Semana dos Resíduos dos Açores 22 a 26 de Novembro de 2010
São Miguel
Entidade
Organizadora
Serviços de
Ambiente de São
Miguel/Parque
Natural da ilha de
São Miguel

Serviços de
Ambiente de São
Miguel/Parque
Natural da ilha de
São Miguel

Dia/Hora
23 de
Novembro
16h00

24 e 25 de
Novembro
9h00 –
17h00

Entidade
Parceira

Destinatários

Designação da Acção

Serviço de
Desenvolvimento
Agrário de São
Miguel

Técnicos superiores
Assistentes técnicos
Assistentes
operacionais

Sessão para a prevenção de resíduos e
de divulgação do sistema de gestão de
resíduos nos Açores

Autarquia da
Ribeira Grande

Todas as escolas do
concelho da Ribeira
Grande

Sensibilização para a separação de
resíduos e para o não abandono ilegal
de resíduos em local não licenciado

Objectivos
Sensibilizar o público-alvo para a
prevenção, redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos
Dar a conhecer os procedimentos
efectuados por diversos operadores
licenciados de gestão de resíduos na RAA
Implementar o PLAGER.GOV no SDASM
Distribuição de material promocional
elaborado pela Ecoteca da Ribeira
Grande:
Panfleto com indicação do destino a dar
aos RSU´s; Cartão com os horários de
recolha dos RSU´s por freguesia;
Autocolante com a indicação do n.º
verde para recolha de monstros.

Visitas a operadores de gestão de
resíduos
Serviços de
Ambiente de São
Miguel/Parque
Natural da ilha de
São Miguel

Serviços de
Ambiente de São
Miguel/Parque
Natural da ilha de
São Miguel

25 de
Novembro
9h00 –
17h00

Aterro
Intermunicipal
da Ilha de São
Miguel
Varela e Cª Lda.
Tecnovia
Ambiente

Juntas de Freguesias
da Ilha de São
Miguel

26 de
Novembro
9h30 –
15h30

Serralharia do
Outeiro
Varela e Cª Lda.
Tecnovia
Ambiente

Escola Profissional
da Santa Casa da
Misericórdia de
Ponta Delgada
(Alunos e

09h15 – Sessão Introdutória – Auditório
do LREC, a cargo da Dra. Ana Marçal
10h30 – Visita à empresa Varela e Cª
Lda.
12h30 – Almoço Livre
14h00 – Visita à empresa Tecnovia
Ambiente
15h30 – Visita ao Aterro Intermunicipal
da Ilha de São Miguel
Visitas de Estudo a operadores de
gestão de resíduos
9h30 – Visita à Serralharia Outeiro
11h00 – Visita à Varela e Cª Lda.
12h30/14h00 – Almoço livre

Dar a conhecer no local os
procedimentos efectuados por diversos
operadores licenciados de gestão de
resíduos na ilha de São Miguel

Dar a conhecer no local os
procedimentos efectuados por diversos
operadores licenciados de gestão de
resíduos na ilha de São Miguel

Professores do
ensino profissional )
Escola Profissional
de Vila Franca do
Campo
Alunos e Professores
do ensino
profissional

26 de
Novembro
13h00 –
17h00

Serviços de
Ambiente de São
Miguel/Parque
Natural da ilha de
São Miguel

26 de
Novembro
10h00

26 de
Novembro
15h00
26 de
Novembro
20h30

Junta de
Freguesia de
Nossa Senhora
do Rosário – Ecofreguesia (Lagoa)
e Divisão de
Acção Social de
Lagoa
Junta de
Freguesia de
Ginetes – Ecofreguesia (PDL)
Junta de
Freguesia de
Santa Clara (PDL)

Beneficiários do
projecto “Eu na
comunidade” –
Acção Social

14h00 – Visita à Tecnovia Ambiente
Visitas de Estudo a operadores de
gestão de resíduos
13h00 - Visita à Serralharia Outeiro
14h30 - Visita à Varela e Cª Lda.
16h00 – Visita à Tecnovia Ambiente

