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Educar para uma Economia Circular nos Resíduos Urbanos 

POSEUR-03-1911-FC-000107 

Preservar o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Municípios que integram a CIM TTM: Alfândega da Fé, Bragança, 

Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila 

Flor, Vimioso e Vinhais 

RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM, S.A. 

10-04-2017 

01-05-2017 

30-04-2020 

121.283,53€ 

103.091,00€ 

18.192,53€ 

Objetivos: Despertar a perceção do comportamento do cidadão na prevenção; Orientar para o saber fazer; 
Implementar soluções para a reduzir o desperdício alimentar; Aumentar a procura de serviços; Criar valor 
(reativar a economia local); Aumentar a taxa de recolha seletiva e reciclagem; Partilhar e colaborar. 

Atividades e resultados: No âmbito da prevenção de biorresíduos: Foram implementados processos de 
compostagem comunitária e doméstica, através de um conjunto de instrumentos e ações de proximidade 
direta. Foram efetuadas visitas PaP em todas as famílias, distribuído um guia, garantindo a motivação à 
continuidade.  

No âmbito da luta contra o desperdício alimentar, foi concebida a APP designada de APP_TITE CIRCULAR. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itvintage.apptite, https://apps.apple.com/pt/app/app-
tite/id1481599037  

Com vista à redução da produção e embalagens foi implementada com sucesso, pela substituição nos 
serviços municipais, de copos e garrafas de utilização única por canecas e garrafas reutilizáveis, foi ainda 
promovido o consumo de água da torneira. 

A Campanha Sensibilizar para uma economia circular foi também implementada com sucesso, através de um 
conjunto de ações, como os workshops, teatro de rua, e o Guia para uma Gestão Circular de Resíduos 

(Residuos do Nordeste, EIM - GUIA PARA UMA GESTÃO CIRCULAR DE RESÍDUOS | Facebook) 

O projeto Educar para uma Economia Circular conseguiu envolver 81 % da população face aos 111.472 
residentes nos 9 municípios onde a campanha foi envolvida. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itvintage.apptite
https://apps.apple.com/pt/app/app-tite/id1481599037
https://apps.apple.com/pt/app/app-tite/id1481599037
https://www.facebook.com/residuosdonordeste.pt/videos/866423404223517/

