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Introdução

Prevenção
e Redução

Preparação
para Reutilização

Reciclagem
Outros tipos de Valorização

ordem de prioridades

A política e a legislação em matéria de resíduos devem
respeitar a seguinte ordem de prioridades no que se refere às
opções de prevenção e gestão de resíduos:

Connamento Seguro ( Eliminação)

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020),
aprovado pela Portaria n.º 187 -A/2014, de 17 de setembro,
consagra a estratégia para os resíduos urbanos em Portugal
Continental no período 2014 a 2020, estabelece a visão, os
objetivos, as metas globais e as metas especícas por Sistema
de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU).
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Metas Resíduos do Nordeste
Indicador

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

2016

2017

2018

2019

2020

76

77

78

79

80

RUB depositado em aterro

14

13

12

11

10

Retomas de embalagens
de recolha seletiva

20

23

29

37

42

Preparação para Reutilização
e Reciclagem

A Comissão Europeia (CE) adotou em dezembro de 2015 um
pacote estratégico para a economia circular, que veio
estabelecer uma referência para apoiar a transição para
uma economia circular na União Europeia (UE).

75% dos resíduos
de embalagem
reciclados
65% dos RU
serão
reciclados
Max 10% total
de resíduos
em aterros

EU em 2030

Aumento mínimo global
para 50% (peso)
Relativo a preparação para
reutilizaçãoe reciclagem de RU
Aumento mínimo global
para 70% (peso)
dos resíduos embalagens
Redução 35%
quantidade de RUB’s em peso,
relativo a 1995

PT em 2020

A Economia Circular pode ser denida como um sistema onde
a extração, consumo e comércio são desenhados para
diminuir a extração de recursos chave (combustíveis fósseis,
matérias primas, água, terra, ambiente), minimizando os
impactes ambientais e na saúde.
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Atualmente a economia caracteriza-se por ser linear, onde
se promove o desperdício de recursos, pois são extraídos,
transformados em produtos, usados e depositados enquanto
resíduos, baseado no modelo “take, make and dispose”.

Matéria Prima

Design

Produção,
Remanufactura

Reciclagem

Distribuição

Recolha

Consumo, uso,
reutilização,
reparação

A essência da losoa circular é a necessidade de passar de
uma economia onde se perde e se desperdiça, para uma
economia circular. Nesta abordagem, os produtos durarão
mais tempo, os materiais serão utilizados num ciclo sem m,
tirando o máximo rendimento possível daquilo que já existe
na economia (exemplo: equipamentos, máquinas).

Economia circular: vantagem sobre a economia linear
http://pt.euronews.com/2017/06/05/economia-circular-aproveita-mais-recursos-do-que-economia-linear
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São os cidadãos, que inuenciam a "oferta no mercado",
enquanto utilizadores e consumidores de produtos e serviços.
Neste sentido, a Economia Circular, traduz-se numa
oportunidade para perceber e mudar hábitos de consumo,
através do acesso a novas opções de escolha e da
responsabilização pelo ambiente que os rodeia.

Economia circular: espaço que nós desperdiçamos
https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/circular-economy-the-space-we-waste

Porquê comprar um bem se podemos pagar um serviço,
alugar ou fazer um uso partilhado.
Alguns exemplos:
Comprar ciclos de lavagem de roupa;
Alugar um berbequim;
Reparar um produto, atualizá-lo em vez de comprar um novo.

Resolução do Conselho de Ministros n.º141/2018
Aprova as medidas para promover a utilização mais sustentável
de recursos e da adoção de soluções circulares na Administração
Pública, designadamente a redução do
consumo de papel, demais consumíveis de
impressão e produtos de plástico,
privilegiando a proteção ambiental, a
otimização de processos e a modernização Plano de ação para a economia
circular em Portugal
de procedimentos administrativos.
http://eco.nomia.pt/
6
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1. Objetivos do PSA 2019:
Concretizar os princípios de Economia Circular na gestão de resíduos;
Reforçar a estratégia de comunicação, de forma a elevar a
percepção do gesto da separação seletiva no cidadão/consumidor;
Dar continuidade às ações desenvolvidas nos Planos anteriores;
Promover o contato com os 13 municípios no exercício da
responsabilidade global, no domínio dos resíduos;
Divulgar o sistema de recolha seletiva de forma a mobilizar os jovens
para para a mudança de hábitos associados à separação de resíduos.
Estimular e apoiar o envolvimento da população na missão da
recolha seletiva multimaterial;
Divulgar os meios e infraestruturas disponíveis, no âmbito da
prevenção, recolha, tratamento, valorização e eliminação de
resíduos urbanos;
Propiciar a realização de trabalhos e estudos interdisciplinares,
contribuam para a construção e partilha de conhecimento no
âmbito da gestão de resíduos;

7
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Continuação...
Atuar nos uxos especícos de resíduos (têxteis, embalagens,
óleos alimentares usados);
Incutir noções, hábitos e práticas de reciclagem orgânica,
orientando para o saber fazer compostagem;
Promover a produção e consumo sustentáveis, com a promoção
do diálogo sobre economia circular no setor da gestão de
resíduos;
Contribuir para escolhas ambientalmente conscientes de bens e
serviços;
Atuar na minimização da produção e otimização da gestão de
resíduos, com vista à redução de custos (ambientais e
económicos) e criação de valor;
Acelerar a transição para a Economia Circular, através do
envolvimento em linha de diferentes públicos-alvo;
Contribuir para uma cultura responsável ambientalmente e
inclusiva.
De forma a contribuir para os objetivos mencionados
anteriormente, esta mudança necessita de ser feita
com a colaboração de todos!

