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UrbanWINS lança “Online Ágoras”, 
espaços virtuais para debate 

 Os participantes podem partilhar conhecimentos, discutir ideias, e 
participar na criação em comum de soluções para as suas cidades  

 Os cidadãos, autoridades locais, gestores de resíduos e pessoas ligadas 
à investigação são convidados a aderir a esta comunidade virtual 
participativa  

Lourinhã, 05/04/2017. UrbanWINS - projeto financiado pela UE com o objetivo de desenvolver e 
testar métodos para a conceção e implementação de planos estratégicos para a prevenção de 
resíduos - acaba de lançar os UrbanWINS Ágoras, comunidades virtuais participativas para a partilha 
e discussão de conhecimentos e ideias sobre resíduos, recursos e inovação. Os UrbanWINS Ágoras 
permitem integrar no projeto as sugestões de cidadãos e instituições envolvidas, encorajar a troca 
de ideias entre os participantes e a criação de soluções conjuntas, e promover a transição para 
padrões de consumo e produção mais sustentáveis. Os UrbanWINS Ágoras estão disponíveis através 
do website do projeto: www.urbanwins.eu/online-agora/  

Além do envolvimento de cidadãos, os UrbanWINS Ágoras contam também com a participação de 
membros de autoridades e organizações governamentais, gestores de resíduos, instituições de 
investigação e de ensino. A plataforma virtual disponibilizará informação sobre atividades e projetos 
internacionais, encontros presenciais e ações locais organizadas pelas oito cidades piloto envolvidas 
no projeto: Cremona, Torino e dois municípios da Área Metropolitana de Roma, Albano Laziale e 
Pomezia (Itália), Bucareste (Roménia), Leiria (Portugal), Manresa e Sabadell (Espanha). 

As recomendações e ferramentas desenvolvidas no projeto com o envolvimento dos cidadãos serão 
replicáveis noutros municípios. Um dos resultados finais do projeto será um conjunto de 
instrumentos de caráter científico e participativo que podem ser aplicados por qualquer autoridade 
pública na Europa no planeamento e tomada de decisão sobre a prevenção e a gestão de resíduos. 

O website UrbanWINS – www.urbanwins.eu, onde também se encontram os Ágoras - já está 
disponível há três meses e constitui uma rica fonte de informações sobre os objetivos e abordagens 
do projeto. Cada cidade piloto tem a sua própria página com informações e dados sobre as 
estratégias de prevenção e gestão de resíduos que desenvolve. Também se encontra no website do 
projeto o chamado “Sector Watch”, uma fonte muito especializada de informação para quem 
trabalha no setor dos resíduos, onde são disponibilizadas informações e monitorizados novos 
desenvolvimentos.  
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Enquadramento 

O projeto UrbanWINS tem a duração de três anos, teve início em junho de 2016 e é financiado pelo 
Programa Europeu de Investigação e Inovação, Horizonte 2020. O projeto analisa como as cidades 
consomem recursos e produtos, e como gerem os resíduos produzidos, com o objetivo de 
desenvolver e testar planos e soluções eco-inovadores para a prevenção e gestão de resíduos. A 
abordagem participativa é um valor acrescentado do UrbanWINS que permite integrar no projeto a 
visão de todos os atores relevantes a nível dos municípios na produção e gestão de resíduos. 

Link para vídeo sobre o projeto: https://www.youtube.com/watch?v=cL0qX1oXOMg&t=4s 

Número de palavras: 510 
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INFORMAÇÃO RÁPIDA  
 

  Contacto oficial: Mara Pesaro, Comune di Cremona 
       Email: info@urbanwins.eu                        

  UrbanWINS Ágoras: https://www.urbanwins.eu/online-agora/ 

  Contacto local: CEIFAcoop, Lourinhã 
       E-mail: geral@ceifacoop.pt  
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