Sessão de sensibilização para a
prevenção de resíduos e de divulgação
do sistema de gestão de resíduos nos
Açores
Abordagem ao Programa Eco-freguesias

Sensibilizar o público-alvo para a
prevenção, redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos
Dar a conhecer os procedimentos
efectuados por diversos operadores
licenciados de gestão de resíduos na RAA

Destinatários

Designação da Acção

Objectivos

População em geral

Apresentação do filme “Condomínio da
Terra” e distribuição de folhetos
“Cuidar do lixo não é um bicho-de-setecabeças” no auditório Municipal das
Velas.

Alunos e população
em geral

Actividades diversas com a Escola
Básica e Integrada da Calheta, em
parceria com a Câmara Municipal da
Calheta, no âmbito do programa “EcoEscolas”, com vista à solução da
utilização e reutilização de resíduos

Público em geral
Trabalhadores de
construção civil
Lavradores
Público em geral

São Jorge
Entidade
Organizadora
Serviço de
Ambiente de são
Jorge

Serviço de
Ambiente de são
Jorge

Dia/Hora

Dia 26 às
21:15 e às
22:15

Dias 22 a
26, manhã
e tarde

Entidade
Parceira
Câmara
Municipal das
Velas

Escola Básica e
Integrada da
Calheta, Câmara
Municipal da
Calheta

Sensibilização da população em geral
para a problemática dos resíduos e para
a necessidade de se encarar a crise
ambiental mundial, não como um
problema do ambiente, mas como um
problema da Comunidade dos Homens
Educação e sensibilização dos alunos e da
população em geral para a problemática
dos resíduos, incentivando-os a
recorrerem à reutilização dos resíduos
como solução minimizadora da produção
de resíduos.

como forma de manter o Concelho da
Calheta mais limpo.
Dias 22 a
26, manhã
e tarde

AMI

Serviço de
Ambiente de são
Jorge

Dia 25 à
tarde

Comunidade local e
escolas

Recolha de tinteiros, tonners, baterias
de telemóveis e de radiografias junto da
comunidade local e das escolas

Colaborar com a AMI na concretização
dos seus objectivos humanitários e nas
suas campanhas de reciclagem,
envolvendo e sensibilizando a
comunidade local e escolas.

Escola
Profissional da
Ilha de São Jorge

Alunos da Escola
Profissional da Ilha
de São Jorge

Apresentação do documentário
brasileiro "Consumo Responsável",
seguido de discussão sobre o mesmo e
incentivo às turmas de do Curso de
Energias Renováveis para a construção
de um aquecedor solar para a água da
escola. Distribuição de folhetos “Cuidar
do lixo não é um bicho-de-setecabeças” no auditório Municipal das
Velas.

Educação e sensibilização dos alunos
para a problemática dos resíduos,
incentivando-os a recorrerem à
reutilização dos resíduos como solução
minimizadora da produção de resíduos e
como solução de produção de energia.

Entidade
Parceira

Destinatários

Designação da Acção

Objectivos

Serviço de
Ambiente de são
Jorge

Flores
Entidade
Organizadora

Serviço de
Ambiente das
Flores

Serviço de
Ambiente das
Flores

Dia/Hora

24 de
Novembro,
14:00h.

25 de
Novembro,
20:30h

Câmara
Municipal das
Lajes das Flores

População em geral

Câmara
Municipal de
Santa Cruz das
Flores

População em geral

Sessão na Câmara Municipal das Lajes
das Flores
Apresentação de um Powerpoint sobre
a recolha selectiva de resíduos e o
funcionamento do futuro Centro de
Processamento de Resíduos.
Apresentação pela empresa “Varela”
sobre a sua actividade de recolha de
resíduos na ilha das Flores
Apresentação pela Câmara Municipal
sobre a recolha de resíduos e as
alterações futuras com a entrada da
recolha selectiva de resíduos.
Sessão na Câmara Municipal de Santa
Cruz das Flores Apresentação de um
Powerpoint sobre a recolha selectiva de
resíduos e o funcionamento do futuro
Centro de Processamento de Resíduos.

