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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O Vodafone Paredes de Coura acontece na envolvente da Praia Fluvial do Taboão, localizada na margem do Rio 
Coura. A praia é um dos cartões-de-visita do concelho e está envolta num magnifico cenário natural, oferecendo 
aos visitantes um extenso manto de relva, rodeado de sombras, ao longo das margens do rio. São inúmeros os 
espectadores que fazem campismo. Neste enquadramento, considera-se de máxima importância a manutenção 
da área e a reposição da situação inicial aquando do fim do evento, sendo essencial que todos os que frequentam 
o local e colaboram com o festival contribuam ativamente na preservação e manutenção do espaço.

Nas últimas décadas e um pouco por todo o mundo, a gestão de resíduos tem-se assumido como uma atividade 
crucial para a sociedade, revelando-se como indicadora de desenvolvimento social, cultural e económico.

Em Portugal, regista-se um grande incremento na promoção de festivais de música, o que se reflete no aumento 
da concentração de pessoas e consequente aumento da produção de resíduos. A gestão de resíduos assume, 
nestes eventos, especial importância, quer pelas tipologias e quantidades elevadas geradas num curto intervalo de 
tempo, mas também pelo grande potencial de valorização que os resíduos comummente produzidos apresentam.

O alcance do Vodafone Paredes de Coura permite que o evento seja uma referência e um veículo de comunicação 
para além da música, introduzindo alterações comportamentais e assumindo o compromisso de melhorar a sua 
sustentabilidade ambiental, atuando em estreita colaboração com todos os patrocinadores e fornecedores na 
adoção de comportamentos corretos, sustentados por boas práticas ambientais.

Melhorar a sustentabilidade ambiental do evento a todos os níveis é essencial, pelo que é objetivo do presente 
manual dotar a equipa de Animadores Ambientais dos conhecimentos necessários ao desempenho de todas as 
suas funções, assim como a sua capacitação para promover o aumento da consciencialização ambiental de todos.

Figura 1 – Praia Fluvial do Taboão durante a edição 2016 do Festival Vodafone Paredes de Coura.



1.1. PROGRAMA “SÊ-LO VERDE”
O Programa “Sê-lo Verde”, lançado pelo Ministério do Ambiente e suportado por verbas do Fundo Ambiental, 
cofinancia a adoção de medidas verdes tendo em conta a redução de impactes ambientais associados aos festivais 
de Verão. Este programa tem como principais objetivos:

a) Incentivar a adoção de critérios ambientais que contribuam para uma redução de impactes e promovam o uso 
eficiente de recursos materiais e energéticos

b) Incentivar a adoção de abordagens inovadoras, como sejam, novas tecnologias, integração de renováveis, 
fomento à economia colaborativa, conceção ecológica;

c) Contribuir para a educação e sensibilização ambiental dos grupos de interesse envolvidos — promotores, 
marcas, municípios, espectadores e comércio local adjacente.

Em 2018, o Vodafone Paredes de Coura voltou a apresentar uma candidatura ao Programa “Sê-lo Verde”, tendo 
sido aprovada a implementação de medidas ambientais, que permitirão contribuir para melhorar o desempenho 
ambiental do evento e sensibilizar todos os envolvidos.

1.2. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Considera-se como meio ambiente o conjunto de condições e componentes físicos, químicos e biológicos que 
possibilitam, regem e abrigam a vida em todas as suas formas. A preservação do meio ambiente garante a sobre-
vivência da espécie humana e todas as interligações que estabelecemos com o que nos rodeia. A procura pelo 
desenvolvimento é característica de todas as sociedades, no entanto, é necessário que seja mantido o respeito 
pelo ambiente. Assim, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, definido como “um desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 
suas próprias necessidades" (Relatório Brundtland, 1987). Desenvolvimento sustentável significa obter o cresci-
mento económico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social.

Figura 2 – Logotipo desenvolvido.
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O ano de 2015 ficará na História como o ano da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 
(Figura 3), fixados numa cimeira da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque (EUA), que reuniu os líderes 
mundiais para adotar uma agenda ambiciosa com vista à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento económico, 
social e ambiental à escala global até 2030, conhecida como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A Agenda 2030 é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo 
global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e com-
bater as alterações climáticas e integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sucessores dos 8 Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio, que deverão ser implementados por todos os países e que abrangem áreas tão 
diversas, mas interligadas, como: o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde de qualidade; a criação de 
emprego digno; a sustentabilidade energética e ambiental; a conservação e gestão dos oceanos; a promoção de 
instituições eficazes e de sociedades estáveis e o combate à desigualdade a todos os níveis.

