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Lixo (In)VISÍVEL Maria do Céu Silva Cidadão Não aplicável
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21/11/2020

Praceta António Gonçalves 

Lage
50 Águas Santas - Maia 4425- 222

A ação tem como objetivo divulgar o tema da Semana Europeia da Prevenção 2020 - o lixo invisível, através da 

divulgação dos suportes de comunicação disponibilizados pela EWWR alusivos ao tema, na conta de facebook pessoal.

Sensibilizar os contactos para a grande quantidade de resíduos que produzimos inconscientemente, dando visibilidade ao 

lixo invisível e levando a atitudes de consumo mais sustentáveis são também os principais objetivos desta ação.

Curso "Fruticultura" - online LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública

https://www.lipor.pt/pt/academi

a-lipor/academia-online/
https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21/11/2020

Edifício Faria Sampaio Rua 

Aldeia dos Lavradores,  5º 

andar

244 Valongo 4445-640

Para o seu pomar ter maior rendimento deve: agrupar as árvores por família, adubar de acordo com as necessidades e 

fazer a sua manutenção para dispensar a utilização de produtos fitofarmacêuticos.

Esta ação realizar-se-á em regime e-Learning. As sessões teóricas decorrem, em horário flexível, através da plataforma 

moodle.

Criação de um vídeo promocional de 

sensibilização para os resíduos invisíveis

Infantário Monfortinhos de 

Real, Lda

Estabelecimento de 

Ensino

mail@monfortinhosdereal.com
http://www.monfortinhosdereal.com

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
22/11/2020 Rua de Real, 332 - Vermoim 332 Maia 4470

Criação de um vídeo promocional que apresente a questão da problemática do lixo invisível.

Apresentação e explicação da problemática de lixo invisível por parte dos adultos às crianças do pré-escolar.

Organização  por parte das crianças de um vídeo recorrendo a cartazes, mimica e slogans.

Estruturação por parte de um encarregado de educação do vídeo promocional e publicação do mesmo em diferentes 

redes sociais.(Facebook, site, plataforma Childiary , Circuito interno de televisão…)

Formation at Home Composting Município de Vila do Conde
Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

https://www.cm-viladoconde.pt/
Prevenção e Redução na 

Fonte
23/11/2020 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Online formation at home composting

Biorresíduos: o que são e como os podes 

reciclar?

Centro Comercial Parque 

Nascente
Empresa

https://parque-

nascente.klepierre.pt/
https://parque-nascente.klepierre.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Separação e 

Reciclagem

23/11/2020 Praceta Parque Nascente 35 Porto 4435-182
Palestra esclarecedora sobre os biorresíduos, o que são, qual o melhor encaminhamento para este fluxo e esclarecimento 

de dúvidas.

Workshop sobre como confecionar 

toalhitas de limpeza (sem produtos 

químicos) para bebés .                                                                      

para

Infantário Monfortinhos de 

Real, Lda

Estabelecimento de 

Ensino
mail@monfortinhosdereal.com http://www.monfortinhosdereal.com Separação e Reciclagem 23/11/2020 Rua de Real, 332 - Vermoim 332 Maia 4470-363

A nossa ação consiste em sensibilizar a comunidade escolar, especialmente os pais dos bebés, a recorrer a outras 

alternativas  mais saudáveis e amigas do ambiente evitando uso de toalhitas comerciais.

Para a concretização deste ateliê utilizaremos produtos livres de elementos químicos, como por exemplo óleo natural , 

essência natural de alfazema e gazes esterilizadas.

O objetivo é que os pais não percam muito tempo na concretização das toalhitas, recorram a  poucos produtos  e 

continuem a utilizar estes recursos frequentemente.

Atendendo à conjuntura atual, a nossa ação não vai decorrer no espaço físico da escola mas utilizaremos plataformas 

digitais para chegar aos familiares.

Globalização do Lixo Invisível - venda 

social

Alexandra Arnóbio 

Upcycling Project's
Cidadão

eraumavez124@sapo.pt

925321447

https://www.facebook.com/upcy

cling124/

alexandraarnobioupcycling

https://www.alexandraarnobio.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

23/11/2020 Rua do Heroísmo 111 Porto 4300-258

O que nos propomos a fazer neste ano tão atípico são sessões digitais de oficinas online e uma ação presencial onde nos 

iremos focar no lixo invisível e sensibilizar as pessoas para esses resíduos. O nosso plano de trabalho para este ano é 

vasto e a nível global.

Sessão de sensibilização no dia 23 de Novembro na Unidade de Psiquiatria Forense do Hospital Magalhães Lemos, 

instituição de saúde com a qual temos vindo a trabalhar a questão dos resíduos com os utentes, transformando lixo em 

peças de maior valor acrescentado que depois são vendidas e 70% das vendas reverte a favor dos utentes do Hospital.

Jogos e Brinquedos de Sempre
Centro Social de 

Ermesinde/ CLDS 4G
Associação/ONG

932213069

clds4g@cse.pt

https://www.facebook.com/CSE.

CLDS4G/

http://www.cse.pt
Reutilização e preparação 

para reutilização
24/nov

Largo António da Silva 

Moreira
921 Ermesinde 4445-280

Atividade de reutilização de resíduos (garrafas de plástico; tampas plásticas das garrafas e iogurtes. tecidos, garrafas 

em vidro, paus de gelados, etc.) para construção de brinquedos de todos os tempos e para todas as idades. Esta atividade 

será desenvolvida no âmbito do programa Contrato Local de Desenvolvimento Social  4ª Geração (CLDS 4G) dinamizado 

pelo Centro Social de Ermesinde.

RepairCafé Ermesinde
Centro Social de 

Ermesinde/ Zona Z E7G
Associação/ONG

sergiogarcia@cse.pt

229758774
http://www.cse.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização
24/11/2020

Largo António da Silva 

Moreira
921 Ermesinde/Valongo 4445-280

A atividade prevê a reparação de equipamentos elétricos e arranjos de costura. Esta atividade aberta a todos os 

participantes com vontade de reparar pequenos equipamento elétricos e/ou a fazerem pequenos arranjos de costura, 

evitando assim a deposição destes objetos no lixo. A atividade conta a participação de dinamizadores voluntários que 

ajudam os participantes a identificar a anomalia e a repará-la. no caso de equipamentos elétricos, e/ou a arranjar a 

peça de roupa. Enquanto tudo isto acontece, conversa-se, toma-se um café e comem-se uns biscoitos.

Visita virtual às instalações da LIPOR - 

Unidades, Parque Aventura e Trilho 

Ecológico

LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública
https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

24/11/2020 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746
O grupo de visitantes será sensibilizado para a quantidade de lixo produzido, destino final e consequentemente 

sensibilizados para a urgente necessidade de prevenir a produção de resíduos na fonte.

Torna a tua atitude visível!
Centro Comercial Parque 

Nascente
Empresa https://parque-nascente.klepierre.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

24/11/2020 Praceta Parque Nascente 35 Porto 4435-182
Torna a tua atitude visível! Descobre mais sobre os teus resíduos com a D. Generosa ! 15 a 30min ( a D. Generosa é uma 

personagem da típica avô portuguesa a falar das coisas do seu tempo adaptadas aos novos tempos)

Exploração do audiolivro "O Tio Desafio" - 

Coleção Zero Desperdício

Maria José Municipal 

Oliveira

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
24/11/2020

Rua Clube Naval Infante 

Dom Henrique
s/n Gondomar 4420-412 

Sensibilizar para a redução do desperdício alimentar no contexto casa e escola, tendo por base o combate à fome, a 

poupança de recursos naturais e a poupança de dinheiro.

A atividade decorrerá nas escolas do Concelho de Gondomar, com cerca de 40 alunos.

Sustentabilidade
Câmara Municipal de 

Valongo

Administração/Autoridad

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

Reutilização e preparação 

para reutilização
24/11/2020 Avenida 5 de Outubro 160 Valongo 4440-503

Sustentabilidade - Cursos de compostagem caseira em regime e-Learning em sessão síncrona, via MS Teams, em 

parceria com a Lipor.

A compostagem é um processo biológico em que os microrganismos transformam a matéria orgânica como folhas, papel 

e restos de comida e de jardim, num material semelhante ao solo, a que se chama composto. O composto atua como 

adubo orgânico, melhora a estrutura do solo e a resistência das plantas, tendo uma ação positiva na qualidade dos 

vegetais - alimentar, ambiental e saúde. O projeto de Compostagem Caseira 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.

Atuar para não desperdiçar!
Escola Frei Manuel de 

Santa Inês

Estabelecimento de 

Ensino
p2476@aert3.pt https://www.aert3.pt/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

25/11/2020 Rua Monte Branco s/n Rio Tinto 4435-738

Atividades práticas  em que os alunos vão reutilizar  reciclar   materiais, colaborando assim com  a gestão do lixo, já 

que  se dará outra  função aos  resíduos. Exposição desses trabalhos. Utilização das Web 2.0 tools  para    sensibilizar a 

comunidade escolar sobre  a redução ,  reutilização ou reciclagem.

Consumo de Fruta Feia
Infantário Monfortinhos de 

Real, Lda

Estabelecimento de 

Ensino
mail@monfortinhosdereal.com http://www.monfortinhosdereal.com

Reutilização e preparação 

para reutilização
25/11/2020 Rua de Real, 332 - Vermoim 332 Maia 4470-363

Tivemos conhecimento através da nossa nutricionista do projeto "Fruta Feia". Esta iniciativa tem como objetivo o 

consumo de fruta que, pelo seu aspeto ou calibre não  é colocada nas prateleiras dos supermercados mas ainda se 

encontra em condições de ser consumida. É vendida a um preço mais baixo e, esta medida, evita que um número 

significativo de fruta  vá para o lixo.

O facto de nos associarmos a este movimento obriga -nos a estabelecer um  vinculo durante 1 ano de adquirir este 

cabaz de fruta. Neste sentido esta ação perpetuará no tempo.

Lançamento Guias Práticos "O Ciclo do 

Alimento"
LIPOR

Administração/Autoridad

e Pública

alice.martins@lipor.pt

939 770 272
https://www.lipor.pt/pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte
25/11/2020 Rua da Morena 805

Baguim do Monte | 

Gondomar
4435-746

Lançamento dos guias práticos "O Ciclo do Alimento"

Estes guias são constituídos por três unidades, "Agricultura Urbana e Sustentável"; "Alimentar sem Desperdiçar" e 

"(Vermi)Compostagem Caseira", e têm como principal objetivo ensinar, de uma forma simples, o cidadão a cultivar os 

seus alimentos de uma forma sustentável, reduzir o desperdício alimentar e valorizar os seus biorresíduos.

Estes guias serão disponibilizados à população em formato digital e físico, e auxiliarão ações de sensibilização/formação 

nestas temáticas.

Ciclo de Debates: Conversas Sustentáveis 

sobre....Prevenção
LIPOR

Administração/Autoridad

e Pública
https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

26/11/2020 Rua Do Almada 120 Porto 4050-031

No próximo dia 26 de novembro iremos ao Hard Rock Café do Porto conhecer as boas práticas de prevenção na produção 

de resíduos que estes espaço pratica. Não deixe de nos acompanhar nesta discussão e troca de conhecimentos. 

Esperamos por si!
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Workshop: Social masks Centro Social de Paramos Associação/ONG

marianaresende@centrosocialpar

amos.org - CLDS 4G Espinho Vivo 

- Eixo 2

963239865

https://www.centrosocialparamos.org/site/
Reutilização e preparação 

para reutilização
26/11/2020 Rua 16 757 Espinho 4500-241

Session facilitators: Social Educator and a seamstress

Target group: community in general

Number of participants: 5 / group

Goals:

- Teach how to make a social mask; Encourage the use of reusable masks, helping to reduce the use of resources and 

the waste of materials; Encourage the proper use of masks; Encourage the packaging and proper disposal of waste 

(masks, gloves and other waste produced by a COVID-19 patient).

