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Prevenção de 
resíduos 

Diminuir a 
quantidade de 

recicláveis no lixo 
indiferenciado 

Sensibilização 
para os benefícios 

da reciclagem

Aumentar em 
10% a recolha 

seletiva

Objetivos PCSA 2019 
Parcerias  

Monitorização  

Re-Planta! (Programa educativo, Concurso 

estórias, horta demostrativa, oficinas)

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 

Visitas

Ações externas

Websites e Redes sociais

9º Encontro Técnico - “Bioresíduos”    

Jogo “Salve uma Baleia”

Ação de Rua: 

Comercio/Horeca/Serviços

Re-Planta! (Compostagem) – Stand 

Informativo

Dar +

Visitas

Ações externas

Websites e Redes sociais 

9º Encontro Técnico - “Bioresíduos”

Resíduos Solidários

Jogo “Salve uma Baleia”

Ação de Rua: 

Comercio/Horeca/Serviços

Dar + 

Visitas

Ações externas

Websites e Redes sociais 

Jogo “Salve uma Baleia”

Ação de Rua: Comercio/Horeca/Serviços

Dar +

Visitas

Ações externas

Websites e Redes sociais

Edição Revista “Simplifica” 

Parcerias  

Monitorização  2



Re-Planta!  

48 professores abrangidos no Programa Educativo (formação creditada para os

professores de 1º, 2º e 3º ciclo), iniciado em janeiro, com a realização de três ações de formação,

uma dividida em dois dias durante a semana (17 e 18 jan.) e outras duas realizadas ao sábado (19 e

26 de jan.). Duas ações realizada em Évora (Centro de Formação Beatriz Serpa Branco) e outra

ação realizada em Reguengos de Monsaraz (através do Centro de Formação MARGUA).

1 Concurso de Estórias Re-Planta!, onde se envolveram 11 escolas. Os autores da estória

"Mistérios da Serra" receberam o 1º prémio, que foi entregue pelo Dr. Francisco João Ameixa

Ramos, presidente da Câmara Municipal de Estremoz (concelho da escola vencedora). O Concurso

de Estórias foi desenvolvido no âmbito do programa educativo Re-Planta 2018/2019, como uma

iniciativa escolar auxiliar à formação acreditada aos professores e ao desenvolvimento de projetos

escolares desenhados e/ou implementados pelos próprios.
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Re-Planta!  

24 Oficinas em 12 concelhos, com 243 participantes, com a oferta de um manual

especializado sobre cultivo e compostagem e com a oferta de 189 compostores.

1 Centro de Demostração de cultivo biológico e compostagem. No dia 21 de

junho, o Centro Re-Planta! - Centro de Demonstração de Cultivo Biológico e

Compostagem da Gesamb foi oficialmente inaugurado ao Conselho de Administração da

Gesamb.
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Visitas às Instalações 
 

Ações de Sensibilização externas  
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30 Visitas às instalações, com total de 901 participantes (553 crianças e 348 adultos).

17 Ações de sensibilização externas, com um total de 619 participantes.

Jogo “Salve uma Baleia”

6 Presenças do Jogo “Salve uma Baleia” em: GreenWeek – ESAG/Évora; FIAPE/Estremoz;

Mora, Borba, Montemor-o-Novo, ExpoReg e Festival das Sopas (Montemor-o-Novo) com um total

de 2.645 participantes.
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Eventos 
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7 Eventos para os quais a Gesamb foi contactada, pelas Câmaras Municipais,

no sentido de poder apoiar na implementação da recolha seletiva, em especial

do plástico/metal, produzidos durante os eventos: Feira da Bifana/Vendas Novas,

O Tapete está na Rua/Arraiolos, Feira de São João/Évora, ExpoReg/Reguengos

de Monsaraz, Feira da Luz/Montemor-o-Novo, Artes à Rua/Évora Festival Jovem

UrbanVillage/Évora.
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : 

www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias 
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : 

www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias 
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : 

www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias 
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias e www.facebook.com/gesamb.eeim
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias e www.facebook.com/gesamb.eeim
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias e www.facebook.com/gesamb.eeim
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias e www.facebook.com/gesamb.eeim
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Websites e Redes Sociais- Noticias em Destaque 
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Veja tudo em : www.gesamb.pt/Notícias/Arquivo de Notícias e www.facebook.com/gesamb.eeim
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Ação de Rua para Comércio/Horeca/Serviços 

844 Estabelecimentos que foram visitados por uma dupla de monitoras no âmbito da

campanha “Seja muito Eco Bem-Vindo”, que decorreu de dia 12 de junho a 27 de julho, numa

parceria da Gesamb com as Câmaras Municipais.