2. Destinatários
As ações do Plano de Sensibilização Ambiental são diferenciadas
por grupos alvo, nomeadamente:
Autoridades públicas locais;
Público em geral;
População Escolar;
Horeca;
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPPS).
8
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3.Recolha Indiferenciada vs. Recolha Seletiva
2003 a 2018
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4. Estado de Arte no Sistema Resíduos do Nordeste
Relativamente à situação atual, destacamos os seguintes tópicos:
Variação das quantidades de resíduos produzidas anualmente;
O parque de contentores instalados aumentou em relação aos
últimos anos.

Evolução do nº de Ecopontos
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Continuação ...
No sentido de abranger toda a população, a Resíduos do
Nordeste, diferencia a sensibilização em função do uxo de
resíduos e dos grupos alvo, incidindo sobretudo nas faixas
etárias mais baixas de forma a obter repercussão nas mais altas.

Todas as fotograas das ações realizadas estão disponíveis em
https://www.facebook.com/residuosdonordeste.pt/photos
http://www.residuosdonordeste.pt/
11
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5. Objetivos do Plano de Ação de 2019
Prevenir a produção de resíduos, promovendo ações de
reutilização e de compostagem doméstica;
Aumentar a taxa de reciclagem;
Incentivar a população em geral para a separação seletiva;
Dar continuidade e melhorar as ações desenvolvidas anteriormente.

6.Ferramentas de Comunicação
Tipo de informação
Público-alvo
Autoridades públicas locais;
Público em geral;
População Escolar;
IPSS;
HORECA.

12

Prevenção da produção de resíduos urbanos.
Aumento da utilidade dos produtos e bens,
através da reutilização.
Prolongamento da vida útil dos produtos
e bens através da reparação.
Reforço da importância da separação e
encaminhamento seguro dos Óleos
Alimentares Usados (OAU),
regras de utilização dos ecopontos e oleões.
Dar a conhecer a gestão ambiental no
domínio dos resíduos, água, energia,
através de exemplos.

Canais de comunicação
Internet (website)
Newsletters
Rádio (spots)
Escolas (Concursos)
Eventos (Cursos, palestras)
Visitas de estudo
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7.Destaques
Há ainda a destacar o elevado número de ações de
sensibilização e visitas às infraestruturas de tratamento,
valorização e eliminação de resíduos urbanos do Sistema que
em 2018, envolveram cerca de 2500 visitantes. Signica isto
que cada vez mais o tema “Resíduos” é abordado na formação
escolar e prossional.

Ações 2018

5%

5%

10%

80%

13
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Ensino básico

Ensino Universitário

Técnicos

População em geral
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Continuação...
De Janeiro a Dezembro a Resíduos do Nordeste, organizou e/ou
participou em diversas ações, nomeadamente:
Visita ao Parque Ambiental do Nordeste Transmontano- Escola
Prossional de Agricultura e D. Rural de Carvalhais.
Visita ao Parque Ambiental do Nordeste Transmontano- Alunos do
curso de Eng.ª do Ambiente e CTeSP Gestão do Ambiente ( IPB ).
Separação seletiva - Tua Limpa.
Encontro de Técnicos do Setor dos Resíduos.Curso de
Compostagem Doméstica: 5 de junho de 2018.
Apresentação Pública da Campanha Educar para uma Economia
Circular.

Teatro de Rua Separação Seletiva / Distribuição de Canecas
Reutilizáveis - Vila Flor.
Teatro de Rua Separação Seletiva / Distribuição de Canecas
Reutilizáveis - Carrazeda de Ansiães.
Expositor Resíduos do Nordeste / Entrega de Garrafas de Água /
Distribuição de Canecas Reutilizáveis - Rural Castanea, Vinhais.
"Amêndoa Douro com Futuro" em Vila Nova de Foz Côa.
Dia da Economia da Circular na Escola de Sendim.
14
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Continuação...
Expositor Resíduos do Nordeste / Workshop compostagem
/Teatro de rua alusivo à separação seletiva / Entrega de trios para
reciclagem - Bragança / Norcaça - Norpesca - Norcastanha.
Apresentação da campanha “Educar para uma Economia
Circular”-Miranda do Douro.
Mercadinho de excedentes na escola / Implementação do processo
de Compostagem Doméstica - Jardim de Infância de Mirandela.
Um medicamento fora de uso tem mais vida do que imaginas.
Mercadinho de excedentes na escola / Implementação do processo
de Compostagem Doméstica - Escola do convento Mirandela.

Workshop de produção de sabão a partir de OAU - Miranda do Douro.
APRESENTAÇÃO DO PROJETO “EDUCAR PARA UMA ECONOMIA
CIRCULAR” - Escola primária de Vila Nova de Foz Côa.
Ação de compostagem Quinta Daniel – Vila Nova de Foz CôaAção
de compostagem Quinta do Vale Meão – Vila Nova de Foz Côa.
Apresentação da campanha “Educar para uma Economia
Circular”- Vila Nova de Foz Côa.
Teatro de Rua "Separar para Reciclar" - Vila Nova de Foz Côa.
Apresentação da campanha “Educar para uma Economia
Circular”-Torre de Moncorvo.
15
7

Plano de Sensibilização Ambiental 2019

Continuação...
Quantidades Recolhidas
Concursos de Sensibilização Ambiental
(2005-2018)

