Semana dos Resíduos dos Açores - 17 a 25 de Novembro de 2012
Corvo
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

30 de Novembro,
Parque Natural da
Ilha do Corvo

das 15h15 às 16h

Local

No centro da Vila,
junto das entidades
públicas e privadas

Entidades
Parceiras

Escola Mouzinho
da Silveira
(Clube do
Ambiente)

Destinatários

Designação da Ação

Alunos do 1º e 2º
Ciclos da Escola do
Corvo

“À procura de pilhões”

Destinatários

Designação da Ação

Objetivos
A atividade visa dar continuidade à
recolha das pilhas junto das entidades e
empresas a quem foram distribuídos
pilhões no ano passado. Esta terá lugar
no dia 30 de novembro, para coincidir
com o dia do “Clube do Ambiente”
(Quartas-feiras da parte da tarde).
Sensibilização às diferentes
entidades/organismos e ao público mais
jovem (alunos do 1º e 2º Ciclos da Escola
do Corvo) para a importância da
separação e recolha dos diferentes
resíduos, em particular as pilhas ricas em
metais pesados, como o cádmio,
chumbo, mercúrio.
Posterior entrega das pilhas recolhidas à
entidade gestora do Centro de
Processamento de Resíduos do Corvo.

Flores
Entidade
Organizadora

Entidades
Parceiras

Dia/Hora/

Local

17 de Novembro
/ 15h00

Centro de
Processamento de
Resíduos das Flores

Resiaçores

População em geral

Venha conhecer o Centro
de Resíduos

Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Local

Entidades
Parceiras

Destinatários

Designação da Ação

OMA (Observatório
do Mar dos Açores)

17 de Novembro/
10h00

Porto de Pesca da
Horta

Parque Natural do
Faial

Comunidade em geral

Campanha Limpa (a)
Fundo 2012

Parque Natural das
Flores

Objetivos
- Dar a conhecer o Centro de Resíduos
das Flores;
- Fazer compreender que o sucesso da
separação de resíduos na ilha depende
da participação da população.

Faial
Objetivos
Com esta ação pretende-se sensibilizar
os jovens e a população local e em

e APEDA
(Associação de
Pescadores de
Espécies Demersais
dos Açores)

particular a comunidade piscatória que
são os principais utilizadores da zona
em questão, para a questão do lixo no
mar que está cada vez mais na ordem
do dia. Hoje os pescadores estão mais
sensíveis relativamente ao problema
da poluição marinha e por isso
iniciativas como esta constituem uma
mais valia para uma melhor
compreensão dos efeitos do lixo
quando é deitado ao mar.
Também é importante que a sociedade
se aperceba do crescente interesse da
comunidade piscatória nestes
assuntos, e assim desmistificar a ideia
de que os profissionais da pesca não se
preocupam com a conservação do
meio marinho.

Câmara Municipal
da Horta
DOP
Portos dos Açores
Clube Naval da
Horta
Cruz Vermelha
portuguesa
Lotaçor, SA
Norberto Diver
Hortasub

Câmara Municipal
da Horta em
parceria com o
Parque Natural do
Faial

Parque Natural do
Faial

21 de
Novembro/09h30

Central de Triagem de
Resíduos da ilha do
Faial (Visita de Estudo)

22 de
Novembro/09h30

17 a 25 de
Novembro

Diversos locais
públicos da ilha
(autarquias, cafés,
restauração, comércio,
RIAC, …).

Turma de sistemas de
Informação Geográfica
Escola Profissional
da Horta
(Eco-Escola)

---

Turma de Desenho
Digital

População em geral

Visita de Estudo à Central
de Triagem de Resíduos
da ilha do Faial

Distribuição de folhetos
informativos sobre a
temática dos resíduos por
diversos locais públicos da
ilha.

Com esta ação pretende-se dar a
conhecer o processo de triagem e
enfardamento realizado aos RSU´s
após a sua separação e colocação no
Ecoponto e informar quanto ao
percurso dos materiais.

Sensibilizar a população para a
redução de produção de resíduos e
correto encaminhamento dos
resíduos.

