Webinar
Transformando resíduos em riqueza: desafio global, soluções
locais
Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

Princípios chave

Avaliar a
quantidade e
tipo de resíduo
gerado

Aprender com
outras
tecnologias
inovadoras
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Melhorar a
coleta e
transporte dos
resíduos

Estabelecer
planos
estratégicos de
longo prazo
considerando os
resíduos
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Garantir a
disposição
ambientalmente
segura

Estruturar
incentivos
financeiros e
outros

Promover
“Repensar,
Recusar, Reduzir,
Reutilizar e
Reciclar”

Encorajar
“Repensar o
resíduo”

Empoderar e
trabalhar com
stakeholders
diversos

Análise periódica
do progresso

Estabelecer
melhores
condições de
trabalho para os
trabalhadores
do setor

Esforços para
alcançar os ODSs
e NAU

Objetivos
Melhoria na gestão de resíduos & eficiência de recursos nas cidades do Mundo

Diminuição da geração
de resíduos

Dados aprimorados
para a tomada de
decisão
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Melhoria da coleta
municipal de resíduos
sólidos e gestão
controlada

Conhecimento
intensificado,
capacidade técnica
e governança para a
gestão de resíduos

Aumento da reciclagem
de materiais adequados

Melhoria na gestão de
resíduos perigosos

Aumento
conscientização
global para recursos
sustentáveis e gestão
de resíduos

Aumento dos
investimentos globais
e compromissos
para o avanço da
gestão de resíduos

Áreas estratégicas de ação

Dados de
Resíduos &
Monitoramento

Atividades:
• Desenvolvimento da
ferramenta Waste Wise Cities
• Curso de capacitação online
• Workshops regionais e
treinamentos presenciais
• Base de dados aberta
• Publicações

Recursos
financeiros

Atividades:
• Desenvolvimento de projetos
de gestão de resíduos
• Treinamentos e workshops
• Parcerias entre doadores e
membros das cidades
• Facilitar parcerias públicoprivadas

Atividades:
• Hub de conhecimento –
website interativo
• Newsletter
• Rede de Stakeholder
• Parcerias entre cidades
• Cursos de capacitação online

Conhecimento e
compartilhamento
de boas práticas

Atividades:
• Advocacy e campanhas
educacionais
• Eventos de conscientização,
por exemplo Clean Ups
• Estabelecimento de parcerias
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Advocacy &
Educação

Exemplo da ferramenta Waste Wise Cities: Piloto Nairobi,
Quênia
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Dia Mundial do Habitat 2019

Tecnologias inovadoras como ferramenta para transformer resíduos em riqueza

6

13 de Agosto de 2019

Entre em contato com a gente!
Para participar, por favor veja nosso website:
https://new.unhabitat.org/waste-wise-cities-campaign/

Para mais informações:
wastewisecities@un.org
unhabitat-whd@un.org
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