14.649,00

12.000
10.000

Kg 8.000
6.000
4.000
2.000

6.599,00

Pilhas

14.000

Óleos Alimentares Usados

16.000

0

Resíduo

8.Plano de Ação para 2019
8.1. «Urban Waste Art»
Objetivos:
Aumentar a utilidade dos produtos e bens, através da reutilização;
Prolongar a vida útil dos produtos e bens através da reparação;
Dar a conhecer os princípios da Economia Circular;
Incentivar a prevenção da produção de resíduos urbanos;

16
7

Plano de Sensibilização Ambiental 2019

Continuação...
Valorizar o trabalho desenvolvido pelas Escolas ou Instituições
equivalentes;
Fortalecer a comunicação entre a Resíduos do Nordeste e a
Comunidade;

Ação:
A ação consiste em reutilizar e/ou reparar bens e materiais e
transforma-los em obras de arte originais;
A Resíduos do Nordeste fornece toda a logística e material
necessário para a elaboração dos trabalhos de arte;
Os trabalhos devem ter a identidade da região; no âmbito da
Semana do Ambiente;
As obras de arte serão expostas em meio urbano, nos locais a
designar pelas Câmaras Municipais.
As ações constituirão uma exposição permanente da Resíduos do
Nordeste, como um exemplo prático do slogan “Menos signica
Mais”, ou seja, evitar a produção de resíduos traduz-se em ganhos
ambientais e económicos.

Fluxos principais estratégicos
São uxos de materiais ou resíduos que se consideram estratégicos
para promoção de ações de prevenção. É sobre estes uxos, onde
as mudanças de comportamento produzirão um efeito importante
em termos de prevenção de resíduos.

17
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Continuação...
Nesta atividade serão utilizados três dos uxos principais:
Papel/cartão;
Vidro;
Reutilização de embalagens plásticas de utilização única, ou descartável;
Reutilização e reparação de produtos para alargar a sua vida útil.
(exemplos, mobiliário, Equipamentos Elétricos e Eletrónicos fora de uso).

Destinatários:
Instituições de Ensino ou equivalente.

Realização:
A candidatura deve ser formalizada até ao dia 02 de dezembro de 2019.
Este Concurso é uma realização da empresa Resíduos do Nordeste
e tem início dia 1 de fevereiro de 2019 e termina dia 31 de
dezembro de 2019.
A ação será divulgada nos agrupamentos/Escolas, ou equivalente
dos 13 concelhos da área de intervenção da Resíduos do Nordeste.

Prémios:
500 euros para implementação de soluções alternativas (embalagens
reutilizáveis) às embalagens plásticas de utilização única, ou descartável;
200 euros para implementação de soluções alternativas (embalagens
reutilizáveis) às embalagens plásticas de utilização única, ou descartável;
Diploma de mérito a todos os participantes.

18
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8.Plano de Ação para 2019
8.2. Concurso “Gestão Ambiental na Escola”
Objetivos:
Facilitar a comunicação entre as Escolas e a Resíduos do Nordeste;
Dar continuidade à gestão ambiental já implementada nas
Escolas que participam no Plano de Sensibilização Ambiental;
Prevenir a produção de resíduos urbanos, através de ações de
redução e reutilização;
Promover a gestão de resíduos urbanos, e dos uxos pilhas e OAU
produzidos nas Escolas;
Desenvolver ações de promoção da compostagem doméstica;
Produzir composto de qualidade para os jardins das Escolas;
Consciencializar os jovens para a importância da recolha seletiva
de resíduos;
Apoiar no desenvolvimento e implementação de medidas de
racionalização de recursos (eletricidade, água, combustível) na
Escola;
Reduzir os custos diretos das Escolas resultantes do desperdício
de recursos, como a água e a energia;
Diminuir a quantidade de resíduos recicláveis no aterro sanitário;
Sensibilizar os alunos, professores, funcionários e encarregados
de educação para a importância das boas práticas ambientais nas
escolas;
Encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas
escolas na melhoria do seu desempenho ambiental e
sensibilização da comunidade.

19
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Continuação ...
Ação
Divulgar a ação nos agrupamentos/Escolas dos 13 concelhos da
área de intervenção da Resíduos do Nordeste;
Após receção das inscrições serão distribuídos os contentores
para recolha de OAU e para recolha de pilhas;
A gestão ambiental compreende a gestão no domínio dos resíduos,
água, energia;
As ações preconizadas pelas Escolas serão avaliadas de acordo com
os critérios do Regulamento do presente concurso, vide Anexo I.
As pilhas e o OAU serão recolhidos pela Resíduos do Nordeste,
sempre que a Escola solicite a recolha;
Realização de Sessões de esclarecimento.

20
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8.Plano de Ação para 2019
8.3. Programa “Embalagens Reutilizáveis“

Com vista a concretizar uma das
medidas da Resolução do Conselho de
Ministros n.º141/2018, de 26 de outubro,
a Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., dá
início a um conjunto de ações
identicadas como prioritárias para
concretizar a diminuição de produtos de
plástico, nomeadamente às embalagens
de utilização única.

Objectivos:
Substituir o consumo de embalagens
de utilização única por embalagens
reutilizáveis;
Envolver e motivar a adesão à
continuidade dos municípios que
integram a Resíduos do Nordeste, e
das restantes partes interessadas;
Constituir um elemento facilitador
para a implementação de soluções
circulares na Administração
Pública.