2. GESTÃO DE RESÍDUOS
2.1. CONCEITOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Define-se como resíduo toda e qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou 
a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos.
A legislação é cada vez mais rigorosa no que diz respeito ao Ambiente pois, uma vez que o espaço disponível para 
deposição de resíduos tem diminuído, os resíduos são, atualmente, um dos principais problemas ambientais. 
Associado à produção de resíduos, verifica-se simultaneamente a libertação de emissões para a atmosfera, a água 
e o solo, bem como ruído e outros incómodos, que, no seu conjunto, contribuem para um aumento dos prob-
lemas ambientais e dos custos económicos associados à sua resolução. Com vista num futuro sustentável, 
torna-se essencial que seja feita uma gestão correta dos resíduos. Têm surgido, nos últimos anos, diversas 
soluções que permitem a valorização de uma grande percentagem dos resíduos produzidos.

Figura 3 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.



Em Portugal, a legislação em vigor (Decreto-Lei º 73/2011, de 17 de junho) corresponde à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de novembro de 2008, e prevê:

• Reforço da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e reciclagem, promover o pleno 
aproveitamento do novo mercado organizado de resíduos, como forma de consolidar a valorização dos resíduos, 
com vantagens para os agentes económicos, bem como estimular o aproveitamento de resíduos específicos com 
elevado potencial de valorização;

• Clarifica conceitos-chave como as definições de resíduo, prevenção, reutilização, preparação para a reutilização, 
tratamento e reciclagem, e a distinção entre os conceitos de valorização e eliminação de resíduos, prevê-se a 
aprovação de programas de prevenção e estabelecem-se metas de preparação para reutilização, reciclagem e 
outras formas de valorização material de resíduos, a cumprir até 2020;

• Incentivo à reciclagem que permita o cumprimento destas metas, e de preservação dos recursos naturais, 
prevista a utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados em empreitadas de obras públicas;

• Definição de requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um processo produtivo possam ser 
considerados subprodutos e não resíduos;

• Critérios para que determinados resíduos deixem de ter o estatuto de resíduo;

• Introduzido o mecanismo da responsabilidade alargada do produtor, tendo em conta o ciclo de vida dos produ-
tos e materiais e não apenas a fase de fim de vida, com as inerentes vantagens do ponto de vista da utilização 
eficiente dos recursos e do impacte ambiental.

A Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada através da Decisão 2014/955/UE, que altera a Decisão 2000/532/CE, 
referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, garante a harmonização no que diz respeito à classificação e identifi-
cação dos resíduos na Europa. A classificação é efetuada através de um código de 6 dígitos, agrupando os resíduos 
segundo a sua atividade geradora.

A gestão de resíduos compreende toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 
tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como as operações de descontaminação de solos e a mon-
itorização dos locais de deposição após o encerramento dessas instalações. É essencial que estas operações se 
processem de forma ambientalmente correta e por entidades devidamente autorizadas ou registadas para o 
efeito, sendo proibida a realização de operações de tratamento de resíduos não licenciadas, o abandono de 
resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua injeção no solo, a queima a céu aberto, bem como a descarga 
de resíduos em locais não licenciados.

1.1. PROGRAMA “SÊ-LO VERDE”
De forma a melhorar e otimizar as operações de gestão de resíduos, beneficiando a saúde pública e o ambiente, 
é fulcral estabelecer um sistema de classificação de resíduos. No entanto, devido à grande heterogeneidade que 
os resíduos apresentam, a sua classificação tem-se revelado extremamente difícil e os diferentes critérios utiliza-
dos têm dificultado a comparação de dados entre países.

Os diversos critérios utilizados na classificação dos resíduos incluem o seu estado físico (sólido, líquido ou gasoso), 
a sua natureza química (orgânico ou inorgânico), a sua distribuição geográfica (dispersos ou concentrados), o tipo 
de material constituinte (papel, vidro, metal…), as suas propriedades face ao sistema (compostáveis, com-
bustíveis, recicláveis, etc.), entre outros. No entanto, as formas mais aceites de classificação têm em conta a sua 
origem e a sua perigosidade.
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2.2.1. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ORIGEM
A classificação dos resíduos tendo como critério a sua origem é de extrema importância, dado que apenas se 
podem implementar medidas de prevenção, reutilização e valorização, se existir um profundo conhecimento das 
produções e tipos de resíduos por setor de atividade. De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 
distinguem-se as seguintes tipologias de resíduos:

• Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), provenientes de habitações bem como outros resíduos que, pela sua natureza 
ou composição, sejam semelhantes aos produzidos em habitações;

• Resíduos Industriais, gerados em processos produtivos industriais, bem como os que resultam das atividades de 
produção e distribuição de eletricidade, gás e água;

• Resíduos Hospitalares, resultantes de atividades médicas desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados 
de saúde;

• Resíduos Agrícolas, provenientes da exploração agrícola, pecuária ou similar.

