
“No café com a sustentabilidade”: Decisores políticos 
Europeus serão convidados a participar nesta sessão para 
conhecer os desenvolvimentos e resultados do projeto e como 
este contribui para os objetivos e visão da UE no setor dos 
resíduos.

  

Como se envolver? Para mais informações:

FCT - Universidade Nova de Lisboa
Email: urbanwinsfctnova@gmail.com
Telf: 212 948 500, ext: 10174

CEIFAcoop
Email: geral@ceifacoop.pt 
Telf: 261 410 138

Contactos:
• Coordenação do projeto UrbanWINS        

• Parceiros Portugueses     

Município de Leiria
Email: amm@cm-leiria.pt
Telf: 244 845 646

Universidade de Coimbra
Email: cie@dem.uc.pt
Telf: 239 790 708

Resíduos Recursos Inovação

Projeto financiado pelo Programa de 
Investigação e Inovação Horizonte 2020
da União Europeia no âmbito do acordo
de subvenção n.º 690047.

Aviso Legal: Qualquer erro ou omissão é da exclusiva responsabilidade 
do editor. O conteúdo não reflete necessariamente a opinião da 
Comissão Europeia. A Comissão Europeia não é responsável por 
qualquer uso que venha a ser feito da informação obtida.

“Metabolismo Urbano, a chave para a construção de Redes e 
Estratégias Inovadoras de Gestão de Resíduos” - (UrbanWINS)

que irão impulsionar a resiliência ambiental 
urbana e contribuir para desenvolver padrões 
de produção e consumo mais sustentáveis.

UrbanWINS, 
é um projeto financiado pela UE, por três 
anos, lançado em junho de 2016, que visa 
o desenvolvimento e implementação de

PLANOS ESTRATÉGICOS
ECO-INOVADORES 
PARA A PREVENÇÃO E 

previstas uma série de conferências nacionais para apresentar 
e divulgar o projeto UrbanWINS. Os resultados finais do 
projeto serão apresentados numa conferência internacional a 
realizar-se em Bruxelas (Bélgica).

Município de Cremona (Itália)
Mara Pesaro (coordenadora)
Email: info@urbanwins.eu 

Visite as nossas redes sociais e participe no debate:
www.facebook.com/UrbanWINS
www.twitter.com/UrbanWINS
www.instagram.com/UrbanWINS

www.urbanwins.eu
Os cidadãos são importantes nas nossas cidades. Seja ativo 
na comunidade, envolva-se no UrbanWINS!  Informe-se e 
colabore com todos para melhorar as nossas cidades. 

Ágoras Locais: As cidades-piloto irão acolher grupos de 
discussão em que os atores chave (stakeholders) são 
encorajados a partilhar e debater as suas ideias. Recorrendo 
a dinâmicas de grupo, visando um diálogo construtivo, será 
promovida a co-criação de estratégias e planos de ação 
conjuntos para a gestão de resíduos.

Newsletter: Subscreva a nossa newsletter e seja o primeiro
a descobrir como o UrbanWINS está a progredir. Visite o nosso
website - www.urbanwins.eu - e registe-se.

Ágoras Online: Junte-se aos ágoras online e debata as suas
questões com outros interessados. Queremos saber das suas 
necessidades epreocupações, e qual a sua opinião sobre os 
resultados do projeto. Só juntos conseguimos mudar as nossas
cidades! Junte-se ao grupo em www.urbanwins.eu.

Conferências: De forma a envolver outros públicos estão                                                                                                                                                                                            GESTÃO DOS RESÍDUOS



  

   

A abordagem UrbanWINS

Resultados esperados

• Planos estratégicos de prevenção e gestão de resíduos           
   urbanos replicáveis

• Progresso no sentido de padrões mais sustentáveis de              
   produção e consumo

O UrbanWINS contempla as seguintes etapas:

Conselho Consultivo Europeu

O UrbanWINS visa uma melhor compreensão de como as nossas 
cidades consomem e descartam produtos e recursos para 
equacionar como prevenir, reduzir e reutilizar os resíduos.

O projeto estuda os fluxos internos de materiais e energia 
recorrendo a um modelo de metabolismo urbano que olha para 
as cidades como um organismo vivo.

Análise das estratégias de prevenção e gestão 
de resíduos urbanos em 24 cidades de 6 países 
da UE - Áustria, Itália, Portugal, Roménia, 
Espanha e Suécia. 

Envolvimento alargado dos atores chave 
(stakeholders) nos Ágoras. 
Serão realizados encontros presenciais (Ágoras Locais) e será criado 
um fórum virtual (Ágoras Online) onde todos, desde os cidadãos aos 
gestores de resíduos, possam envolver-se no debate e partilhar 
ideias, preocupações e possíveis soluções. A participação estará 
aberta durante as diferentes fases do processo: análise, planeamento
de políticas, planeamento de ações e implementação.

Planos estratégicos para 
prevenção e gestão de resíduos
urbanos em 8 cidades-piloto.

O UrbanWINS terá o apoio de um Conselho Consultivo Europeu,
composto por 20 representantes de alto nível de entidades 
com poder de decisão da UE, organismos reguladores e outras 
partes interessadas do sector dos resíduos.

O Conselho contribuirá com comentários sobre os 
desenvolvimentos técnicos do projeto e na divulgação dos 
resultados assegurando um maior alcance, nomeadamente 
junto dos novos estados membros da UE. No final, o Conselho 
será responsável pela criação da Aliança UrbanWINS visando 
promover a implementação dos resultados do projeto.

• Consciencialização sobre a limitação dos recursos, prevenção e
   gestão de resíduos, e uma melhor compreensão das ligações    
   entre a resiliência do ambiente urbano e da qualidade de vida

• Redução das barreiras para assegurar uma economia circular,   
   entendendo os resíduos como um recurso  

• Kit de ferramentas online com as experiências das 8              
   cidades-piloto para capacitar os decisores a melhorarem as   
   suas políticas de prevenção e gestão de resíduos
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4 países
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Os resultados permitirão uma melhor compreensão de como as 
cidades "digerem" os produtos e quais as estratégias - tecnológicas, 
não tecnológicas, educacionais, de governância, etc. – a ser 
utilizadas para impulsionar uma mudança positiva.

Cremona, Albano Laziale, Pomezia e Torino 
(Itália), Leiria (Portugal), Bucareste
(Roménia), e Manresa e Sabadell
(Espanha) irão testar recomendações
e instrumentos para a prevenção e
gestão sustentável de resíduos.

Cidades-piloto
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