21
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Continuação ...
Ação:
Sensibilizar em contexto de trabalho, com posterior entrega de
embalagens reutilizáveis, adequadas às necessidades dos
trabalhadores que integram as diversas atividades da Empresa;
Comunicar, através das redes sociais, apelando para a
necessidade de “mudar” hábitos;
Quanticar anualmente as emissões e os resíduos evitados;
Orientar e apoiar a concretização do Programa “Embalagens
Reutilizáveis” nos 13 municípios.
Público-Alvo:
Comunidade interna Resíduos do Nordeste;
Partes interessadas (exemplo: Câmaras Municipais, prestadores
de serviço, fornecedores);
População em geral.

22

Plano de Sensibilização Ambiental 2019

8.Plano de Ação para 2019
8.4. Escola Electrão
Já estão abertas as inscrições para a 6ª edição da "Escola
Electrão" que, mais uma vez, conta com o apoio da Direção
Geral da Educação e da Agência Portuguesa do Ambiente.
Os objetivos da 6ª edição da "Escola Electrão" são a
sensibilização e o envolvimento da comunidade educativa
no esforço global da reciclagem dos Resíduos de
Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE) e das pilhas usadas.
Para inscrever a sua escola, até 31 de Maio, envie-nos o
Formulário que deve ser preenchido, gravado para o
ambiente de trabalho e enviado para o e-mail:
comunicacao@electrao.pt
Todas as recolhas efetuadas no âmbito do ano letivo
2018/2019, serão contabilizadas nesta edição para a
quanticação nal.
Resultados:
Até à data foram recolhidas cerca de 9.3 toneladas de REEE.
Para mais informações consulte o Regulamento e a sua Adenda.

http://www.amb3e.pt/participar/escola/
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8.Plano de Ação para 2019
8.5. Recuperação de toners, tinteiros e telemóveis
AMI e EMPTTYMAN - Objetivos:
A Fundação AMI iniciou um projeto de reciclagem de
consumíveis informáticos – tinteiros e toners – e de
telemóveis – avariados ou em desuso. Este projeto permite
defender o ambiente – já que estes materiais contêm resíduos
perigosos – ao mesmo tempo que é uma fonte de
nanciamento para os projetos humanitários e de ação social
que a AMI desenvolve dentro e fora de Portugal.
Site: http://www.ami.org.pt/
O Emptyman é um projeto que nasce com o apoio da Abraço
que é uma organização não-governamental sem ns
lucrativos de prestação de serviços na área da SIDA. Tem
como nalidade contribuir para um ambiente melhor,
propondo-se a recolher e reciclar os consumíveis usados de
impressoras, quer a jacto de tinta ou lazer.
Site: http://www.emptyman.pt/
Ação
Distribuição de embalagens nas Câmaras Municipais.
As entidades que colaborem com a AMI e a Emptyman não terão
de suportar nenhum encargo.

Destinatários: Instituições Públicas
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8.Plano de Ação para 2019
8.6. Eco Estabelecimento
Os estabelecimentos comerciais
de restauração e bebidas são uma
fonte signicativa de produção de
resíduos, pelo que se torna
imperativa a promoção de boas
práticas para a prevenção e
separação dos resíduos produzidos
nestes estabelecimentos.
A ação tem como objetivo promover e divulgar a separação de
resíduos nos estabelecimentos comerciais de restauração e
bebidas e consiste na atribuição de um “autocolante/diploma”
para que os estabelecimentos separem seletivamente os
resíduos. Ver Anexo n.º II.
Passados estes anos importa agora reforçar a promoção de
boas práticas para a prevenção e separação dos resíduos
produzidos nos estabelecimentos de restauração e bebidas,
alargando também os resíduos abrangidos à recolha de óleos
alimentares usados.
Por outro lado, não podemos ignorar que as metas para a
recolha seletiva estabelecidas na proposta do PERSU 2020 Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (2020) exigem o
envolvimento e participação de toda a sociedade.

A Ação “Eco-EstabelecimentoEco” será apresentada
publicamente em dia, hora e local a denir.
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8.Plano de Ação para 2019
8.7. Eco Eventos
Fatores que justicam a ação:
Manter uma presença concertada em festivais, provas
desportivas e demais eventos, garantindo eventos com maior
taxa de separação dos resíduos de embalagens.
Ação:
A organização é da responsabilidade da Resíduos do Nordeste,
em colaboração com a Sociedade Ponto Verde.
Será prestado todo o apoio necessário à correta separação de
resíduos desde a montagem, durante o evento e na desmontagem.
Será fornecido o equipamento necessário, sendo:
Material didático (banners e outros);
Trios de ecopontos domésticos, a colocar estrategicamente
no recinto;
Estruturas “apelativas” com contentores, no exterior, de forma
a depositar os resíduos de embalagem previamente separados,
que por sua vez são encaminhados para a reciclagem.
Destinatários:
Organizadores de Eventos & Festivais
e População em Geral.
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Anexo I
Regulamento ‘‘Gestão Ambiental na Escola’’
Disposições Gerais
O Concurso ‘‘Gestão Ambiental na Escola’’, destina-se a
reconhecer e distinguir o contributo da comunidade Escolar
na gestão ambiental da Escola, e ainda a participação em
projetos de índole ambiental promovidos quer por entidades
públicas ou privadas, bem como, trabalhos e iniciativas das
próprias escolas.
Esta ação consiste numa ferramenta de informação sobre a
partilha, reparação, prolongamento da vida útil, reutilização
e otimização dos recursos, fazendo circular os materiais no
maior nível e utilidade o maior tempo possível, através de
trabalhos, exposições e projetos, estimulando a criatividade.

Repensar
Recuperar a Energia

Reciclar
Reutilizar

Redesenhar
Remanufaturar

Reparar
Redistribuir

Reduzir
Critério Multi-R. fonte: Fundação para a Economia Circular.