Methodologies: presentation of the video “LIPOR | The time is for change, new routines and new habits ”, sewing 

workshop.

Comments: the materials used to make the masks will comply with the health and safety regulations defined in the 

legislation applicable to social masks;

Establishment of a partnership with a local company for the certification of social masks.

Repara (n)isto: candeeiro
Centro Comercial Parque 

Nascente
Empresa https://parque-nascente.klepierre.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização
26/11/2020 Praceta Parque Nascente 35 Porto 4435-182 

Repara (n)isto: o candeeiro – workshop online 20 a 30 min – projeto CREW.

Neste workshop é mostrado como fazer pequenas reparações em eletrodomésticos/objetos elétricos que ainda têm 

muito para dar!

Prevenção de Resíduos: um desafio 

intergeracional  – “De pequenino é que se 

torce o pepino”

Universidade Lusófona do 

Porto

Estabelecimento de 

Ensino

222 073 230

938 795 379

222 073 237 

sergio.costa@ulp.pt

https://www.linkedin.com/in/ser

giobrunocosta/

https://www.ulp.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

26/11/2020 Rua Augusto Rosa 24 Porto 4000-098

A ação irá consistir na preparação de uma apresentação para crianças do pré-escolar (4-5 anos), na qual serão 

apresentados conteúdos didáticos sobre a produção de resíduos e os seus impactes negativos para o ambiente e para a 

sociedade, bem como o que se pode fazer para reduzir a sua produção, para reutilizá-los e para efetuar a sua separação 

para reciclagem. Esta apresentação será complementada com exercícios práticos e com um vídeo demonstrativo de 

atividades que podem ser executadas na sala de aula, para motivar as crianças a reutilizar materiais e a separar os 

resíduos.

Esta ação será implementada pelos alunos da Licenciatura em Engenharia do Ambiente André Moreira, Lila Adolfo e 

Margarida Tati.

Reaproveitamento alimentar
Infantário Monfortinhos de 

Real, Lda

Estabelecimento de 

Ensino
mail@monfortinhosdereal.com http://www.monfortinhosdereal.com

Reutilização e preparação 

para reutilização|Separação e 

Reciclagem

26/11/2020 Rua de Real, 332 - Vermoim 332 Maia 4470-363

Em sintonia com as práticas ambientais e princípios de sustentabilidade, já praticados na nossa escola, o problema do 

desperdício alimentar  tornou-se uma preocupação e  prioridade educativa. Pretendemos, enquanto escola, sensibilizar 

as crianças e também  toda comunidade educativa para esta problemática.

Como ações a implementar realizaremos, semanalmente, receitas em contexto escolar com sobras de comida e, 

posteriormente, compilaremos essas recitas num livro que será disponibilizado em formato digital e em formato de 

papel.

Esses livros ficarão na nossa biblioteca da escola e, todos os adultos e crianças, poderão requisitar e levar para casa.

Formação Interna de Quadros para a 

Prevenção
LIPOR

Administração/Autoridad

e Pública
https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

27/11/2020 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

Será realizada uma iniciativa que conta com 4 edições anuais. Nesta semana será dedicada à Prevenção na LIPOR e aos 

hábitos a ter para colocar em prática a prevenção dos resíduos.

Esta iniciativa tem como objetivo dar a conhecer aos quadros técnicos da LIPOR os temas da atualidade dos resíduos e 

não só. É um espaço de debate onde são esclarecidas dúvidas e partilhadas ideias.

Limpeza no espaço exterior da Escola
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Ações de Limpeza|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

27/11/2020

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259
Os alunos irão apanhar resíduos dos espaços exteriores da Escola e irão colocá-los nos ecopontos. Esta atividade 

pressupõe limpeza, separação / reciclagem de resíduos e poupança de muitos resíduos invisíveis.

Repara (n)isto: ferro de engomar
Centro Comercial Parque 

Nascente
Empresa https://parque-nascente.klepierre.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização
27/11/2020 Praceta Parque Nascente 35 Porto 4435-182 

Repara (n)isto: o ferro de engomar - 20 a 30 min – projeto CREW.

Workshop online onde será ensinado como reparar pequenas avarias em eletrodomésticos que ainda têm muito para dar!

Brincar com o lixo

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta da 

Quinta do Passal 

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Reutilização e preparação 

para reutilização
27/11/2020

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta do 

Passal - Câmara Municipal 

de Gondomar, Gondomar, 

Portugal

s/n Gondomar 4420-412 

Sensibilizar para a reutilização de resíduos, transformando-os em objetos de adorno, veste caso, em lindos presépios, 

uma vez que a época natalícia se aproxima. Para o efeito, serão reutilizados materiais como rolhas de cortiça, latas de 

atum, cd's, capsulas de café, caricas de refrigerantes e restos de tecidos. A atividade decorrerá nas escolas do Concelho 

de Gondomar com cerca de 115 alunos.

Construção com material reciclado de 

cinzeiros e papeleiras

Infantário Monfortinhos de 

Real, Lda

Estabelecimento de 

Ensino
mail@monfortinhosdereal.com http://www.monfortinhosdereal.com

Reutilização e preparação 

para reutilização|Separação e 

Reciclagem

27/11/2020 Rua de Real, 332 - Vermoim 332 Maia 4470

A nossa instituição é constituída por um parque de estacionamento e, nesse espaço,às vezes, observamos que as beatas 

dos cigarros e algum lixo não são colocados nos contentores corretos. Uma das ação a desenvolver seria implementar 

nesse espaço caixotes do lixo apelativos.

Esses caixotes seriam construídos só com materiais reciclados como por exemplo bobines de cabos e garrafas de 

plástico .Posteriormente seriam decorados e identificados pelas crianças e colocados em sítios visíveis. Serão também 

realizadas campanhas para o uso desses caixotes especiais e nunca o chão!

Presentation of the book “A Viagem do 

Senhor Pneu”
Jardim d'Areias, Lda Empresa

geral@jardim-areias.pt

https://www.facebook.com/jardi

mareias

https://www.facebook.com/senh

orpneu

http://jardim-areias.pt/
Reutilização e preparação 

para reutilização
27/11/2020 Rua Oslo 91 Matosinhos 4460-388

Online presentation of the book “A Viagem do Senhor Pneu”.

A tire that likes to travel a lot decides to travel the paths of Portugal. On the trip you will find several residues that 

make this adventure unique and unforgettable.

“Wheel, wheel, wheel, always traveling…”

“(…) A story that appeals to children's sensitivity to the preservation of the environment, betting on their enormous 

capacity to influence the behavior of all those around them.”

Authored by Vnda Costa and illustration by CJany

Redução de papel
Infantário Monfortinhos de 

Real, Lda

Estabelecimento de 

Ensino
mail@monfortinhosdereal.com http://www.monfortinhosdereal.com Ações de Limpeza 28/11/2020 Rua de Real, 332 - Vermoim 332 Maia 4470-363

Colocação do autocolante "Publicidade não endereçada Aqui Não" na nossa caixa de correio. O objetivo é reduzir a 

quantidade de papel gasto na área publicitária.

Saco em pano para guardar máscaras Centro Social Padre Ramos
Estabelecimento de 

Ensino
csprl.irene@gmail.com

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
29/11/2020 Largo Dr. Fernando Aroso 23-27 Matosinhos 4455-130 

Actualmente distribuímos, semanalmente, por todas as colaboradoras da instituição máscaras, uma para cada dia da 

semana. Estas são entregues uma em cada saco de plástico e ainda mais um saco de plástico que engloba as 5 

máscaras.

A nossa proposta é fazermos um saco de pano, para cada colaboradora, e assim podemos entregar todas as máscaras 

semanalmente, evitando usar todos os sacos de plástico.

Para fazer os sacos de pano, iremos reciclar tecidos que temos  cá na instituição.

Redução do desperdício alimentar Centro Social Padre Ramos
Estabelecimento de 

Ensino
csprl.ana.rita@gmail.com

Prevenção e Redução na 

Fonte
29/11/2020 Largo Dr. Fernando Aroso 23/27 Matosinhos 4455-130

Na cozinha da nossa instituição as cascas de alguns legumes serão aproveitadas para fazer um caldo que será utilizado 

na confeção das refeições. Deste modo, aproveitamos todos os nutrientes dos alimentos e reduzimos o desperdício 

alimentar.

Curso de Compostagem Caseira LIPOR Associação/ONG

Prevenção e Redução na 

Fonte|Separação e 

Reciclagem

21 a 23/11

Edifício Faria Sampaio Rua 

Aldeia dos Lavradores 5º 

andar

244 Valongo 4445-640
Neste curso pretendem-se passar os conhecimentos de como fazer compostagem doméstica e alertar para a 

importância da mesma em termos de prevenção na produçãor de resíduos.

Globalização do Lixo Invisível - 

reutilização

Alexandra Arnóbio 

Upcycling Project's
Cidadão

eraumavez124@sapo.pt

925321447

https://www.facebook.com/upcy

cling124/

alexandraarnobioupcycling

https://www.alexandraarnobio.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 28/11 Rua do Heroísmo 111 Porto 4300-258

O que nos propomos a fazer neste ano tão atípico são sessões digitais de oficinas online e uma ação presencial onde nos 

iremos focar no lixo invisível e sensibilizar as pessoas para esses resíduos. O nosso plano de trabalho para este ano é 

vasto e a nível global.

1 sessão por dia (21 a 28 de Novembro) com um vídeo de 4-5 minutos sensibilizando as pessoas para os resíduos e 

construído algo novo com o "lixo". Ou seja usar os resíduos como recurso explicando às pessoas a sua importância. 

Desta forma iremos produzir 8 vídeos em direto e partilhá-lo em diferentes plataformas.

Yogurtes feitos na Yogurteira Rita Rebelo Cidadão Não aplicável
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 R. Manuel da Silva Barros

23 

Hab.16
Maia 4470-337

Durante o estado de emergência decretado pelo governo português devido à pandemia provocada pela covid-19, e dado 

que estava condicionada às saidas de casa, resolvi começar a fazer iogurtes na iogurteira elétrica compo fazia a minha 

mãe quando eu era criança.

Como não tinha boiões suficientes, adaptei boiões de compota (do mesmo tamanho) e desta forma tenho boiões 

suficientes para fazer 7, 14, 21 iogurtes sem necesitar de estar à espera de comer os iogurtes para libertar os boiões.

Com esta ação, preveni não só a produção de embalagens de plástico dos iogurtes que iriam para reciclar, como 

reutilizei e dei uma nova vida aos boiões de vidro que tinha guardados e não lhes dava uso.

Dessa altura em diante, já lá vão mais de 6 meses, nunca mais comprei iogurtes e não o voltarei a fazer!

Lavar a cabeça sem resíduos Individual Cidadão Não aplicável

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11
Rua Dr Luis Pinto da 

Fonseca
165 Porto 4350

Utilização de um champô sólido que evite a necessidade de produzir um embalagem plástica que serviria para 

armazenar champô líquido.