Os Resíduos Sólidos Urbanos representam uma grande percentagem dos resíduos sólidos gerados pela sociedade 
e são motivo de preocupação, quer pela sua quantidade, quer pela sua diversidade. A categoria de RSU engloba 
uma grande diversidade de produtos e substâncias, incluindo papel e cartão, matéria orgânica, plásticos, vidro, 
metal, têxteis e ainda outras pequenas frações de outros resíduos. Sendo a sua produção impossível de evitar, é 
necessária uma gestão adequada dos mesmos.

2.2.2. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PERIGOSIDADE

A classificação do resíduo como perigoso depende da perigosidade individual dos seus constituintes e da sua 
concentração, uma vez que o facto de um resíduo conter alguma substância considerada perigosa não significa 
que o mesmo também o seja. Em situações de dúvida, de acordo com o Princípio da Precaução, deve consider-
ar-se que os resíduos em questão são resíduos perigosos e trata-los como tal.

1.1. HIERARQUIA E PRINCÍPIOS DA GESTÃO DOS 
RESÍDUOS
Existe uma Hierarquia de Gestão de Resíduos, especificada na Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 19 de novembro de 2008, que deve ser respeitada. De acordo com este modelo, observável na Figura 
4, os resíduos são encarados como recursos. A prioridade máxima é a prevenção da produção de resíduos. 

Quando a produção não pode ser minimizada, privilegia-se a reutilização e, posteriormente, a reciclagem. A 
deposição de resíduos em aterro deve ser considerada apenas em último recurso, quando, por qualquer motivo 
técnico ou financeiro, nenhuma outra opção de gestão de resíduos puder ser aplicada.



Figura 4 – Hierarquia de gestão de resíduos.

Além do Principio da prevenção e redução, visível na Hierarquia de Gestão de Resíduos, existem outros princípios 
gerais bastante importantes a considerar. De referir:

• Princípio da responsabilidade pela gestão, que atribui ao produtor a responsabilidade de gerir os seus resíduos. 
Excetuam-se os produtores de Resíduos Sólidos Urbanos cuja produção diária seja inferior a 1100 litros, cuja 
gestão é assegurada pelos municípios;

• Princípio da equivalência, que refere que o regime económico e financeiro das atividades de gestão de resíduos 
visa a compensação tendencial dos custos sociais e ambientais que o produtor gera à volta da comunidade ou dos 
benefícios que a comunidade lhe faculta;

• Principio da autossuficiência, que refere que as operações de gestão de resíduos devem decorrer preferencial-
mente em território nacional, reduzindo ao mínimo os movimentos transfronteiriços de resíduos.

2.4. PREVENÇÃO NA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS E 
A POLITICA DOS 5 R’S
O aumento da disponibilidade de produtos está diretamente relacionado com o significativo aumento da 
produção de resíduos, o que se reflete proporcionalmente na quantidade de resíduos que é necessário tratar e 
eliminar. Surge, então, a necessidade de alterar o paradigma associado aos resíduos.

Na gestão de resíduos, o conceito de Prevenção é prioritário, compreendendo, em primeiro lugar, a redução da 
quantidade de resíduos (prevenção quantitativa) e, em segundo lugar, a redução da sua perigosidade (prevenção 
qualitativa).
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A evolução dos conhecimentos e da tecnologia, associado ao desenvolvimento das politicas de proteção do ambi-
ente, originou o surgimento da designada “Politica dos 5 R’s”, que veio substituir a anterior “Política dos 3 R’s”. 
Assim, definem-se cinco ações, que devem ser concretizadas, preferencialmente, pela ordem em que se apresen-
tam de seguida:

1) Reduzir: diminuir a quantidade de resíduos produzidos, evitar desperdícios, consumir menos produtos e optar 
por aqueles que apresentem maior durabilidade e ofereçam menor potencial de geração de resíduos;

2) Reutilizar: guardar materiais aos quais se possa dar nova utilidade, ser criativo e inovador;

3) Recuperar: recuperar materiais degradados;

4) Renovar: reinventar materiais;

5) Reciclar: transformar os materiais usados em matérias-primas para outros produtos, através de processos 
industriais ou artesanais.