O concurso ‘‘Gestão Ambiental na Escola’’ orienta para a
prática de resultados circulares, potenciando a reutilização,
a reparação e consequentemente, prevenindo a produção de
resíduos urbanos.
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Disposições Gerais
Neste sentido, pretende-se premiar as escolas que
desenvolvem esforços no aumento da vida útil dos bens,
procuram serviços em prol de produtos, e implementam
processos com energias renováveis ou que apresentam
melhor desempenho.
A prevenção da produção de resíduos e a separação seletiva
como segunda alternativa, na Escola, contribuem para a
diminuição das emissões de gases efeito de estufa,
diminuição da perigosidade dos resíduos.
A inscrição neste concurso não obriga a participação em
todas as atividades denidas no artigo 2.º.

Prevenção
e Redução

Preparação
para Reutilização

Reciclagem
Outros tipos de Valorização

Connamento Seguro ( Eliminação)
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ordem de prioridades

No âmbito da gestão de resíduos importa referir que as
atividades devem seguir a ordem de prioridades da hierarquia
de gestão de resíduos.
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Regulamento ‘‘Gestão Ambiental na Escola’’
Artigo 1º
(Objeto)
Este concurso tem como objetivos:
Facilitar a comunicação entre as Escolas e a Resíduos do
Nordeste, EIM, S.A. (adiante designada por Resíduos do
Nordeste);
Dar continuidade à gestão ambiental já implementada nas
Escolas que participam no Plano de Sensibilização
Ambiental;
Prevenir a produção de resíduos urbanos, através de ações
de redução e reutilização;
Promover a gestão de resíduos urbanos, separação seletiva,
e dos uxos pilhas e óleos alimentares usados (OAU)
produzidos nas Escolas;
Desenvolver ações de promoção da compostagem
doméstica;
Promover a produção de composto de qualidade para os
jardins das Escolas;
Consciencializar os jovens para a importância da recolha
seletiva de resíduos;
Evitar a deposição dos resíduos recicláveis nos contentores
de resíduos indiferenciados;
Apoiar no desenvolvimento e implementação de medidas
de racionalização de recursos (eletricidade, água,
combustível) na Escola;
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Continuação ...
Reduzir os custos diretos das Escolas resultantes do
desperdício de recursos, como a água e a energia;
Diminuir o aparecimento de resíduos recicláveis na
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico;
Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das
boas práticas ambientais nas escolas;
Encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido
pelas escolas na melhoria do seu desempenho ambiental e
sensibilização da comunidade.
Cumprir as metas denidas no âmbito da preparação para a
reutilização e reciclagem, retomas de recolha seletiva
denidas para este Sistema e desvio de RUB de aterro.

Artigo 2º
(Âmbito)
O tema do Concurso é a “Gestão Ambiental nas Escolas”.
1.Atividades que o concurso integra:
1.1.Gestão dos resíduos produzidos nas Escolas, nomeadamente:
i.Separação seletiva de embalagens;
ii.Separação seletiva de óleo alimentar usado;
iii.Separação seletiva de Pilhas.
1.2. Prevenção da Produção de Resíduos:
i.Reduzir signica utilizar menos recursos, em primeiro lugar.
Inclui prevenção rigorosa, bem como redução na fonte. A
redução de resíduos pode ser denida como toda a gama de
medidas e ações tomadas antes de uma substância, material
ou produto se tornar resíduo.
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Exemplos de ações de redução:
Escolher sacos reutilizáveis;
Colocar o autocolante "Publicidade não solicitada" na sua
caixa de correio;
Evitar o desperdício de alimentos;
Comprar a granel ou em embalagens de tamanho grande;
Beber água da torneira;
Limitar o uso da impressora;
Restringir o uso da impressora;
Começar a fazer compostagem doméstica;
Doar roupas usadas;
Emprestar ou alugar ferramentas;
Reparar bens e equipamentos.
Oferecer experiências em vez de bens materiais;
Consumir serviços em vez de produtos.

i. Reutilizar: signica a recuperação e reutilização de
produtos ou seus componentes. Isto inclui tanto a preparação
para a reutilização e reaproveitamento. Reutilização,
qualquer operação mediante a qual produtos ou
componentes que não sejam resíduos são utilizados
novamente para o mesmo m para que foram concebidos.
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Exemplos de ações de reutilização:
Recolher para reutilizar: Organize uma recolha de roupas,
livros, ferramentas, móveis, eletrodomésticos ou outros
itens para doá-los a empresas sociais, escolas ou
organizações de reutilização eventos de troca;
Mercados de segunda mão;
Ocinas criativas de reutilização / exposições / desles de
moda / workshops / eventos / feiras;
Reutilização no escritório: Ao eliminar os arquivos, deve
recuperar pastas, cheiros, papel impresso só numa página
e outros itens que podem ser reutilizados ou doados para
escolas, empresas ou organizações sociais de reutilização.