Sensibilização da população em geral
para a problemática dos resíduos

Sensibilização da população em geral
para a problemática dos resíduos

Serviço de
Ambiente das
Flores

26 de
Novembro

Apresentação pela empresa “Varela”
sobre a sua actividade de recolha de
resíduos na ilha das Flores
Apresentação pela Câmara Municipal
sobre a recolha de resíduos e as
alterações futuras com a entrada da
recolha selectiva de resíduos.
Apresentação nas Escolas de Santa Cruz
e das Lajes sobre a importância da
gestão dos resíduos. Será efectuado um
jogo com os alunos sobre a separação
de resíduos
Será efectuada com os alunos uma
acção sobre a elaboração de papel
reciclado.

Escolas de Santa
Cruz e das Lajes

População escolar

Educação e sensibilização dos alunos
para a problemática dos resíduos

Entidade
Parceira

Destinatários

Designação da Acção

Objectivos

Departamentos
do GRA

Interlocutores da
Comissão de
Acompanhamento
do Plager.GOV

Reunião da Comissão de
Acompanhamento do Plager.GOV e
uma visita técnica à central de triagem
de resíduos de embalagens da Horta

Avaliar e melhorar o desempenho da
Administração Pública Regional matéria
de resíduos

Todos os
interveniente na
produção, gestão e
sensibilização sobre
resíduos

Sessão pública de apresentação da
proposta do Web site Resíduos no
Jardim Botânico do Faial (ver programa)

Apresentar a proposta de Web site
Resíduos, portal de referência nos
Açores, e recolher contributos
Conhecer a inspecção e fiscalização em
ambiente/resíduos nas Canárias Debater
a inovação na valorização de resíduos em
ilhas

Chefe de fila e sócio
do Sigestein

3ª reunião do comité executivo do
projecto Sigestein, do programa PCT
MAC, cujo objectivo é a criação do Web
site Resíduos, portal de referência nos
Açores

Alunos da Escola
Secundária Manuel
de Arriaga, em

Sessão educativa sobre resíduos,
seguida do visionamento do filme “ O
que acontece aos Resíduos nos Açores -

Faial
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Direcção Regional
do Ambiente

18 de
Novembro
das 9h15 às
15h45

Direcção Regional
do Ambiente

23 de
Novembro
das 9h00 às
12h30

Direcção Regional
do Ambiente

24 de
Novembro
das 9h30às
11h30

Parque Natural do
Faial

22 de
Novembro:

Adeliaçor
Agencia de
Protección del
Medio Urbano y
Natural das
Canarias
Escola
Secundária
Manuel de

Acompanhar a execução do projecto
Sigestein

- Exemplificar a correcta utilização de
ecopontos;

09h30

22 de
Novembro:
Parque Natural do
Faial

14h00;
15h30.

24 de
Novembro
Parque Natural do
Faial

14h00;
15h30.

Câmara Municipal
da Horta

27 de
Novembro:

Arriaga

regime UNECA

Passa por si valorizá-los.”

Alunos da Escola
Profissional da Horta

Visita de estudo ao Ponto de Recolha e
armazenamento de óleos usados e
pneus e ao Ecocentro de Resíduos de
Equipamentos e Eléctricos e
Electrónicos (REE) da empresa Varela &
Ca Lda, operador destes resíduos para a
ilha do Faial.

Alunos da Escola
Profissional da Horta

Visita de estudo ao Ponto de Recolha e
armazenamento de óleos usados e
pneus e ao Ecocentro de Resíduos de
Equipamentos e Eléctricos e
Electrónicos (REEE) da empresa Varela
& Ca Lda, operador destes resíduos
para a ilha do Faial.