2.5. GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS
Em Portugal, a definição de Resíduo Urbano tem evoluído no que se refere à sua abrangência. A definição atual-
mente em vigor (Decreto-Lei n.º73/2011, de 17 de junho) é a seguinte: "resíduo proveniente de habitações, bem 
como outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habi-
tações". Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos:

• pelos agregados familiares (resíduos domésticos)

• por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1.100 litros)

• por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1.100 litros)

A classificação dos resíduos urbanos é sempre efetuada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, referida no 
subcapítulo 2.1. Consideram-se “resíduos urbanos” os resíduos constantes no Capítulo 20 - Resíduos urbanos e 
equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), incluindo as frações recolhidas seletiva-
mente.

Podem também ser classificados como resíduos urbanos os resíduos constantes no capítulo 15 01 - Resíduos de 
embalagens/Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente), 
desde que sejam provenientes dos agregados familiares (resíduos domésticos) ou semelhantes a estes, proveni-
entes dos sectores dos serviços, indústria ou estabelecimentos comerciais.

Os fluxos de resíduos abrangidos por legislação específica classificados com os códigos da LER do capítulo 20, 
integram também a definição de resíduos urbanos:

• Resíduos de embalagens;

• Pilhas portáteis;

• Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE);

• Óleos alimentares usados.



Figura 5 – Ecopontos.

Considera-se que os veículos em fim de vida (VFV), os óleos usados (OU), os pneus usados, as baterias e os resídu-
os de construção e demolição (RCD) não apresentam enquadramento nos resíduos urbanos. 

Até ao final dos anos 90 a gestão de resíduos urbanos em Portugal resumia-se à recolha de resíduos e à sua 
deposição em lixeiras. Porém, com a constituição do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos, foram 
construídas novas infraestruturas de tratamento, valorização e deposição final de resíduos, bem como a implemen-
tação de medidas que fossem de encontro às boas práticas ambientais. A gestão de resíduos tem conta diversas 
ações, desde a produção de resíduos até encaminhamento para destino final, sucintamente abordadas de seguida.

2.5.1. SEPARAÇÃO E TRIAGEM
A reciclagem surge como uma peça fulcral no que toca à valorização de resíduos e tem sido progressivamente 
incluída no dia-a-dia de cada habitante desde o encerramento das lixeiras em 1997. Neste contexto, a separação 
e triagem dos resíduos é um passo essencial após a produção de resíduos.

A triagem de resíduos consiste na operação de separação e limpeza dos diversos resíduos e/ou componentes dos 
resíduos de outros materiais indesejáveis, que permitirá uma recolha seletiva. Para além da origem dos resíduos, 
deverá também atender-se à perigosidade dos mesmos, tendo o cuidado de não misturar resíduos que poderão 
contaminar outros, inviabilizando a sua reutilização e reciclagem.

A recolha seletiva de materiais recicláveis pressupõe a existência de ecopontos e outros meios de acondiciona-
mento de resíduos. O ecoponto é formado por um conjunto de três contentores destinados à deposição seletiva 
de papel e cartão (azul), vidro (verde) e embalagens de plástico e metal (amarelo) (Figura 5). Poderá ter ainda 
incorporado um contentor mais pequeno destinado à deposição de pilhas (vermelho), entre outros.

Resíduos indiferenciados, que não podem ser colocados em nenhum dos contentores destinados a recolha seleti-
va, deverão ser colocados nos contentores para resíduos indiferenciados.

Os ecocentros complementam os ecopontos, pois é nestas infraestruturas que devem ser depositados os resíduos 
que, pelas suas dimensões ou características, não são passíveis de serem colocados nos ecopontos nem podem 
ser recolhidos pelos meios normais de remoção dos resíduos. Nestas instalações podem ser depositadas diversas 
fileiras de resíduos, como por exemplo, óleos usados, madeiras, pilhas e acumuladores, resíduos de equipamen-
tos elétricos e eletrónicos (REEE) e lâmpadas fluorescentes.



Figura 6 – Regras de separação para o papel e cartão.
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A separação dos resíduos para reciclagem tem várias vantagens ambientais, económicas e sociais:

Embora a reciclagem seja um conceito essencial na gestão de resíduos, é dependente, quase a 100%, da colabo-
ração do cidadão. Apenas os materiais colocados nos equipamentos destinados à recolha seletiva são encaminha-
dos para tratamento e, posteriormente, para a indústria recicladora. É possível reciclar materiais diversos, como 
vidro, plástico, metal ou papel. Contudo, não é possível reciclar todas as tipologias de material, havendo algumas 
regras que devem ser respeitadas, uma vez que são importantes para que todo o processo ocorra da melhor forma.

2.5.1.1. PAPEL E CARTÃO
O papel e o cartão estão destinados ao contentor azul e a deposição de resíduos deverá ocorrer de acordo com o 
indicado na figura seguinte. É de salientar que é boa prática retirar clipes e agrafos antes da colocação do papel/-
cartão no ecoponto azul, assim como espalmar as caixas, no sentido de promover a adequada ocupação do espaço 
disponível no contentor e por forma a facilitar o processo.