1.3. Medidas implementadas no âmbito do consumo racional
de energia e água
i.Utilização racional de água
Exemplos:
Torneiras / duche de baixo consumo;
WC de baixo consumo;
Recuperação das águas pluviais.
ii.Aquecimento de água quente sanitária:
Exemplos:
Pequena cogeração;
Coletor solar térmico;
Caldeira a biomassa.
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iii.Utilização racional de energia
Utilização de lâmpadas de baixo consumo;
Espaços com janelas amplas para aproveitamento da
luz natural;
Melhoria dos isolamentos térmicos: Janelas com vidro
duplo para minimização das perdas de energia.
iiii.Produção de eletricidade
Exemplos:
Fotovoltaico;
Eólico;
Equipamento para limitação da potência;

1.4. Envolvimento com a comunidade:
i.Participação em concursos/projetos promovidos por
entidades públicas e privadas;
1.5. Trabalhos e estudos realizados
Exemplos:
Exposição ou stand de informação sobre o impacto
ambiental, social e económica de resíduos,
nomeadamente sobre a incineração e o aterro sanitário,
e da necessidade de recolha seletiva e reciclagem;
Elaboração, ou solicitação de guias com linguagem
acessível, sobre a gestão de resíduos e distribuição às
famílias;
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Seleção de lmes de sensibilização sobre resíduos e a
escassez de recursos, seguidos por uma discussão e
dicas concretas diárias para o público;
Visitas às instalações de tratamento de resíduos,
seguidas de uma discussão;
Competição lme em levantar-consciência para a
necessidade de triagem e reciclagem de resíduos;
Ocina de reciclagem / concursos

Artigo 3º
(Realização)
1. A candidatura deve ser formalizada até ao dia 28 de março
de 2019.
2. Este Concurso é uma realização da empresa Resíduos do
Nordeste. E tem início dia 1 de fevereiro de 2019 e termina dia
30 de junho de 2019.
3. A ação será divulgada nos agrupamentos/Escolas, ou
equivalente dos 13 concelhos da área de intervenção da
Resíduos do Nordeste;
4. Após receção das inscrições será disponibilizado todo o
apoio técnico e os equipamentos necessários para
implementar a ação.
5. As ações preconizadas pelas Escolas serão avaliadas de
acordo com os critérios de avaliação apresentados no
presente Regulamento;
6. As pilhas e o OAU serão recolhidos pela Resíduos do
Nordeste, sempre que a Escola solicite a recolha;
7. Realização de Sessões de esclarecimento.
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Artigo 4º
(Acompanhamento)
A Resíduos do Nordeste disponibiliza todo o apoio técnico e os
equipamentos necessários à dinamização das atividades nas
Escolas.
4.1. Recolha Seletiva de embalagens
Equipamento necessário: contentores adequados para a
separação seletiva.
A recolha seletiva é da responsabilidade da Resíduos do
Nordeste, no âmbito da Candidatura aprovada, de recolha
seletiva porta-a-porta;
Quando o contentor estiver cheio, as Escolas devem informar
a Resíduos do Nordeste;
A Resíduos do Nordeste, após a recolha informará a escola das
quantidades recolhidas, por uxo de material.
4.2. Recolha Seletiva de pilhas
Equipamento necessário: contentor adequado para a recolha
de pilhas.
A recolha das pilhas é da responsabilidade da Resíduos do
Nordeste;
Quando o contentor estiver cheio, as Escolas devem informar
a Resíduos do Nordeste;
Por cada entrega de pilhas a Escola deve preencher o
formulário do Anexo A, sendo posteriormente informada pela
Resíduos do Nordeste da quantidade entregue (kg).
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4.3. Recolha Seletiva de OAU
Equipamento necessário: contentor adequado para a recolha
de OAU.
Quando o contentor estiver cheio, as Escolas devem informar
a Resíduos do Nordeste.
Por cada entrega de OAU a Escola deve preencher o
formulário do Anexo A, sendo posteriormente informada pela
Resíduos do Nordeste da quantidade entregue (kg).
4.4. Compostagem Doméstica
Equipamento necessário: compostor.
Serão feitas visitas de acompanhamento, que servirão para
dar formação aos responsáveis pela compostagem na Escola,
para a correção de problemas no decorrer do processo, para a
melhoria das práticas da compostagem e para a vericação
do estado de conservação do Compostor. As visitas serão
feitas por solicitação das Escolas.
Artigo 5º
(Divulgação de resultados)
Os resultados serão divulgados até 90 dias após o
encerramento do concurso.
Artigo 6º
(Organização)
A organização e avaliação do Concurso são da
responsabilidade da empresa Resíduos do Nordeste.
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Artigo 7º
(Participantes)
Poderão concorrer instituições de ensino públicas e privadas
do ensino pré-escolar, do 1º, 2º, 3º ciclo e Secundário, na área
geográca dos concelhos de Alfândega da Fé, Bragança,
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de
Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de
Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Vimioso e Vinhais.
Artigo 8º
(Processo de Candidatura)
As escolas terão de formalizar a sua candidatura através do
preenchimento eletrónico no site da Resíduos do Nordeste.
A participação neste concurso não obriga a implementação
de todas as atividades apresentadas no artigo 2.º do presente
regulamento.
A candidatura deve apresentar os dados constantes na cha
de inscrição.
Artigo 9º
(Avaliação e seleção)
1.As Escolas vencedoras serão aquelas que apresentem maior
desempenho ambiental, e que obtiverem melhores
resultados no âmbito das atividades apresentadas no artigo 2º
do presente regulamento.
2.A avaliação corresponde à média das pontuações parciais
obtidas para cada atividade.
3.A quanticação dos OAU e da recolha de pilhas será feita
com base no Anexo A do presente Regulamento;
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4.A avaliação da atividade compostagem doméstica será
efetuada com base na cha do Anexo B do presente
Regulamento;
5.A avaliação atividades no âmbito do consumo racional de
água e energia, o envolvimento com a comunidade Escolar e
os trabalhos e projetos realizados no âmbito da gestão de
resíduos serão avaliados de acordo com o Anexo C;
6.A empresa Resíduos do Nordeste, com a colaboração da
Comissão Escolar, visitará todas as escolas que aderirem ao
presente Concurso, para poder observar e avaliar os trabalhos
desenvolvidos.
7.A fórmula de cálculo parcial:
æ
ö
æ
ö
æ
ö
æ
ö
å Mau
å Insuf .
å Bom
å M .Bom
ç
÷´ 0 + ç
÷ ´ 0,33 + ç
÷ ´ 0,66 + ç
÷ Ì100
ç Re spostas Aplicáveis ÷
ç Re spostas Aplicáveis ÷
ç Re spostas Aplicáveis ÷
ç Re spostas Aplic¿veis÷
èå
ø
èå
ø
èå
ø
èå
ø