Câmara Municipal
da Horta em
parceria com o
Parque Natural do
Faial

Escola Profissional da
Horta (palestra)
30 de Novembro
Central de Triagem de
Resíduos da ilha do
Faial (Visita de Estudo)

Escola Profissional
da Horta
(Eco-Escola)

Turma de operário
agrícola (adultos)

Palestra e visita de Estudo
à Central de Triagem de
Resíduos da ilha do Faial

Com esta ação pretende-se dar a
conhecer o processo de triagem e
enfardamento realizado aos RSU´s
após a sua separação e colocação no
Ecoponto e informar quanto ao
percurso dos materiais.

Graciosa
Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Local

Entidades
Parceiras

Destinatários

Designação da Acção

Objetivos

Equiambi
Ambitrena
Ecoteca

De 19 a 23 de
novembro

Centro de Resíduos

EBS Graciosa
CMSCG

Alunos EBS Graciosa
1º e 2º ciclo

Visitas de estudo ao
Centro de Resíduos

Dar a conhecer o Centro de Resíduos e
sensibilizar o público escolar para a
necessidade de aumento da quantidade
de resíduos entregue para reciclagem.

Equiambi
Ambitrena

De 19 a 23 de
novembro

Centro de Resíduos

EBS Graciosa

Alunos EBS Graciosa

Concurso Pintura de
mural no Centro de
Resíduos

Embelezamento do Centro de Resíduos.

EBS Graciosa

De 19 a 23 de
novembro

EBS Graciosa

Ecoteca

Alunos EBS Graciosa

Aulas de Cidadania Resíduos

EB1/JI de São
Mateus
EB1/JI da Luz

23 de novembro
30 de novembro

EB1/JI de São Mateus
EB1/JI da Luz

Ecoteca

Alunos da EB1/JI de
São Mateus e
EB1/JI da Luz

Oficina de papel reciclado

CMSCG

23 de novembro

Escolas do 1º ciclo e JI
“O Balão”

Escolas do 1º ciclo
e JI “O Balão”

Alunos do 1º ciclo e JI
“O Balão”

Parque Natural

24 de novembro
14h:00

Centro de Resíduos

Equiambi
Ambitrena
Serviço Florestal

Público em geral

Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Local

Entidades
Parceiras

Destinatários

Designação da Acção

Ecoteca do Pico

29 / 10h

Creche Santa Casa
Lajes

Creche Santa Casa
Lajes

Alunos e professores

Decomposição dos
resíduos

Lançamento da 2ª edição
do concurso Brigada do
Amarelo
Plantação de endémicas e
visita ao Centro de
Resíduos

Atividade prevista no plano de ação EcoEscolas, com o objetivo de sensibilizar
para a problemática dos resíduos.
Atividade prevista no plano de ação EcoEscolas, com o objetivo de sensibilizar
para a problemática dos resíduos.
Promover e incentivar a recolha seletiva
de resíduos.
Ação de voluntariado ambiental “Mais
Endémicas” integrada no programa
Parque Aberto.

Pico
Objetivos
Sensibilizar a população escolar para o
tempo que os resíduos se demoram a
decompor e para a importância da

reciclagem.

Ecoteca do Pico

30 / 17h

Escola Profissional do
Pico

Escola Profissional
do Pico

Alunos e professores

Decomposição dos
resíduos

Ecoteca do Pico

18 / 10h

Creche Santa Casa de
São Roque

Creche Santa Casa
de São Roque

Alunos e professores

Decomposição dos
resíduos

Ecoteca do Pico

18 / 11h

Escola Básica e
Secundária de São
Roque

Escola Básica e
Secundária de São
Roque

Alunos e professores

Decomposição dos
resíduos

Entidade
Organizadora

Dia/Hora

Local

Entidades
Parceiras

Destinatários

Designação da Acção

Parque Natural de
Santa Maria

Ao longo da
Semana dos
Resíduos

Todas as escolas da
ilha

Sociedade Ponto
Verde

Comunidade escolar
da Escola Básica e
Secundária de Santa
Maria

Distribuição de sacos de
ecoponto da Sociedade
Ponto Verde

Parque Natural de
Santa Maria

- 20 de novembro
das 09h às 12h
- 23 de novembro
das 13h30 às
15h30

EB1/JI São Pedro e
EB1/JI Aeroporto

Docentes e Discentes

Sessão Informativa sobre
a Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos em Santa
Maria

