem na sua própria casa.
Este workshop será realizado pela Eng.ª Cristina Ferreira, com o apoio da LIPOR.

Apresentação do Livro “Um Futuro 
Sem Desperdício Alimentar”

Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

R. França Júnior, s/n, 4450-718 Matosinhos
http://pt-
pt.facebook.com/CamaraMunicipaldeMatosinhos
https://www.cm-matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt vanda.correia@cm-matosinhos.pt 27/11/2021 Avenida Dom Afonso Henriques s/n Matosinhos 4454-510

A presente ação objetiva a apresentação do livro digital “Um Futuro Sem Desperdício Alimentar”.

Este Livro pretende alertar e informar sobre o desperdício alimentar, através da apresentação  dos conceitos e fundamente inerentes 
ao Desperdício Alimentar e com a apresentação de algumas das ideias de receitas com sobras disponibilizadas pelos 
estabelecimentos de restauração do concelho.

Esta divulgação será realizada ao vivo no Mercado Municipal de Matosinhos.

A apresentação objetiva também reunir alguns proprietários/colaboradores dos estabelecimentos de restauração, com o intuito de 
partilharem práticas aplicadas nos estabelecimentos, no combate ao desperdício alimentar.

Pretende-se, do mesmo modo, abordar alguns contributos da população, tanto no que se refere a sugestões de melhoria do livro, 
como da proposta de novas ações/atividades no âmbito do Combate ao Desperdício Alimentar.

No final da apresentação será distribuído pelos estabelecimentos de restauração aderentes um QR Code de acesso ao livro para 
download

Temos de Falar sobre Reparação FNAC Empresa/Industria https://www.youtube.com/user/FnacPortugal https://www.fnac.pt/ francisco.silva@pt.fnac.com 27/11/2021 R. Sara Afonso s/n Porto 4460-841

A rubrica “Temos de Falar” pretende, fundamentalmente, expressar as nossas convicções ambientais. Sem focar em extremos, 
queremos rodear-nos de gente interessada na sustentabilidade. Pretendemos desmistificar temas relacionados com um modo de 
vida sustentável, mergulhar em conversas com quem toma decisões conscientes e focadas na solução, ouvir testemunhos de 
quem, todos os dias, tem gestos sustentáveis que podem dar muitos anos de vida ao ambiente.

“Temos de falar” porque acreditamos que sensibilizar os outros também é uma forma de dar e, sobretudo, sentimos que é 
envolvendo os outros que assumimos a nossa responsabilidade social e ambiental.

Por partilharem as mesmas convicções, valores e estilo de vida sustentável, a LIPOR encetou uma parceria com a FNAC, no sentido 
de promover uma iniciativa mensal, onde são apresentadas conversas sobre temas relacionados com a sustentabilidade e o 
ambiente.

Penteador Circular | Circular 
hairdresser cape

Amo-te Espelho Empresa/Industria 229386908 https://sites.google.com/site/amoteespelho jacintarodrigues1@gmail.com 28/11/2021 Avenida Comendador Ferreira de Matos 477 Matosinhos 4450-124
Porque não termos o nosso próprio penteador e este circular entre casa e o cabeleireiro, podendo ser utlizado em ambos os locais! 
Vamos promover esta prática disponibilizando ao cliente esta opção! Assim, e com recurso a uma costureira local, irá ser 
desenvolvido um penteador circular! O mote é: venha ao cabeleiro e traga o seu penteador!

Informative note about recycling Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt 28/11/2021 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Community information and awareness, through the municipality's website and social networks, about reuse

Fim aos plásticos de uso único Port´Ambiente - Tratamento de Resíduos Industriais, S. A. Empresa/Industria jose.silva@veolia.com https://www.veolia.pt/ jose.silva@veolia.com 28/11/2021 Lugar de Crestins s/n Maia 4470-907

Eliminação da utilização de copos de plástico na máquina dispensadora de bebidas quentes, substituindo por chávenas reutilizáveis. 
A cada colaborador da empresa será distribuído um exemplar para utilização própria.

Com esta acção prevê-se evitar o consumo de pelo menos cerca de 1 000 copos de plástico / mês.

Combate ao Desperdício Alimentar: 
“O jantar de hoje pode ser o almoço 
de amanhã”

Klepierre Empresa/Industria
parque.nascente@klepierre.com
 |+351 22 011 99 90  teresa.afonso@klepierre.com | 
+351 910 035 930

https://www.klepierre.com/en teresa.afonso@klepierre.com

20/11/21, 21/11/21, 
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21, 27/11/21, 
28/11/21

Praceta Parque Nascente 35, 4435-182 Rio 
Tinto, Portugal 

35 Porto  4435-182

Em julho de 2021, os centros comerciais geridos pela Klépierre Portugal (Parque Nascente, Espaço Guimarães e Aqua Portimão) 
lançaram a iniciativa de combate ao desperdício alimentar de forma a promoverem o desperdício zero, disponibilizando 
gratuitamente caixas de take-away, feitas de cartão, nos seus espaços de restauração para que os visitantes pudessem levar 
consigo o que restava das suas refeições.
“O jantar de hoje pode ser o almoço de amanhã” – é a mensagem chave desta iniciativa que nasceu pelo forte compromisso da 
Klépierre com a sustentabilidade e proteção do ecossistema. Este compromisso encontra-se inserido no seu Act4Good (programa 
de Responsabilidade Social), especificamente no eixo de Act4Planet - responsabilidade social e ambiental.

Toy donation Ingka Centres Portugal - MAR Shopping Matosinhos Empresa/Industria virginia.pinho@ingka.com https://www.marshopping.com/pt-
pt/matosinhos

virginia.pinho@ingka.com

20/11/21, 21/11/21, 
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21, 27/11/21, 
28/11/21

MAR Shopping Matosinhos s/n Matosinhos 4450-337

Through the toy collection initiative, it is intended to reduce the amount of toys that are thrown away and to raise awareness of the 
fact that it is possible to guarantee a second life for these toys and bring happiness to a significant number of children living in an 
environment poor and needy society; toys, due to the multiplicity of materials that are in their production, cannot be recycled without a 
"dismemberment" of their components, so that, with this action, all toys that are not in good condition will be subject to a repair caffée, 
in partnership with a qualified entity, in order to ensure that some of its components are sent for recycling efficiently;
The action will prevent many of the toys from ending up in waste/non-claimable, making other children happy and appealing to the 
feeling of solidarity, with an expected positive impact on the community.

Solidarity Paintry Ingka Centres Portugal - MAR Shopping Matosinhos Empresa/Industria virginia.pinho@ingka.com https://www.marshopping.com/pt-
pt/matosinhos

virginia.pinho@ingka.com

20/11/21, 21/11/21, 
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21, 27/11/21, 
28/11/21

MAR Shopping Matosinhos s/n Matosinhos 4450-337

Through the creation of a solidarity pantry, whose structure will be visible in the common areas of the Shopping Centre, we intend to 
sensitize those who visit us to the importance of reducing food waste, inviting the donation of non-perishable goods and encouraging 
solidarity support to needy families through the NGOs that support them; the project also has the partnership of the local supermarket 
and the IKEA Food store;
The Shopping Center, due to its size and number of visitors, becomes the ideal spot to ensure that the message reaches as many 
people as possible and guarantees the expected positive impact on the community;

Donate technology for the greater 
good

UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Universidade do Porto

Empresa/Industria isilva@uptec.up.pt

20/11/21, 21/11/21, 
22/11/21,23/11/21,24/
11/21,25/11/21,26/11/
21,27/11/21,28/11/21

Rua Alfredo Allen 455/461 Porto 4200-135

In the European Week Waste Reduction scope, UPTEC will establish a Recycle Geeks collection point in its facilities. The Recycle 
Geeks project is targeted at bringing electronic residues a new life through repair, resale or donation of part of the value to a welfare 
institution. In addition to the recovery of damaged computers, the project will teach how to repair and improve computers, via tutorials 
on recycling and repair.

Swap Spot: From clothes to clothes, 
in a non-polluting system

UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Universidade do Porto

Empresa/Industria isilva@uptec.up.pt

20/11/21, 21/11/21, 
22/11/21,23/11/21,24/
11/21,25/11/21,26/11/
21,27/11/21,28/11/21

Rua Alfredo Allen 455/461 Porto 4200-135

In the European Week Waste Reduction scope, UPTEC - in partnership with Circular Wear -  will establish a Swap Spot in its facilities. 
Circular  Wear aims for a 100% sustainable brand. All existing fabrics, clothes, are already enough for some centuries, we don´t need 
to produce from raw, we just need to re-invent this production. From clothes to clothes, in a non-polluting system. 
For that, CW has been creating Swap Spots around the country, where it is possible to grab a new clothes item and leave another one 
you are not wearing anymore. all for free, always there, and for a circular and sharing community.

There are so many reasons for clothes swapping: 
- to reduce our carbon footprint
- to reduce waste
- to be part of a circular economy movement
- to help extend the lives of our clothes
- to be an agent of change
- to promote conscious buying
- to be a hero of fashion change

Informative note on food waste Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt 20/11/21|21/11/21 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-881 Community information and awareness, through communication on the Municipality's website and social networks, on the issue of 
food waste

Co-Construção do Livro “Um Futuro 
Sem Desperdício Alimentar”

Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-matosinhos.pt https://www.cm-matosinhos.pt vanda.correia@cm-matosinhos.pt
20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21

Avenida Dom Afonso Henriques s/n Matosinhos 4454-510

A presente ação objetiva a criação de um livro digital sobre desperdício alimentar, no decorrer da Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos, resultante de um trabalho co-construído com os estabelecimentos de restauração do concelho de Matosinhos.

Esta ação, objetiva a disponibilização, por parte dos estabelecimentos, de ideias de receitas com sobras, que podem ser 
implementadas ou confecionadas por toda a população no seu dia, promovendo o reaproveitamento de alimentos, através de uma 
abordagem que permite ajudar a população a repensar, reduzir e reutilizar o uso de alimentos e evitar desperdícios.