8.A fórmula beneciará o maior número de atividades inscritas
através dos seguintes coecientes de majoração:
a.1 Atividade = *0.2
b.2 Atividades = *0.4
c.3-4 Atividades =* 0.5
d.>4 Atividades = *0.6
9.Fórmula de cálculo nal: Média das pontuações parciais.
10.O resultado nal corresponde à média dos valores obtidos
para as atividades em que a Escola participou.
11.A não participação em alguma atividade, na avaliação
corresponde a não aplicável.

39

Plano de Sensibilização Ambiental 2019

Continuação ...
Artigo 10º
(Júri de avaliação)
O júri de avaliação é constituído pelos seguintes elementos da
Resíduos do Nordeste:
Diretor Geral;
Técnica do Departamento Ambiente Qualidade e Segurança.

Artigo 11º
(Prémios)
1.A cada escola vencedora será concedido um diploma que
simboliza o apreço da Resíduos do Nordeste, e distinguem o
mérito de cada escola.
2.Os prémios a atribuir serão os seguintes:
1º Prémio – 500€ (quinhentos euros)
2º Prémio – 200€ (duzentos euros)
3º Prémio – 100€ (cem euros)
3.As Escolas comprometem-se a utilizar essa verba para a
implementação, otimização das seguintes ações:
Sensibilização e educação ambiental dos alunos,
concretização da ordem de prioridades da hierarquia de
gestão de resíduos.
Implementação de medidas no âmbito do consumo racional
de energia e água.

Resíduos do Nordeste, EIM, S.A, 29 de janeiro de 2019.
O Diretor-Geral
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Ficha de Inscrição
‘‘Gestão Ambiental na Escola’’
A cha de inscrição está disponível para preenchimento
automático no site da Resíduos do Nordeste.
http://www.residuosdonordeste.pt/planosSensibilizacao/
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório

O preenchimento desta cha não dispensa a leitura do Regulamento do presente Concurso.
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Anexo A
1.1- Recolha Seletiva
1.2 - Recolha Seletiva de Pilhas
1.3 - Recolha de Óleos Alimentares Usados nas Escolas

Escola:

Data da entrega:

A Preencher pela RESÍDUOS DO NORDESTE para posterior comunicação à Escola.

PESAGEM:_______Kg.

Data: ___/___/_____.

Data de entrega:
___/___/_____.

Data: ___/___/_____.
O REPRESENTANTE DA ESCOLA,

O REPRESENTANTE DA RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM,
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Anexo B
Avaliação da atividade Compostagem Doméstica
NA M

I

B

MB

Avaliação do desempenho
Interesse demonstrado por toda a comunidade escolar:
Colaboração dos Responsáveis:
Aplicabilidade de técnicas de compostagem no concurso:
Obtenção do composto nos jardins da escolaL
Capacidade de resolução dos problemas
Qualidade do Composto
Cor
Cheiro
Textura
Granulometria
Produtividade do solo onde foi aplicado
Estado de conservação do compostor

Pontuação Total
Classicação
NA - Não aplicável; M-Mau; I-Insuciente; B-Bom; MB - Muito Bom
Observações

Sugestões
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Anexo C
Avaliação das atividades 1.2, 2.2; 2, 3, 4 e 5
constantes na Ficha de Inscrição
NA M

I

B

MB

Avaliação do desempenho
Interesse demonstrado por toda a comunidade escolar:
Colaboração da Comissão Escolar:
Trabalhos e estudos realizados no
âmbito da gestão de resíduos
Ecácia das ações realizadas
Envolvimento ou elaboração de projetos e atividades
de índole ambiental
Algumas medidas de eciência ambiental
Existência de medidas de utilização racional de água
Utilização de Equipamentos de iluminação ecientes
Utilização de energias renováveis para aquecimento
de água e produção de eletricidade

Pontuação Total
Classicação
NA - Não aplicável; M-Mau; I-Insuciente; B-Bom; MB - Muito Bom
Observações

Sugestões
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Anexo II
Regulamento - Eco Estabelecimento
ARTIGO 1º
Âmbito
O presente Regulamento dene as condições de atribuição do
“autocolante/diploma”, conforme Anexo I, para os
Estabelecimentos de Restauração e Bebidas que separem
selectivamente os resíduos, mediante assinatura de carta de
compromisso, conforme Anexo III).

ARTIGO 2º
Destinatários
1 - Consideram-se Estabelecimentos de Restauração e
Bebidas, todos os estabelecimentos onde se preste serviços de
alimentação e/ou cafetaria e/ou bebidas, no próprio
estabelecimento ou fora dele, desde que titulares de Alvará
de Licença ou Autorização de Utilização para Serviços de
Restauração e Bebidas.
2 - São também considerados Estabelecimentos de
Restauração e Bebidas, os instalados em estabelecimentos
hoteleiros ou de hospedagem, desde que funcionem
autonomamente.