Disclosure of the EWWR - Schools Município de Vila do Conde
Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

https://www.cm-viladoconde.pt/

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Dissemination, via e-mail, of EWWR in schools in the municipality of Vila do Conde



Lista das Ações Inscritas na EWWR 2020

Título Nome da Instituição Tipo de entidade
Contacto (caso a ação seja aberta 

à participação do público)
Website Tema da ação Datas Rua N.º Cidade

Codigo 

Postal
Descrição da Ação

Disclosure of EWWR - General Public Município de Vila do Conde
Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

https://www.cm-viladoconde.pt/

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454 Disclosure of the EWWR to the general public through social networks

Thematic news cycle Município de Vila do Conde
Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

https://www.cm-viladoconde.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454
Waste management news cycle (for example, digital pollution; Ecological Rucksack, composting) on the municipality's 

website and social networks

Change your habits: reduce your waste Município de Vila do Conde
Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização
21 a 29/11 Praça Vasco da Gama s/n Vila do Conde 4480-454

Raising awareness of the waste problem and motivating the change of habits to avoid the production of waste through 

the social network of the Environmental Monitoring and Interpretation Center of Vila do Conde (CMIA)

Muppies
Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

mail@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Matosinhos Matosinhos 4450 Divulgação da semana da Prevenção de Resíduos. Colocação dos muppies pelo Concelho

Prateleira para sapatos sujos - Rack for 

unclean shoes
Centro Social Padre Ramos

Estabelecimento de 

Ensino

915180831

csprl.queimado@gmail.com
http://www.cspadreramos.com

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo invisivel

21 a 29/11
Largo Dr. Fernando Aroso 

23/27
23/27 Lavra Matosinhos 4455-130

In order to follow the latest Covid 19 guidelines set by DGS for kindergartens, we had to find a safe way to store 

children’s unclean shoes on their arrival. All children change their shoes once they arrive at the kindergarten. Instead of 

buying new shoe racks, we are reusing nappy bin plastic refills that would otherwise be discarded. In the round plastic 

containers we write the name of each child and place their shoes in it.

Banco de Batas - “Bib Bank” Centro Social Padre Ramos
Estabelecimento de 

Ensino

915180831

csprl.queimado@gmail.com
http://www.cspadreramos.com

Reutilização e preparação 

para reutilização
21 a 29/11

Largo Dr. Fernando Aroso 

23/27
23/27 Lavra Matosinhos 4455-130

It is mandatory for all 2 year olds and older to wear a standard school bib. Once they leave the institution, either 

because they are moving to another school or because they moved on to primary school, children will no longer have 

use for the bib. They might be encouraged to leave it in the institution so we can pass it on to another child who wants 

is. By reusing the bibs we will reduce waste.

Campanha Digital Maiambiente
Administração/Autoridad

e Pública

https://www.facebook.com/maia

mbiente;

https://www.instagram.com/mai

ambiente/

comunicacao@maiambiente.pt

https://www.maiambiente.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo invisivel

21 a 29/11 Rua 5 de Outubro 359 Maia 4475-302

A Maiambiente, de forma a sensibilizar para a temática do “Lixo Invisível”, realizará uma campanha digital, dando a 

conhecer vários tipos de lixo, que podem ser considerados invisíveis, e dicas de como os reutilizar, proporcionando-lhes 

uma segunda oportunidade.

Esta campanha estará disponível nas plataformas online da Maiambiente, sendo estas:

- Facebook - <a href="https://www.facebook.com/maiambiente">https://www.facebook.com/maiambiente</a>

- Instagram - <a href="https://www.instagram.com/maiambiente/">https://www.instagram.com/maiambiente/</a>

- Website - <a href="https://www.maiambiente.pt/">https://www.maiambiente.pt/</a>

A campanha será divulgada, em simultâneo, junto dos públicos interno e externo da Maiambiente.

Sensibilização nos suportes digitais LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública

www.lipor.pt

https://www.facebook.com/Lipor

.pt/

https://www.instagram.com/lipo

r.pt/?hl=pt

https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746
Sensibilização do publico em geral para a temática da prevenção da produção de resíduos através de mensagens digitais. 

Os meios a utilizar serão: e.NEws LIPOR, Portal LIPOR, Facebook e Instragram.

Correspondência com o Selo da Prevenção LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública
https://www.lipor.pt/pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

Durante a EWWR 2020, toda a correspondência expedida pela LIPOR terá o selo EWWR. Desta forma pretende-se 

sensibilizar o público em geral para esta Semana e dar a conhecer o projeto.

Sensibilização ambiental - Produção de 

resíduos

Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

email@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 online Matosinhos 4450

Sensibilização Ambiental - Pegada 

Ecológica dos bens

Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

email@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450

Sensibilização ambiental online para a temática dos resíduos invisíveis, abordando a temática da pegada ecológica dos 

bens de consumo

Adoção de boas práticas ambientais
Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

email@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Separação 

e Reciclagem

21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450
Disponibilização online de informação que promova as boas práticas ambientais, tais como o uso do autocolante não 

publicidade, locais onde pode dirigir-se para pequenas reparações no Município.

Consumo de água sustentável
Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

email@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450 Sensibilização online para o consumo de água sustentável.

Consumo sustentável
Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

email@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450 Sensibilização online para a redução do desperdício, dicas de compras mais verdes.

Consumo Sustentável - Projetos 

implementados no Concelho

Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública

email@cm-matosinhos.pt

ammamatosinhos@cm-

matosinhos.pt

https://www.cm-matosinhos.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Separação 

e Reciclagem

21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450 Comunicação online dos projetos implementados no concelho acerca da redução de resíduos e separação.

Sensibilização para a Prevenção de 

Resíduos - Exposição da Prevenção 

ANA - Aeroportos de 

Portugal SA - Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro

Empresa srgomes@ana.pt

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Maia Maia 4470-558
Divulgação de materiais de sensibilização na Aerogare do Aeroporto Francisco Sá Carneiro: Exposições da  Prevenção de 

Resíduos

Sensibilização para o lixo invisível através 

de canais digitais

ANA - Aeroportos de 

Portugal SA - Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro

Empresa srgomes@ana.pt

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11 Maia Maia 4470-558
Apelar à sensibilização para a prevenção de resíduos, com a visualização de um video explicativo sobre a problemática 

de produção de lixo invisível, em peças de uso diário.

A Prevenção em Números no Observatório 

Resíduos LIPOR
LIPOR

Administração/Autoridad

e Pública

https://portal.lipor.pt/pls/apex/f?

p=2020:5:0
https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte

21 a 29/11 Rua da Morena 805 Gondomar 4435-746

A LIPOR reporta no seu "Observatório de Resíduos" os quantitativos de materiais tratados.

Desde há uns anos passou também a reportar os dados relativos à prevenção, ou seja, os materiais que não são alvo de 

tratamento, mas sim, desviados para outros fins (caso das frações multimaterial e orgânica).

Na EWWR 2020 convidamos todos a conhecer o Observatório de Resíduos e ficar a par do trabalho desenvolvido pela 

LIPOR em matéria de prevenção e dos excelentes resultados alcançados.

Banner da prevenção nas assinaturas de 

email

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Colocação do banner da prevenção nas assinaturas de email dos trabalhadores do município.

Divulgação no website do Município

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Divulgação do website do município.

Divulgação nas Redes Sociais do Município

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Divulgação nas Redes Sociais do Município

Divulgação na ENews do Município

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11

Praça do Almada 49, 4490-

438 Póvoa de Varzim, 

Portugal

1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Divulgação na ENews do Município.

Divulgação em cartazes

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Distribuição de cartazes pelas Juntas de Freguesia e nos edifícios da CMPV.

Exposição interactiva “O Ciclo das Beatas”

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Ações de Limpeza|Prevenção 

e Redução na Fonte
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Exposição alusiva às beatas de cigarros, disponibilizada para visita online, na página da internet da Câmara Municipal.
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Afixação de MUPIS

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11

Praça do Almada 16, 4490-

438 Póvoa de Varzim, 

Portugal

1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Afixação de 5 MUPIS na cidade, alusivos à  produção de lixo invisível.

Exposição de posters
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

http://esspc.pt
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua Eduardo Castro Gandra 1289 Gondomar 4510-259 Exposição, em vários locais da Escola, dos posters alusivos à semana da prevenção de resíduos.

Vídeo "separação de resíduos"

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438

Vídeo "separação de resíduos", que será publicado na página do Município, tem como objetivo dar a conhecer à população 

em geral a importância da correta separação dos resíduos sólidos, nos diversos contextos do dia-a-dia, nomeadamente 

em casa, no trabalho ou na via pública.

Invisible waste: Jeans

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Divulgação do vídeo "Invisible waste: Jeans"

Invisible waste: Phone

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157803

Https://www.geral@cm-pvarzim.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490 - 438 Divulgação do vídeo "Invisible waste: Phone".

Filme sobre a Semana de prevenção de 

resíduos invisíveis

Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259 Visualização de filmes, por toda a comunidade escolar, sobre o tema da semana da prevenção.

The future in our hans Escola Básica do Viso
Estabelecimento de 

Ensino
mariasilviasilva@aevisoporto.pt http://aevisoporto.pt/site/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11
Rua Artur Brás 4250-528, 

Porto, Portugal
1 Porto 4250-528

Elaboration of a large panel made up of 15X15 cm squares, which all together will form two hands with the planet in 

the middle of them. The squares contain drawings made by students of the 2nd cycle, which illustrate behaviors, 

actions, ideas and objects, which appeal to the need for prevention, reduction, recycling and environmental protection 

in general. These ideas will be reinforced by the use of keywords included in the panel that will be exposed to the school 

community and will be in digital support on the Grouping page.

Toys with movement Escola Básica do Viso
Estabelecimento de 

Ensino

https://aevisoporto.pt/site/escola-

basica-2-3-do-viso/

https://aevisoporto.pt/site/escola-basica-2-3-

do-viso/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua Artur Brás 1 Porto 4250-528

Creation and execution of toys with movement, in the Technological Education classes of the 5th and 6th years of 

schooling. The execution of the toys will preferably use materials that would go for recycling. The objects produced will 

be part of an exhibition aimed at the school community, which will be disseminated on the page of the Group through 

text and photographic reporting.

Água da torneira
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259
O consumo de resíduos invisíveis reduz substancialmente com o consumo de água da torneira nas refeições escolares. 

Poupam-se, cerca de 50 garrafas de 50 ml de plástico, por dia e consumos energéticos associados.

Uso diário de papel de escrita
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
http://www.esspc.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo invisivel

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259

Diariamente, a Escola evita ao máximo a impressão de documentos. Por outro lado, sempre que possível, reutiliza-se o 

verso das folhas para rascunho. Desta forma poupam-se imensos recursos, nomeadamente o abate de árvores e 

combustíveis fósseis.

Compostagem
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259

A Escola faz compostagem. O composto serve para adubar a horta pedagógica. Resíduos (cascas de fruta, folhas, relva) 

que são utilizados na fertilização de terreno. Esta atividade pressupõe a separação de resíduos e a sua reutilização 

evitando a contaminação dos solos por substâncias químicas e promovendo uma agricultura biológica.

Rolhas de cortiça que dão árvores 

autóctones

Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Ações de Limpeza|Prevenção 

e Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259

A Escola participa no Projeto Green CorK Escolas. Neste projeto a escola recolhe rolhas de cortiça usadas e estas vão ser 

recicladas por uma empresa para materiais utilizados para diferentes fins e, como contrapartida, a empresa patrocina a 

plantação de árvores autóctones.

Tampinhas de plástico e cadeiras de rodas
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259

A Escola faz recolha de tampinhas de plásticos. Estas vão ser doadas a quem necessita de uma cadeira de rodas e não 

tem possibilidades de a comprar. Desta forma há poupança de recursos e , ao mesmo tempo, promove-se, na 

comunidade escolar, a solidariedade.

