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Introdução 

O presente plano de comunicação pretende dar a conhecer a estratégia e as atividades 

de comunicação relacionadas com o projeto Oeste + Recicla. 

O projeto Oeste + Recicla é apresentado no âmbito dos EEA Grants Portugal – 

Programa Ambiente. O Programa Ambiente tem como Operador de Programa a 

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática. 

Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o 

Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros 

da União Europeia. 

Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas 

e comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro 

plurianual, conhecido como EEA Grants. 

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na 

Europa e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. 

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de 

euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões 

de euros. 

No âmbito dos EEA Grants 2014-2021, a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e 

Ação Climática é a operadora do Programa, que assenta em três áreas de atuação: 

 Promover a Economia Circular 

 Descarbonizar a sociedade 

 Valorização do território 

A candidatura do projeto Oeste + Recicla integra-se na primeira área de atuação, sendo 

a sua candidatura aos EEA Grants – Programa Ambiente integrada no Aviso de 

Concurso #1: Sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas - Área 

Prioritária A: Soluções para depósito de garrafas de plástico (e latas). 

O Regulamento do MFEEE (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu) 

2014-2021 consagra a divulgação e publicitação como responsabilidade das 

organizações promotoras de projetos apoiados pelos EEA Grants - Programa Ambiente. 

Tal divulgação visa informar os públicos-alvo da intervenção e a opinião pública sobre 

http://www.eeagrants.gov.pt/
http://workflow.sg.mamb.gov.pt/
http://workflow.sg.mamb.gov.pt/
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o papel desempenhado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu no 

apoio às organizações portuguesas no sentido de atingir os seus dois objetivos 

fundamentais: reduzir as disparidades económicas e sociais no Espaço Económico 

Europeu e reforçar as relações bilaterais entre os países beneficiários e os países 

doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). 

No âmbito dos EEA Grants, a Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática é a 

operadora do Programa Ambiente. 

A Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática é um serviço central da administração 

direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. 

A Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática tem por missão garantir o apoio à 

formulação de políticas, ao planeamento estratégico e operacional, à atuação do 

Ministério do Ambiente e da Ação Climática no âmbito internacional, à aplicação do 

direito europeu e à elaboração do orçamento, assegurar a gestão de programas de 

financiamento internacional e europeu a cargo do Ministério do Ambiente e da Ação 

Climática, bem como assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos 

membros do Governo integrados no Ministério do Ambiente e da Ação Climática e aos 

demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, 

do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e da 

comunicação e relações públicas. 

Durante todo o período de implementação do presente plano de comunicação, a 

OesteCIM assegurará enquanto promotor de projeto o reporte à Secretaria-Geral do 

Ambiente e Ação Climática todas as atividades comunicacionais e este por sua vez 

articulará com a Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu, sendo depois assegurada por esta última entidade a articulação 

com os países doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). Esta articulação contará 

com a participação activa do Parceiro de Programa no País Doador que, no caso do 

Programa Ambiente, é a Innovation Norway (www.innovasjonnorge.no). 

 

 

  

http://www.innovasjonnorge.no/
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Objetivos de Comunicação 

 Contribuir para o aumento da aplicação dos princípios da Economia Circular, em 

particular no que que toca ao aumento do número de toneladas de plástico reciclado 

resultantes do apoio do Programa Ambiente na região Oeste de Portugal, composta 

por doze municípios: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, 

Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e 

Torres Vedras 

 Contribuir para o aumento da aplicação dos princípios da Economia Circular entre a 

população residente nos doze municípios da Região do Oeste, em particular no que 

que toca à diminuição produção e utilização de garrafas de plástico pela população 

residente na região Oeste de Portugal resultantes do apoio do ‘Programa Ambiente’ 