ARTIGO 3º
Entidades promotoras
As Câmaras Municipais e a Resíduos do Nordeste, EIM, S.A.
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ARTIGO 4º
Locais de informação
Toda a informação relativa ao Projecto poderá ser obtida nas
entidades indicadas no artigo 3º deste Regulamento.

ARTIGO 5º
Critério especíco de atribuição – VERDORECA
1. Os estabelecimentos de Hotelaria, Restauração e Bebidas
devem possuir certicado VERDORECA se comercializarem
águas, cervejas e refrigerantes para consumo imediato no
local, em embalagens de tara perdida (não reutilizáveis), .
2. O VERDORECA é uma opção valiosa para o cumprimento da
legislação em vigor e foi criado para os estabelecimentos ao
abrigo do anterior nº 1.que comercializam bebidas
refrigerantes, cervejas e águas embaladas, destinadas a
consumo imediato no estabelecimento, em embalagens nãoreutilizáveis (de tara perdida).
3. O VERDORECA tem por objectivo reciclar 100% dos resíduos
em que se transformam as embalagens após consumo nos
estabelecimentos aderentes, contribuindo para a diminuição
do volume de resíduos depositados em aterro.
4. Os estabelecimentos VERDORECA deverão assegurar a
separação das embalagens vazias que produzem no seu
estabelecimento, por tipo de material, e depositá-las nos
ecopontos e ecocentros.
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ARTIGO 6º
Atribuição do certicado Eco-Estabelecimento
1) O “autocolante/diploma” será atribuído aos
estabelecimentos que se encontram abrangidos pela recolha
seletiva Porta a Porta e possuem o certicado VERDORECA.
2) Condições de Atribuição do Autocolante:
Para a atribuição da marca e receção do autocolante, os
estabelecimentos aderentes, deverão respeitar as seguintes
condições:
Separação regular dos resíduos urbanos produzidos no
estabelecimento, nomeadamente:
Embalagens de papel/cartão, vidro, plástico/metal;
Óleo Alimentar Usado;
Pilhas.
Assegurar a limpeza dos contentores fornecidos;
Os resíduos deverão ser acondicionados de modo a reduzir ao
máximo o seu volume, de forma a otimizar o espaço dos
contentores e a frequência de recolha.
Assegurar a acessibilidade aos contentores, aquando da
recolha.
ARTIGO 7º
Formalização
1 – A atribuição será formalizada pelas Câmaras Municipais e
a Resíduos do Nordeste, EIM, S.A..
2 - Por proposta fundamentada, as entidades promotoras podem
retirar os estabelecimentos da Rede “Eco-Estabelecimento”.
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ARTIGO 8º
Benefícios dos Membros do Programa
Os Eco- estabelecimentos usufruem das seguintes vantagens:
a) Identicação com o Diploma/Autocolante que deverá ser
colocado em local visível do exterior;
b) Benefícios da notoriedade de pertencer à rede Eco Estabelecimento;
c) A utilização desse diploma para aumento da procura dos
consumidores/clientes “verdes” aos estabelecimentos;
d) Publicitação no site da Resíduos do Nordeste - site:
www.residuosdonordeste.pt - e eventualmente nos sites da
Câmara Municipais dos 13 municípios da Resíduos do Nordeste.

ARTIGO 9º
Responsabilidades dos Eco-Estabelecimentos
Os Eco -Estabelecimentos devem participar activamente na
separação dos resíduos urbanos na origem, bem como
garantir uma gestão sustentável, ao nível dos resíduos,
energia e água, do estabelecimento.

ARTIGO 10º
Omissões ou dúvidas
Qualquer questão resultante de omissões ou dúvidas de
interpretação do presente Regulamento, serão resolvidas
pela Resíduos do Nordeste, em articulação com as câmaras
municipais, de cuja decisão não cabe recurso.
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Anexo II

Carta de Compromisso

Eu,

, responsável pelo estabelecimento

.

comprometo-me a adotar e cumprir as boas

práticas de gestão de resíduos urbanos, sendo:
Deposição dos resíduos de embalagens separados seletivamente nos
estabelecimentos aderentes ao projeto Porta-a-Porta.
Entrega do óleo alimentar usado à Resíduos do Nordeste, garantindo o
destino nal adequado;
Entrega de pilhas e acumuladores à Resíduos do Nordeste, garantindo o
destino nal adequado;
Colaborar de forma pró-ativa na comunicação das necessidades de recolha.

Câmara Municipal
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Anexo III
Ações por público-alvo

Ação

População Geral

População Escolar

Instituições Públicas

Instituições Particulares
de Solidariedade Social
IPPS

HORECA

Concurso Urban Waste Art
Programa “Embalagens Reutilizáveis”
Concurso “Gestão Ambiental na Escola”
Escola Eletrão
Recuperação de Toners, Tinteiros e Telemóveis
AMI e EMPTYMAN
Eco-Estabelecimento
Eco Eventos
Ação Rádio “Não às cinzas Quentes no Contentor”

Anexo IV
Cronograma de ações
Ação
Urban Waste Art
Programa “Embalagens Reutilizáveis”
Concurso “Gestão Ambiental na Escola”
Recuperação de Toners, Tinteiros e Telemóveis
AMI e EMPTYMAN
Eco-Estabelecimento
Escola Eletrão
Eco Evento

51

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Resíduos do Nordeste, EIM, S.A.
Rua Fundação Calouste Gulbenkian
Edifício GAT
5370-340 Mirandela
Tel.: 278 20 15 70
Fax: 278 26 18 97
geral@residuosdonordeste.pt
facebook.com/residuosdonordeste.pt/