Parque Natural de
Santa Mara e
Município de Vila
do Porto

- 26 de novembro
das 8h30 às
10h00 (sessão
informativa) +
14h00 às 15h30
(visita de estudo
às instalações
provisórias de
triagem de
resíduos do
município de vila
do porto)

Escola Básica e
Secundária de Santa
Maria + Instalações
Provisórias de Triagem
de Resíduos do
Município de Vila do
Porto

Sensibilizar a população escolar para o
tempo que os resíduos se demoram a
decompor e para a importância da
reciclagem.
Sensibilizar a população escolar para o
tempo que os resíduos se demoram a
decompor e para a importância da
reciclagem.
Sensibilizar a população escolar para o
tempo que os resíduos se demoram a
decompor e para a importância da
reciclagem.

Santa Maria

Escola Básica e
Secundária de
Santa Maria

________________

Turma do Curso de
Ordenamento do
Território e Ambiente
(12.º ano)

Sessão Informativa sobre
a Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos em Santa
Maria

Objetivos
Incentivar à correta deposição seletiva
de resíduos.
Transmitir informações sobre a
importância da política dos 3 “R´s”;
abordar medidas de prevenção e redução
de resíduos; incentivar à deposição
seletiva de resíduos e explicar o circuito
dos RSU na ilha de Santa Maria.
Identificar e caracterizar a tipologia de
resíduos segundo o código LER;
conhecer os representantes de
operadores licenciados de resíduos;
conhecer os procedimentos legais para
transporte, armazenamento e
encaminhamento de resíduos;
conhecer as instalações provisórias de
triagem de resíduos em santa maria e
compreender o seu funcionamento.

S. Jorge
Entidade
Organizadora

PNSJ/Ecoteca

PNSJ/Ecoteca

PNSJ/Ecoteca

Dia/Hora

24 de
Novembro/10h00

05 de
Dezembro/09h00

05 de
Dezembro/10h00

Local
Centro de
Processamento de
Resíduos

JI Instituto de Santa
Catrina

JI Santa Casa da
Misericórdia de Velas

Entidades
Parceiras
Serviços Florestais
de S. Jorge

Sociedade Ponto
Verde

Sociedade Ponto
Verde

Destinatários

Escuteiros das
Manadas – 24pax

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
32pax

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
41pax

Designação da Acção

Objetivos

Plantação de endémicas
nos espaços verdes do
futuro Centro de
Processamento de
Resíduos

Ação de voluntariado ambiental “Mais
Endémicas” integrada no programa
Parque Aberto com a plantação de
endémicas no exterior.

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco

representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

PNSJ/Ecoteca

PNSJ/Ecoteca

07 de
Dezembro/09h00

07 de
Dezembro/11h30

JI “O Golfinho”

EBJI da Ribeira Seca

Sociedade Ponto
Verde

Sociedade Ponto
Verde

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
45pax

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
43pax

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da

Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

PNSJ/Ecoteca

PNSJ/Ecoteca

07 de
Dezembro/13h30

07 de
Dezembro/15h00

EBJI da Beira

EBI da Urzelina

Sociedade Ponto
Verde

Sociedade Ponto
Verde

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
80pax

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
46pax

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no

futuro e dentro e fora da escola.

PNSJ/Ecoteca

PNSJ/Ecoteca

10 de
Dezembro/09h45

10 de
Dezembro/11h30

EBJI do Topo

JI “Bem-me-Quer”

Sociedade Ponto
Verde

Sociedade Ponto
Verde

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
90pax

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
16pax

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

PNSJ/Ecoteca

12 de
Dezembro/09h00

EBJI de Velas

Sociedade Ponto
Verde

PNSJ/Ecoteca

12 de
Dezembro/10h30

EBJI de Santo Amaro

Sociedade Ponto
Verde

PNSJ/Ecoteca

12 de
Dezembro/13h30

EB da Calheta

Sociedade Ponto
Verde

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
40pax

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
104pax

37pax

PNSJ/Ecoteca

PNSJ/Ecoteca

13 de
Dezembro/10h40

13 de
Dezembro/13h30

EPISJ

EBJI da Calheta

Sociedade Ponto
Verde

Sociedade Ponto
Verde

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
131pax

Escolas do Pré-Escolar
e Ensino Básico da ilha
de S. Jorge e EPISJ –
75pax

Ponto Verde

da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o
seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Sessão de Esclarecimento
sobre a Política dos 3 R's e
sobre a separação de
Resíduos com entrega do
Kit da Sociedade Ponto
Verde

