Aqui participamos!
A Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos (EWWR) teve lugar entre os dias 21 e 29 de novembro e a Águas de Gondomar inscreveu-se nesta
iniciativa com 5 ações que decorreram durante essa semana:

Ação nº 1: Trazer de Casa






Apesar desta ação decorrer em contínuo na AdG, no final da semana europeia de prevenção de resíduos a AdG procedeu à recolha e entrega dos resíduos nos
destinos adequados:
TAMPINHAS: os colaboradores da AdG contribuíram com 40 Kg de tampinhas que foram entregues na LIPOR, que as encaminha para reciclagem e utiliza o valor
de venda na doação de equipamentos médicos, ortopédicos ou similares a diversas entidades ou particulares que demonstrem a sua necessidade.
ROLHAS DE CORTIÇA: reuniram-se 14 Kg de rolhas de cortiça que foram entregues no ponto de recolha do Continente de Fânzeres, contribuindo desta forma
para o projeto Greencork, em que através da reciclagem da cortiça a Quercus consegue obter financiamento para a plantação de árvores autóctones (já foram
plantadas cerca de 323 mil árvores até à data através desta campanha);
PILHAS: foram recolhidos cerca de 6 Kg de pilhas, que foram entregues na LIPOR;
LÂMPADAS: cerca de 5 Kg foi o total de lâmpadas entregues no Ecocentro da LIPOR;

Ação nº 2: Da torneira para a Garrafa
Através desta ação pretendeu-se alertar os clientes para a produção de resíduos plásticos (garrafas de água), por isso durante a semana de 23 a 27/11
foram atribuídas 20 garrafas reutilizáveis da AdG a clientes que aderiram à fatura eletrónica,.

Ação nº 3: Pintakasa
latas de tinta que já não eram necessárias para a AdG foram colocadas ao dispor dos colaboradores para estes poderem utilizar nas
suas casas, resultando num total de 40 embalagens de tinta que foram reutilizadas.
As

Ação nº 4: Geringonças de Natal
Através do workshop realizado nos dias 26/novembro (Parque Operacional) e 27/novembro (Sede) reutilizaram-se materiais sobrantes provenientes de diversas
atividades da AdG para construir as árvores de Natal e respetivas decorações.

Ação nº 5: Ecofatura: menos papel, mais ambiente!
Durante esta semana foi feita uma campanha intensiva de adesão à fatura eletrónica através da publicação de anúncio em órgãos de comunicação, no site e no
portal interno da AdG, assim como nas próprias instalações da AdG. Para isso também foi alargado o horário de atendimento da loja da AdG, um dia por semana,
até às 19h30.

Obrigado por ter participado!

Comentário [l1]: Foram atendidas 3
pessoas no horário alargado no dia 23, e 11
pessoas no dia 30/11 (fora da EWWR).