Esta iniciativa foi dirigida aos estabelecimentos comerciais (cafés, restaurantes, hotéis, lojas de rua,

pequeno comércio, serviços), e teve como objetivo sensibilizar, promover e capacitar os empresários

locais para a separação e deposição seletiva dos resíduos que produzem nos seus estabelecimentos.

Esta campanha veio também juntar-se ao compromisso que as Câmaras Municipais têm assumido

em prol do aumento da taxa regional de reciclagem, através da implementação ou reforço dos

circuitos de recolha seletiva de resíduos de embalagem para o setor profissional, procurando ir ao

encontro de uma das barreiras à separação de resíduos identificadas pelo setor.

Dia 17 setembro, foi realizada um reunião, na Gesamb, com os técnicos das Câmaras Municipais para

apresentação dos resultados da campanha.
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Projeto DAR + 

9 Escolas: Escola Básica de Vendas Novas n.º 1 + Escola Secundária de Vendas Novas + Escola C+S

de Redondo e EB 2, 3 Padre Bento Pereira de Borba,Escola de Artes Universidade de Évora, Escola

Básica Sebastião da Gama de Estremoz, ES Públia Hortência de Castro de Vila Viçosa e ES Rainha

Santa Isabel de Estremoz, onde se deu inicio ao projeto DAR +, que têm como objetivos:

1º Fase – Plano de Ação

• Analisar (com uma visita previamente agendada à escola) a prática da separação de recicláveis (papel/cartão,

plástico/metal e vidro) na instituição, no sentido de estabelecer critérios de melhoria e correção;

• Identificação e/ou dotação da instituição de práticas, meios e metodologias que assegurem responder as necessidades

identificadas.

2º Fase - Monitorização

• Acompanhar – visitas periódicas (com ou sem aviso prévio);

•Valorização, reconhecimento e consolidação das práticas – dar feedback da evolução das quantidades;

• Garantir a autonomia e manutenção dos comportamentos ambientalmente responsáveis.
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PeEr 2 Peer 

Com a Revisão da Implementação Ambiental (EIR), a Comissão

Europeia lançou o TAIEX-EIR Peer 2 Peer como uma ferramenta

prática que facilita a aprendizagem entre as autoridades ambientais. De

acordo com a legislação da UE em matéria de resíduos, Portugal tem

de reduzir os resíduos depositados em aterro e aumentar as taxas de

reciclagem.

De 23 a 25 de setembro de 2019, decorreu segunda missão de

especialistas de Liubliana em Évora (a primeira foi realizada em

setembro de 2018) e mais uma vez contribuiu para a transferência de

experiências de um dos mais avançados sistemas de recolha seletiva da

Europa.

Os especialistas ajudaram a analisar a gestão de resíduos urbanos na

região de Évora e na elaboração de recomendações focadas

essencialmente na gestão de bioresíduos. e reciclagem.

As semelhanças na situação geográfica - uma mistura de centros

urbanos antigos, áreas urbanas e áreas rurais – permitiram uma

importante transferência de experiência entre os parceiros.

Na tarde do último dia de visita (25 setembro), foi realizada uma

sessão, que permitiu a partilha das conclusões da visita.
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9º Encontro Técnico “Bioresíduos – 

Conversa Sobre Cascas 
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A 9º edição do Encontro Técnico “Gestão de Resíduos” (evento

dirigido a eleitos e técnicos de ambiente dos municípios da área de

intervenção da Gesamb) realizou-se a 22 de novembro, integrado na

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Esta edição foi especialmente dirigida à compostagem comunitária e

doméstica, com o tema:” Conversa sobre Cascas”.

Com esta iniciativa a Gesamb têm como objetivo, fomentar o diálogo, o

debate, a partilha de experiências entre vários intervenientes, e este

ano, fundamentalmente a procura de novas soluções na valorização dos

biorresíduos para os municípios que integram a Gesamb.



• JF Monsaraz – campanha de sensibilização porta-a-porta, para separação multimaterial de
recicláveis e divulgação dos circuitos de recolha realizados pela JF;

• Festival “Artes à Rua” – a Gesamb apoiou na execução de um conjunto de medidas de
cariz ambiental, que contribuíssem para um festival mais sustentável, de entre as quais se
destacam a recolha seletiva de resíduos (sobretudo plástico e vidro), redução da utilização
de garrafas plástico e ainda sensibilização ambiental.
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Outras Iniciativas 

Escultor - Rui Horta Pereira
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Elaborado por: Gilda Matos

Gesamb - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM

Estrada das Alcáçovas * 7000-175 Évora

Tel.: 266748123 * geral@gesamb.pt * www.gesamb.pt  

www.facebook.com/gesamb.eeim/
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