Por conseguinte, este livro permite promover o conhecimento por parte de toda a população sobre a temática do desperdício 
alimentar, informar sobre dicas que fomentem a prevenção de resíduos e o reaproveitamento de alimentos, bem como disponibilizar 
um conjunto de receitas simples com sobras.

O livro será publicado em formato digital no site da Câmara, com um formulário que permitirá a toda a população sugerir um 
melhoramento contínuo do livro e propor novas ações no âmbito do combate ao desperdício alimentar.

Do mesmo modo, será disponibilizado um formulário que permite uma adesão contínua dos estabelecimentos de restauração.

De forma a chegar a toda a população, será criado um QR Code de acesso ao livro, que estará disponível nas mesas dos 
restaurantes aderentes, sendo este publicado no site da Câmara.

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal de Valongo
Administração/Autoridade 
Publica

Sobrado (Largo do Passal)
Mais info: 800 202 099 https://www.cm-valongo.pt/ Sonia.Silva@cm-valongo.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21

Av. 5 de Outubro 160 Valongo 4440-503

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Collection of used clothing Agrupamento de Escolas de Campo Estabelecimento de Ensino tomasiaescoval.620@aecampo.pt https://aecampo.eu/ tomasiaescoval.620@aecampo.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Travessa Padre Américo 156 Campo- Valongo 4440-201 Collection of clothing at school to make donations to local institutions and delivery to clothing collection

Toy Collection Campaign Agrupamento de Escolas de Campo Estabelecimento de Ensino tomasiaescoval.620@aecampo.pt https://aecampo.eu/ tomasiaescoval.620@aecampo.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Travessa Padre Américo 156 Valongo- Campo 4440 – 201 Our action is to collect used toys to be donated to children's institutions.

Troca de livros e revistas
Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos 
Santos

Estabelecimento de Ensino email: ricardoandrade@aelavra.pt http://www.aelavra.pt/ ricardoandrade@aelavra.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua da Cruz no number Matosinhos 4450-112
We will carry out an exchange of used books and magazines.

Students, teachers and parents will bring books and magazines and later will be able to choose a different one.

Exposição - Compostagem 
Doméstica

ANA, Aeroportos de Portugal Empresa/Industria srgomes@ana.pt srgomes@ana.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Maia - Pedras Rubras Maia 4470-558 Compostagem Doméstica.  Divulgação de materiais para Sensibilização na Aerogare do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto).

Sensibilização para a Prevenção de 
Resíduos - Exposição na Zona das 
Chegadas do Aeroporto

ANA, Aeroportos de Portugal Empresa/Industria srgomes@ana.pt srgomes@ana.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Maia - Pedras Rubras Maia 4470-558 Divulgação de materiais de sensibilização na Aerogare do Aeroporto Francisco Sá Carneiro: Exposições da Prevenção de Resíduos
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Nome da Ação Nome da Entidade Tipo de Entidade
Contacto para participação na 

ação
Website Contacto de e-mail

Datas das 
ações

Rua N.º de porta Localidade Código Postal Descrição da ação

Exposição dos 5 cartazes com os 
princípios da prevenção.

APAEJIL Associação/ONG email  -  apaejil@gmail.com apaejil@gmail.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua dos Maiatos s/n Povoa de Varzim 4570-359
Durante a semana da prevenção a APAEJIL irá ter em exposição na sua sede os 5 cartazes com os princípios da prevenção. Com 
esta ação a Associação pretende sensibilizar os seus utentes para o excesso de produção de lixo e para os 5 princípios da 
prevenção.

Consuma Agua da Torneira                                                                                                  APAEJIL Associação/ONG apaejil@gmail.com apaejil@gmail.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua dos Maiatos s/n Póvoa de Varzim 4570-359 Durante todo o ano consuma água da torneira. Desta forma evita a produção de embalagens de plástico, evita o transporte até casa 
das embalagens e estamos a cuidar da nossa saúde.

Usar sacos recicláveis APAEJIL Empresa/Industria apaejil@gmail.com apaejil@gmail.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua dos Maiatos s/n Póvoa de Varzim 4570-363 Durante o ano usamos sacos reutilizáveis para ir ás compras. Desta forma evitamos sacos de plástico ou papel de uma só utilização.

Compostagem caseira APAEJIL Associação/ONG apaejil@gmail.com apaejil@gmail.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua dos Maiatos s/n Póvoa de Varzim 4570-363 Durante todo o ano separáramos os bio resíduos do jardim, dos nossos lanches e encaminhamos para compostagem caseira.

Afixação de MUPIS Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-maia.pt/ hsilva@cm-maia.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Dr. José Vieira de Carvalho s/n Maia 4470 Durante a Semana da Prevenção estarão espalhados muppies em todo o concelho para dar a conhecer o projeto e sensibilizar para 
a temática.

Incorporação do banner da 
EWWR_2021 na assinatura de email 
dos colaboradores da Câmara 
Municipal da Maia

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

quintadagruta@cm-maia.pt
229867180 https://www.cm-maia.pt/ hsilva@cm-maia.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua João Maia 540 Maia 4475-643 Incorporação do banner da EWWR_2021 na assinatura de email dos colaboradores da Câmara Municipal da Maia.

Projeção de filmes alusivos à 
EWWR_2021 na Câmara Municipal 
da Maia

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

quintadagruta@cm-maia.pt
229867180

https://www.cm-maia.pt/ hsilva@cm-maia.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua João Maia 540 Maia 4475-643 Projeção de filmes alusivos à EWWR_2021 na Câmara Municipal da Maia

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

Folgosa | Rua da Nossa Sra. da Luz (Envolvente à 
Capela da Sra. da Luz)
São Pedro Fins | Rua do Serrado, Urbanização de 
Arcos
Info: 800 202 639

https://www.cm-maia.pt/ nuno.machado@maiambiente.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Dr. José Vieira de Carvalho s/n Maia 4474-006

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Exposição "Prevenção de Resíduos" Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Avenida dos Banhos, Edifício Diana Bar s/n Póvoa de Varzim 4490-428 Exposição sobre "Prevenção de Resíduos" aberta ao público.

Colocação do banner nas 
assinaturas de e-mail

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça do Almada 16 Póvoa de Varzim 4490-438 Colocação do banner da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos nas assinaturas de e-mail dos funcionários do Município.

Afixação de MUPIS Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça do Almada 16 Póvoa de Varzim 4490-438 Afixação de 5 MUPIS distribuídos pela cidade, alusivos às Comunidades Circulares.

Divulgação nas redes sociais do 
Município

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça do Almada 16 Póvoa de Varzim 4490-438 Utilização das ferramentas de comunicação disponibilizadas da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, nas redes sociais do 
Município.

Divulgação das atividades no website 
do Município

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça do Almada 16 Póvoa de Varzim 4490-438 Divulgação no website do Município de todas as ações a realizar no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e das 
respetivas ferramentas de comunicação disponibilizadas.

Afixação de cartazes Informativos 
sobre consumo sustentável

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Marquês de Pombal s/n Póvoa de Varzim 4490-438 Afixação de cartazes no Mercado Municipal e outros pontos de Comércio, com informações e dicas para um consumo mais 
sustentável.

Colocação de cartazes Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

silvanapontes@cm-pvarzim.pt - 252 090 000 https://www.cm-pvarzim.pt/ silvanapontes@cm-pvarzim.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça do Almada 16 Póvoa de Varzim 4490-438 Colocação de cartazes em todos os edifícios públicos do município, incluindo Juntas de Freguesias, contendo informação acerca do 
programa de atividades, assim como, elementos de divulgação da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal de Espinho
Administração/Autoridade 
Publica

Guetim: Atrás da Igreja Paroquial de St.º Estevão e 
Nossa Sr.ª da Guia de Guetim
Mais info: 227 335 866

https://portal.cm-espinho.pt/pt/ merces.ferreira@cm-espinho.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Dr. José Salvador s/n Espinho 4501-901

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio certo

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Afixação de MUPIS Câmara Municipal de Espinho
Administração/Autoridade 
Publica

josemanuel.soares@cm-espinho.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Dr. José Salvador s/n Espinho 4501-901 Durante a EWWR 2021 estarão espalhados pelo município vários muppies com o intuito de informar relativamente à iniciativa e 
sensibilizar para a prevenção de resíduos.

Muppi da Prevenção Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

joana.costa@cm-gondomar.pt; 932002655 https://www.cm-gondomar.pt/ joana.costa@cm-gondomar.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-193 Divulgação da ação Muppi da Prevenção nos suportes de comunicação do Município sobre a temática da EWWR 2021

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

Rio Tinto (Avenida do Rio Tinto, junto ao Parque 
Urbano de Rio Tinto)
Baguim do Monte (Rua D. António Barroso, com a 
Rua D. Agostinho de Jesus e Sousa (próximo da 
junta de freguesia)
Mais info: 800 200 129

https://www.cm-gondomar.pt/ joana.costa@cm-gondomar.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-193

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Política dos 3R - Ações de 
Sensibilização |3R Policy - Awareness 
raising action

Câmara Municipal de Valongo
Administração/Autoridade 
Publica

Câmara Municipal de Valongo - Divisão de 
Ambiente
https://www.cm-valongo.pt/
https://www.facebook.com/municipiodevalongo
felicidade.pereira@cm-valongo.pt / ambiente@cm-
valongo.pt
tel. 911 056 253

https://www.cm-valongo.pt/ felicidade.pereira@cm-valongo.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Avenida 5 de  Outubro 160 Valongo 4440-503

Política dos 3R - Ações de Sensibilização |3R Policy - Awareness raising action

De forma a disseminar para a temática "Comunidades Circulares". durante a semana EWWR, vamos divulgar os vídeos sobre a 
política dos 3 R - Reduzir, Reutilizar e Reciclar, de forma a aumentar a consciencialização sobre a redução de resíduos, reutilização de 
produtos e estratégias de reciclagem de materiais, para que as pessoas que acreditem numa sociedade que deixe de produzir 
resíduos e que atuem em conjunto para promover uma economia circular e alcançar um desenvolvimento sustentável, mantendo 
um bom equilíbrio entre os pilares ambientais, sociais e económicos.