Separação de resíduos
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259

A Escola faz separação de resíduos. Tem ecopontos em todas as salas de aula e outros espaços escolares. Tem depósitos 

de tampinhas de plástico, pilhas e lâmpadas. Recolhe  rolhas de cortiça usadas e óleos usados na cantina. A Escola tenta 

rentabilizar ao máximo os recursos, visíveis e invisíveis , para que o planeta continue a ser sustentável.

Petróleo por óleo
Escola Secundária de São 

Pedro da Cova

Estabelecimento de 

Ensino
ana.santos@esspc.pt http://www.esspc.pt

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

R. Eduardo Castro Gandra 

1289, 4510-259 São Pedro 

da Cova, Portugal

1289 Gondomar 4510-259

Recolha dos óleos usados na cantina escolar para serem reencaminhados para empresas de reciclagem que os 

transformarão em combustível. Desta forma poupam-se os combustíveis fósseis e promove-se uma redução na pegada 

de carbono.

Compostagem Ana Santos Cidadão Não aplicável

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11
Urbanização Encosta do 

Douro
40 Gondomar 4420-134

Produzir composto orgânico com resíduos vegetais e desta forma evitar fertilizantes químicos. Promoção da agricultura 

biológica.

Sacos reutilizáveis para as compras Ana Santos Cidadão Não aplicável

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

Urbanização Encosta do 

Douro 40, 4420-134 

Gondomar, Portugal

40 Gondomar 4420-134
Utilização de sacos reutilizáveis para as compras. Evitar o uso do plástico e redução de combustíveis fósseis. Os sacos 

podem ser adquiridos ou feitos com materiais como camisolas usadas.

Separação de resíduos Ana Santos Cidadão Não aplicável

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11

Urbanização Encosta do 

Douro 40, 4420-134 

Gondomar, Portugal

40 Gondomar 4420-134

Separação de todo o tipo de resíduos. Ecoponto para embalagens, cartão / papel e vidro. Recipientes para pilhas, 

lâmpadas, rolhas de cortiça e tampinhas de plástico. Os orgânicos, como resíduos vegetais, são colocados no compostor 

e os óleos usados são depositados em garrafas para serem convertidos em combustível.

Exposição de mupis Município do Porto
Administração/Autoridad

e Pública
https://www.cm-porto.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua Clube dos Fenianos 5 Porto 4000-407 Durante a EWWR estarão espalhados pela cidade mupies com a mensagem da Prevenção
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Exposição de mupis Município de Espinho
Administração/Autoridad

e Pública
https://www.cm-espinho.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Praça Dr. José Salvador s/n Espinho 4501-901 Durante a EWWR estarão mupies espalhados pela cidade com a mensagem da Prevenção.

Looking for invisible waste
Agrupamento de Escolas de 

Campo

Estabelecimento de 

Ensino
projetoambiente@aecampo.pt http://www.aecampo.eu

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Travessa Padre Américo, 156 Campo 4440-201

Within the framework of the European Week for Waste Reduction which takes place from the 21st to the 29th of 

November, students will be challenged to produce works related to the theme “Invisible Waste". Those works can be 

presented in different layouts – video (3 to 5 minutes long), flyer, text, digital poster,…) on any subject (for instance, 

about technology, food, clothing, footwear, etc.).This theme aims to raise awareness about the huge amount of waste 

that we all unconsciously generate. It also intends to appeal to the reuse of products and to promote new recycling 

strategies.All works will be published on the school library, website and blogs.

Dar uma segunda vida aos sapatos.
SEMENTE - Associação de 

Voluntários LIPOR
Associação/ONG http://semente.com.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte

21 a 29/11 Rua da Morena 805 Porto 4435-996 

A SEMENTE recebeu um donativo de mais de 800 pares de sapatos e evitou que os mesmos tivessem como destino final 

o lixo, prevenindo assim a produção de resíduos e, simultaneamente dando-lhes uma nova vida.

500 pares de sapatos foram encaminhados para África, através da EducÁfrica e os restantes 300 pares de sapatos serão 

doados ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (alas masculinas e feminina).

Os sapatos são oriundos de uma sapataria que os iria depositar no lixo, por estarem fora de moda e/ou por estarem com 

as condições de acondicionamento não conformes, apesar de novos e de nunca terem sido comercializados/ usados.

Exposição dos cinco painéis de prevenção APAEJIL Associação/ONG

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Separação 

e Reciclagem

21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Laundos 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 

principios da prevenção.

Recolha de pilhas para reciclagem APAEJIL Associação/ONG Separação e Reciclagem 21 a 29/11
Rua Manuel Gomes Coelho 

Jr,82
s/n LAÚNDOS - 4570 4570

Durante a semana EWWR as crianças das escolas de Laundos e todas as que frequentam as várias atividades da 

associação irão trazer pilhas que estão em fim de vida para a Associação para serem recicladas.

Produção de Flyer Informativo APAEJIL Associação/ONG
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Povoa de Varzim 4570-359

Na semana EWWR vamos distribuir nas escolas uma flyer com o objectivo de informar sobre a temática dos residuos  

invisíveis.

Consuma Agua da Torneira APAEJIL Associação/ONG
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Povoa de Varzim 4570

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 Associação/ONG
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Povoa 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
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Povoa de Varzim 4570

Durante todo o ano separaramos os bioresíduos do jardim, dos nossos lanches e encaminhamos para compostagem 

caseira.

Separação de residuos APAEJIL Associação/ONG
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Povoa de Varzim 4570-363

Todos os dias as nossas crianças separarem os resíduos e colocarem  nos devidos contentores para seguirem para 

reciclagem. Já que não é possível evitar, pelo menos tentamos dar o destino final correto.

Recolha de pequenos electrodomésticos 

para reparação
APAEJIL Associação/ONG

Reutilização e preparação 

para reutilização
21 a 29/11 Rua dos Maiatos s/n Povoa de Varzim 4570-359

Na semana EWWR vamos recolher na nossa associação pequenos eletrodomésticos que estejam esquecidos nas nossas 

gavetas e sem uso por pequenas avarias. Enviar para a Lipor ( novo projeto de reparação de pequenos 

electrodomésticos)  para reparação e serem doados de forma a terem uma segunda vida!

O CREW sai à Rua ERP Recycling Portugal Empresa https://erp-recycling.org/pt-pt/
Reutilização e preparação 

para reutilização
21 a 29/11

Avenida Fernão de 

Magalhães
1862 Porto 4350-158

O CREW sai à Rua | Mupis do projeto CREW espalhados pela rede de Metro do Porto (com logótipo da EWWR) apelando à 

consciência do cidadão sobre a necessidade de reparar os seus equipamentos elétricos em, vez de os deitar fora.

Banner EWWR
Câmara Municipal de 

Valongo

Administração/Autoridad

e Pública

https://www.cm-valongo.pt/
https://www.cm-valongo.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Avenida 5 de  Outubro 160 Av. 5 de Outubro,  4440-503

Utilização do Banner EWWR, uma estratégia digital, possivelmente será através deste canal de comunicação despertar a 

consciencialização para esta matéria.

Exposição - Alimentação Saudável e 

Sustentável (Alimentação saudável e 

desperdício alimentar)

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta da 

Quinta do Passal 

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11

Rua Clube Naval Infante 

Dom Henrique
s/n Gondomar 4420-412 

Exposição permanente no CEA - Alimentação Saudável e Sustentável (Alimentação saudável e desperdício alimentar).

Esta exposição tem como principal objetivo, a alimentação saudável e o desperdício alimentar.

Pretende-se incentivar a população, sobretudo as crianças e os jovens, a adquirir um estilo de vida mais saudável, quer 

do ponto de vista nutricional quer do 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.

Colocação  de 20 Mupis no Concelho de 

Gondomar
Maria José do Oliveira

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta do 

Passal - Câmara Municipal 

de Gondomar, Gondomar, 

Portugal

s/n Gondomar 4420-412 
Apoio na divulgação da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2020, através da colocação de 20 Mupis no Concelho 

de Gondomar.

Divulgação do vídeo da SEPPR 2020 no site 

CMG e facebook

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11

Rua Clube Naval Infante D. 

Henrique
s/n Gondomar 4420-412 Apoio na divulgação da SEPPR, no site da Câmara Municipal de Gondomar e facebook.

Projeto "From Granny to Trendy"

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Reutilização e preparação 

para reutilização
21 a 29/11

Rua Clube Naval Infante D. 

Henrique
s/n Gondomar 4420-412

From Granny to Trendy, é um projeto da Associação Mil Rostos Vintage For a Cause em parceria com a Câmara 

Municipal de Gondomar, através da dinamização de workshops de costura criativa, com o objetivo de reduzir o 

desperdício têxtil e a inclusão social (para senhoras com mais de 50 anos).

Neste sentido e dado à situação pandémica atual, será feita divulgação de tutoriais de costura criativa online durante 

toda a semana, para todo o tipo de público, através da plataforma de notícias Global News (www.globalnews.pt).

Prevenção de Resíduos: um desafio 

intergeracional  – “Uma imagem vale mais 

do que mil palavras”

Universidade Lusófona do 

Porto

Estabelecimento de 

Ensino

222 073 230

938 795 379

222 073 237 

sergio.costa@ulp.pt

https://www.linkedin.com/in/ser

giobrunocosta/

https://www.ulp.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua de Augusto Rosa 24 Porto 4000-098 

A ação consistirá na elaboração de guiões e na gravações de vídeos com mensagens e com atividades demonstrativas 

sobre a prevenção, redução, reutilização e separação de resíduos.

Será uma forma de divulgar informação sobre a existência de resíduos invisíveis, a sua presença na vida quotidiana sob 

várias formas e os seus impactes negativos para o meio ambiente e para a saúde humana. Complementarmente serão 

demonstradas atividades práticas que permitem dar novas vidas aos objetos, enfatizando que estes só se transformam 

em resíduos quando os descartamos – e que “o melhor resíduo é o que não chega a ser produzido”.

Os vídeos a produzir focarão os seguintes temas:

Definição e explicação do que são resíduos invisíveis.

Recursos naturais consumidos e resíduos invisíveis produzidos no fabrico de diferentes objetos.

Atividade de reutilização de rolhas de cortiça para criação de novos objetos.

Atividade de construção de uma árvore de Natal com garrafas de plástico.

Esta ação será implementada pelos alunos da Licenciatura em Engenharia do Ambiente Diomárcio Pascoal, Hélder 

Ramos, Josefina Tuli, Leandra Cruz e Stelvio Lima.

Seja inteligente!
Câmara Municipal de 

Valongo

Administração/Autoridad

e Pública

felicidade.pereira@cm-

valonngo.pt
https://www.cm-valongo.pt/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 Avenida 5 de Outubro 160 Valongo 4440-503

Transmissão de filmes promocionais sobre a temática nas redes sociais usando sempre o hashtags, #EWWR2020, com o 

objetivo de aumentar a consciencialização sobre a redução de resíduos, reutilização de produtos.

Consciente e tu?
Câmara Municipal de 

Valongo

Administração/Autoridad

e Pública
https://www.cm-valongo.pt/ https://www.cm-valongo.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Avenida 5 de Outubro 160 Valongo 4440-503

Com a utilização do banner EWWR 2020, em que resulta de uma estratégia digital, possivelmente será através deste 

canal de comunicação despertar a consciencialização para a esta matéria.

