Vamos Limpar a Europa!
Dia Europeu de Ação de Limpeza
O que é um Dia de Ação de Limpeza? Trata-se de uma ação com o objetivo de sensibilizar os cidadãos
para as questões ambientais, em especial sobre os resíduos e intervenções de limpeza.
O princípio: Um grupo de voluntários organiza uma operação de limpeza num espaço natural, ou em
ambiente urbano, que foi gravemente poluído por descargas ilegais de lixo, ou por acumulação de
resíduos trazidos por marés, ou por outros fenómenos da natureza em locais costeiros, rios, lagos, etc. Os
voluntários mobilizam os participantes a apanhar o lixo que foi despejado nessa área. Durante a atividade,
todos aprendem formas de prevenir a produção de resíduos. As ações de limpeza são uma oportunidade
única de sensibilizar para o problema dos resíduos e levar a população a mudar de comportamento.

Contexto: Semana Europeia de Prevenção de Resíduos e o Dia de Ação de Limpeza
A iniciativa Vamos Limpar a Europa está inserida na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
(SEPR), um projeto LIFE+, da Comissão Europeia. O projeto tem o objetivo promover a implementação de
ações ambientais sobre a gestão de resíduos e sustentabilidade, durante uma semana.
Redução de resíduos, reutilização e reciclagem
A SEPR é um projeto europeu com o objetivo de educar o público sobre os passos a tomar para prevenir a
produção de resíduos, reutilizar e reciclar os produtos.
Prevenção de resíduos pode ser definido como um conjunto de medidas e ações tomadas antes de a
substância, material ou produto se tornar num resíduo. Estas medidas tem como objetivo reduzir:
- A quantidade de lixo produzido (inclui o consumo sustentável, a reutilização e o prolongamento da
vida dos produtos)
- Os efeitos nocivos dos resíduos produzidos e tratados, tanto para o ambiente como para a saúde
pública.
- As substâncias perigosas presentes nos produtos.
Reutilizar significa recuperar e voltar a utilizar produtos e os seus componentes. Inclui a preparação
para a reutilização e a reutilização.
- Preparação para a reutilização refere-se à verificação, limpeza ou reparação de produtos, ou os
seus componentes, que se teriam tornado em lixo, são preparados para serem novamente
utilizados sem qualquer tipo de outro pré-tratamento.
- Reutilizar significa qualquer utilização dada a produtos ou componentes que não são lixo e que
são aproveitados novamente para o mesmo propósito para que foram concebidos.

- Reciclar refere-se a qualquer operação de recuperação após a recolha e na qual os resíduos de
embalagens são novamente transformados em produtos, seja para a mesma utilização ou para
outros fins. Inclui a reciclagem de matéria orgânica mas não inclui a valorização energética nem a
reciclagem de materiais para serem utilizados como combustíveis ou para enchimento de aterros
sanitários.

Vamos Limpar a Europa: uma oportunidade única para sensibilizar!
Discutir a prevenção de resíduos junto de uma pilha de lixo recolhido é a situação ideal: a exposição a
uma enorme quantidade de lixo deitado fora nas nossas proximidades é certamente uma grande
oportunidade de sensibilizar para as questões dos resíduos! A dimensão europeia desta iniciativa
representa uma mais-valia na medida em que permite calcular uma estimativa de quantidades de lixo
recolhido na Europa no decorrer do Dia Europeu de Ação de Limpeza.
Ao combater as lixeiras ilegais e a deposição de lixo, as ações de limpeza reafirmam a necessidade de
reduzir a quantidade de resíduos que diariamente produzimos.
A iniciativa Vamos Limpar a Europa! Tem dois objetivos principais:
1. Mobilizar as principais partes interessadas da sua área (ex.: associações ou coletividades) a
envolver-se em ações de prevenção de resíduos: Deve informá-los sobre os objetivos da
prevenção e encorajá-los a participar num evento divertido e de convívio.
2. Sensibilizar uma audiência ainda mais vasta, divulgando esta iniciativa nos órgãos de
comunicação social.