 Contribuir para a divulgação do exemplo da OesteCIM e dos doze municípios que a 

compõem na formação da população e dos seus recursos humanos sobre o impacto 

da redução da utilização de garrafas de plástico tem sobre o ambiente 

 Contribuir para a divulgação do exemplo da OesteCIM e dos doze municípios que a 

compõem na formação da população e dos seus recursos humanos sobre as 

soluções já existentes e soluções inovadoras para aumentar a reciclagem das 

garrafas de plástico, ao mesmo tempo que se diminui a sua produção e utilização 

 Sensibilizar o Executivo da OesteCIM e dos doze Municípios que a compõem sobre 

o impacto da redução da utilização de garrafas de plástico no ambiente, as soluções 

já existentes para aumentar a reciclagem das garrafas de plástico e os diferentes 

sistemas de reembolso de depósito de garrafas de plástico já existentes na Noruega 

 Contribuir para a notoriedade e envolvimento das atividades do projeto do público 

interno  

 Contribuir para a melhoria das atividades implementadas no âmbito do projeto, 

através da realização de reuniões e iniciativas bilaterais, que irão contribuir para a 

criação de interação entre os recursos humanos da OesteCIM, enquanto promotor 

de projeto, e a Empower, enquanto parceiro de projeto, bem como a coesão das 

equipas envolvidas 

 Contribuir para a o aumento do valor da Marca Oeste Portugal (no que toca à sua 

http://www.oestecim.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=bad5de48-553b-42d4-bb71-00523fb2345f


 

  6 
 

notoriedade, qualidade e lealdade e atitude relativamente à marca) 

 Dar a conhecer os resultados e impactos do projeto junto dos seus grupos-alvo 

 Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades ao público em geral de uma 

forma clara e atrativa 

 Aumentar a visibilidade e reconhecimento da marca EEA Grants em Portugal 

 Destacar de forma constante a importância do financiamento concedido pelos EEA 

para a implementação do projeto  

 Promover o bom estado ambiental dos ecossistemas, através da sensibilização da 

população dos doze municípios da Região do Oeste e restantes grupos-alvo do 

presente plano 

 Promover a redução dos efeitos adversos da poluição e de outras atividades 

humanas, através da sensibilização da população dos doze municípios da Região 

do Oeste e restantes grupos-alvo do presente plano 

 Promover a utilização do sistema de reembolso de depósito de garrafas de plástico 

criado por este projeto junto da população dos doze municípios da Região do Oeste 

 Informar a população dos doze municípios da Região do Oeste sobre o 

funcionamento prático do sistema de reembolso de depósito de garrafas de plástico 

criado por este projeto 

 Informar a população dos doze municípios da Região do Oeste sobre o 

funcionamento técnico (instruções de utilização) das máquinas implementadas no 

âmbito do sistema de reembolso de depósito de garrafas de plástico criado por este 

projeto 

 Destacar o contributo dos EEA Grants, em geral, e do Programa “Ambiente, 

Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono”, em particular, como forma de 

redução das disparidades económicas e sociais no Espaço Económico Europeu 

 Contribuir para o reforço das relações bilaterais entre os países beneficiários e os 

países doadores através de atividades que envolvam as organizações portuguesas 

e parceiros de projeto oriundos da Noruega enquanto país doador no âmbito dos 

EEA Grants 

 Assegurar o cumprimento das normas regulamentares e gráficas no âmbito do 

Programa EEA Grants, de acordo com o Manual de Comunicação e de Normas 

Gráficas EEA Grants Portugal 2014-2021 e com o Regulamento do MFEEE 2014-
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2021 

 Dar a conhecer o projeto Oeste + Recicla, os seus objetivos e as suas atividades 

aos grupos-alvo identificados, de uma forma clara e atrativa 

 Transmitir uma mensagem de garantia e transparência do projeto e dos EEA Grants 

– Programa Ambiente. 