In order to disseminate for the "Circular Communities" theme. during the EWWR week, we will disseminate the videos about the 3 R's 
policy - Reduce, Reuse and Recycle, in order to raise awareness about waste reduction, product reuse and material recycling 
strategies, so that people who believe in a society that stops producing waste and act together to promote a circular economy and 
achieve sustainable development, keeping a good balance between environmental, social and economic pillars.

#EuSigo! | #IFollow! Câmara Municipal de Valongo
Administração/Autoridade 
Publica

Câmara Municipal de Valongo - Divisão de 
Ambiente
https://www.cm-valongo.pt/
https://www.facebook.com/municipiodevalongo
felicidade.pereira@cm-valongo.pt / ambiente@cm-
valongo.pt
tel. 911 056 253

https://www.cm-valongo.pt/ felicidade.pereira@cm-valongo.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Avenida 5 de  Outubro 160 Valongo 4440-503

#EuSigo! | #IFollow!

De forma a disseminar as boas prática da EWWR, vamos colocar na ferramenta digital (#) #EWWR2020 #EWWR 
#CâmaraMunicipaldeValongom #Ambiente #Lipor #CompostagemLáemCasa #Sustentabilidade #EducaçãoAmbiental 
#Sensibilização #ComunidadesCirculares #EuValorizo! #IValue! #EuSouConsciente #IAmConscious,Aren`tYou! #EuSigo! #IFollow #3R 
#AçõesDeSensibilização de forma a aumentar a consciencialização sobre a redução de resíduos, reutilização de produtos e 
estratégias de reciclagem de materiais, para que as pessoas que acreditem numa sociedade que deixe de produzir resíduos e que 
atuem em conjunto para promover uma economia circular e alcançar um desenvolvimento sustentável, mantendo um bom 
equilíbrio entre os pilares ambientais, sociais e económicos.

In order to disseminate the good practice of EWWR, let's put in the digital tool (#) #EWWR2020 #EWWR #Valongom City Council 
#Environment #Lipor #CompostingHome #Sustainability #EnvironmentalEducation #Awareness #CircularCommunities #IValue! 
#IValue! #I AmConscious #IAmConscious,Aren`tYou! #I Follow! #IFollow #3R #AwarenessActions in order to raise awareness about 
waste reduction, product reuse and material recycling strategies, so that people who believe in a society that stops producing waste 
and act together to promote a circular economy and achieve sustainable development, maintaining a good balance between 
environmental, social and economic pillars.

Muppies da Prevenção Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Vasco da Gama s/n Praça Vasco da Gama 4480-454 Disponibilização de muppies em todo o município como forma de dar a conhecer a EWWR e sensibilizar para a temática da 
prevenção.

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal do Porto
Administração/Autoridade 
Publica

Ecocentros das Antas e da Prelada.
Mais info: 220 100 220 https://www.cm-porto.pt/ monicapinto@portoambiente.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

R. Clube dos Fenianos 5 Porto 4000-407 Porto

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Afixação de MUPIS Câmara Municipal do Porto
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-porto.pt/ anabarros@portoambiente.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça do General Humberto Delgado 266 Porto 4000-286 Na Semana Europeia da Prevenção serão exibidos em todo o município do Porto muppies de divulgação da EER 2021 como forma 
de alertar e sensibilizar para a iniciativa e para a prevenção dos resíduos.

EWWR - Vem conhecer Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Matosinhos s/n Matosinhos 4450

Divulgação da informação referente ao EWWR 2021.

Temas a serem trabalhados no âmbito da semana.

Post informativos nas redes sociais que versam as temáticas da prevenção de resíduos.

Bookcrossing Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Parque Ecologico do Monte de S. Brás - 
Rua de S. Brás

s/n Santa Cruz Bispo 4455-849
Ler é sonhar, é criar novas realidades. Partilha-me! Deixa os outros comigo sonharem também!

Partilha de livros entre os funcionários do Municipio. Todos serão convidados a trazer um livro e a levarem outro.

Bookcrossing Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Av. Dom Afonso Henriques s/n Matosinhos 4454-510
Ler é sonhar, é criar novas realidades. Partilha-me! Deixa os outros comigo sonharem também!

Partilha de livros entre os funcionários do Municipio. Todos serão convidados a trazer um livro e a levarem outro.

Bookcrossing Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua 1º maio 273 Matosinhos 4450-230
Ler é sonhar, é criar novas realidades. Partilha-me! Deixa os outros comigo sonharem também!

Partilha de livros entre os funcionários do Municipio. Todos serão convidados a trazer um livro e a levarem outro.

Bookcrossing Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua 1º maio 321 Matosinhos 4450-230
Ler é sonhar, é criar novas realidades. Partilha-me! Deixa os outros comigo sonharem também!

Partilha de livros entre os funcionários do Municipio. Todos serão convidados a trazer um livro e a levarem outro.

Bookcrossing Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua Alfredo Cunha 264 Matosinhos 4450-021
Ler é sonhar, é criar novas realidades. Partilha-me! Deixa os outros comigo sonharem também!

Partilha de livros entre os funcionários do Municipio. Todos serão convidados a trazer um livro e a levarem outro.

Bookcrossing Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Avenida joaquim Neves dos Santos 166 Guifões 4460-125
Ler é sonhar, é criar novas realidades. Partilha-me! Deixa os outros comigo sonharem também!

Partilha de livros entre os funcionários do Municipio. Todos serão convidados a trazer um livro e a levarem outro.

Muppies Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Matosinhos s/n Matosinhos 4450 Divulgação da informação da EWWR nos espaços de rua

Sobras com outro valor Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Matosinhos s/n Matosinhos 4450

Partilha de receitas de aproveitamo de alimentos que habitualmente desperdiçamos.

Sensibilização para o aproveitamento dos excedentes alimentares e, consequentemente, para a redução de resíduos.

Divulgação das receitas na pagina online e convite a partilha de fotos das receitas elaboradas.

Divulgação  diárias sobre a #ewwr2021 #comunidadescirculares #desperdicioalimentar

UpCycling Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Matosinhos s/n Matosinhos 4450

Convite às escolas de nível 3, secundário e profissional para a criação de um projeto de upcycling de forma a potenciar a 
circularidade dos produtos.

As escolas foram convidadas a elaborarem um projeto de reutilização de materiais para a elaboração de novos produtos para uso 
da comunidade escolar.

Os projetos serão acompanhados pela autarquia e no final serão expostos.

Este projeto arranca com a EWWR mas prolonga-se ao ano letivo.

Aproveitamento das borras de café 
para compostagem

Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da 
LIPOR

Administração/Autoridade 
Publica

https://www.ccdlipor.pt ccdlipor@lipor.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746 As máquinas de café da LIPOR permitem retirar a borra do café e encaminhar para compostagem doméstica. Desta forma são 
desviadas do lixo indiferenciado, tendo uma nova vida e contribuindo para a prevenção na produção de resíduos.

Aproveitamento de água para 
lavagens

Cidadão Individual Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Durante todo o ano aproveito a água que sai fria, quando puxo a água quente para o banho, para lavar o carro, despejar na sanita, 
regar, etc.

Roupas usas , não estão acabadas! EB São Caetano 2 Estabelecimento de Ensino elismaga33@gmail.com elismaga33@gmail.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Travessa de S. Caetano s/n Rio tinto 4435-434

Roupas Usadas Não Estão Acabadas

Descrição do Projeto

A turmas 4G da EB São Caetano 2, no âmbito do DAC (Domínio de Autonomia Curricular) e em articulação com o Programa Eco 
Escolas, visam promover o projeto “Roupas usadas não estão acabadas”
Este projeto visa (in)formar as crianças e jovens e, através deles, a população em geral acerca da importância do adequado 
encaminhamento de roupa, calçado, brinquedos e material escolar para reutilização e reciclagem.
Objetivos
• (in)formar acerca da importância da reutilização e reciclagem de têxteis;
• promover a reutilização de objetos fora de uso;
• proporcionar à comunidade, através da Eco Escola, um ponto de deposição seletiva de roupa, calçado e brinquedos;
• contribuir para o correto reencaminhamento dos materiais, segundo a hierarquia dos resíduos;
• promover a interação entre a escola, a comunidade e instituições de solidariedade social.
Este ano farão parte deste desafio quatro Atividades:

1. Recolha com Estilo – Recolha de Roupas,

2. Recolha com Estilo - Recolha de Calçado,

3. Brincar com Estilo – Recolha de brinquedos,

4. Aprender com Estilo – Recolha de material escolar,

A turma 4G
Elisabete Ribeiro

Natal reciclado Escola Básica do Araújo
Administração/Autoridade 
Publica

marlenemonteiro@aeplegua.pt marlenemonteiro@aeplegua.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Alameda D. Manuel Martins 332 Matosinhos 4465-332

A atividade tem como objetivo principal a reutilização criativa de resíduos variados para elaborar trabalhos manuais natalícios. Esta 
atividade ajudará os alunos a perceber que a transformação de resíduos, produtos inúteis ou indesejados em novos materiais 
contribui para a preservação da natureza e que reduzir, reutilizar e reciclar contribui para a preservação de recursos naturais. Os 
trabalhos elaborados pelos alunos serão expostos na escola.

Poem to my family Escola Básica Francisco Torrinha Estabelecimento de Ensino
mariajosecosta@aegarciadeorta.pt
adelaidecosta@aegarciadeorta.pt mariajosecosta@aegarciadeorta.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua Francisco Xavier 64 Porto 4150-673 Manufacture envelopes with paper from magazines, newspapers, packaging, etc, and write or copy poems for our family and 
teachers as a Christmas gift.
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Cork key rings and other gifts Escola Básica Francisco Torrinha Estabelecimento de Ensino
mariajosecosta@aegarciadeorta.pt
adelaidecosta@garciadeorta.pt

mariajosecosta@aegarciadeorta.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua Francisco Xavier 64 Porto 4150-673

With this action we intend to raise awareness in the educational community for the European Week for Waste Reduction. We intend 
to produce key rings and other gifts with materials that would otherwise be discarded in the trash and, at the same time, enhance the 
creativity of our students, making them more aware and active citizens. In a moment of sharing, Christmas, we want, with this simple 
gift, to strengthen family ties.