Prevenção de Resíduos: um desafio 

intergeracional  – “Não vales pelo que 

tens, vales pelo que dás”

Universidade Lusófona do 

Porto

Estabelecimento de 

Ensino

222 073 230

938 795 379

222 073 237 

sergio.costa@ulp.pt

https://www.linkedin.com/in/ser

giobrunocosta/

https://www.ulp.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua de Augusto Rosa 24 Porto 4000-098 

A ação consistirá na organização de um evento de recolha de roupa usada no contexto da comunidade académica e das 

comunidades dos parceiros que participarão com a Universidade Lusófona do Porto na Semana Europeia da Prevenção de 

Resíduos (SEPR 2020), permitindo assim promover a reutilização de peças de roupa com benefícios ambientais (sendo a 

indústria da moda uma das mais poluentes e consumidora de recursos naturais, passar-se-á a mensagem de que é 

possível reduzir os seus resíduos invisíveis e prolongar a vida útil das matérias-primas) e sociais (uma vez que pessoas 

necessitadas destes bens poderão ter acesso aos mesmos gratuitamente).

Será preparado um registo eletrónico para organizar o processo de recolha (garantindo a minimização de contactos na 

atual situação pandémica), gerir os stocks e escoar as peças de roupa obtidas até aos seus próximos utilizadores.

Foram também definidos canais de escoamento alternativos para o caso de não se encontrarem interessados para todas 

as peças de roupa recolhidas (nomeadamente uma ONG, IPSS’s e uma spin-off da Universidade do Minho que recicla e 

valoriza matéria prima têxtil), garantindo assim que todas as peças recolhidas terão um destino ambiental e 

socialmente adequado.

Esta ação será implementada pelos alunos da Licenciatura em Engenharia do Ambiente Felícia Manuel, João Castro e 

Júlia Coimbra.
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Prevenção de Resíduos: um desafio 

intergeracional  – “No aproveitar é que 

está o ganho”

Universidade Lusófona do 

Porto

Estabelecimento de 

Ensino

Telf. 222 073 230

Tlm: 938 795 379

Fax. 222 073 237 

E-mail: sergio.costa@ulp.pt

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/ser

giobrunocosta/

https://www.ulp.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua de Augusto Rosa 24 Porto 4000-098 

A ação consistirá na organização de uma oficina de reparação, que permitirá por um lado dar novas vidas a 

equipamentos elétricos e eletrónicos (cujo fabrico é responsável por significativas quantidades de resíduos invisíveis) e, 

por outro, sensibilizar as pessoas para as vantagens da reparação relativamente à substituição deste tipo de 

equipamentos.

Estão previstos dois destinos possíveis para os equipamentos: a) reparação (na qual o participante recebe o seu 

equipamento reparado ou, em caso da reparação não ser viável, recebe informação sobre o destino final adequado) ou b) 

doação (na qual o participante oferece o equipamento, que será doado a uma institutição de solidariedade social que 

dele precise quando for possível a reparação, ou será reencaminhado para reciclagem ou para para ser utilizado em 

aulas de educação e formação profissional em cursos de eletricidade, eletrónica e informática).

Será preparado um registo eletrónico para organizar o processo de recolha (garantindo a minimização de contactos na 

atual situação pandémica), gerir os stocks e garantir o encaminhamento dos equipamentos para o seu destino após a 

intervenção.

A concretização da ação contará com a parceria da Escola Secundária de Gondomar, nomeadamente dos alunos do Curso 

Profissional de Técnico de Instalações Elétricas e do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e 

Computadores, que trabalharão na avaliação e reparação dos equipamentos recebidos.

Esta ação será implementada pelas alunas da Licenciatura em Engenharia do Ambiente Ismahela Salvador e Larissa 

Almeida

Olha Beata
Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública
https://www.cm-matosinhos.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Separação 

e Reciclagem

21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450

Ação de sensibilização ambiental online. O objetivo desta iniciativa é chamar a atenção para uma mudança de atitude 

em relação às beatas de cigarro. Metodologia: Construção de um cinzeiro através da reutilização de uma lata e 

disponibilização do video online.

DETETIVES DE MICROPLÁSTICOS
Câmara Municipal 

Matosinhos

Administração/Autoridad

e Pública
https://www.cm-matosinhos.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11 matosinhos Matosinhos 4450

Vem aprender a ser um detetive de microplásticos e a conheceres melhor o problema que estes resíduos invisíveis 

causam no ambiente, na biodiversidade e na saúde humana. O que são, como se recolhem, como se identificam e 

analisam, tudo será desvendado ao longo desta semana especial, dedicada à prevenção dos resíduos.

Esta atividade será efetuada online

Poligrafo da Reciclagem: Mito ou verdade? LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública

https://www.instagram.com/lipo

r.pt/?hl=pt
https://www.lipor.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 Rua da Morena 805 Baguim do Monte 4435-746
Rubrica digital a ser divulgada diariamente no Instagram que visa alertar o cidadão para os falsos mitos associados à 

reciclagem, destino final e prevenção dos resíduos.

Incorporação do banner da SEPR_2020 na 

assinatura de email dos colaboradores da 

Câmara Municipal da Maia

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridad

e Pública

quintadagruta@cm-maia.pt

229867180

http://www.quintadagruta.cm-

maia.pt/ 

https://www.cm-maia.pt/
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11 João Maia 540 Maia 4475-643 Incorporação do banner da EWWR_2020 na assinatura de email dos colaboradores da Câmara Municipal da Maia.

Disponibilização de muppies em diversos 

pontos do Concelho da Maia
Câmara Municipal da Maia

Administração/Autoridad

e Pública

quintadagruta@cm-maia.pt

229867180

http://www.quintadagruta.cm-

maia.pt/

https://www.cm-maia.pt/
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
21 a 29/11

Quinta da Gruta - 

Complexo de Educação 

Ambiental, Rua de João 

Maia, Avioso, Portugal

540 Maia 4475-643 Disponibilização de muppies em diversos pontos do Concelho da Maia

Olhar o Mundo VO.U Olhar o Mundo Associação/ONG olharomundo@vou.pt http://vou.pt/

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11 - s/n Porto -

Uma pequena parceria não remunerada/solidária, para a formação e fomentação de discursos acerca de ações mais 

sustentáveis e corretas quanto à reciclagem, desafios desta, alimentação mais sustentável, isto é, sem desperdício, 

hortas urbanas junto do nosso público alvo, jovens universitários. Através de uma formação inicial que fomentasse um 

primeiro contacto com o tema e que idealmente seria seguida de outras, em jeito de continuidade e que fossem 

abordados os mais diversos temas para que a forma como olhamos para o ambiente pudesse mudar.

Sê Positivo LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública
www.facebook.com/Lipor.pt/ https://www.lipor.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 a 29/11
Rua da Morena, 805 4435-

746 Baguim do Monte
805 Baguim do Monte 4435-746

"Sê Positivo" é uma rúbrica dedicada a sensibilizar o público relativamente às questões da Produção de Resíduos. Nesta 

rúbrica surge uma personagem emblemática para todos os que já nos conhecem: a D. Generosa.

A D. Generosa é uma personagem idosa, mas que sabe tudo sobre resíduos e desta forma reforça a mensagem junto dos 

nossos públicos.

Trabalhar vou de bicicleta Jorge Rebelo Cidadão Não aplicável
Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 R. Catramilos 127 Maia 4470-263

No meu dia-a-dia desloco-me de bicicleta para o trabalho. Desta forma poupo dinheiro em combustível, poupo o meio 

ambiente e ainda faço exercício físico, poupando assim a minha saúde.

#UnpackIt
Smart Waste Young 

Professionals
Associação/ONG

young.professionals@smartwast

eportugal.com

http://www.smartwasteportugal.com/pt/ativi

dades/smart-waste-portugal-young-

professionals/contexto/

Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11

 UPTEC, Avenida da 

Liberdade
s/n Leça da Palmeira 4450-718

Packaging prevention through a digital campaign to promote more sustainable behaviors. During EWWR, social media 

will be used to post pictures and videos on how to prevent packaging. In every post, viewers will be challenged to 

present their practices or ideas to increase packaging prevention Some hashtags will be used: #UnpackIt #EWWR #SWYP

Action run by the Smart Waste Young Professionals Group, established in Portugal at the NGO - Smart Waste Portugal - 

Business Development Network.

Horta Biológica e compostagem EB1/JI Giesteira 
Estabelecimento de 

Ensino

Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11 Rua Almeida Brandão s/n Póvoa de Varzim 4490

Estando a escola inserida num meio urbano/rural e porque cada vez mais as preocupações ecológicas e de 

sustentabilidade fazem parte da Escola, é urgente criar em toda a comunidade educativa uma cultura ecológica, zero 

desperdícios 100% reciclável.

As atividades distribuir-se-ão ao longo de todo o ano.  Em cada turma, serão realizadas atividades lúdicas e práticas que 

procurarão levar os alunos e a comunidade educativa a compreenderem a urgente necessidade da preservação dos 

ecossistemas, a desenvolver hábitos saudáveis.

Durante a Semana Europeia de Prevenção e Resíduos a comunidade educativa fará a plantação da horta e a recolha de 

resíduos para os compostores da escola. Nas diferentes turmas os alunos irão debater o tema, Agricultura Biológica e 

compostagem, no presente e no futuro. Elaborarão materiais, panfletos e cartazes para levar para casa e para colocar 

no placard das turmas.

#EcoChristmasBasket
Smart Waste Young 

Professionals
Associação/ONG

young.professionals@smartwast

eportugal.com

http://www.smartwasteportugal.com/pt/ativi

dades/smart-waste-portugal-young-

professionals/contexto/

Prevenção e Redução na 

Fonte
21 a 29/11

UPTEC Mar, Avenida 

Liberdade, Leça da Palmeira, 

Portugal

s/n Leça da Palmeira 4450-718

Create a special Christmas gift by DIY a sustainable Christmas Basket.

Enjoy the time at home, explore you creativity and create gifts by reusing and recycling.

During EWWR, social media will be used to post pictures and videos on gifts ideas to be added to a Christmas Basket, 

with a step by step guide. In every post, viewers will be challenged to present their ideas.

Some hashtags will be used: #EcoChristmasBasket #EWWR #SWYP

Action run by the Smart Waste Young Professionals Group, established in Portugal at the NGO - Smart Waste Portugal - 

Business Development Network.

Onde estão os resíduos?
Escola Secundária de Rio 

Tinto

Estabelecimento de 

Ensino

paula.pacheco@aert3.pt ou 

sandra.marques@aert3.pt
http://www.aert3.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

21 a 29/11
Escola Secundária de Rio 

Tinto
s/n Rio Tinto 4435-162

Realização de uma campanha para aumentar a consciencialização sobre  a enorme quantidade de desperdício que todos 

nós inconscientemente geramos.

Produção e divulgação de um vídeo, a toda a comunidade educativa, para dar visibilidade aos resíduos invisíveis. Mostrar 

o que são os resíduos invisíveis,  procurar formas de os reduzir, reutilizar e reciclar.

Com o vídeo pretende-se ainda incentivar os alunos a participar nas seguintes atividades:

agricultura biológica na horta da escola;

compostagem doméstica;

recolha e  remodelação de roupas/materiais usados;

separação correta de resíduos na escola.

Criação de ecopontos para sala de aula. Escola BS Maria Lamas
Estabelecimento de 

Ensino
https://aefontespmelo.com/ Separação e Reciclagem 21 a 29/11 Travessa da Prelada 4 Porto 4250-379 Criação de ecopontos na sala de aula com materiais reciclados.
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Projecto "Mercado+"

Município da Póvoa de 

Varzim - Divisão de 

Ambiente e Serviços 

Urbanos

Administração/Autoridad

e Pública

Patrícia Silveira

patriciasilveira@cm-pvarzim.pt

910157830

http://www.geral@cm-pvarzim.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo invisivel

21 a 29/11 Praça do Almada 1 Póvoa de Varzim 4490

O Município da Póvoa de Varzim localiza-se na Área Metropolitana do Porto, na Região Norte (NUTS II) e, de acordo com 

as Estimativas anuais da população residente de 2018, do Instituto Nacional de Estatística (INE), viviam 62.510 pessoas.