Varela & Ca Lda;
Escola
Profissional da
Horta.

Varela & Ca Lda;
Escola
Profissional da
Horta

Parque Natural
do Faial

População em geral
(mediante inscrição)

Dia Verde - Dia Sem Compras.

População em geral
(mediante inscrição)

Visita à Central de Triagem e
Processamento de Resíduos.

14h00

Parque Natural do
Faial

27 de
Novembro:
16h00

Câmara
Municipal da
Horta

- Incentivar a separação dos resíduos;
- Dar a conhecer a política dos 3 R’s;
- Sensibilizar para a problemática dos
resíduos;
- Dar a conhecer as soluções de gestão de
resíduos existentes nos Açores.
-Alertar para a importância do correcto
encaminhamento deste tipo de resíduos;
- Dar a conhecer o destino
final/tratamento dos equipamentos em
fim de vida;
- Incentivar a separação dos resíduos e
entrega em local adequado.

-Alertar para a importância do correcto
encaminhamento deste tipo de resíduos;
- Dar a conhecer o destino
final/tratamento dos equipamentos em
fim de vida;
- Incentivar a separação dos resíduos e
entrega em local adequado.

-Sensibilizar a população para a um
consumo mais sustentável, com vista à
preservação dos recursos naturais e à
redução da produção de resíduos;
- Estimular a prática da redução e
reutilização através de exemplos
práticos.

- Dar a conhecer à população o processo
de separação e tratamento realizado aos
RSU´s após a sua separação e colocação

no Ecoponto;
- Incentivar a separação de resíduos e
informar quanto ao percurso dos
materiais.

Terceira
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Entidade
Parceira

Destinatários

Designação da Acção

Serviço de
Ambiente da
Terceira

Ecoteca da
Terceira

Eco-escolas da ilha
Terceira (2ºciclo)

Oficina de compostagem

Serviço de
Ambiente da
Terceira

Ecoteca da
Terceira

Eco-escolas da ilha
Terceira (3º ciclo e
secundário)

Visualização do filme elaborado pela
DRA seguida de debate.

Serviço de
Ambiente da
Terceira

Ecoteca da
Terceira
FAV

Empresários e
trabalhadores
agrícolas

Afixação de cartaz e T-shirts e panfletos
da Valorfito

Entidade
Parceira

Destinatários

Designação da Acção

---

Objectivos
Consciencializar os participantes para a
necessidade de aproveitar os resíduos
orgânicos para compostagem para
posterior aplicação em agricultura e
redução de deposição de orgânicos em
aterro.
Desmistificar a gestão dos resíduos
sólidos urbanos nos Açores, discutir as
vantagens da separação desses mesmos
resíduos.
Promover o correcto encaminhamento
de embalagens de produtos
fitofarmacêuticos

Graciosa
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

“O dia de uma lata de alumínio”
Cabaz de compras sustentável
Roda da Sustentabilidade
Ecoteca da
Graciosa

Ecoteca da

9h30

das

16:00

Crianças dos 7 aos
10 anos.

População em geral.

Oficinas de boas práticas (aplicação da
Regra dos 3R’s): Fabrico doméstico de
velas
Coreografia “Canção da Terra”

Recolha e distribuição de pilhões e

Objectivos
Este programa visa contribuir para a
sensibilização dos jovens para a
problemática dos resíduos e a
necessidade premente da sua redução.
Durante esta semana, as acções têm
como principais objectivos a adopção de
boas práticas com vista à prevenção
(produzir menos em quantidade e
perigosidade) e à reciclagem, através de
acções concretas, promovendo a
alteração de comportamentos tendo em
vista a conservação da natureza.
Incentivar a separação de resíduos.

