
Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2019 

para o período de 16 a 24 de novembro 

 

 Título Descrição da ação Data Local  Público-Alvo Parceria 

1 Embrulhe, pf! Oferta de embalagens para levar para 
casa as sobras da refeição realizada 
num dos restaurantes 

16 a 24 Restaurantes 
de Braga 

Clientes do restaurante ACB 

2 Formação 
sobre RSU 

Dar formação aos associados da ACB 
sobre separação de resíduos (óleo 
alimentar usado, borras de café, vidro, 
embalagens e papel/cartão) com visita à 
Braval. 

19 (15 
às 18h) 

ACB/Braval Hotéis, restaurantes, 
pastelarias e cafés 
associados da ACB 

ACB, Braval e Agere 

3 Bar da água Prova cega de água da torneira e água 
engarrafada. 

18 a 22 Balcão Único 
e balcão da 
Agere 

Utentes da CMB e 
clientes da Agere 

Agere 

4 Publicidade 
aqui, não! 

Oferta de etiquetas para colocar na 
caixa do correio. 

16 a 24 Balcão Único 
e Posto de 
Turismo 

Utentes e visitantes Direção-Geral do 
Consumidor 

5 Elaboração de 
sabão com 
óleos 
alimentares 
usados 

Oficina de elaboração de sabão com 
base em óleos alimentares usados 

20 Quinta 
Pedagógica 

Docentes das Eco-
Escolas 

ABAE 

6 Pilhões Oferta de mini-pilhões no Balcão Único 16 a 24 Balcão Único Utentes e funcionários 
da CMB 

Ecopilhas 

7 Sacos têxteis 
re.store by 
Creative Zon 

A re.store fornecerá os tampos dos 
tecidos, as alças e as etiquetas a colocar 
nos sacos, pelo que as instituições 
deverão ter máquinas de costura e as 
linhas para os coser. Será ministrada 
uma formação inicial para que as 
instituições tenham o padrão de 
qualidade exigido para este produto. 
O “papel” da CMB foi de intermediário na 
procura de uma lista de instituições que 
possam encaixar neste projeto, 
proporcionando um apoio a causas 
sociais. 

16 a 24 IPSS do 
concelho 

Associação Nacional 
de Farmácias 
comprará os sacos 

Creative Zon 

8 Brochura de 
tisanas e 
refrescos 

O consumo de refrigerantes origina uma 
produção enorme de embalagens de 
plástico, alumínio e cartão complexo. A 
preparação de tisanas e águas 
aromatizadas com sumos de frutos é 
uma solução, reduzindo ainda o 
consumo de açúcar. 

16 a 24 Balcão Único 
e balcão da 
Agere 
(brochuras) e 
escolas, 
IPSS e 
outras 
entidades 
(formato 
digital) 

População em geral, 
em particular crianças 

Agere 

Nota: 

 Nome do Responsável  Contactos (tf e e-mail) 

Ana Cristina Costa Tlf: 253 2022 860  
E-mail: ambiente@cm-braga.pt  
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