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.
Em que consiste: 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.

Participe!
A Valorsul enquanto coordenadora regional desta
iniciativa na sua área de intervenção convida todos os
cidadãos e organizações a implementar as suas próprias
ações de limpeza e a fazer parte deste grande
movimento europeu,!

Vamos
LIMPAR a
EUROPA!

As inscrições são efetuadas através do preenchimento
de um formulário online, disponível no portal da Valorsul,
em www.valorsul.pt.
Para mais informações sobre a iniciativa consulte ainda
www.letscleanupeurope.eu.

Coordenador regional:
Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das
Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.
Plataforma Ribeirinha da CP
Estação de Mercadorias da Bobadela
2696-801 São João da Talha

2020
Participe no dia europeu
de ação de limpeza.
Organize uma ação!

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! apresenta
dois objetivos principais:
▪ Mobilizar
as
principais
partes
interessadas da sua área (ex.:
associações ou coletividades) a envolverse 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.
▪ Sensibilizar uma audiência ainda mais
vasta, divulgando esta iniciativa nos
órgãos de comunicação social.

Não sabe como começar a organizar uma
iniciativa 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:
▪ Identificar e visitar o local a intervir.
▪ Certifique-se de que a área se adequa ao
número de participantes, assim como a
sua idade. Tire fotografias ao local.
▪ Convide os seus amigos a participar e
combine com a autarquia, de modo a ter
o seu apoio!
▪ Registe a sua ação de limpeza (mais
informações em www.valorsul.pt) e
descarregue todas as ferramentas de
comunicação.
▪ Utiliza as redes sociais? Se tem perfil de
facebook, crie um evento e divulgue-o na
sua página.
▪ Junte fotografias do local a intervir:
partilhe a fotografia mais ilustrativa para
obter mais participantes!
▪ Escreva um pequeno texto de
apresentação da atividade para tentar
convencer mais participantes a aderir.
▪ Procure um patrocinador local que apoie
a iniciativa: é uma oportunidade única
para uma grande visibilidade!

DIA DA AÇÃO

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!

ORGANIZ AR

PROJETO

A iniciativa Vamos Limpar a Europa está
inserida na Semana Europeia da Prevenção
de Resíduos, 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.

O que fazer mesmo antes da iniciativa:
▪ Partilhe nas redes sociais notícias, vídeos e
fotografias do evento.
▪ Coloque cartazes em locais de grande
visibilidade para divulgar o evento.
▪ Informe a comunidade local através dos
órgãos de comunicação social locais (rádio,
TV, jornais)
▪ Pense qual a roupa e o material de que
vai precisar: informe os participantes
para vestirem roupa adequada e calçado
resistente. Pode ainda solicitar ao sistema de
recolha de resíduos (ou a um patrocinador)
que ofereça estes materiais.
Durante e após a ação de limpeza:
▪ Certifique-se que fez a recolha seletiva
dos resíduos e que são colocados
separadamente.
▪ 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.
▪ Envie o seu feedback ao coordenador
através do formulário de avaliação (peso
total dos resíduos recolhidos, número de
participantes, etc.).
▪ Tire uma fotografia de grupo em frente ao
monte de lixo e partilhe nas redes sociais!