Traz e leva Escola Básica Frei João de Vila do Conde Estabelecimento de Ensino mfpinheiro97@hotmail.com https://www.freijoao.com/ mfpinheiro97@hotmail.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Alameda Afonso Betote 1 Vila do Conde 4480-793 Students bring books or games to trade. They leave a book/game and take another book/game that is available. This activity will be 
available to the entire school community.

Cultivar a horta pedagógica Escola Secundária de S. Pedro da Cova Estabelecimento de Ensino email: ana.santos@esspc.pt
https://ecoescolas.abae.pt/escola/escola-
secundaria-de-sao-pedro-da-cova-gondomar/

ana.santos@esspc.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

R. Eduardo Castro Gandra 1289, 4510-259 
São Pedro da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4420-134 Fomentar nos alunos a importância da biodiversidade com o cultivo da horta sem uso de fertilizantes químicos.

Substituir as garrafas de plástico de 
uso único por garrafas reutilizáveis

Escola Secundária de S. Pedro da Cova Estabelecimento de Ensino email: ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt ana.santos@esspc.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

R. Eduardo Castro Gandra 1289, 4510-259 
São Pedro da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4420-134 A Escola deixará de vender garrafas de água de plástico e fornecerá uma garrafa reutilizável a cada um dos alunos que resultou da 
oferta da empresa Águas de Gondomar.

Book in loop Externato Camões Estabelecimento de Ensino
anasofiaoliveira@ribadouro.com
hernanioliveira@ribadouro.com
heldermartins@ribadouro.com

https://www.camoes.edu.pt/pt/ anasofiaoliveira@ribadouro.com

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Rua da Estrada Nova 3 Rio Tinto 4435-234

Dado que a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2021, terá lugar entre 20 e 28 de novembro, gostaríamos de dinamizar 
ações de bons gestos da prevenção de resíduos.

O tema será “Comunidades Circulares” onde a palavra-chave da prevenção será a colaboração entre todos, a solidariedade, a 
entreajuda e, tudo isto, com o foco na prevenção na produção de resíduos. O objetivo será a recolha de livros que posteriormente 
encontrarão um novo uso na biblioteca escolar.

Compostagem em família Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Diariamente separamos em família os resíduos alimentares não cozinhados e colocamos no compostor para fazermos 
compostagem. O composto é utilizado numa pequena horta biológica.

Beber água da torneira Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Diariamente em casa devemos beber água da torneira, assim evitamos a consumo de plástico.

Separação dos resíduos em casa Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Diariamente em casa separamos os resíduos recicláveis nos diferentes contentores: amarelo, azul e verde

Caixa de correio sem publicidade Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Colocar o selo na caixa do correio para não receber folhetos de publicidade

Semana sem carro Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Durante a semana vou abdicar do carro e utilizar a bicicleta nas minhas deslocações.

Diz não ao desperdício alimentar Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Cozinhar de acordo com o número de pessoas do agregado familiar e se sobrar alimentos utilizá-los numa segunda refeição.

Confecionar os próprios produtos de 
higiene

Fátima Alexandra Santos Cidadão

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Aproveitar restos de sabão, sabonete e óleo para preparar em casa os meus próprios produtos de higiene. Estes produtos podem ser 
acondicionados em embalagens reutilizadas.

Utilizar sacos do pão de pano Fátima Alexandra Santos Cidadão
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Quando comprar pão vou levar o meu saco de pano evitando trazer sacos de plástico ou de papel.

Iogurtes na iogurteira Fátima Alexandra Santos Cidadão
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Semanalmente fazer iogurtes na iogurteira em frascos de vidro reutilizáveis.

Sou consciente e tu? | I am 
conscious, aren't you?

Felicidade Maria de Sousa Pereira
Administração/Autoridade 
Publica

Câmara Municipal de Valongo - Divisão de 
Ambiente
https://www.cm-valongo.pt/
https://www.facebook.com/municipiodevalongo
felicidade.pereira@cm-valongo.pt / ambiente@cm-
valongo.pt
tel. 911 056 253

https://www.cm-valongo.pt/ felicidade.pereira@cm-valongo.pt
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Avenida 5 de  Outubro 160 Valongo 4440-503

Sou consciente e tu? | Eu estou consciente, não é?

Incorporação do Banner EWWR na assinatura de e-mail (lista de contatos de todos / as / as / as funcionários), e troca de 
correspondência interna e externa, desde 11 a 28 de novembro . Trata-se de uma estratégia digital, possivelmente será através deste 
canal de comunicação despertar a consciencialização para esta matéria.

Incorporação do Banner EWWR na assinatura do e-mail (lista de contatos de todos os colaboradores), e troca de correspondência 
interna e externa, de 11 a 28 de novembro. Essa é uma estratégia digital, possivelmente por meio deste canal de comunicação para 
conscientizar a respeito. edição.

Os meus hábitos de prevenção Individual Cidadão Email: son_pereira@lipor.pt
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Durante a semana da prevenção comprometo-me a beber água da torneira, a fazer a reciclagem dos resíduos. Estes 
comportamentos prolongar-se-ão ao longo do tempo.

Contentor para cápsulas e peças 
decorativas com cápsulas do café.

Infantário Monfortinhos de Real, Lda Estabelecimento de Ensino
direccao@monfortinhosdereal.com
22 948 85 20

http://www.monfortinhosdereal.com direccao@monfortinhosdereal.com
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Rua de Real - Vermoim 332 Maia 4470-363

Contentor para cápsulas e peças decorativas com cápsulas do café.

As cápsulas do café sempre nos levantaram a questão de qual seria o contentor correto para as colocar.

Desta forma decidimos, através de material reciclado, criar um caixote próprio para a deposição das cápsulas consumidas na 
instituição e pelas famílias. A utilização de cápsulas reutilizáveis seria outra proposta a colocar a quem consome diariamente café. 
Representam uma poupança de dinheiro muito superior ao uso das cápsulas convencionais e são uma opção mais ecológica, 
durável e sustentável.

Pretendemos criar um folheto informativo para a comunidade educativa onde explicamos esta problemática e fornecemos a 
localização de pontos de reciclagem onde podem depositar as cápsulas de uma forma segura.

No sentido de sensibilizar o maior número de pessoas sobre esta questão colocarem nas nossas redes socais um pequeno vídeo 
sobre esta dinâmica onde os principais protagonistas serão as crianças do pré-escolar.

Outro objetivo que pretendemos com esta iniciativa seria reciclar uma parte das cápsulas de café e reutilizá-las na decoração 
natalícia que se aproxima. Alguns dos trabalhos realizados com as crianças seriam posteriormente colocados no exterior da 
instituição para a visualização de toda a comunidade.

Com este  projeto trabalharemos não só as questões ambientais como  pretendemos envolver e aproximar  toda a comunidade 
numa causa comum.

Cabine telefónica convertida em 
biblioteca

Infantário Monfortinhos de Real, Lda Estabelecimento de Ensino
Contactos
direccao@monfortinhosdereal.com
229488520

http://www.monfortinhosdereal.com direccao@monfortinhosdereal.com
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Rua de Real - Vermoim 332 Maia 4470

Consideramos o projeto da transformação de cabinas telefónicas desativadas, um dos exemplos mais criativos, inovador e 
marcante na história dos portugueses. O objetivo seria aproveitar esta estrutura, colocá-la no nosso parque exterior e criar  um 
recanto convidativo, através da  criação de uma pequena biblioteca, para a comunidade dos monfortinhos.

Pretendemos incentivar hábitos de leitura, especialmente nos mais pequenos, e dar novamente vida aos livros que foram doados 
evitando a colocação dos mesmos no contentor de resíduos.

Depois de devidamente organizada a biblioteca disponibilizaria  a requisição dos livros e funcionaria também como um ponto de 
encontro para promover horas de conto com diferentes contadores.  Inicialmente estas dinâmicas seriam dirigidas para a 
comunidade monfortinha e, posteriormente para outros estabelecimentos de ensino ou vizinhos em situação de isolamento. 
Pretendíamos convidar para a dinamização da hora do conto alguns escritores , pais, familiares e vizinhos.

A cabina telefónica  seria vista por todos como  um  espaço prazeroso e de aprendizagem.

Este projeto consiste  em planificar, elaborar e envolver, em estreita colaboração entre todos, ações na área da prevenção e 
produção de resíduos onde valores como a solidariedade , colaboração e ajuda são essenciais.

Para esta iniciativa contamos com o apoio da "Altice" empresa de telecomunicações com quem já contactamos.

Compostagem escolar Infantário Monfortinhos de Real, Lda Estabelecimento de Ensino
direccao@monfortinhosdereal.com
22948 85 20

http://www.monfortinhosdereal.com direccao@monfortinhosdereal.com
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Rua de Real - Vermoim 332 Maia 4470-363

A compostagem foi introduzida na nossa instituição através do apoio dos técnicos da Lipor.
Atualmente, sentimos que há necessidade de organizar e dinamizar novamente esta iniciativa com as crianças do pré-escolar. O 
nosso objetivo é explicar o que é a compostagem e dar algumas sugestões para o envolvimento das crianças neste processo.
Gostaríamos de criar pequenas equipas de crianças responsáveis pela compostagem e outras pela manutenção do compostor 
fornecido pela Lipor, situado no nosso espaço exterior.

Realizaríamos, em contexto de sala, uma tabela com os resíduos que poderiam e deveriam  ser compostados e classificaríamos  em 
"verdes” e ”castanhos” conforme o teor de humidade e a proporção de nutrientes. Posteriormente, seriam definidos os dias da 
recolha do material pelas salas de atividades e cozinha da escola.
A outra equipa seria responsável por misturar os materiais, deixar arejar e manter o composto húmido no compostor.