 

Grupos-alvo 

Os grupos alvo do projeto Oeste + Recicla são os seguintes: 

 

 

  

PÚBLICO INTERNO

•Executivo e Recursos Humanos da 
OesteCIM

•Executivo e Recursos Humanos dos 
Município/das Câmaras Municipais da 
Região Oeste:

•Alcobaça

•Alenquer

•Arruda dos Vinhos

•Bombarral

•Cadaval

•Caldas da Rainha

•Lourinhã

•Nazaré

•Óbidos

•Peniche

•Sobral de Monte Agraço

•Torres Vedras

PÚBLICO EXTERNO

•Público em geral

•Empresas locais

•Empresas em sectores relacionados 
com o plástico

•Parceiros regionais, nacionais e 
internacionais

•Parceiros regionais, nacionais e 
internacionais da OesteCIM

•Empresas do sector do retalho

•Parceiros Noruegueses
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Estratégia 

O projeto Oeste + Recicla irá implementar um sistema de reembolso de depósito de 

garrafas de plástico na região Oeste, composta por doze municípios: Alcobaça, 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, 

Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.  

As atividades de comunicação desenvolvidas no âmbito do projeto irão contribuir para 

divulgar e capitalizar estas boas práticas junto dos grupos-alvo identificados no presente 

plano de comunicação, implementando-as em Portugal como projeto-piloto e 

adaptando-o à realidade portuguesa. 

A estratégia de comunicação passa por aproveitar a experiência e as boas práticas já 

implementadas na Noruega (em geral) e pelo parceiro de projeto em particular. 

No âmbito do projeto irão ser realizados seminários com o objetivo de divulgar as boas 

práticas já existentes na Noruega. 

Serão também realizados seminários para sensibilização de vários públicos para a 

problemática da utilização de garrafas de plástico pela população e do seu impacto 

negativo sobre o ambiente. Os seminários servirão também não só para mostrar o lado 

menos positivo desta realidade como também mostrar as soluções, os processos e os 

sistemas que se podem utilizar para contribuir para a melhoria desta situação. 

Outro dos objetivos destas apresentações será sensibilizar e formar os recursos 

humanos da OesteCIM e dos doze municípios que compõem a região Oeste sobre a 

forma como eles próprios podem ser agentes de mudança, sensibilizando os munícipes 

para este tipo de problemáticas, informando-os sobre as soluções já existentes, e sobre 

o impacto positivo que a implementação de um sistema de depósito de garrafas de 

plástico terá sobre a sua região. 

Dentro das várias fases do projeto (nomeadamente nas fases de diagnóstico, plano de 

ação e implementação do sistema de reembolso de depósito de garrafas de plástico) é 

necessário também garantir que o público interno está envolvido, ou seja, que os 

colaboradores dos diferentes Municípios, da OesteCIM e dos parceiros do projeto 

conhecem o projeto, as suas atividades e os seus resultados e que os diferentes grupos 

de trabalho formam uma equipa coesa. 
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Os representantes desta região serão também envolvidos através de uma iniciativa 

bilateral realizada na Noruega e dinamizada pela OesteCIM de forma a mostrar in loco 

a 14 representantes da OesteCIM e dos doze municípios da Região Oeste as boas 

práticas já existentes na Noruega no âmbito de sistemas de reembolso de depósito de 

garrafas de plástico. 

 

As atividades previstas por este plano de comunicação servirão também para contribuir 

para:  

 o atingir dos objetivos do programa EEA Grants 

 a divulgação da atividade desenvolvida pela OesteCIM enquanto organização 

agregadora da atividade dos doze municípios que a compõem 

 divulgação do trabalho desenvolvido pelos diferentes municípios no aumento da 

reciclagem do plástico 

 divulgação do trabalho realizado pela Empower (a nível regional e internacional) 

no aumento da reciclagem do plástico 

Os resultados do projeto serão também mostrados nos seguintes meios de 

comunicação e plataformas: 

 Jornais Locais e Nacionais 

 Tvs e rádios locais 

 Página web do projeto integrada no Website da OesteCIM 

 Website dos doze municípios que compõem a região Oeste 

 Redes sociais 

o Youtube 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 
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Fases do plano de comunicação 

