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Semana Europeia de
Prevenção dos Resíduos
2013
A Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos (SEPR) é um projeto de abrangência europeia,
contando com o apoio do programa LIFE+ da Comissão Europeia, e cujo objetivo é sensibilizar a população para a
problemática dos resíduos, em particular a prevenção na sua produção, motivando simultaneamente a responsabilização de cada cidadão.
A Câmara Municipal de Ílhavo adere a esta iniciativa pelo 4.º ano consecutivo, tendo para a mesma bem deﬁnidos
os objetivos que quer ver atingidos, os quais têm na Sustentabilidade o seu expoente máximo:
Produção Zero de Resíduos – a dinamização deste evento não se traduzirá na produção de qualquer tipo de Resíduo;
É Socialmente equilibrada – pois abrange todos os nossos Parceiros Ambientais;
E assume como determinante o Aspeto Económico – o orçamento previsto para a sua dinamização cifra-se nos
Zero Euros!
Terá lugar de 16 a 24 de novembro próximos.
PROGRAMA
16 a 24 de novembro
«Menos Embalagens, Mais Poupanças» – distribuição de 1.000 Sacos de Compras Reutilizáveis
(parceria com a SUMA)
Locais: Ecocentro Municipal; Serviço de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Ílhavo;
Supermercados Faty/Gafanha do Carmo, Paradi – Gafanha da Nazaré e Paradi – Gafanha da Encarnação e Favo
D’Ouro – Ílhavo; Pastelaria Flor de Ílhavo
20 e 22 de novembro
Campanha de Sensibilização «Disposto a tolerar»
(parceria com a SUMA)
Locais: Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias do Município de Ílhavo
18 de novembro, SEG
Lançamento dos projetos «miúdos otimistas, miúdos saudáveis» e «a tua roupa... ainda tem pano para
mangas»
- recolha seletiva de escovas de dentes usadas
- recolha seletiva de peças de vestuário e calçado usadas
Locais: Eco-Escolas do Município de Ílhavo
19 de novembro, TER
Lançamento da campanha «cada coisa no seu lugar ajuda a preservar»
- entrega de ninhos em plástico reciclado (parceria extruplas)
Local: Eco-Escolas do Município de Ílhavo
21 de novembro, QUI
Campanha de Sensibilização «Os segredos do Consumo Sustentável numa ECOpraça»
(parceria valorsul)
Local: Eco-Escolas do Município de Ílhavo
22 de novembro, SEX
Cerimónia Municipal de Entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas
Local: Auditório do Centro Cultural de Ílhavo

DICA AMBIENTAL
Adira ao autocolante “PUBLICIDADE AQUI NÃO” de forma a Reduzir a
quantidade de resíduos de Papel.
Não se esqueça que «Resíduos evitados, são recursos poupados»!
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