Graciosa

às 18:00,
nos
dias
úteis.

contentores
Recolha e distribuição pelos diversos
serviços de pilhões e de contentores da
AMI para a recolha de consumíveis
informáticos e de telemóveis
inutilizados, junto dos comerciantes,
entidades públicas e privadas, escolas,
associações, etc

Santa Maria
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Entidade
Parceira

Parque Natural de
Santa Maria

Novembro
2010

Jornal “O
Baluarte de
Santa Maria”

População em geral

Parque Natural de
Santa Maria

22 a 26 de
Novembro

Emissora de
Rádio Clube Asas
do Atlântico.

População em geral

Spots Publicitários de Dicas Verdes.

Parque Natural de
Santa Maria

25 de
Novembro

---

Crianças do 1º ao 4º
ano do 1º ciclo de
escolaridade

Atelier “Eco animais”

Destinatários

Designação da Acção

Objectivos

População escolar

Elaboração de papel reciclado

Exemplificar uma operação de
reciclagem: a do papel

População em geral

Visualização do filme elaborado pela
DRA “O que acontece aos resíduos nos
Açores? Passa por si valorizá-los!”
seguida de debate
Sessão de esclarecimento sobre a
correcta utilização de ecopontos

Destinatários

Designação da Acção

Artigo para o Jornal local “O Baluarte”

Objectivos
- Informar a população local da Semana
Europeia de Prevenção de Resíduos;
- Alertar para acções “verdes” no dia-adia.
- Sensibilizar a população para a redução
de produção de resíduos e para a sua
valorização.
-Sensibilizar para a política dos 3 R’s,
especificamente para reutilização.
- Desenvolver a capacidade criativa
alertando para a importância da
Reutilização.

Corvo
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Parque Natural do
Corvo

Dia 23
15:00h

Parque Natural do
Corvo

Dia 24
20:30h

Entidade
Parceira
Escola BI
Mouzinho
Silveira

---

Dar a conhecer as soluções de gestão de
resíduos existentes nos Açores
Exemplificar a correcta utilização de
ecopontos e a separação dos resíduos

Parque Natural do
Corvo

Dia 25
16:00h

Parque Natural do
Corvo

Dia 26
das 9 às
12:00h

Escola BI
Mouzinho
Silveira / SPEA

---

População escolar

População em geral

Elaboração de sabão a partir de óleos
usados
Distribuição de pilhões junto dos
comerciantes, escola, associações,
empresas, etc.

Exemplificar uma operação de
reciclagem/reutilização de um resíduo: o
óleo

Incentivar a separação dos resíduos

Pico
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Entidade
Parceira

Parque Natural do
Pico

22
Novembro

---

Parque Natural do
Pico

dia 25
Novembro
às 15h30m

ATL do Salão
Recreativo dos
Toledos

Parque Natural do
Pico

Parque Natural do
Pico

26
Novembro

22 a 26
Novembro

---

---

Destinatários

Designação da Acção

Objectivos

Instituições
educativas

Infomail destacando a Semana dos
Resíduos dos Açores

Reforçar a importância da política de
redução e reutilização de resíduos e
oferecer o apoio técnico do PNIP para a
preparação e dinamização de sessões e
visitas de estudo sobre esta temática

Crianças do ATL

Sessões de reutilização e reciclagem de
resíduos

Promover a reutilização e reciclagem de
resíduos em actividades lúdicas

População em geral

Produção de um documento em
formato digital e/ou em cartaz que
compile o destino adequado para ao
resíduos produzidos no Pico

Dar a conhecer as informações
relacionadas com as diferentes tipologias
de resíduos e o destino adequado na ilha
do Pico para cada uma delas, para
distribuição dos cartazes pelas autarquias
e locais públicos e distribuição do
documento digital via email para todas as
mailing lists dos nossos serviços

População em geral

Distribuição de folhetos informativos
por diversos locais públicos da ilha
(autarquias, cafés, restauração,
comércio, RIAC, …).

Sensibilizar a população para a redução
de produção de resíduos e para a sua
valorização.