A promoção de ações no domínio da qualidade do ambiente, com especial ênfase na formação e informação dos 

cidadãos, são atribuições que a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (CMPV) assume como fundamentais na definição 

de políticas e na execução de ações de defesa do ambiente e do património natural e construído sob o lema “Póvoa de 

Varzim: Cidade de Bom Ambiente”. Neste contexto, o Município tem desenvolvido ao longo dos anos projetos e 

instrumentos estratégicos que demonstram a sua preocupação em fomentar uma cidadania ativa no domínio do 

desenvolvimento sustentável. Esta ambição é concretizada a nível local graças a um trabalho temático e abrangente, 

capaz de garantir a concretização descentralizada dos compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal 

no domínio da sustentabilidade, dos quais se destaca o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(doravante ODS) da Agenda 2030. A Póvoa de Varzim considera fulcral o envolvimento municipal nesta Agenda e, em 

especial, na prossecução do ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis). Prova disso mesmo é, por exemplo, a sua 

participação recente na Local 2030 – uma plataforma de partilha de boas práticas a nível internacional, criada pelo 

Secretário Geral das Nações Unidas com o objetivo de promover a regionalização da prossecução dos ODS. O Presidente 

da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim enquanto edil da primeira cidade portuguesa, até ao momento, a ter 

representatividade neste fórum impulsionado pela ONU, assume-se, assim, profundamente vinculado à consecução 

destes objetivos e metas definidos. Outro exemplo paradigmático deste compromisso local é a participação contínua no 

desenvolvimento das questões ambientais a nível regional e europeu, mais propriamente em sede do Comité das Regiões 

Europeu, órgão consultivo da União Europeia do qual o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim é membro 

efetivo desde 6 de novembro de 2018. Os conhecimentos que, ao longo das reuniões da Comissão do Ambiente, 

Alterações Climáticas e Energia (ENVE), vão sendo partilhados e adquiridos sobre educação ambiental ajudam o 

Município a reunir mais ferramentas para consolidar o seu caminho para a plena sustentabilidade urbana.

Do-it-yourself workshop - come and do 

your shopping bag
Jardim d'Areias, Lda Empresa

geral@jardim-areias.pt

https://www.facebook.com/jardi

mareias

http://jardim-areias.pt/
Reutilização e preparação 

para reutilização
21 e 28/11 Rua Oslo 91 Matosinhos 4460-388

Do-it-yourself workshop - come and do your shopping bag. Reuse an old sweater to make a bag for shopping. Online and 

face-to-face workshop (if possible)

Prevenção de Resíduos: um desafio 

intergeracional  – “O hábito faz o monge”

Universidade Lusófona do 

Porto

Estabelecimento de 

Ensino

222 073 230

938 795 379

222 073 237 

sergio.costa@ulp.pt

https://www.linkedin.com/in/ser

giobrunocosta/

https://www.ulp.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 e 28/11 Rua de Augusto Rosa 24 Porto 4000-098

A ação irá consistir na preparação de mensagens que possam ser transmitidas durante missas ou outras ações de culto 

sobre produção de resíduos e os seus impactes negativos para o ambiente e para a sociedade, bem como o que se pode 

fazer para reduzir a sua produção, para reutilizá-los e para efetuar a sua separação para reciclagem.

O conceito baseia-se no facto das igrejas e outros locais de culto serem frequentados por um público-alvo específico, 

que visita esses locais periodicamente (e, portanto, com um potencial de trabalhar hábitos e comportamentos de forma 

progressiva), e que tem o padre, pastor (ou equivalente) como autoridade reconhecida por todos (e, portanto, cujas 

mensagens serão mais facilmente consideradas como credíveis e importantes).

Estas características conferem às igrejas e outros locais de culto um potencial interessante do ponto de vista da 

sensibilização para comportamentos sustentáveis, com a mais valia de atingir diferentes faixas etárias com algo em 

comum (a fé ou o culto).

Para além da transmissão de mensagens, as parceiras a estabelecer com igrejas também criarão oportunidades para 

outro tipo de iniciativas de partilha e de consumo sustentável, como a recolha de objetos (roupas, calçado, livros ou 

outros).

Esta ação será implementada pela aluna da Licenciatura em Engenharia do Ambiente Deise Pacheco.

Globalização do Lixo Invisível - oficinas 

digitais

Alexandra Arnóbio 

Upcycling Project's
Cidadão

eraumavez124@sapo.pt

925321447

https://www.facebook.com/upcy

cling124/

alexandraarnobioupcycling

https://www.alexandraarnobio.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21 e 28/11 Rua do Heroísmo 111 Porto 4300-258

O que nos propomos a fazer neste ano tão atípico são sessões digitais de oficinas online e uma ação presencial onde nos 

iremos focar no lixo invisível e sensibilizar as pessoas para esses resíduos. O nosso plano de trabalho para este ano é 

vasto e a nível global.

Dia 21 e 28 de Novembro vamos realizar oficinas através do zoom para toda a comunidade. Para isso antes da semana 

em si, tivemos de divulgar para que os participantes ficassem a par e se inscrevessem. Recorremos às redes sociais e 

também a um Canal Local, o Porto Canal onde fomos no dia 13 do Novembro de forma a passar a mensagem para mais 

pessoas.

Formulário Semana Europeia da Prevenção 

do Resíduo

Alexandra Arnóbio 

Upcycling Project's
Cidadão

eraumavez124@sapo.pt

925321447

https://www.facebook.com/upcy

cling124/

alexandraarnobioupcycling

https://www.alexandraarnobio.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28/11
Rua do Heroísmo 111 Porto 4300-258

O que nos propomos a fazer neste ano tão atípico são  sessões digitais de oficinas online e uma ação presencial  onde 

nos iremos focar no lixo invisível e sensibilizar as pessoas para esses resíduos. O nosso plano de trabalho para este ano é 

vasto e a nível global. Assim passo e enumerar o plano da ação:

. 1 sessão por dia (21 a 28 de Novembro) com um vídeo de 4-5 minutos sensibilizando as pessoas para os resíduos e 

construído algo novo com o "lixo". Ou seja usar os resíduos como recurso explicando às pessoas a sua importância. 

Desta forma iremos produzir 8 vídeos em direto e partilhá-lo em diferentes plataformas. 

.2 sessão de sensibilização no dia 23 de Novembro na Unidade de Psiquiatria Forense do Hospital Magalhães Lemos, 

instituição de saúde com a qual temos vindo a trabalhar a questão dos resíduos com os utentes, transformando lixo em 

peças de maior valor acrescentado que depois são vendidas e 70% das vendas reverte a favor dos utentes do Hospital.

3. sessão via zoom com um dos nossos principais parceiros a ATNP, Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal, 

que possuem um Colégio, A Casa Nossa Senhora da Conceição com crianças desde o pré-escolar até ao 4.ano de 

escolaridade. Esta sessão vai ser direcionada para o corpo docente via zoom no dia 24 de Novembro da parte da tarde, 

para que os professores fiquem sensibilizados para as questões  do lixo invisível. O objetivo desta sessão é que os 

professores no dia 27 de Novembro abordem a questão do lixo invisível com as turmas do Colégio e façam trabalhos de 

upcycling com os respetivos resíduos. 

4. Dia 21 e 28 de Novembro vamos realizar oficinas através do zoom para toda a comunidade. Para isso antes da semana 

em si, tivemos de divulgar para que os participantes ficassem a par e se inscrevessem. Recorremos às redes sociais e 

também a um Canal Local, o Porto Canal onde fomos no dia 13 do Novembro de forma a passar a mensagem para mais 

pessoas.

O  sabão no combate dos resíduos 

invisíveis.

Escola Secundária de Rio 

Tinto

Estabelecimento de 

Ensino

paula.pacheco@aert3.pt

sandra.marques@aert3.pt
http://www.aert3.pt/

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Separação e 

Reciclagem

21, 24 e 25/11 Travessa da Cavada Nova s/n Rio Tinto 4435-162 

A atividade irá iniciar-se com a recolha de óleos usados por parte dos elementos da comunidade educativa e os alunos 

serão  sensibilizados para  as necessidade da recolha de resíduos.

Os óleos usados serão reciclados e darão origem a sabão.

Em seguida será feita uma atividade que pretende ilustrar a eficácia da lavagem das mãos com sabão.

Sensibilizar os alunos para a importância do uso de uma substância como o sabão para uma boa higienização das mãos.

Quizz - Waste reduction questionnaire E.B. 2,3 Cego do Maio
Estabelecimento de 

Ensino
252290609 http://www.cegodomaio.org/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11 Rua Belarmino Pereira 755 Póvoa de Varzim 4490-609

Throughout the week, students will be challenged to answer the Quiz. Questionnaire questions are a mix of single and 

multiple choice and "true or false" format. The questionnaire will be used as a classroom competition. The quiz will be 

played individually.

Resíduos Invisíveis - Sensibilizar e Evitar
Escola Básica Frei João de 

Vila do Conde

Estabelecimento de 

Ensino
biblioteca.freijoao@gmail.com https://tinyurl.com/y5uq4al8

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11 Alameda Afonso Betote    Vila do Conde 4480-148 

Os alunos vão realizar uma pesquisa sobre os materiais utilizados na confecção de um determinado produto e os 

resíduos produzidos durante essa confecção. Posteriormente vão realizar um pequeno vídeo para informar e sensibilizar 

a comunidade educativa para a problemática dos resíduos invisíveis.

Os vídeos serão divulgados no site e nos blogues da Biblioteca da escola.

Campanha de troca de livros
Escola Superior de 

Enfermagem do Porto

Estabelecimento de 

Ensino
imagem@esenf.pt https://www.esenf.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização
23 a 27/11

Rua Dr. António Bernardino 

de Almeida

830, 

844, 

856

Porto 4200-072
Na semana de 23 a 26 de novembro será promovida uma iniciativa de troca de livros, promovendo a sua reutilização, 

densificando e prevenindo a produção de resíduos.