Assim que o composto estiver pronto e tiver um aspeto homogéneo, cor acastanhada e cheiro a terra húmida será utilizado como 
adubo natural nas nossas hortas.
Este composto, rico em nutrientes, irá  melhorar o crescimento das plantas, relvados e jardins.

Desafio Tcircular Lady in green Cidadão catia@ladyingreen.pt/www.ladyingreen.pt
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O Desafio T-Circular decorrerá de 13 a 28 de novembro, incentivando os cidadãos a promoverem iniciativas e/ou partilharem 
habilidades manuais que contribuam para a redução e/ou reutilização dos têxteis, através das redes sociais Facebook e Instagram
Aumentar a consciencialização da comunidade e mobilizar os cidadãos para que adotem hábitos mais sustentáveis na compra, 
utilização e descarte das peças de vestuário são os principais objetivos do Desafio T-Circular
Esta iniciativa surge no seguimento do trabalho realizado no âmbito do blogue Lady in green, um blogue dedicado à moda 
sustentável e à sensibilização da comunidade para um consumo mais consciente em parceria com a Lipor. Os cidadãos podem 
participar realizando pelo menos 2 dos desafios propostos no Regulamento, sendo um dos quais obrigatoriamente de um nível 
superior de dificuldade, designado por nível 2. 
Os temas dos desafios abrangem, no nível básico - nível 1, a doação, a reutilização, a reciclagem, do vestuário; a opção por peças 
em 2ª mão. E, no nível superior - nível 2, os arranjos de costura, a transformação criativa ou upcycling das peças, as boas práticas de 
manutenção do vestuário ou a tinturaria com pigamentos naturais.

Correspondência com o selo da 
Prevenção

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/ rita.rebelo@lipor.pt
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Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-746 Durante a Semana Europeia da Prevenção, em toda a correspondência expedida por correio será colocado um selo com o logótipo 
da EWWR como forma de dar a conhecer e sensibilizar para este projeto.

Divulgação das "Dicas da 
Prevenção" na e.news semanal

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/ rita.rebelo@lipor.pt
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Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-746

Ao longo do ano a LIPOR, na sua newsletter semanal, divulga uma dica de prevenção como forma de sensibilizar para as boas 
práticas que o cidadão pode ter em casa, no trabalho, em férias e em qualquer atividade do seu dia-a-dia.

Ao todo são 52 dicas publicadas com ideias de boas práticas.

Spot rádio CREW LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://radiomix2021.com/ https://www.lipor.pt/pt/ rita.amaral@lipor.pt
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Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

Spot de rádio que promove o projeto CREW:
Em conjunto com a European Recycling Plataform (ERP) desenvolvemos a Rede CREW - Centros de Recuperação de Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, que funcionam como espaços de formação e capacitação que promovem a recuperação de 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEEs).
A nossa missão é religar a sociedade ao legado da reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos, pela partilha de 
conhecimento e experiência, envolvendo a comunidade na circularidade e sustentabilidade.
Pretendemos capacitar a comunidade com as ferramentas necessárias para que seja possível e viável "Reparar o mundo".
Mais informações em https://crew.lipor.pt/

Divulgação de posts nas redes 
Sociais

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.facebook.com/Lipor.pt/
https://www.linkedin.com/company/liporoficial/?ori
ginalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/lipor.pt/?hl=pt

https://www.lipor.pt/pt/ rita.rebelo@lipor.pt
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Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746 Durante a EWWR 2021 a LIPOR publicará diariamente mensagens nas suas redes sociais relacionadas com a EWWR e com gestos 
de prevenção que podem ser adotados no dia-a-dia

Observatório de Resíduos LIPOR: 
Redução e Reutilização

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://portal.lipor.pt/pls/apex/f?p=2020:2:0 https://www.lipor.pt/pt/ rita.rebelo@lipor.pt
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Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

O Observatório de Resíduos é um Portal com informação estatística atualizada relativa à gestão e tratamento de resíduos urbanos 
(RU) na área de intervenção da LIPOR.

As grandes vantagens do Observatório de Resíduos são:

  1) O acesso a informação atualizada e fidedigna;
  2) O detalhe da informação estatística disponível, que pode ser segregada ao Município, ao fluxo de material, ao sistema de recolha, 
ao tipo de tratamento/destino final, entre outros;
  3) A monitorização do cumprimento das metas definidas para a LIPOR e seus Municípios Associados, de acordo com o estabelecido 
no PERSU 2020 (Plano Estratégico para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos2020);
  4) A permissão para uma gestão da informação consoante as necessidades do utilizador.

Os conteúdos são maioritariamente de carácter quantitativo, estando a informação apresentada sob a forma de tabelas e/ou 
gráficos, em termos absolutos, per capita e em termos percentuais. De referir que também se encontra disponível para consulta, e 
por Município, informação relativa à população, aos sistemas de deposição de resíduos existentes e à composição ou 
caracterização física dos resíduos produzidos.

É ainda facultada a informação sobre as emissões de CO<sub>2</sub> evitadas ao encaminhar os materiais para destino final 
adequado e respetiva valorização. Este cálculo baseia-se numa estimativa do balanço de GEE associado ao processo de 
reciclagem, contemplando as diferentes etapas do processo (desde a recolha, a triagem, o transporte e a reciclagem), em 
comparação com as emissões associadas à produção de quantidades equivalentes de materiais produzidos a partir de matérias-
primas virgens.

Comunicar, controlar e monitorizar os indicadores é o grande objetivo deste Projeto.

Bebo água da torneira LIPOR Cidadão
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Eu bebo água da torneira, evitando a produção de resíduos de embalagem plástica.

Recolha de Bens para a Biblioteca 
das Coisas

LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/ maria.ceu@lipor.pt
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Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

A LIPOR, durante a Semana Europeia da Prevenção, vai promover internamente junto dos Colaboradores, a recolha de bens tais 
como pequenos eletrodomésticos em bom estado de funcionamento, ferramentas, utensílios de jardinagem, entre outros similares. 
Os bens recolhidos revertem a favor da Biblioteca das Coisas, uma iniciativa local promovida pelo Centro Social de Ermesinde, com 
a qual a LIPOR tem vindo a colaborar ao longo do ano.

A Biblioteca das Coisas, parte do princípio que aquilo que já não serve a um cidadão, pode ser útil a outro. Na verdade, a 
generalidade das ferramentas e utensílios que a maioria das famílias dispõe só são usados raramente e muitas vezes já nem sequer 
são usados, enquanto na porta ao lado quando se precisa compra-se um novo produto ou ferramenta que terá, de igual modo, uma 
utilização diminuta.

A Biblioteca das Coisas é um espaço nas instalações do Centro Social de Ermesinde, onde os fregueses poderão ter acesso a estes 
bens por um custo simbólico. E também, onde qualquer cidadão pode entregar bens de que já não necessite, desde que em bom 
estado de conservação.

Evitar o desperdício e ajudar as famílias a poupar, promovendo a Economia da Partilha e as Comunidades Circulares são princípios 
fundamentais subjacentes a esta iniciativa que conta com o apoio da LIPOR.

Sensibilizar para as Comunidades 
Circulares

Maria do Céu Silva Cidadão
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O objetivo da ação é sensibilizar a Comunidade em geral para a Semana Europeia da Prevenção e para a sua temática deste ano, 
as Comunidades Circulares, apelando à tomada de ações com impacto positivo no ambiente e na sociedade e em prol da 
solidariedade. Para tal, será divulgado material promocional da Semana nas minhas redes sociais pessoais, Facebook e Instagram, 
sensibilizando os meus contactos e a comundidade para o tema, dando-lhe visibilidade e potenciando o envolvimento de mais 
pessoas nesta iniciativa.

Dissemination of EWWR Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt

20/11/21|21/11/21|22/
11/21|23/11/21|24/11/
21|25/11/21|26/11/21|
27/11/21|28/11/21

Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Dissemination of the European Week for Waste Prevention through the Vila do Conde Municipality's website and social media

Exhibition on the European Week for 
Waste Reduction

Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt
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Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Exhibition, at the Municipal Library, about the EWWR

Dissemination of the EWWR thematic 
poster

Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt
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Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Distribution of the EWWR thematic poster by the buildings of the City Council and by the Parish Councils of the Municipality of Vila do 
Conde

Entrega para reciclagem Rita Amaral Cidadão Email
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Em minha casa faço a separação dos resíduos e respetivo encaminhamento para valorização e reciclagem.

A Prevenção é um gesto diário Rita Rebelo Cidadão
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Tal como faço ao longo de todo o ano, durante a EWWR 2021 continuarei a colocar em +prática os gestos de prevenção do 
quotidiano: consumo de água da rede pública, compostagem doméstica, utilização de sacos reutilizáveis, separação de resíduos e 
encaminhamento para reciclagem, reutilização de roupas e objetos, aproveitamento de sobras alimentares, entre muitos outros.

A Prevenção está presente no meu quotidiano!
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Aproveitamento integral dos 
Alimentos

Semente - Associação de Voluntários LIPOR Associação/ONG https://www.semente.com.pt semente@semente.lipor.pt
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Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

Na cozinha social da Semente, na preparação das refeições, é tido em conta o menor desperdício com dois objetivos: poupança 
económica e prevenção na produção de resíduos.

~Desta forma, ao confecionarem-se as refeições, os vegetais, legumes e frutos são aproveitadas ao máximo como é o caso das 
sopas em que são aproveitados caules e nas sobremesas são aproveitadas frutas que já não têm aspeto para servir inteiras, 
fazendo-se deliciosas sobremesas.

Drug Collection Campaign
União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e 
Guifões 

Administração/Autoridade 
Publica

gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
Telf. 229578484/86
Telemv. 934061104
https://www.facebook.com/uniaodasfreguesiascus
toiaslecadobalioguifoes

https://jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/ gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
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Largo do Souto 287 Matosinhos 4460-830 Collection at strategic points in the territory of medicines out of use and/or  out of date of durability, for further recycling.