Como organizar uma ação Vamos Limpar a Europa?
De modo a organizar um evento como este na sua área geográfica, é fundamental que se prepare
atempadamente, de acordo com os seguintes passos:
Vamos Limpar a Europa – Tarefas
Não sabe como começar a organizar uma iniciativa para o Dia Europeu de Ação de Limpeza? Aqui pode
encontrar uma metodologia para implementar estas ações, que podem envolver voluntários de diversas
organizações, tais como: escolas, empresas, municípios, associações, cidadãos, entre outros.
Com pelo menos um mês de antecedência
1) Identificar o local a intervir: assegure-se que não existem outras ações de limpeza sobrepostas.
2) Visite o local e certifique-se de que a área se adequa ao número de participantes, assim como a
sua idade. Tire algumas fotografias.
3) Convide os seus amigos a participar e combine com a autarquia, de modo a ter o seu apoio!
4) Contacte o coordenador para registar a sua ação de limpeza (mais informações em
www.valorsul.pt) e descarregue o logótipo e todas as ferramentas de comunicação, em:
www.letscleanupeurope.eu.
5) Utiliza as redes sociais? Se tem perfil de facebook, crie um evento e divulgue-o na sua página; se
tem conta no twitter, entre em @LetsCleanUpEU e convide voluntários para o evento, através da
hashtag #letscleanupeurope ou #cleanupeurope.

6) Junte fotografias do local a intervir: partilhe a fotografia mais ilustrativa para obter mais
participantes!
7) Escreva um pequeno texto de apresentação da atividade para tentar convencer mais participantes
a aderir.
8) Procure um patrocinador local que apoie a iniciativa: é uma oportunidade única para uma grande
visibilidade!
9) É importante ter o apoio e consentimento do município que é responsável pela recolha de resíduos,
para que saiba como entregar os resíduos apanhados (tanto os indiferenciados como os
separados seletivamente).
10) Peça autorização às autoridades locais para organizar atividades paralelas, como por exemplo
uma competição.
11) Disponha de um ponto de informação onde os participantes podem contribuir com informação
sobre prevenção de resíduos, reciclagem, despejo ilegal de lixo, etc.
Mesmo antes da iniciativa
1) O website www.letscleanupeurope.eu, a página do facebook e a conta de twitter são ferramentas
importantes ao dispor dos organizadores das ações de limpeza. Fazer a ligação às redes sociais
vai permitir disseminar notícias, vídeos e fotografias do evento.
2) Coloque cartazes em locais de grande visibilidade da sua área para divulgar o evento.
3) Informe a comunidade local através dos órgãos de comunicação social locais (rádio, TV, jornais): é
importante tentar envolver e sensibilizar o público em geral.
4) Pense qual a roupa e o material de que vai precisar: informe os participantes para vestirem roupa
adequada e calçado resistente. Se for possível, forneça luvas e sacos aos participantes. Se não
tiver meios para o fazer, peça aos participantes para levarem as suas próprias luvas e sacos do
lixo. Pode ainda solicitar à empresa local de recolha de resíduos (ou a um patrocinador) que
ofereça aos participantes estes materiais.
Durante a após a iniciativa
1) Certifique-se que fez a recolha seletiva dos resíduos e que são colocados separadamente. Se não
for possível, por favor mencione as razões no formulário de avaliação da iniciativa.
2) Avaliação: Estimativa do peso dos resíduos recolhidos. Tome nota do volume e peso dos resíduos
apanhados e o número de participantes, contagem do número de sacos do lixo distribuídos e a sua
capacidade, de modo a fazer uma estimativa. Por favor utilize o formulário de avaliação fornecido
pelo coordenador para comunicar estas informações.
3) Envie o seu feedback ao coordenador através do formulário de avaliação (peso total dos resíduos
recolhidos, número de participantes, dados sobre a sensibilização para o problema dos resíduos),
colocando em CC (cópia) contact@ewwr.eu e serr@assaica.org.
4) Não se esqueça de agradecer aos participantes a sua ajuda, que permitiram que a ação fosse um
sucesso!
5) Tire uma fotografia de grupo em frente ao monte de lixo e partilhe nas redes sociais!

Para mais informação:
No portal da Valorsul: www.valorsul.pt
No portal da iniciativa: www.letscleanupeurope.eu