Promoção digital dos 3 R's: Reutilizar, 

Reciclar e Reduzir

Escola Superior de 

Enfermagem do Porto

Estabelecimento de 

Ensino
imagem@esenf.pt https://www.esenf.pt/pt/ Separação e Reciclagem 23 a 27/11

Rua Dr. António Bernardino 

de Almeida

830, 

844, 

856

Porto 4200-072
Iniciativa agregada digital (website e redes sociais) de promoção da reutilização, reciclagem e reutilização, dando 

exemplos práticos para a promoção de uma ação mais sustentável no dia-a-dia de cada um.
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Re´Compota

Associação de 

Desenvolvimento do 

Concelho de Espinho

Associação/ONG
carla.montenegro@adce.pt

220973408
http://www.adce.pt

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

23 a 27/11 Rua Manuel da Areia 48 Espinho 4500-610

A ação Re´Compota, tem como objetivo final,  confecionar compotas diversas e marmelada para oferecer à Paroquia de 

Espinho. A Paroquia de Espinho distribuiu diariamente refeições a cerca de 80 utentes carenciados do concelho, entre os 

quais alguns são "sem abrigo". As compotas e a marmelada são necessárias para as sandes que os utentes levam  para o 

seu pequeno almoço. Através do estabelecimento de parcerias com frutarias, mercearias e particulares, vamos recolher 

a fruta (não vendável) necessária para a concretização da ação, com isto pretendemos, igualmente, combater o 

desperdício alimentar. Após confecionadas, as compotas são colocadas em frascos de vidro (reutilizados) e a marmelada 

em embalagens (reutilizadas) de gelados e outras. As sobras das frutas serão colocadas no compostor existente na 

instituição. Para concluir o processo iremos elaborar etiquetas para os frascos/embalagens reutilizando revistas dos 

supermercados e papel diverso. Com esta ação pretendemos dinamizar um conjunto de atividades baseadas na politica 

dos 3 R´S:

- Reciclar (criar no espaço de atividades um ecoponto para todos fazermos a separação de materiais. Na implementação 

da ação vamos utilizar os frascos de vidro recolhidos e papel, os restantes materiais iremos entregar no Ecocentro de 

Espinho. Pretendemos, desta forma motivar comportamentos de separação de resíduos, encorajando as pessoas a 

colocarem os seus resíduos nos contentores corretos, através da separação seletiva)

- Reduzir (aumentar a sensibilização relativamente à necessidade de reduzir a quantidade de resíduos produzidos e dar 

conselhos de como evitar os resíduos na origem, através da compostagem. Quando falamos em reduzir, referimo-nos ao 

ato de diminuir o lixo e também a emissão de poluentes através de um consumo mais consciente, poupando também os 

recursos naturais)

- Reutilizar (dinamizar Workshops de reutilização, sensibilizando o publico alvo que os produtos podem ter uma segunda 

vida, que é possível transformar o velho em novo). A ação de reutilizar um produto consiste em dar uma nova utilidade 

a algo que, normalmente, seria colocado no lixo. Assim, evitamos que um lixo seja produzido e que também outro 

produto seja comprado, reduzindo tanto o que é descartavel  como o consumo.

As atividades a realizar têm como objetivo alertar para a quantidade de resíduos gerados durante o processo de fabrico 

dos produtos e a necessidade de tornar esses resíduos visíveis para estarmos conscientes das decisões informadas sobre 

a forma como consumimos. Intervenientes diretos da ação : Funcionários da instituição; Crianças e jovens que 

frequentam os espaços de Animação Socio Cultural da ADCE (Ludoteca/Clube de jovens e Espaço do Conhecimento; Grupo 

de senhoras que participam nos Espaços de convívio "Entre Nós" e "Entre Linhas" Beneficiários indiretos da ação:

Utentes do serviço de apoio alimentar da Paróquia de Espinho

Guia de consumo sustentável
Jardim de infância do 

Baixinho

Estabelecimento de 

Ensino

Prevenção e Redução na 

Fonte
23 a 27/11

Travessa Professor Aquilino 

Alves Rêgo 
s/n Gondomar 4435-788 

Criar, com as crianças, um guia, em forma de desdobrável, que desperte a consciência, das famílias, do impacto 

ambiental que provocam todos os dias. Este vai apresentar alguns gestos simples que podem transformar o consumo 

diário numa grande ajuda para proteger o ambiente. É preciso saber usar os recursos naturais, para satisfazer as nossas 

necessidades, sem comprometer as gerações vindouras.

E porque não há Planeta B, o seu futuro está nas nossas mãos e não há tempo a perder!

Vintage for a Cause Associação/ONG

info@vintageforacause.pt

https://www.instagram.com/;htt

ps://www.facebook.com/Vintagef

oraCause

https://vintageforacause.pt/
Reutilização e preparação 

para reutilização
23 a 27/11 Praça coronel Pacheco 11111 Porto 4050-172

Conjunto de workshops com conteúdos educacionais sobre técnicas de transformação e reparação de roupa e criação de 

objetos e presentes de Natal.

Estes workshops serão transmitidos online e disponibilizados através da plataforma de notícias GlobalNews, e ficarão 

disponíveis no nosso canal youtube.

Os mesmos serão facilitados por designers de moda e utentes envolvidas no projeto (senhoras acima dos 50 anos fora da 

vida ativa).

Monitoring of waste produced during the 

week
Escola Básica do Viso

Estabelecimento de 

Ensino
Escola Básica do Viso Porto

https://aevisoporto.pt/site/escola-basica-2-3-

do-viso/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Separação e 

Reciclagem

23 a 27/11 Rua Artur Brás 1 Porto 4250-528 

Monitoring of waste produced in the week of November 21st to 29th and its statistical comparison with similar periods 

since 2010.

Elaboration of a panel where the results are counted daily. Activity of responsibility and to be developed by the School's 

Operational Assistants.

UPcycling Summit
1000Rostos Associação 

Ação Social
Associação/ONG

info@vintageforacause.pt

www.vintageforacause.pt
https://vintageforacause.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização
23 a 27/11

Rua Damião Góis 96 Loja B, 

96
96 Porto 4050-211

Conjunto de workshops de upcycling online focados na criação de acessórios a partir da reutilização de roupa usada. 

Todos os dias um tema novo: desde reparação a criação de sacos, máscaras e golas.

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública
quintadopassal@cm-gondomar.pt

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11

Rua Clube Naval Infante 

Dom Henrique
s/n Gondomar 4420-412

Campanha de solidariedade social cujo objetivo é o combate ao desperdício alimentar, através da conversão em vales 

alimentares 15.000€ (contrapartida Social da Sarah Trading), para agregados familiares com dificuldades e, permitir as 

compras no comércio local de Gondomar.

Campanha de Solidariedade Social e 

combate do desperdício alimentar

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11

Rua Clube Naval Infante 

Dom Henrique
s/n Gondomar 4420-412

Campanha de Solidariedade Social com o objetivo de ajudar a combater o desperdício alimentar, através da conversão 

em vales alimentares no valor de 15.000€ (contrapartida Social da Sarah Trading), para ajudar agregados familiares mais 

desfavorecidos e, permitir que as compras sejam realizadas no comércio local de Gondomar.

Santa Maria +Sustentável (+Sustainable 

Santa Maria)

Escola Superior de Saúde 

de Santa Maria

Estabelecimento de 

Ensino
https://en.santamariasaude.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Separação 

e Reciclagem

23 a 27/11 Travessa Antero de Quental 173/175 Porto 4049-024

During the 23rd and 27th of November, Santa Maria Health School will celebrate the European Week for Waste 

Reduction.

The School, in collaboration with LIPOR, has devised a prevention and sensibilization plan about urban residues 

management to be applied from now on.

These are the actions that will be implemented:

Installation of recycling bins thorough the institution;

Training sessions for students, teachers and staff;

Promotion of good practices regarding waste production and disposal;

Creation of reusable cup option for vending machines.

Campanha de solidariedade social para 

promoção de combate ao desperdício 

alimentar

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta do 

Passal - Câmara Municipal 

de Gondomar, Gondomar, 

Portugal

s/n Gondomar 4420-412 
Promoção da rede de combate ao desperdício alimentar aderindo ao projeto "Zero Desperdício" no concelho, através da 

assinatura de protocolo.

Campanha de solidariedade social e 

combate ao desperdício alimentar

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta da 

Quinta do Passal 

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta do 

Passal - Câmara Municipal 

de Gondomar, Gondomar, 

Portugal

s/n Gondomar 4420-412 
Campanha de doação  de alimentos, tendo por base a doação de bens alimentares e refeições resultantes do desperdício 

alimentar diário, no sistema da restauração e similares.

Exposição "Os Cinco Mandamentos de 

Prevenção na Produção de Resíduos"

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta da 

Quinta do Passal 

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Reutilização e preparação 

para reutilização
23 a 27/11

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta do 

Passal - Câmara Municipal 

de Gondomar, Gondomar, 

Portugal

s/n Gondomar 4420-412 

A exposição "Os Cinco mandamentos da prevenção na produção de resíduos", tem como principal objetivo, sensibilizar 

para a prevenção da produção de resíduos no ato de compra; prolongar a sua vida útil, através da reutilização, e 

promover a reciclagem, como encaminhamento preferencial.

Distribuição do autocolante “Publicidade 

aqui não”
Câmara Municipal da Maia

Administração/Autoridad

e Pública

quintadagruta@cm-maia.pt

229867180

http://www.quintadagruta.cm-

maia.pt/

https://www.cm-maia.pt/
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 27/11

Quinta da Gruta - 

Complexo de Educação 

Ambiental, Rua de João 

Maia, Avioso, Portugal

540 Maia 4475-643 Distribuição do autocolante “Publicidade aqui não" a todos os visitantes da Quinta da Gruta

Projeção de filmes alusivos à EWWR_2020 

na Câmara Municipal da Maia
Câmara Municipal da Maia

Administração/Autoridad

e Pública

quintadagruta@cm-maia.pt

229867180

http://www.quintadagruta.cm-

maia.pt/

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

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

23 a 27/11

Quinta da Gruta - 

Complexo de Educação 

Ambiental, Rua de João 

Maia, Avioso, Portugal

540 Maia 4475-643 Projeção de filmes alusivos à EWWR_2020 na Câmara Municipal da Maia

Visita guiada à exposição da EWWR_2020 

na Escola de Educação Ambiental da 

Quinta da Gruta

Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridad

e Pública

quintadagruta@cm-maia.pt

229867180

http://www.quintadagruta.cm-

maia.pt/

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

Ações de 

Limpeza|Reutilização e 

preparação para 

reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

23 a 27/11

Quinta da Gruta - 

Complexo de Educação 

Ambiental, Rua de João 

Maia, Avioso, Portugal

540 Maia 4475-643 Visita guiada à exposição da EWWR_2020 na Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta

Promover a compostagem doméstica Câmara Municipal da Maia
Administração/Autoridad

e Pública

quintadagruta@cm-maia.pt

229867180

http://www.quintadagruta.cm-

maia.pt/

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

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

23 a 27/11

Quinta da Gruta - 

Complexo de Educação 

Ambiental, Rua de João 

Maia, Avioso, Portugal

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

Soluções para a redução dos resíduos
Escola Básica Frei João de 

Vila do Conde

Estabelecimento de 

Ensino
mfpinheiro97@hotmail.com https://tinyurl.com/y5uq4al8

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 29/11 Alameda Afonso Betote Vila do Conde 4480-148

Os alunos irão pesquisar sobre os resíduos produzidos na produção de um determinado produto, à sua escolha, que 

utilizam frequentemente. Posteriormente elaborarão cartazes para informar a comunidade escola sobre os resíduos 

produzidos e apresentarão soluções para diminuir esses impactes.



Lista das Ações Inscritas na EWWR 2020

Título Nome da Instituição Tipo de entidade
Contacto (caso a ação seja aberta 

à participação do público)
Website Tema da ação Datas Rua N.º Cidade

Codigo 

Postal
Descrição da Ação

Comunicação e sensibilização
Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva

Administração/Autoridad

e Pública

https://m.facebook.com/Bibliotec

a-Municipal-Jos%C3%A9-

Marmelo-e-Silva-

191420774225804/

sandra.vieira@cm-espinho.pt

916709900

https://portal.cm-espinho.pt
Tema da Seman: Lixo 

invisivel
23 a 29/11 Avenida 24 Espinho 4500-358

Pretendemos com esta ação comunicar e sensibilizar os munícipes de Espinho para o lixo invisível que os produtos 

produzem. Terá como objetivo principal informar as pessoas que alguns produtos que consumem produzem lixo que não 

é visível na altura da compra. Com a informação veiculada, será mais fácil os consumidores tomarem melhor 

consciência deste problema,  evitando, ou repensando melhor, na altura da compra, da escolha entre os produtos que 

geram mais ou menos lixo invisível.

Campanha de Recolha de EEE
Centro Comercial Mar 

Shopping
Empresa https://www.marshopping.com/ https://www.marshopping.com/

Reutilização e preparação 

para reutilização
23 a 29/11

Avenida Dr. Óscar Lopes 

Leça da Palmeira
s/n Matosinhos 4450-337

Campanha de Recolha de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos nos Centros Comerciais do Marshopping, que serão 

reparados para doação.