Cápsulas de café reutilizáveis Vitor Oliveira Cidadão Email
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No meu dia a dia de trabalho uso uma cápsula de café reutilizável de forma a evitar o consumo excessivo e produção de resíduos.

Sustentabilidade da Raiz até às 
Pontas | Sustainability with no hair 
out of place

Amo-te Espelho Empresa/Industria 229386908 Jacinta Rodrigues https://sites.google.com/site/amoteespelho jacintarodrigues1@gmail.com
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Avenida Comendador Ferreira de Matos 477 Matosinhos 4450-124

"Sustentabilidade da Raiz até às Pontas"

É possível um cabeleireiro ser sustentável e contribuir para a circularidade? Claro que sim! Temos uma comunidade que para além 
de ser recetora das nossas práticas têm a missão de serem transmissoras! Desde o pequeno ao graúdo!!!

Associar um cabeleiro a práticas mais sustentáveis e circulares, informando a comunidade das mesmas é o nosso propósito: tintas 
com certificação biológica para o bem-estar de todos; redutores de caudal de água, iluminação LED; opção por materiais recicláveis 
em diversos produtos; dispensador de álcool recarregável e de reciclável; desinfetantes de base natural! Pequenos gestos para uma 
comunidade mais informada e consciente que procura conciliar a beleza e o bem-estar com a sustentabilidade!

Reutilização: um olhar criativo sobre 
os resíduos

Academia LIPOR
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.lipor.pt/pt/academia-
online/curso/reutilizacao-um-olhar-criativo-sobre-
os-residuos/

https://www.lipor.pt/pt/academia-lipor/ marta.marinho@lipor.pt 20/11/21|27/11/21
Edifício Faria Sampaio Rua Aldeia dos 
Lavradores

244 Ermesinde 4445-640

Destinatários: Professores e educadores
Esta ação realizar-se-á com componentes teóricas, onde serão ministrados os conceitos e a sua exemplificação, e com 
componentes práticas, em que os formandos terão oportunidade de realizar exercícios relativos às matérias lecionadas nas 
componentes teóricas, através dos métodos expositivo, ativo e demonstrativo.
 Objetivos: Sensibilizar para a problemática da sustentabilidade; Assimilar a reutilização como forma de prevenção; Reconhecer os 
resíduos como um recurso; Estimular a imaginação e originalidade; Converter os resíduos em objetos úteis e criativos.
GRATUITO

Exposição EWWR Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 20/11/21|27/11/21
Rua França Junior - Mercado Municipal de 
Matosinhos

s/n Matosinhos 4450-718 Exposição sobre a temática da EWWR

Revisitar os ofícios tradicionais Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 20/11/21|27/11/21
Rua França Junior - Mercado Municipal de 
Matosinhos

15 Matosinhos 4450
Conhecer os oficios tradicionais - o amolador.

Presença no mercado de Matosinhos de um amolador.

Reduzir os sacos de plástico Ilda Felix Cidadão 20/11/21|27/11/21
Em vez de usar os sacos de plástico, fornecidos pelos feirantes, eu uso sacos costurados por mim, reutilizando tecidos leves, para 
transportar as frutas e legumes.

Workshop - Construção de 
brinquedos STEM dando 2ª vida a 
resíduos

AERT3 - Escola Secundária de Rio Tinto Estabelecimento de Ensino Por e-mail : natalia.ferreira@aert3.pt https://www.aert3.pt/bemvindo/ natalia.ferreira@aert3.pt 21/11/21|22/11/21 Travessa da Cavada Nova s/n Rio Tinto - Gondomar 4435-162 Construção de brinquedos STEM dando 2ª vida a resíduos

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

Labruge (Av.ª da Liberdade)
Mais info: 800 502 040 https://www.cm-viladoconde.pt/ joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt

21/11/21|22/11/21|23/
11/21|24/11/21|25/11/
21|26/11/21|27/11/21|
28/11/21

Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Compras sem plástico Fátima Alexandra Santos Cidadão
21/11/21|23/11/21|25/
11/21

Utilizar sacos de pano quando comprar frutas e legumes.

Recuperar e transformar roupa velha Fátima Alexandra Santos Cidadão 21/11/21|24/11/21
Verificar a roupa que temos mais antiga e através da colocação de novos botões, fitas de debruar ou outros adornos conseguimos 
transformar a roupa "velha" em roupa nova.

Quizz - Consciencializar e Sensibilizar
para Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Escola Superior de Enfermagem do Porto Estabelecimento de Ensino apfranca@esenf.pt https://www.esenf.pt/pt/ apfranca@esenf.pt 22/11/21 a 28/11/21 Rua Dr. António Bernardino de Almeida 844 Porto 4200-072
 Através da resposta a um quizz, desafiamos cada um dos membros da Comunidade ESEP a auto avaliarem os seus 
conhecimentos sobre sustentabilidade, sobre as medidas que a ESEP vem implementando neste âmbito e a darem as suas 
sugestões sobre o modo como a ESEP pode responder melhor aos ODS (objetivos do desenvolvimento sustentável)

Let’s take the pulse Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 School Community Survey - What do you think about the environment?

Reusing it, we're going to cook. Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 Digital cookbook executed with the leftovers of other meals. Daily disclosure of a recipe, on the website of the Viso School Grouping.

Good practices Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 Illustrative and elucidative pamphlet of good practices that we can do in order to protect the environment by pursuing sustainability.

What's next? Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580
Panel run by students from 10 to 12 years illustrative of how long it takes the decomposition of waste on land and in water. Exhibition 
for the school community during the European Week for Waste Prevention 2021. Roaming the panel by the other schools of the 
Grouping after the week.

And then what's the point? Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 Panel illustrating the use of different waste after recycling. Exhibition for the school community during the European Week for Waste 
Prevention 2021. Roaming the panel by the other schools of the Grouping after the week.

Waste at sea Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 Illustrative panel on the consequences for marine life, the deposition of waste at sea. Exhibition for the school community during the 
European Week for Waste Prevention 2021. Roaming the panel by the other schools of the Grouping after the week.

Monitoring Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 Monitoring of residues from blue, brown and black bags produced during the European Week for Waste Prevention 2021 and
compared with the same period since 2010.

A Sustainable Community Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580 Three-dimensional model of a village where all resources and practices are sustainable, from waste, energy sources and day-to-day 
practices of its inhabitants.

With waste we portray our animals Escola do Viso Estabelecimento de Ensino portela.silvia@gmail.com
22/11/21, 23/11/21, 
24/11/21, 25/11/21, 
26/11/21

R. Artur Brás 1 Porto 4250-580
Using cardboard, egg boxes, toilet paper rolls and stoppers as material of choice, students performed animal portraits, which they will 
expose to the school community during the European Week for Waste Prevention 2021. After that, many already have reserved place 
...

Atividade Escolar - História "Carlota a 
bolota que sonhava ir até à lua"

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato por email: 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou através do 
224 837 065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt 22/11/21|23/11/21 Rua Clube Naval Infante D. Henrique s/n Gondomar 4420-412

Uma história de Susana Machado, este livro está integrado no projeto Escrever um Mundo Melhor  - projeto de educação para a 
sustentabilidade. O objetivo desta obra é educar e sensibilizar para a importância da Floresta de Sobro, o Ciclo de Vida da Cortiça e 
suas aplicações práticas, de uma forma lúdica e divertida, contando a história de uma jovem bolota sonhadora e dos seus amigos 
Lince e Rolhinhas.

A atividade é complementada com uma parte prática, que consiste em construir um objeto reutilizando rolhas de cortiça usadas.

A atividade será dinamizada com as seguintes escolas do concelho:

  CE Valbom,
  EB de Gens;
  Colégio Madre Teresa Larrañaga.

Recuperação de Eletrodomésticos 
avariados

Fátima Alexandra Santos Cidadão 22/11/21|23/11/21 Reparar os eletrodomésticos velhos e avariados para terem uma segunda vida

Informative note about the ecological 
rucksack

Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt 22/11/21|23/11/21 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Informative note, through the website and social networks of the Municipality of Vila do Conde, about the ecological rucksack

"A Folha da Rita" Centro Social Paramos Associação/ONG
Centro Comunitário de Paramos - 227332090
paulasantos@centrosocialparamos.org

https://centrosocialparamos.org/site paulasantos@centrosocialparamos.org
22/11/21|23/11/21|24/
11/21

Travessa da Junta nº44 Espinho 4500-541

22 e 23 de Novembro - Atelier com Materiais reciclados
Criar um Fantoche (menina Rita), essencialmente feito de papelão das caixas de cartão.
24 de Novembro - A menina Rita (fantoche criado no atelier), vai à escola Básica de Paramos contar a história da sua folha de papel 
aos meninos de 5 anos e ensinar a fazer a separação dos resíduos. Para isso vão ser oferecidos ECOBAGS a cada menina e menino 
da turma, que levaram para suas casa e sensibilizaram toda a família na sua utilização.

Presença de Ecocentro móvel nas 
instalações de BIAL em parceria com 
a LIPOR 

BIAL Empresa/Industria susana.lima@bial.com
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21

À Avenida da Siderurgia Nacional s/n Coronado (S.Romão 
e S.Mamede)

4745-457 Presença de Ecocentro móvel nas instalações de BIAL em parceria com a LIPOR

Distribuição do autocolante 
“Publicidade aqui não”

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

quintadagruta@cm-maia.pt
229867180

https://www.cm-maia.pt/ hsilva@cm-maia.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua João Maia 540 Maia 4475-643 Distribuição do autocolante “Publicidade aqui não" aos visitantes da Quinta da Gruta

Visita guiada à exposição da 
EWWR_2021 na Escola de Educação 
Ambiental da Quinta da Gruta

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

quintadagruta@cm-maia.pt
229867180 https://www.cm-maia.pt/ hsilva@cm-maia.pt

22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua João Maia 540 Maia 4475-643 Visita guiada à exposição da EWWR_2021 na Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta

Promover a compostagem doméstica Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridade 
Publica

quintadagruta@cm-maia.pt
229867180

https://www.cm-maia.pt/ hsilva@cm-maia.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua João Maia 540 Maia 4475-643 Distribuição aos visitantes da Quinta da Gruta do panfleto "Compostagem Doméstica"

 Troca de Livros itinerante – UM Por 
UM

Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

joana.costa@cm-gondomar. pt; 932002655 https://www.cm-gondomar.pt joana.costa@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-194

A ação prevê a troca de livros já lidos por novas obras – iniciando com um ‘banco de livros’, a ideia é que cada participante deixe um 
livro, podendo escolher um do seu interesse.
No sentido de garantir o acesso a todos os munícipes, será utilizado um autocarro, para permitir a passagem desta ‘biblioteca de 
usados’ por todas as freguesias do Município.

