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Não Separas o Lixo?!  

DONE!

Tipo: Tens um Problema!

Não tens Vergonha?



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 2020 
Parcerias  

Monitorização  

Re-Planta! (Stand Informativo) 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 

Visitas

Ações externas

Websites e Redes sociais

10º Encontro Técnico - “Resíduos Perigosos” 

–Visita CIRVER

Recolha de Pequenas Quantidades de 

Resíduos Perigosos (Domésticos)     

Jogo “Salve uma Baleia”

Re-Planta! (Stand Informativo)

Dar +

Visitas

RS Feiras/Eventos

Ações externas

Websites e Redes sociais 

10º Encontro Técnico - “Resíduos 

Perigosos” –Visita CIRVER 

Resíduos Solidários

Jogo “Salve uma Baleia”

Dar + 

Visitas

RS Feiras/Eventos

Ações externas

Websites e Redes sociais 

Jogo “Salve uma Baleia”

Dar +

Visitas

RS Feiras/Eventos

Ações externas

Websites e Redes sociais

Parcerias  

Monitorização  3
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Re-Planta!  

1 Oficina - uma Oficina Re-Planta! realizada em Évora (Gesamb) – 9 de março;

19 Visitas Re-Planta! Vai a Casa - Com o objetivo de verificar a utilização in loco dos replantadores

(da 1ª edição – 2013 - e da presente edição - 2019/2020), o Re-Planta! selecionou e visitou algumas

residências dos 12 municípios para esclarecer dúvidas, perceber o que pode estar a ser feito de errado e

divulgar nos canais de comunicação as suas experiências. Para seleção dos replantadores a visitar, tal como

para obter algum feedback do estado de utilização do equipamento enviou-se um inquérito. Neste

questionário afere-se o interesse e a disponibilidade do replantador, tanto quanto se verifica a pertinência da

visita para o projeto. Uma monitora realizou visitas em fevereiro e março de 2020 (em complemento das

visitas realizadas em nov. 2019), veja todos os testemunhos no cala youtube – Re-PlantaTV.

Oficina, Évora

Re-planta! Vai a Casa, Alandroal

Re-planta! Vai a Casa, Redondo
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Re-Planta!  

1 Stand Informativo - Outra das novas iniciativas nesta 2ª edição do Re-Planta é o Stand Re-

Planta!. É uma ferramenta pensada para promover o projeto e suas iniciativas. Será cedido e utilizado em

escolas ou outras entidades que o solicitem, especialmente em feiras e eventos dos 12 municípios da área

de abrangência da Gesamb. O stand está finalizado, no entanto, e devido a atual situação de pandemia,

originada pela Covid-19, todas as feiras e eventos, da região foram cancelados.
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Re-Planta!  

A 2ª edição do projeto Re-Planta! decorreu de fev. de 2018 a fev. de 2020, deixando a sua marca

na prevenção de resíduos e muitas histórias boas para partilhar!

A Gesamb vai dar continuidade ao projeto, com a aprovação de uma candidatura ao Aviso

POSEUR 11-2019-29. Estaremos de volta em breve!
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Resíduos Perigosos (Domésticos) 

Revendo-se na preocupação explanada no Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020, e de forma a contribuir para a prevenção da

produção e perigosidade dos resíduos urbanos, a Gesamb pretende implementar a recolha seletiva de pequenas quantidades de resíduos domésticos

perigosos como sejam: tintas, e solventes, termómetros de mercúrio, pequenos reee’s, tonners e tinteiros, embalagens de cosmética (verniz de unhas,

tintas cabelo), etc. Neste sentido, a Gesamb, já realizou a conceção de um contentor para a recolha destas frações, este equipamento que

atualmente está em construção, será itinerante, e está previsto que no 2º trimestre de 2021 possa percorrer as diversas localidades dos 12

municípios que integram a Gesamb.



Visitas às Instalações 
 

Ações de Sensibilização externas  
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Visita TMB, Évora, Gesamb

13 Visitas às instalações - com total de 455 participantes (291 crianças e 164 adultos).

9 Ações de sensibilização externas - com total de 351 participantes.

De acordo com o Plano de Contingência da Gesamb - Covid-19, as visitas às instalações e as

ações externas presenciais foram suspensas (por tempo indeterminado) a partir de 16 de março.
Visita TMB, Évora, Gesamb

Visita TMB, Évora, Gesamb

Ação sensibilização, Évora

Ação sensibilização, Évora

Ação sensibilização - Videochamada, ES Redondo



Websites e Redes Sociais 

 Sites: www.gesamb.pt e https://re-planta.pt/

 Facebook: www.facebook.com/gesamb.eeim/  https://www.facebook.com/projeto.replanta/
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Projeto DAR + 
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EB Sebastião Gana, Estremoz

+ 1 Escola: EB Santa Clara de Évora, perfazendo, neste momento, um total de 8 escolas, 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.



Websites e Redes Sociais 
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Websites e Redes Sociais 
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23 março – Campanha Facebook, Gesamb



Websites e Redes Sociais 
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24 março – Campanha Facebook, Gesamb

25 março – Campanha Facebook, Gesamb



Websites e Redes Sociais 
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26 março – Campanha Facebook, Gesamb

27 março – Campanha Facebook, Gesamb

26 março – Campanha Facebook, Gesamb



Websites e Redes Sociais 
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Websites e Redes Sociais 
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Websites e Redes Sociais 
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Campanha – “Temos de regressar melhor”



Websites e Redes Sociais – Dia da Terra (22 abril) 
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Campanha – #FiqueEmCasaMasNãoFiqueParado



Websites e Redes Sociais – Dia Mundial Ambiente 
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Campanha – Onde Depositar?



Websites e Redes Sociais  
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Websites e Redes Sociais  
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Websites e Redes Sociais  
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Websites e Redes Sociais – Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos 2020  
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4 Podcasts

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, tema em 2020 foi: "Lixo Invisível"! Neste

sentido, a Gesamb realizou 4 Podcasts (com 4 convidados diferentes). É muito fácil ouvir, seja

no carro, no local de trabalho, ou mesmo em casa. Ainda disponíveis, basta aceder a:

https://www.facebook.com/gesamb.eeim

#EWWR 1º Episódio - A

importância da Semana Europeia da

Prevenção de Resíduos – Convidada:

Cátia Borges - Gesamb

#EWWR 2º Episódio - Qual a quantidade 

de resíduos produzidos para termos uma 

garrafa de vinho?! – Convidado: João Barroso 

-Vinhos do Alentejo

#EWWR 3º Episódio - Como fazer 

chegar a mensagem ao consumidor? –

Convidada: Helena Guerra - DECO -

Delegação Regional do Alentejo

#EWWR 4º Episódio - Um ótimo 

exemplo de sustentabilidade! 

Convidada: Susana Mendes - Pepe 

Aromas

https://www.facebook.com/gesamb.eeim


Websites e Redes Sociais  
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Campanha de Natal 2020 – realizada com a participação dos colaboradores da

Gesamb e que foi um verdadeiro sucesso!



Comunicação Social 
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Comunicação Social 
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Comunicação Social 
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Destaques - Redes Sociais - Municípios 

28



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/ 29
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