Fez-se uma apresentação sobre: a
Política dos 3 R's; a separação correta dos
diferentes tipos de resíduos; as principais
dúvidas que surgem na separação dos
resíduos; exibição de um pequeno filme
sobre o percurso de um saco de plástico
e reflexão sobre o mesmo e sobre o
destino dos resíduos abandonados. No
final da atividade foram distribuídos a
cada aluno, professores e auxiliares os
Kits da Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

Dinamização do Jogo da
Recolha Seletiva e entrega
dos Kits da Sociedade
Ponto Verde

Explicou-se e falou-se sobre a Política dos
3 R's, fez-se referência aos 3 tipos de
resíduos mais comuns, mostrou-se o Kit
da Sociedade Ponto Verde e a sua
utilidade, procedeu-se à distribuição
pelos alunos dos diversos cartões com os
diferentes resíduos representados por
imagens. Iniciou-se o jogo, em que cada
um dos alunos colocava corretamente o

seu resíduo no respetivo saco
representativo dos 3 Ecopontos. No final
da atividade foram distribuídos a cada
aluno, professores e auxiliares os Kits da
Sociedade Ponto Verde, fazendo
referência à sua utilidade no presente, no
futuro e dentro e fora da escola.

S. Miguel
Entidade
Organizadora

Câmara Municipal
de Ribeira Grande e
AMISM

Dia/Hora

21 de nov. a 20
de dez.

Local

Município da Ribeira
Grande

Entidades
Parceiras

_

Destinatários

Designação da Acção

Objetivos

População da Ribeira
Grande

Campanha de
sensibilização porta-aporta: No âmbito da
campanha serão
distribuídos panfletos dos
horários de recolha dos
resíduos destinados à
reciclagem da CMRG e
panfletos relativos aos
resíduos a depositar em
cada contentor, como
também alertar para a
existência de Oleões no
centro de cada freguesia,
para deposição dos óleos
alimentares usados

O Objetivo é sensibilizar a população da
Ribeira Grande para essa mesma
temática, da gestão de resíduos e a sua
importância ao reduzir, reutilizar e
reciclar.

Parque Natural de
São Miguel

22 de nov. às
14h00

Teatro da Ribeira
Grande

-

110 alunos da Escola
Profissional da Ribeira
Grande

Palestra: “Gestão de
Resíduos nos Açores”

Parque Natural de
São Miguel

22 de nov. às
14h00

Junta de Freguesia do
Pico da Pedra

-

15 formandos do
Projeto Fios da
Freguesia

Palestra: “Gestão de
Resíduos nos Açores”

O Objetivo foi sensibilizar o
público-alvo para a necessidade
premente de cumprir os princípios
da responsabilidade e hierarquia na
Gestão de Resíduos. Conhecer a
realidade da gestão de resíduos nos
Açores.
O Objetivo foi sensibilizar o
público-alvo para a necessidade
premente de cumprir os princípios
da responsabilidade e hierarquia na
Gestão de Resíduos. Conhecer a
realidade da gestão de resíduos nos

Açores.

Parque Natural de
São Miguel

29 de nov. às
14h00

Junta de Freguesia do
Pico do Cabouco

-

20 formandos do
Projeto Fios da
Freguesia

Palestra: “Gestão de
Resíduos nos Açores”

Dia/Hora

Local

Entidades
Parceiras

Destinatários

Designação da Acção
Sessão sobre gestão de
RSU
Sessão de conto “ A Maria
Estrelinha”

O Objetivo foi sensibilizar o
público-alvo para a necessidade
premente de cumprir os princípios
da responsabilidade e hierarquia na
Gestão de Resíduos. Conhecer a
realidade da gestão de resíduos nos
Açores.

Terceira
Entidade
Organizadora
PNT

Por marcação

Ecoteca/Escolas

2º;3ºciclos e
Secundário

PNT

Por marcação

Ecoteca/Escolas

JI e 1º ciclo

Objetivos
Apresentação como estão a ser geridos
atualmente os resíduos na ilha Terceira e
como podemos contribuir para a
melhoria deste sistema.
Através do conto trabalhar o problema
da deposição ilegal de resíduos e a
envolvência em ações de voluntariado.