 Doação de Bens Alimentares – Grão 
a Grão, alimente esta ação!

Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

joana.costa@cm-gondomar.pt https://www.cm-gondomar.pt joana.costa@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-193

Nesta ação pretende-se aproveitar os excedentes alimentares diários (pão, frutas, legumes ou outros) de vários estabelecimentos 
com o objetivo de oferecê-los a famílias carenciadas, identificadas com a ajuda das Paróquias do Município.
Neste sentido, caberá ao Município a recolha dos bens alimentares nos estabelecimentos parceiros e respetiva distribuição às 
Paróquias.

Doação de refeições – O comer e o 
doar vai do começar!

Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

joana.costa@cm-gondomar.pt; 932002655 https://www.cm-gondomar.pt joana.costa@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-193 o objetivo é direcionar as refeições excedentes dos restaurantes para entrega nas Paróquias do Município que prestem este apoio à 
comunidade – paróquias que oferecem almoços e/ou jantares aos seus utentes.

Feira de Usados – T(r)oca a Todos Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

joana.costa@cm-gondomar.pt; 932002655 https://www.cm-gondomar.pt joana.costa@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-193 Criação de uma feira de materiais usados, nomeadamente, roupas, calçados, brinquedos, livros ou outros. Os munícipes são 
convidados a trazer objetos variados que já não lhes têm utilidade, e a levar produtos do seu interesse.

Sensibilização nas redes sociais Câmara Municipal de Gondomar
Administração/Autoridade 
Publica

joana.costa@cm-gondomar.pt https://www.cm-gondomar.pt joana.costa@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Praça Manuel Guedes s/n Gondomar 4420-193 Durante os dias úteis da semana europeia, publicar nas redes sociais do Município uma ideia/desafio de prevenção de resíduos que 
cada cidadão poderá tentar pôr em prática.

Exposição EWWR Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua Alfredo Cunha s/n Matosinhos 4450-230 Exposição sobre a temática da EWWR

Repair Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Matosinhos s/n Matosinhos 4450

Divulgação online de serviços  de do Concelho na pagina do AMMA Matosinhos.

Sensibilizar para o prolongamento da vida dos materiais.

Esta divulgação será efetuada com a indicação da tipologia de serviço, o que podem reparar no local, a sua utilidade a indicação de 
espaços fisicos.

Exposição - Alimentação Saudável e 
Sustentável

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato por email: 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou através do 
224 837 065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua Ximenes Belo s/n Gondomar 4420-581

Exposição - Alimentação Saudável e Sustentável e combate ao desperdício alimentar. Tem como objetivo incentivar a população, 
sobretudo as crianças e os jovens, a adquirir um estilo de vida mais saudável, quer fazer ponto de vista nutricional quer fazer ponto 
de vista da sustentabilidade ambiental, optando por fazer as escolhas de alimentos saudáveis, locais e sazonais , evitando o excesso 
de embalagens e o desperdício alimentar.

A exposição estará patente na Escola Básica de Valbom de 22 a 26 de novembro / 21.

Exposição- Do Rio ao Mar de Plástico
CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato por email: 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou através do 
224 837 065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

ambientecmgondomar@gmail.com
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Estrada D. Miguel 2481 Gondomar, Porto, 
Portugal

 4510-547

A exposição - Do Rio ao Mar de Plástico, tem como objetivo sensibilizar todos os cidadãos, independentemente da sua faixa etária, e 
incutir uma consciência mais ativa e sustentável, em casa, na escola e no trabalho, com o intuito de evitar o desperdício associado 
ao consumo de água diário.

A exposição estará patente na Escola Básica da Bela Vista.

Exposição - Os cinco mandamentos 
da prevenção na produção de 
resíduos

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato por email: 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou através do 
224 837 065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua do Clube Recreativo Ataense 247 Gondomar 4510-037

A exposição “Os cinco mandamentos da prevenção na produção de resíduos”, tem como principal objetivo, sensibilizar para a 
diminuição da quantidade de resíduos na fonte, isto é, no ato da compra, por exemplo, deve-se ter cuidado e escolher produtos com 
poucas embalagens, e comprar apenas os produtos que realmente se necessita. Assim, não só se previne a produção de resíduos, 
como ainda se poupa dinheiro.

Após a aquisição dos produtos, promover a prevenção da produção de resíduos aproveitando os materiais usados ao máximo, 
dando-lhes uma nova vida, isto é, reutilizando-os.

Promover a agricultura biológica, através do aproveitamento dos resíduos orgânicos e a sua utilização na produção de composto 
natural e sustentável.

A exposição estará patente na Escola Básica de Atães (Freguesia de Jovim).

Vamos mudar a maneira com agimos E.B. 2,3 Cego do Maio Estabelecimento de Ensino http://www.cegodomaio.org/ nataliacorreia@cegodomaio.org
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua Belarmino Pereira s/n Póvoa de Varzim 4490-609

Vamos mudar a maneira como agimos! Mais de 30% dos resíduos produzidos é composto por resíduos biodegradáveis Ter um 
compostor para colocar resíduos verdes significa que vamos produzir menos lixo e ganhar uma excelente fonte de nutrientes para a 
nossa horta biológica. Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, os resíduos orgânicos verdes e castanhos produzidos na 
cantina da Escola serão recolhidos diariamente e encaminhados para o nosso compostor, de forma a obter composto como 
fertilizante.

Embalagens Não, Arranja Outra 
Solução!

Escola Básica de Aver-o-Mar Estabelecimento de Ensino filipe.santos@ebaveromar.com https://ebaveromar.com filipe.santos@ebaveromar.com
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua José Moreira Amorim nº 956 Póvoa de Varzim 4490-099

Na semana anterior à atividade é proposto que os alunos pesem a quantidade de resíduos (embalagens de uso único) que foram 
utilizadas na escola e em casa;
Durante a semana em que se realiza a atividade irá ser promovida (venda de sumos naturais, tisanas com água da companhia, ...) a 
não utilização desse tipo de embalagens de modo a reduzir a produção de resíduos.

Posteriormente irá ser contabilizada a percentagem de redução de resíduos deste tipo.

- Aumentar a consciencialização sobre a redução de resíduos, reutilização de produtos e estratégias de reciclagem de materiais;
- Mobilizar e incentivar os elementos da comunidade educativa a desenvolverem iniciativas no âmbito da prevenção de resíduos.

Separar para ajudar Escola Básica de Gondivai
Administração/Autoridade 
Publica

marlenemonteiro@aeplegua.pt marlenemonteiro@aeplegua.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua Dr. Silva Santos Nº 63 Matosinhos 4465-685

A atividade visa a separação de resíduos nos recintos escolares envolvendo as crianças, os professores e os auxiliares de ação 
educativa, com o intuito de promover a separação e recolha diferenciada de resíduos, sensibilizar para a economia circular e alertar 
para a importância de adoção de comportamentos quotidianos que permitam a valorização dos resíduos e a preservação dos 
recursos naturais.

Feira de trocas Escola Básica de Leça do Balio Estabelecimento de Ensino soniaferreira@aeplegua.pt https://aeplegua.pt/escola/5 soniaferreira@aeplegua.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Alameda Dom Manuel Martins s/n Matosinhos 4465-332 Trocar objetos, dando-lhes nova vida.

Workshop de reutilização de materiais Escola Básica de Leça do Balio Estabelecimento de Ensino soniaferreira@aeplegua.pt https://aeplegua.pt/escola/5 soniaferreira@aeplegua.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Alameda Dom Manuel Martins s/n Matosinhos 4465-332 Como reutilizar os materiais.

Um Bloco-de-notas, um 
COMPROMISSO

Escola Básica Eng. Fernando Pinto de Oliveira Estabelecimento de Ensino 520manuel.barreiro@avelecapalmeira.pt https://www.moodleaguplecapalmeira.net 520manuel.barreiro@avelecapalmeira.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Rua Sol Poente s/n Matosinhos 4455 - 793

Recolha de folhas impressas em apenas uma das páginas, evitando o seu encaminhamento como resíduos. Estas folhas serão 
utilizadas para um grupo de alunos elaborarem blocos-de-notas com uma capa alusiva à EWWR, com o tema deste ano e com 
sugestões para evitar a produção de resíduos.
Os blocos-de-notas serão distribuídos por alunos, preferencialmente a profissionais da escola: professores, assistentes técnicos e 
assistentes operacionais.
Ao aceitarem os bloco-de-notas, os profissionais assumem o compromisso de adotarem e/ou reforçarem comportamentos em prol 
da redução da produção de resíduos.

Entrega de Resíduos elétricos e 
eletrónicos

Escola Básica Frei João de Vila do Conde Estabelecimento de Ensino mfpinheiro97@hotmail.com https://www.freijoao.com/ mfpinheiro97@hotmail.com
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Alameda Afonso Betote 1 Vila do Conde 4480-793 Collection of damaged small appliances for later recycling.

5 ways to be part of a circular 
community

Smart Waste Portugal Young Professionals Associação/ONG social media, email barbarasofiaclopes@gmail.com
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Avenida da Liberdade A2 Porto 4450-718 Publish 5 ways how to be in a circular community. 5 publications on LinkedIn, one per day.