Exposição "Os Cinco Mandamentos da 

Prevenção na Produção de Resíduos"

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Reutilização e preparação 

para reutilização
23 a 29/11

Centro de Educação 

Ambiental da Quinta do 

Passal - Câmara Municipal 

de Gondomar, Gondomar, 

Portugal

s/n Gondomar 4420-412 
A exposição tem como principal objetivo, sensibilizar para a prevenção da produção de resíduos no ato da compra; 

prolongar a sua vida útil, através da reutilização, e promover a reciclagem, como encaminhamento preferencial.

Universidade LIPOR LIPOR
Administração/Autoridad

e Pública

https://www.lipor.pt/pt/academi

a-online/curso/universidade-

lipor/

https://www.lipor.pt/pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte|Tema da Seman: Lixo 

invisivel

23 a27/11

Edifício Faria Sampaio Rua 

Aldeia dos Lavradores 5º 

andar

244 Valongo 4445-640

.Estimular o pensamento e o desenvolvimento de competências na área do empreendedorismo;

. Adquirir, desenvolver e consolidar conhecimentos na área da economia circular;

. Apresentar modelos de negócio no âmbito do empreendedorismo circular;

. Promover uma cultura de inovação e criatividade;

. Facilitar a todos os formandos a criação de uma rede de contactos que potencie o crescimento de aptidões 

interpessoais (comunicação, integridade, liderança), e a partilha de conhecimentos e práticas que contribuam para um 

desempenho eficiente das suas funções.

Bem-estar Invisível Centro Social Paramos Associação/ONG

paulasantos@centrosocialparam

os.org

227332090

http://www.centrosocialparamos.org

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo invisivel

23, 24, 25 e 

27/11
Rua Coração de Jesus 80 Paramos - Espinho 4500-450

23/11 e 25/11 - Grupo de Adultos - Atividades em sala com 5 utentes: preparação de 3 Arvores de Natal com cerca de 

4mts, que ficarão em exposição no Complexo Habitacional de Paramos, na Praia de Paramos e no CIC (edifício do Centro 

de Intervenção Comunitária). Este ano as arvores vão ser decoradas com CD´s.

24/11 - Dia de Visitas Domiciliarias - Entrega de um Flyer com sugestões de como aproveitar bens alimentares e entrega 

de um recipiente reutilizável com geleia de maçã.

27/11 - Sessão de sensibilização "lixo Invisível" com 5 utentes - Partilha de ementas de reaproveitamento de bens 

alimentares

Colocação de 15 Mupis do "projeto 

Embrulha"

CEA da Quinta do Passal da 

Câmara Municipal de 

Gondomar

Administração/Autoridad

e Pública

quintadopassal@cm-

gondomar.pt

224837065

https://www.cm-gondomar.pt/atividade-

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

educacao-ambiental/

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
24 a 29/11

Rua Clube Naval Infante D. 

Henrique
s/n Gondomar 4420-412 Apoio na divulgação do "Projeto Embrulha", com a colocação de 15 Mupis.

Be.Ação | Rua Sem Beatas | Hora de Agir!
Junta da Freguesia de 

Ermesinde

Administração/Autoridad

e Pública

geral@jf-ermesinde.pt

229737973
http://www.jf-ermesinde.pt/

Prevenção e Redução na 

Fonte
24 e 25/11

Rua D. António Ferreira 

Gomes
365 Ermesinde 4445-398

A Junta da Freguesia de Ermesinde sempre teve como uma das suas principais preocupações, a consciencialização da 

população para temáticas ambientais, nomeadamente a promoção da alteração de comportamentos incompatíveis com 

as boas práticas ambientais e de sustentabilidade, através de campanhas de sensibilização nas escolas e com a 

população em geral.

No âmbito da EWWR 2020 e seguindo a linha de participação estipulada, na edição do ano passado, definiu-se o 

desenvolvimento de uma campanha que fosse de encontro a uma problemática existente na cidade e a nível mundial: as 

beatas! “Por minuto, o mercado mundial produz perto de 11 milhões de cigarros. Em Portugal, no mesmo período de 

tempo, sete mil beatas vão parar ao chão.”, <em>in Jornal Público – 31/07/2016. Diariamente, somos confrontados com 

centenas de beatas atiradas, indiscriminadamente, para as ruas, jardins, parques e sarjetas, através de um gesto 

desagradável por quem é consumidor de tabaco e que se preocupa em libertar-se de um resíduo produzido por si, mas 

sem a preocupação de o colocar no lugar correto.

Com a análise desta calamidade que pesa no bem estar de todos os seres vivos, a hora de agir, sensibilizar, educar, 

comunicar e prevenir foi o mote e o objetivo principal para a continuidade no desenvolvimento desta campanha, bem 

como aliada à Lei n.º 88/2019, aprovada e que imputa coimas para quem atirar beatas para o chão, bem como define a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, designadamente de restauração e bebidas, os estabelecimentos onde 

decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar a disponibilidade de cinzeiros para o descarte 

deste tipo de resíduos.

Denominou-se esta iniciativa como: “Be.Ação – Rua Sem Beatas – Hora de Agir”. O objetivo desta ação é a sensibilização 

junto dos estabelecimentos de restauração da cidade para a problemática, ofertando e colocando um cinzeiro de parede 

no local, para que os utilizadores dos referidos estabelecimentos tivessem um ponto para deposição das beatas, colando 

posteriormente um dístico alusivo à campanha, na montra.

A entrega do dístico “Be.Ação – Rua Sem Beatas – Estabelecimento Aderente” permite criar um laço de 

comprometimento entre o espaço comercial, os utilizadores e a campanha, onde asseguram ser um ponto sensibilizado 

para esta problemática e passando a mensagem aos seus clientes.

A sensibilização também passará pela distribuição de cinzeiros de bolso pelas ruas da cidade, transmitindo a necessidade 

de deposição das beatas nos locais adequados e oferecendo uma forma dos consumidores poderem colocar estes 

resíduos, caso não haja um local próprio para tal, no sítio onde estejam.

Globalização do Lixo Invisível - 

Sensibilização

Alexandra Arnóbio 

Upcycling Project's
Cidadão

eraumavez124@sapo.pt

925321447

https://www.facebook.com/upcy

cling124/

alexandraarnobioupcycling

https://www.alexandraarnobio.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

24 e 27/11 Rua do Heroísmo 111 Porto 4300-258

O que nos propomos a fazer neste ano tão atípico são sessões digitais de oficinas online e uma ação presencial onde nos 

iremos focar no lixo invisível e sensibilizar as pessoas para esses resíduos. O nosso plano de trabalho para este ano é 

vasto e a nível global.

sessão via zoom com um dos nossos principais parceiros a ATNP, Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal, que 

possuem um Colégio, A Casa Nossa Senhora da Conceição com crianças desde o pré-escolar até ao 4.ano de escolaridade. 

Esta sessão vai ser direcionada para o corpo docente via zoom no dia 24 de Novembro da parte da tarde, para que os 

professores fiquem sensibilizados para as questões do lixo invisível. O objetivo desta sessão é que os professores no dia 

27 de Novembro abordem a questão do lixo invisível com as turmas do Colégio e façam trabalhos de upcycling com os 

respetivos resíduos.

Workshop de Prevenção de Resíduos e 

Upcycling
LIPOR

Administração/Autoridad

e Pública

educa@lipor.pt

redes sociais: 

https://www.facebook.com/Lipor

.pt/

https://www.instagram.com/lipo

r.pt/?hl=pt

https://www.lipor.pt/pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Tema da 

Seman: Lixo invisivel

25 e 26/11 Rua da Morena 714 Gondomar 4435-996

O Workshop será dinamizado em modo virtual, compreendendo uma componente teórica e uma prática.

Na componente prática, os participantes serão convidados a criar o seu próprio saco das compras com a reutilização de 

materiais. Este tem como objetivos: sensibilizar para a temática do "Lixo Invisível" e reforçar os conceitos de Upcycling 

e de Economia Circular.

Resíduos escondidos em...
Agrupamento de Escolas de 

Rio Tinto n.º3

Estabelecimento de 

Ensino
natalia.ferreira@aert3.pt http://www.aert3.pt/index.php

Tema da Seman: Lixo 

invisivel
25 e 27/11 Travessa da Cavada Nova s/n Rio Tinto 4435-162

Atividade de articulação pedagógica vertical e mentorado:

Alunos do 12º ano de Biologia criam um jogo simples que apresentam a alunos do 1º ciclo, através da plataforma TEAMS 

(videoconferência). O jogo tem por base a questão problema: quais os resíduos escondidos em... Para tal, são criados 

pelos alunos mais velhos, 5 cenários de fundo: uma imagem/desenho de oceano, solo, prato com comida com peixe e 

legumes, silhueta de corpo humano, casa,  computador ou telemóvel e cartões cada um com uma imagem de um 

resíduos.

Previamente, os alunos de cada turma do 1º ciclo devem organizar-se em cinco grupos.   Com a app "wheel decide 

online" sorteia-se a ordem de intervenção de cada grupo. O jogo inicia com o primeiro cenário de fundo e solicita-se aos 

alunos que face aos cartões de resíduos apresentados que selecionem os que se apliquem à situação, num dado tempo 

(máximo 5 minutos). De seguida, abre-se discussão ao grupo turma sobre as opções tomadas pelo grupo e no final 

apresentam-se todos os possíveis resíduos escondidos e formas de mitigação. Estas ações vão-se repetindo tendo cada 

grupo um cenário para trabalhar. De referir que os cenários oceano, solo, prato de comida, silhueta de corpo humano 

podem ser utilizados para introduzir os conceitos de cadeias e teias alimentares e fazer compreender que os resíduos 

entram nas cadeias alimentares, chegando ao Homem.

European waste prevention week 

exhibition
Município de Vila do Conde

Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

https://www.cm-viladoconde.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Prevenção e 

Redução na Fonte|Tema da 

Seman: Lixo 

invisivel|Separação e 

Reciclagem

26 a 29/11 Praça Vasco da Gama sn Vila do Conde 4480-454 European Week of Waste Prevention Exhibition at the Municipal Library

Christmas decorations Município de Vila do Conde
Administração/Autoridad

e Pública

geral@cm-viladoconde.pt

joaquim.ponte@cm-

viladoconde.pt

https://www.cm-viladoconde.pt/
Reutilização e preparação 

para reutilização
26 e 27/11 Praça Vasco da Gama sn Vila do Conde 4480-454 Online suggestions for Christmas decorations through examples of reusing some materials

Resíduos e Negócios: Uma solução 

sustentável

UPTEC - Parque de Ciência 

e Tecnologia da 

Universidade do Porto

Associação/ONG

comunicacao@uptec.up.pt

www.instagram.com/uptec_port

o/

www.facebook.com/uptec/

www.linkedin.com/company/928

526/admin/

twitter.com/uptecporto

https://uptec.up.pt/

Reutilização e preparação 

para reutilização|Separação e 

Reciclagem

26, 27 e 29/11 Rua Alfredo Allen 455/461 Porto 4200-135

Campanha de divulgação de iniciativas de redução de resíduos e criação de novos produtos, através de resíduos. Através 

de uma campanha digital, a ocorrer nas redes sociais e website, a  UPTEC vai apresentar:

iniciativas que desenvolve na comunidade  - constituída por mais de 1600 pessoas - para a sensibilização do desperdício 

e a redução de resíduos;

startups que criaram novos produtos, a partir da utilização de resíduos.