1) Lançamento do projeto e do respetivo plano de comunicação 

2) Esclarecimento e sensibilização junto do Público Interno relativamente à 

problemática da utilização de garrafas de plástico pela população e do seu 

impacto negativo sobre o ambiente e às soluções já existentes (nomeadamente, 

sistemas de reembolso de depósito de garrafas de plástico) 

3) Esclarecimento e sensibilização junto do Público Externo relativamente à 

problemática da utilização de garrafas de plástico pela população e do seu 

impacto negativo sobre o ambiente e às soluções já existentes (nomeadamente, 

sistemas de reembolso de depósito de garrafas de plástico) 

4) Comunicação da implementação dos sistemas de reembolso de depósito de 

garrafas de plástico 

5) Comunicação dos resultados e conclusões do projeto 

6) Apresentação de resultados, boas práticas e encerramento do projeto 

7) Avaliação e elaboração do relatório final dos resultados do plano de 

comunicação 

Todos os materiais comunicacionais contarão com a inserção do logotipo dos EEA 

Grants e da OesteCIM e com o cumprimento estrito das regras do Manual de 

Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants Portugal 2014-2021. 

 

 

Atividades de Comunicação 

As atividades de comunicação deste projeto servirão os objetivos previstos 

anteriormente neste plano de comunicação. Em todas as atividades de comunicação 

será assegurado o cumprimento estrito das regras de comunicação e as regras gráficas 

previstas no Manual de Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants Portugal 2014-

2021, com o Regulamento do MFEEE 2014-2021 do Programa EEA Grants e respetivos 

anexos, bem como no Guia Para os Candidatos ao Financiamento de Projetos de 

Ambiente, sobre Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono. 

No sentido de facilitar a interação com os diferentes grupos-alvo do projeto Oeste + 

Recicla, as atividades de comunicação serão desenvolvidas em estreita articulação com 
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a mascote “Maria”, criada no âmbito do “Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas no Oeste”, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste 

(OesteCIM), que tem subjacente uma mensagem de responsabilidade ambiental. 

 

 

1. Reunião de lançamento do projeto 

A reunião de lançamento do projeto servirá para apresentar as linhas gerais do projeto, 

as atividades a desenvolver, os resultados a atingir e iniciar o processo de coesão entre 

os executivos regionais e municipais e entre as equipas de trabalho. Esta reunião 

contribuirá, assim para o envolvimento dos grupos que compõem público interno alvo 

deste plano e para a sensibilização do mesmo para os objetivos do projeto. A reunião 

contará com uma apresentação breve do Programa EEA Grants e do programa 

Ambiente de forma a divulgar o apoio que o MFEE (Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu) e respetivos Países Doadores disponibilizam aos Países 

Beneficiários, entre os quais se inclui Portugal. 

Esta sessão de lançamento servirá para apresentar as conquistas e os resultados que 

o projeto Oeste + Recicla pretende atingir. Haverá lugar a uma conferência de imprensa, 

sendo distribuído aos jornalistas um kit de imprensa e publicado um press release no 

site do projeto. 

 

2. Seminário de apresentação das boas práticas para os colaboradores da 

OesteCIM e dos doze municípios da região do Oeste 

Seminário em que se divulgarão as boas práticas já existentes no âmbito do aumento 

da percentagem de reciclagem de plástico a nível regional e municipal. Este seminário 

contará com a Empower, enquanto parceiro de projeto com vasta experiência nesta 

área. 
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3. Seminário de apresentação de boas-práticas para a população dos doze 

municípios da região do Oeste e aos diferentes públicos-alvo 

Evento organizado e dinamizado pela OesteCIM e pela Empower dirigido à população 

em que se apresentarão os principais impactos negativos que a produção e consumo 

de garrafas de plástico trazem ao ambiente e as boas práticas e soluções já existentes 

relativos ao sistema de reembolso de depósito de garrafas de plástico. 

