Ficha de Inscrição (exemplar)
Proposta para o desenvolvimento de ação de sensibilização no âmbito da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR)
Esta ficha de inscrição deverá ser preenchida de forma tão clara e precisa quanto possível, mas
deverá também manter-se concisa.
Manter a descrição da sua ação clara e concisa é essencial não só para permitir a sua validação, mas
também para garantir que a ação será bem apresentada no âmbito do programa regional da Semana
Europeia para a Prevenção de Resíduos (EWWR) 2016, no caso da proposta de ação ser validada
com sucesso.
Por favor tenha em atenção: O registo por ação e por local é obrigatório para assegurar que cada
Proponente de Projeto tenha acesso às ferramentas de Comunicação da EWWR e que cada ação seja
validada e divulgada no programa da Semana.
Por favor leia e aceite as condições descritas na Carta de Participação antes de preencher esta ficha
de inscrição (disponível em anexo).
Venho por este meio aceitar e respeitar as Condições de Participação na EWWR 2016
descritas na Carta de participação da EWWR
Após o preenchimento desta ficha, deverá submeter através do formulário disponível na plataforma
de inscrição do site europeu www.ewwr.eu, seguindo o link http://www.ewwr.eu/register ou enviar
por correio eletrónico para semanaresiduos@azores.gov.pt.

O prazo de receção de candidaturas termina a 4 de novembro de 2016 (sexta-feira).
/ /
(formato DD/MM/AAAA)
Data do pedido:
Informação prática sobre o proponente de Projeto
Nome da entidade/estrutura:
Tipo de entidade/estrutura:

Nome:
Apelido:
Cargo
(caso pertença a uma empresa/instituição):
Morada
N.º
Localidade
Código postal
Cidade/Ilha

Associação/ONG
Administração/Autoridade Publica
Empresa/indústria
Estabelecimento de ensino
Cidadão individual
Outro (por exemplo: hospital, lar de idosos,
instituição cultural…) especifique

País
Email:
Telefone/Telemóvel:
Fax:
Website:
A sua proposta de ação:
Nome da ação
Tema(s) abrangido(s):
(Por favor consulte a descrição dos temas na
carta de Participação)

Evitar e reduzir a produção de resíduos na
origem
Reutilização e Preparação para reutilização
Separação de resíduos e Reciclagem

Datas da ação proposta
Sábado, 19 de novembro de 2016
Domingo, 20 de novembro de 2016
Segunda-feira, 21 de novembro de 2016
Terça-feira, 22 de novembro de 2016
Quarta-feira, 23 de novembro de 2016
Quinta-feira, 24 de novembro de 2016
Sexta-feira, 25 de novembro de 2016
Sábado, 26 de novembro de 2016
Domingo, 27 de novembro de 2016
Local exato onde a
ação terá lugar
(a constar no
programa)

Localidade
Cidade/Ilha
País

Público-alvo:

Descrição da ação:

Público interno
Público Externo:
Público em Geral
Grupo-Alvo (estudantes, profissionais,
outros – por favor especifique):

Informação Adicional – Obrigatória se se candidatar aos Troféus da EWWR
De forma a ajudar-nos a avaliar o impacto da Semana e a preparar a ação para os Troféus da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos, por favor preencha a informação adicional abaixo.
Tenha em consideração a recolha de imagens (fotos, vídeos) para que melhor possam ilustrar a ação
e facilitar desta forma a seleção por parte do júri.

O que é que torna a sua ação original ou
inovadora?
Quais os indicadores que pretende utilizar para
avaliar a sua ação?

Número de visitantes/participantes
Feedback dos visitantes/participantes (vontade
de mudar o seu comportamento)
Quantidade de resíduos evitados/recolhidos
Outros indicadores (por favor
especifique):

Como irá fazer o acompanhamento da sua ação
(avaliação quantitativa/quantitativa, relatório,
indicadores de satisfação/inquérito, etc.)?
Se possível, indique um valor estimado de
participantes na sua ação.
Como poderão outras entidades adaptar a sua
ação a outros contextos ou regiões Europeias?
De que forma é que a sua ação foi concebida
para ter um impacto duradouro?
Como irá a sua ação motivar o seu públicoalvo/público em geral?

Estou ciente e aceito que, estando a minha proposta validada com êxito, a minha ação não
será automaticamente inscrita no processo de escolha, avaliação e seleção para os troféus
da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.
Desejo que a minha ação seja incluída no processo de seleção para os troféus da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos.

Venho por este meio enviar a minha proposta para o registo no âmbito da Semana Europeia de
Prevenção de Resíduos.
Comprometo-me por este meio a respeitar as condições estabelecidas na carta de participação da
EWWR.

[Data]
[Nome]