Poupança de água e energia

Redução da extração de matérias-primas

Redução das taxas de tratamento de resíduos

Redução dos impactos dos aterros e da incineração

Promoção de emprego



Figura 8 – Regras de separação para o vidro.

Figura 7 – Regras de separação para o plástico e metal.

2.5.1.2. PLÁSTICO E METAL
O plástico e o metal deverão ser colocados no ecoponto amarelo, respeitando o indicado na Figura 7. Como boas 
práticas a ter em conta, destaca-se a importância de esvaziar e espalmar as embalagens, colocando as rolhas, à 
exceção das rolhas de cortiça, uma vez que esta ação permite maximizar o espaço no ecoponto. Materiais muito 
pequenos, como as caricas, não são aproveitáveis, pelo que não devem ser colocadas neste contentor.

2.5.1.3. VIDRO
O vidro deverá ser depositado no ecoponto verde, cumprindo as indicações apresentadas de seguida.



Figura 9 – Resíduos indiferenciados
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2.5.1.4. INDIFERENCIADOS
Os resíduos que não podem ser encaminhados para reciclagem, deverão ser depositados nos comuns contentores 
de resíduos indiferenciados, de acordo com o indicado na Figura 9.

2.5.2. ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMEN-
TO, RECOLHA E TRANSPORTE
O acondicionamento dos resíduos é muito importante, na medida em que permite evitar não só a contaminação 
de outros resíduos, assim como dos solos e dos recursos hídricos. 

Os resíduos deverão ser acondicionados em recipientes fechados de acordo com a categoria a que pertencem. O 
volume dos resíduos deve ser reduzido ao máximo, ocupando menos espaço e melhorando a ocupação do espaço 
disponível. Não deve ser ultrapassada 95% da capacidade do contentor.

O produtor inicial dos resíduos, em conformidade com os princípios da hierarquia de gestão de resíduos e da 
proteção da saúde humana e do ambiente, deve assegurar o tratamento dos resíduos, podendo para o efeito 
recorrer, por exemplo, a uma entidade licenciada que execute operações de recolha e/ou tratamento de resíduos.

De acordo com a legislação em vigor, a atividade de recolha e transporte de resíduos não necessita de licenciamento 
como operação de gestão de resíduos e o mesmo deve ser efetuado desde o produtor até destino final autorizado.



2.5.3. OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESTINO FINAL
Apesar de todos os esforços para reduzir e reutilizar materiais, é impossível evitar que sejam gerados resíduos, os 
quais são necessários tratar de forma adequada. As operações de gestão de resíduos são discriminadas em função 
do destino a dar aos resíduos. Estas operações estão harmonizadas a nível europeu e integram a Lista Europeia de 
Resíduos e dividem-se em operações de valorização de resíduos e operações de eliminação de resíduos.
O correto tratamento e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos apresenta diversas vantagens:

As principais opções, sucintamente abordadas de seguida, de acordo com a Hierarquia de Gestão de Resíduos, são 
a reciclagem, a valorização orgânica, a valorização energética e a deposição em aterro.

2.5.3.1. RECICLAGEM
A reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em produtos novos, através da reintrodução dos 
materiais no processo produtivo, com vista à sua reutilização. Através deste processo, materiais que seriam desti-
nados ao lixo indiferenciado podem ser reaproveitados. A reciclagem é um conceito essencial da gestão de resídu-
os, aparecendo na Hierarquia de Gestão de Resíduos como uma importante opção a ter em conta.

A palavra reciclagem difundiu-se a partir do final da década de 1980, quando se constatou que as fontes de 
petróleo e de outras matérias-primas não renováveis se estavam a esgotar rapidamente e que começava a faltar 
o espaço para a deposição de resíduos na natureza.

É possível reciclar diversos materiais, como vidro, plástico, metal ou papel. A reciclagem destes materiais propor-
ciona uma utilização mais racional de recursos naturais não renováveis e uma redução da poluição da água, do ar 
e do solo. Para a indústria, a reciclagem tem muitas vezes a vantagem de diminuir os custos de produção.

Como já referido, este conceito depende quase a 100% da colaboração do cidadão, pois apenas os resíduos sepa-
rados corretamente e colocados nos contentores destinados à recolha seletiva são encaminhados para tratamen-
to e posterior encaminhamento a indústria recicladora.