Esta sessão servirá também para divulgar as conquistas e resultados do projeto, que 

incluirá uma conferência de imprensa 

 

4. Eventos de disseminação de boas práticas ambientais junto das escolas, 

empresas e agentes económicos 

 

A atualidade tem sido pautada pelo crescente aumento dos impactos ambientais no 

planeta, em parte devido a questões exógenas provocadas pelo Homem, 

nomeadamente no que se refere à poluição plástica. Neste contexto, é de extrema 

relevância desenvolver ações de comunicação para a educação e sensibilização 

ambiental, em particular para a reutilização do plástico, face à premente necessidade 

de preservar o planeta. 

 

A “Maria” é uma menina curiosa e simpática que nasceu na Região Oeste e que age a 

favor do planeta e do combate às alterações climáticas. O seu caráter incentiva todos 

que a conhecem a agirem como ela: a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, 

a aumentar o consumo de energias renováveis e a eficiência energética, a utilizar a água 

de forma responsável e sustentada e a dizer não ao plástico descartável.  

 

A “Maria” pretende demonstrar que é possível, através de pequenas alterações de 

hábitos diários, reduzir, reciclar e reutilizar os recursos que o planeta oferece e assim 

contribuir para preservar o planeta.  

As atividades de comunicação desenvolvidas em articulação com a “Maria” terão por 

objetivo cultivar a educação ambiental junto das escolas, empresas e agentes 
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económicos, para que as pessoas no seu dia-a-dia possam praticar ações que tenham 

um menor impacto negativo no ambiente, porquanto acautelado por um maior 

esclarecimento. 

 

 

5. Evento bilateral de apresentação das boas-práticas implementadas na 

Noruega 

Neste evento organizado pela Empower, parceiro de projeto do País Doador, os 

representantes da OesteCIM e dos doze municípios farão uma visita à Noruega para 

conhecer in loco as boas-práticas já implementadas na Noruega e os casos de sucesso 

obtidos. Será dado especial enfoque ao trabalho realizado pela Empower a nível global. 

Este evento contará com sessões de apresentação de boas práticas e também com 

visitas de estudo aos locais onde estão já a ser utilizados sistemas de reembolso de 

garrafas de plástico e onde os resultados da implementação deste tipo de sistemas 

estão já a ter impacto. 

 

6. Evento de apresentação do sistema de reembolso de depósito de garrafas 

de plástico  

Evento de apresentação à população do novo sistema de reembolso de depósito de 

garrafas de plástico e das respetivas “infra-estruturas”. 

 

7. Presença nos média, na web e nas redes sociais 

O projeto terá uma presença constante nos média, nomeadamente através dos meios 

de comunicação regionais e locais. Serão produzidos de forma constante ao longo do 

projeto “press-releases” sobre o projeto e atividades desenvolvidas no mesmo. Estes 

serão enviados para órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais. 

 

No âmbito deste projeto será criada uma página web especifica para o projeto, no 

website da OesteCIM. Os websites de todos os Municípios da Região do Oeste terão 

ligação direta a esta página, com destaque na abertura dos portais. O projeto contará 
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também com a atualização constante uma presença constante nas redes sociais, 

através da atualização constante das plataformas Facebook, Instagram, Twitter e 

Youtube. Esta presença contribuirá para a sensibilização dos diferentes grupos-alvo 

para os problemas que a utilização das garrafas de plástico traz ao ambiente, para as 

atividades que o projeto se encontra a desenvolver para diminuir este tipo de problemas 

e para divulgar os resultados do projeto. Em particular, as redes sociais Instagram e 

Youtube contribuirão de uma forma visual bastante forte para a divulgação dos 

resultados e do trabalho efetuado no âmbito deste projeto. 

Na página web do projeto e em todas as páginas nas plataformas das redes sociais 

haverá uma secção de divulgação dos contactos dos responsáveis pelo projeto. 

Será também produzida quinzenalmente uma Newsletter de difusão do projeto, 

atividades e notícias integradas desenvolvida pela OesteCIM tanto para o público 

interno como externo. 