Take a Book
União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e 
Guifões 

Administração/Autoridade 
Publica

gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
Telf. 229578484/86
Telemv. 934061104
https://www.facebook.com/uniaodasfreguesiascus
toiaslecadobalioguifoes

https://jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/ gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21

Largo do Souto 287 Matosinhos 4460-830
End-of-life refrigerators will be reused as shelves, where used books will be made available to the population. In the same place, 
people can leave books they no longer use so others can take them. These refrigerators will be located in different strategic points of 
the territory.

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Administração/Autoridade 
Publica

Beiriz (Largo da Margarida – próximo da EB2/3)
mais info: 800 272 624 https://www.cm-pvarzim.pt/ rutepereira@cm-pvarzim.pt

22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21|27/11/21|28/11/21

Praça do Almada 16 Póvoa de Varzim 4490-438

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.
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Nome da Ação Nome da Entidade Tipo de Entidade
Contacto para participação na 

ação
Website Contacto de e-mail

Datas das 
ações

Rua N.º de porta Localidade Código Postal Descrição da ação

Family waste in mobile dropp off site Cristina Santos & family Cidadão
22/11/21|23/11/21|24/
11/21|25/11/21|26/11/
21|27/11/21|28/11/21

I will do some clenning ate home and then I will go deliver the waste, eletronical, kikchrn devices, etc in the mobile drop off site

Itinerant Social Store
União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e 
Guifões 

Administração/Autoridade 
Publica

gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
Telf. 229578484/86
Telemv. 934061104
https://www.facebook.com/uniaodasfreguesiascus
toiaslecadobalioguifoes

https://jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/ gas@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
22/11/21|23/11/21|25/
11/21

Largo do Souto 287 Matosinhos 4460-830 Assembly of a Mobile Social Store, which will move to more isolated locations in the territory. Clothing, footwear, toys and other used 
items will be available to the population.

Revisitar os ofícios tradicionais Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt
229392425
www. facebook.com/AMMA.AmbienteMatosinhos/

https://www.cm-matosinhos.pt/ fernanda.ribeiro@cm-matosinhos.pt 22/11/21|24/11/21 Rua Alfredo Cunha s/n Matosinhos 4450
Conhecer os oficios tradicionais - o amolador.

Presença no mercado de Matosinhos de um amolador.

Comprar nacional Fátima Alexandra Santos Cidadão
22/11/21|25/11/21|27/
11/21

Nas compras dar preferência a aquisição dos produtos locais ou nacionais .

Participação projeto T-Circular Escola Básica Frei João de Vila do Conde Estabelecimento de Ensino mfpinheiro97@hotmail.com https://www.freijoao.com/ mfpinheiro97@hotmail.com
23/11/21|24/11/21|25/
11/21

Alameda Afonso Betote 1 Vila do Conde 4480-793 Students will participate in the T-Circular project promoted by Lipor.

LOJA DAS TROCAS Centro Social de Paramos Associação/ONG
Mariana Resende
marianaresende@centrosocialparamos.org
963239865

https://www.centrosocialparamos.org/site/ marianaresende@centrosocialparamos.org
23/11/21|24/11/21|25/
11/21|26/11/21

R. 16 757 Espinho 4500-241

A Loja das Trocas irá decorrer no Mercado Municipal de Espinho e estende-se à comunidade do concelho de Espinho.

Tem como objetivo possibilitar às famílias (especialmente em situação de vulnerabilidade social) a aquisição de bens utilitários 
(vestuário, calçado, livros, brinquedos, livros, artigos de higiene e de utilidade doméstica, entre outros) trocando por outro/s  que já 
não necessitem, contribuindo-se, assim, para a economia circular.

Numa primeira fase irá apelar-se à comunidade (bens em 2.ª mão) e comércio local (artigos não escoados) a doação destes bens 
que irão compor a Loja das Trocas.

Se a ação cumprir com os objetivos pretendidos, esta iniciativa irá dinamizar-se em 2022 noutras freguesias do concelho.

Do óleo ao sabão Escola Básica de Leça do Balio Estabelecimento de Ensino soniaferreira@aeplegua.pt https://aeplegua.pt/escola/5 soniaferreira@aeplegua.pt
23/11/21|24/11/21|25/
11/21|26/11/21

Alameda Dom Manuel Martins s/n

MatosinhosAlameda 
Dom Manuel Martins 
4465-332 Leça do 
Balio

4465-332 Utilizar oléo usado para produzir sabão.

"Dar à Roda" - Healthy Mobility 
Workshop

Jardim d'Areias Empresa/Industria Email: geral@jardim-areias.pt https://jardim-areias.pt/ vandacosta@jardim-areias.pt
23/11/21|24/11/21|25/
11/21|26/11/21

R. Padre Manuel Teixeira de Melo 100 Matosinhos 4455-159

The workshop "Dar à Roda" raises the awareness of participants to use non-polluting means of transport, as well as contact with 
reuse/repair and waste prevention strategies, in particular, how to extend the life of tires or how to separate waste, adopting attitudes 
that promote sustainability.

The activity:
- Operation of a bicycle circuit and waste separation
- Atelier/workshop: contact and handle the necessary tools to provide basic tire care
- Realization of the "Circular Economy" banner
- Interaction with the Mr. Tire mascot

Ecocentro Móvel: Entregar no sítio 
certo!

Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

Sr.ª da Hora
Mais info: 800 301 234 https://www.cm-matosinhos.pt/ ana.oliveira@cm-matosinhos.pt

23/11/21|24/11/21|25/
11/21|26/11/21|27/11/
21|28/11/21

Av. Dom Afonso Henriques s/n Matosinhos 4454-510

Sabe aqueles resíduos que tem em casa e lhe leva a perguntar: O que podemos fazer aos resíduos que não entregamos nos 
Ecopontos? Agora há uma solução para que estes resíduos não acabem no lixo: o ecocentro móvel.

O que posso entregar?

Restos de tinta, vernizes e solventes, CDs e DVDs, rolhas de cortiça, jornais e revistas, lâmpadas, tinteiros/ toners, pilhas e 
acumuladores portáteis, equipamentos elétricos e eletrónicos de pequenas dimensões (ferros de engomar, facas elétricas, máquinas 
de barbear elétricas, balanças, etc.) são alguns dos resíduos de uso doméstico que agora podem ser depositados nestes Ecocentros 
Móveis e encaminhados para reciclagem.

Informative note about composting Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt 24/11/21|25/11/21 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Informative note, through the website and social networks of the Municipality of Vila do Conde, about composting

Atividade Escolar - "Reutilizar com 
imaginação"

CEA da Quinta do Passal da Câmara Municipal de 
Gondomar

Administração/Autoridade 
Publica

Pode entrar em contato por email: 
quintadopassal@cm-gondomar.pt ou através do 
224 837 065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-
municipal/ambiente/quinta-do-passal/centro-
educacao-ambiental/

quintadopassal@cm-gondomar.pt 24/11/21|26/11/21 Rua Clube Naval Infante D. Henrique s/n Gondomar 4420-412

O objetivo desta atividade, é sensibilizar as crianças e os jovens para a reutilização de resíduos, transformando-os em objetos de 
adorno e, decorações de Natal, uma vez que a época natalícia se aproximar. Para o efeito, serão reutilizados materiais como rolos de 
papel higiénico, cápsulas de café, garrafas de plástico, embalagens de iogurtes, entre outros.
A atividade será dinamizada com as seguintes escolas:
JI de Jancido,
JI de Sta. Bárbara;
EB da Boavista.

Show Cooking - Confeção Zero 
Desperdício

Câmara Municipal de Matosinhos
Administração/Autoridade 
Publica

R. França Júnior, s/n, 4450-718 Matosinhos
http://pt-
pt.facebook.com/CamaraMunicipaldeMatosinhos
https://www.cm-matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt vanda.correia@cm-matosinhos.pt 24/11/21|27/11/21 Avenida Dom Afonso Henriques s/n Matosinhos 4454-510

Esta ação objetiva a realização de dois Show Cooking em Livestream, no decorrer da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, 
nos quais se pretende a confeção de um prato com sobras, a partir de uma cozinha móvel.

Por conseguinte, esta ação tem como finalidade sensibilizar/informar toda a população, atuando na minimização do Desperdício 
Alimentar dos grandes produtos e consumidores, promovendo a redução de resíduos orgânicos e fomentando o papel do cidadão 
como agente ativo na mudança da realidade atual.

Pretende-se, igualmente, que exista uma interação com a população, que possibilite a partilha de boas práticas a adotar presentes 
no Livro “Um Futuro Sem Desperdício Alimentar” e que promovam o combate ao desperdício alimentar.

"3 em 1 Roupa Usada - vender, trocar 
e doar"

Jardim de Infância do Baixinho Estabelecimento de Ensino teresa.sousa@aert3.pt 25/11/21,26/11/21 Travessa Professor Aquilino Alves Rêgo s/n Gondomar 4435-788

O Jardim de Infância do Baixinho vai realizar uma "Feira de Roupa Usada", aberta à comunidade.
A feira tem três vertentes: venda, troca e doação.
O objetivo desta ação é sensibilizar a comunidade para a importância da reutilização em prol de uma economia circular e de um 
consumo mais sustentável.

Feira de Trocas Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua Estabelecimento de Ensino cristinaduarte@aeplegua.pt 25/11/21|26/11/21 Rua dos Fogueteiros s/n Matosinhos 4460-723 Sensibilização da comunidade escolar para a reutilização de materiais através da troca de objetos, que para uns já não têm utilidade 
mas que para outros podem ser um verdadeiro achado!

Informative note about reuse Câmara Municipal de Vila do Conde
Administração/Autoridade 
Publica

https://www.cm-viladoconde.pt/ Joaquim.ponte@cm-viladoconde.pt 26/11/21|27/11/21 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Community information and awareness, through the municipality's website and social networks, about reuse

Aproveitar para outro fim Fátima Alexandra Santos Cidadão 26/11/21|28/11/21 Aproveitar lençóis velhos para fazer panos para a louça ou limpar a casa.
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