Preservação do meio ambiente

Redução do espaço ocupado pelos resíduos

Redução da possibilidade de problemas de saúde pública

Redução da proliferação de maus cheiros

Melhoria das condições dos solos e dos recursos hídricos,
tanto super�ciais como subterrâneos
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Os benefícios deste processo são diversos, pois para além de maximizar o ciclo de vida de diferentes materiais, 
tem também outro tipo de benefícios que tornam o processo ainda mais atrativo.

Em consequência do aumentar o ciclo de vida dos materiais, tem uma incidência direta na poupança de energia, 
uma vez que muitos dos recursos energéticos poupados são fontes de energia não renováveis, como é o caso do 
petróleo. Ao reciclar, possibilita-se a produção de novos materiais utilizando menos energia e evitando a emissão 
de gases de efeito de estufa (GEE), responsáveis pelo aquecimento global. Por outro lado, ao utilizar produtos 
usados como matérias-primas secundárias, estão a ser poupadas matérias-primas virgens. Assim, é minimizada a 
extração de minério, o abate de árvores e a extração de petróleo.

A reciclagem tem como benefício principal a redução da quantidade de resíduos depositados em aterro, evitando 
assim a necessidade de construção de novas infraestruturas.

2.5.3.2. VALORIZAÇÃO ORGÂNICA – COM-
POSTAGEM
A compostagem, industrial ou caseira, consiste num processo através do qual ocorre a degradação biológica e 
aeróbia de resíduos orgânicos de modo a ocorrer a sua estabilização, produzindo uma substância húmica, 
utilizável em algumas circunstâncias como corretivo de solo.

Podem ser utilizados na compostagem diversos materiais, como resíduos agrícolas vegetais, zootécnicos, proveni-
entes de zonas urbanas, lamas de estações de tratamento de águas residuais (águas residuais urbanas e de 
algumas industrias como conserveiras, cervejeiras, lacticínios…), biomassas aquáticas (algas de origem marinha, 
piscicultura, entre outras), resíduos lenho-celulósicos (resultantes por exemplo de limpeza de matas ou transfor-
mação da madeira), indústrias agroalimentares e outras indústrias como a indústria têxtil, papel e tabaco.

O processo apresenta algumas vantagens, destacando-se a reciclagem de matéria orgânica e a sua reintrodução 
no solo, a redução da quantidade de resíduos enviados para incineração ou aterro e a redução da contaminação 
do ar, do solo e dos recursos hídricos.

2.5.3.3. VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA – INCIN-
ERAÇÃO
A incineração é um processo de destruição térmica através do qual os resíduos, sobretudo os não biodegradáveis, 
os tóxicos e contaminantes, ou seja, os resíduos com maior potencial energético, são queimados (através da com-
bustão) permitindo uma redução do volume desses mesmos resíduos. Durante a queima, e de modo a garantir 
que há combustão total dos resíduos atingem-se temperaturas muito elevadas. 

A incineração é um processo químico que pode envolver ou não a recuperação da energia térmica produzida, ou 
seja fazer com que na queima direta dos resíduos haja recuperação de calor e consequentemente valorização 
energética (transformação da energia calorifica dos resíduos em energia elétrica).

Salienta-se que esta opção deve proceder ao tratamento de resíduos urbanos que não tenham potencial de valori-
zação por outros processos, como é o caso da reciclagem ou da compostagem.

Da incineração resultam como produtos finais energia térmica (transformada em energia elétrica), águas residu-
ais, gases, cinzas e escórias.



A incineração apresenta como uma importante vantagem o facto de o volume de resíduos ser reduzido até cerca 
de 90% e o seu peso em 70%. Atualmente, e devido à elevada produção de resíduos o espaço que eles ocupam 
aquando da sua deposição em aterro é relevante.

Uma das principais desvantagens é a libertação de gases, como são exemplo o monóxido de carbono, o óxido de azoto e o enxofre, 
que constituem emissões poluentes para o meio ambiente, a par dos custos muito elevados da construção das incineradoras.

2.5.3.4. DEPOSIÇÃO CONTROLADA EM ATERRO
A deposição controlada em aterro é a última opção da hierarquia de gestão de resíduos. Embora ainda aconteça em grande 
escala, esta apenas deve ser considerada para resíduos que não possuem qualquer possibilidade de reutilização ou valori-
zação. Apesar de não ser o método mais desejável para a gestão dos resíduos sólidos, é o método mais simples e económico. 

Um aterro controlado pode ser definido como um local escolhido seletivamente e para o qual os resíduos são 
lançados ordenadamente e cobertos com terra ou material semelhante, onde existe um controlo sistemático de 
águas lixiviantes e gases produzidos durante a sua exploração e após o seu encerramento.

Uma vantagem a destacar deste modo de acondicionamento dos resíduos é a possibilidade de aproveitamento 
dos produtos gasosos gerados para produção de eletricidade, o que permite retirar alguma vantagem económica 
deste processo pouco vantajoso a nível ambiental.

3. BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
No sentido de garantir que o evento deixa uma marca positiva no que respeita às questões ambientais e de 
contribuir para garantir o respeito pela Praia Fluvial do Taboão e pelo rio Coura, mantendo as boas condições do 
espaço em que se realiza o festival, há uma série de boas práticas ambientais que permitirão a redução de impactes, 
a sensibilização de todos os envolvidos e a melhoria do desempenho ambiental do festival. Considera-se que as 
seguintes áreas são prioritárias para a alteração de comportamentos: Recursos, Energia, Emissões e Educação.

3.1. RECURSOS
É prioritário e essencial reduzir o consumo e garantir um uso e gestão eficaz e ambientalmente responsável dos 
fluxos de matérias necessários na preparação, decorrer e desmontagem do evento, como sejam a água, os produ-
tos alimentares, as compras associadas ao evento, as estruturas usadas e modos de utilização de equipamentos, 
através da aplicação de princípios de preservação de recursos e da adoção de boas práticas:

• Armazenar materiais e equipamentos/ferramentas de trabalho apenas nos locais adequados e demarcados para 
o efeito, respeitando a segurança de pessoas e bens e do meio ambiente;

• Optar por artigos de merchandising duradouros e úteis;

• Promover a comunicação com recurso a suportes digitais, sem utilização de folhetos;

• Sensibilizar os colaboradores para medidas simples de poupança de água;

• Evitar o uso excessivo da água;

• Garantir que, após utilização, as torneiras ficam completamente fechadas.
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3.2. ENERGIA
A energia é um dos vetores com maior impacte ambiental no festival. Reduzir o seu consumo e minimizar as 
emissões de gases com efeito de estufa é essencial, quer através da adoção de políticas de mobilidade suste-
ntável, quer através da integração de boas práticas que permitam o aumento da eficiência energética:

• Utilizar a energia de forma racional, maximizando o potencial da luz solar;

• Desligar todos os equipamentos das tomadas e a iluminação, após a conclusão do trabalho;

• Promover a otimização no transporte de cargas;

• Promover formas sustentáveis de mobilidade, nomeadamente através do uso de transportes com baixas 
emissões, como os veículos elétricos, do uso de transportes coletivos e da partilha de boleias, idealmente até à 
capacidade máxima do veículo.

3.3. EMISSÕES
As operações de limpeza, que consistem na remoção de resíduos e no reforço de equipamentos de deposição, 
bem como na manutenção e esvaziamento dos mesmos, são asseguradas em permanência, não só durante o 
Vodafone Paredes de Coura, mas também durante as fases de montagem e desmontagem. Os equipamentos de 
deposição disponibilizados garantem a separação dos resíduos no local de produção e contribuem para que os 
mesmos sejam encaminhados para destino final adequado. As ligações à rede pública de saneamento garantem a 
correta gestão dos efluentes e minimizam o impacte associado à produção de águas residuais.

Devido à dimensão do evento, tanto a nível de infraestruturas como a nível social, geram-se grandes quantidades de resídu-
os e efluentes, cujo impacte negativo pode ser minimizado através da adoção de algumas medidas, nomeadamente:

• Promover a prevenção da produção de resíduos, demonstrando preocupação com a redução e reutilização de materiais;

• Promover ações de sensibilização, junto das equipas de trabalho, sobre a estrutura da paisagem, a delicadeza do 
coberto vegetal e sobre os comportamentos e formas de estar que não perturbem, não sujem e não estraguem o local;

• Separar e acondicionar corretamente todos os resíduos produzidos, sem risco de contaminação do solo e/ou 
água do Rio Coura;

• Manter a sinalética colocada nos equipamentos de deposição, com indicação da fileira dos resíduos a que se destina;

• Armazenar em recipientes apropriados os resíduos no estado líquido ou pastoso, tais como óleos alimentares 
usados, e colocá-los, posteriormente, no contentor adequado;

• Manter limpas e arrumadas as áreas ocupadas, sem quaisquer resíduos, subprodutos, equipamentos/ferramen-
tas de trabalho ou materiais utilizados. É proibido o abandono de equipamentos/ferramentas de trabalho, resídu-
os ou outros materiais;

• Depositar as beatas dos cigarros nos contentores para lixo indiferenciado. Não é permitido depositar resíduos 
no exterior dos recipientes;

• Lavar equipamentos ou ferramentas de trabalho em locais adequados de forma a evitar a consequente descarga 
de águas residuais no solo e no rio.



3.4.EDUCAÇÃO
Contribuir para a educação e sensibilização ambiental de todos os grupos de interesse envolvidos é essencial e 
prioritário, uma vez que todos podem levar para o seu dia-a-dia as boas práticas ambientais preconizadas no 
Vodafone Paredes de Coura. No sentido de fomentar as boas práticas ambientais, deve-se, sempre que possível:

• Promover ações que alertem o público para o impacte ambiental das suas escolhas, motivando-o a modificar 
comportamentos de modo eficaz e duradouro;

• Integrar os princípios orientadores de boas práticas ambientais na sua comunicação com o público e restantes 
partes intervenientes, nomeadamente em ações publicitárias e de marketing;

• Atuar, sempre que necessário, na correção de práticas ambientais desajustadas cometidas pelo público e restan-
tes partes intervenientes no evento;

• Reforçar positivamente os comportamentos ambientalmente corretos.

4. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS NO VODAFONE 
PAREDES DE COURA E O PAPEL DOS ANIMA-
DORES AMBIENTAIS

A constituição de uma equipa de Animadores Ambientais pretende contribuir para continuar a preservar o mag-
nifico anfiteatro natural que acolhe o Vodafone Paredes de Coura, quer através da implementação de melhorias 
ao nível da gestão de resíduos quer através do aumento de ações de sensibilização ambiental dirigidas ao público.

Garantir a limpeza e correta manutenção dos espaços é um dos objetivos que se pretende alcançar com esta 
equipa. Contudo, uma gestão realmente sustentável dos resíduos é mais abrangente: para além da redução da 
produção e melhoria da gestão dos resíduos, pretende-se também, tendo em conta que num evento com as 
dimensões do Vodafone Paredes de Coura, o público é o principal responsável na produção de resíduos, sensibili-
zar e consciencializar todas as partes interessadas.

Distinguem-se duas áreas principais em que a equipa trabalhará: recinto do festival e áreas conexas e campismo. 
Dentro do recinto, os principais resíduos gerados são plásticos e orgânicos. Nas áreas de campismo e conexas, 
como a praia fluvial, para além dos resíduos orgânicos, são também gerados em grandes quantidades resíduos de 
mais tipologias, como as beatas de cigarro, resíduos orgânicos, vidro, plástico e metal. Interiorizar procedimentos 
e boas práticas ambientais é essencial para que o processo de gestão de resíduos corra da melhor maneira.

O acondicionamento dos resíduos produzidos nas diversas zonas do recinto e áreas conexas é da responsabilidade de 
cada um, no entanto, é da responsabilidade da equipa de Animadores Ambientais garantir que o local é mantido limpo, 
que os contentores têm sacos e que os resíduos produzidos são encaminhados para o Parque de Resíduos, por forma 
a garantir que, até ocorrer a recolha dos resíduos e posterior encaminhamento para destino final adequado, não 
ocorrem contaminações do solo e dos recursos hídricos.

As atividades desenvolvidas pelos Animadores Ambientais deverão estar sempre em linha com as boas práticas ambi-
entais estabelecidas.
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Os eventos de grandes dimensões são ótimas oportunidades para promover a consciencialização dos partici-
pantes. Potenciar a correta gestão dos resíduos através da disponibilização de materiais e infraestruturas é 
apenas o primeiro passo, uma vez que as pessoas precisam de continuar a ser sensibilizadas para a sua utilização 
correta, assim como para a adoção de boas práticas ambientais. Como tal, torna-se essencial envolver todas as 
partes interessadas no processo de gestão de resíduos para o êxito da equipa. 

Considera-se que o trabalho educativo poderá, inclusive, conduzir à gestão sustentável dos resíduos para além 
das fronteiras do festival, pois a crescente consciencialização da sociedade para os problemas ambientais estimu-
lará as pessoas a reverem as suas práticas quotidianas, quer de consumo quer de produção de resíduos.

5. CONCLUSÃO
O Vodafone Paredes de Coura celebra em 2018 a sua 26.ª edição. Em virtude da sua relevância, influência e local-
ização, considera-se primordial a conservação do espaço e a sensibilização de todas as partes interessadas para as 
questões ambientais e para a necessidade de adotar boas práticas.

O presente documento constitui uma ferramenta de apoio à criação de uma equipa de Animadores Ambientais, 
que terá como principais funções a manutenção do espaço através de ações de limpeza, proteção dos solos e os 
recursos hídricos e ações de sensibilização ambiental junto do público.

A gestão de resíduos assume especial importância no contexto de um evento. Sendo uma área extremamente 
vasta, optou-se por reunir neste manual conceitos considerados essenciais e que permitirão à equipa de Anima-
dores Ambientais a concretização das suas funções da melhor maneira.