 

8. Máquinas de Depósito de Garrafas de Plástico 

As próprias máquinas de depósito das garrafas servirão como ponto de comunicação 

do projeto, contando um painel e, posteriormente uma placa comemorativa com 

referência aos EEA Grants – Programa Ambiente.  

Após a conclusão do projeto (num prazo máximo de 6 meses), a OesteCIM procederá 

à substituição do painel por uma placa comemorativa permanente e visível, de tamanho 

significativo e em linha com o Manual de Comunicação e de Normas Gráficas EEA 

Grants Portugal 2014-2021. 

 

9. Dossier digital de comunicação 

Enquanto entidade promotora de um projeto EEA Grants, a OesteCIM assegurará a 

elaborar um dossier de comunicação digital. 

Este dossier estará acessível digitalmente e de forma imediata, quando solicitado pela 

Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. 

No dossier de projeto ou iniciativa terá de constar, pelo menos, os seguintes elementos: 

 Nome completo do projeto/iniciativa (PT/EN) 

 Nome da OesteCIM, enquanto entidade promotora, e da Empower, enquanto 
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parceira 

 Nomes das pessoas responsáveis para efeitos de comunicação 

 Contactos (morada, n.ºs de telefones, endereços de e-mails, @usernames criados 

para as diferentes redes sociais – Facebook, Instagram, Twitter e Youtube – etc.) 

 Pequeno resumo do projeto em PT e EN 

 Plano de comunicação 

 Notícias referentes ao projeto em PT e EN sendo que pelo menos uma se referirá 

ao início do projeto Oeste + Recicla e outra aos resultados alcançados 

 Registo fotográfico do projeto com legenda e respetivos direitos (caso se aplique) 

 Todos os filmes/vídeos, fotografias e outro material considerado relevante pela 

OesteCIM será enviado para a Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo 

Financeiro do Espaço Económico Europeu para o e-mail: geral@eeagrants.gov.pt 

 



 

 

 

10. Objetivos, métricas e orçamento 

Objetivos Atividades do Plano de 

Comunicação 

Descrição da atividade Métricas Orçamento 

OesteCIM 

Orçamento 

Empower 

Contribuir para o reforço das relações bilaterais 

entre os países beneficiários e os países doadores 

através de atividades que envolvam as 

organizações portuguesas e parceiros de projeto 

oriundos da Noruega enquanto país doador no 

âmbito dos EEA Grants 

Contribuir para a notoriedade e envolvimento nas 

atividades do projeto do público interno  

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Destacar de forma constante a importância do 

financiamento concedido pelos EEA para a 

Reunião de 

lançamento do projeto 

 

Reunião de lançamento 

do projeto para os 

executivos regionais e 

municipais e para as 

equipas de trabalho 

municipais 

 

1 reunião   
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implementação do projeto. 

 Revisão do Plano de 

Comunicação 

  12.300 

(custos de 

aquisição 

de serviços 

a terceiros) 

 

Contribuir para a melhoria das atividades 

implementadas no âmbito do projeto, através da 

realização de reuniões e iniciativas bilaterais, que 

irão contribuir para a criação de interação entre os 

recursos humanos da OesteCIM, enquanto 

promotor de projeto, e a Empower, enquanto 

parceiro de projeto, bem como a coesão das 

equipas envolvidas. 

Sensibilizar o Executivo da OesteCIM e dos doze 

Municípios que a compõem sobre o impacto da 

redução da utilização de garrafas de plástico no 

Seminário de 

apresentação das boas 

práticas para os 

colaboradores da 

OesteCIM e dos doze 

municípios da região 

do Oeste 

 

Seminário da Empower 1 seminário   
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ambiente, as soluções já existentes para aumentar 

a reciclagem das garrafas de plástico e os diferentes 

sistemas de reembolso de depósito de garrafas de 

plástico já existentes na Noruega. 

Contribuir para o aumento da aplicação dos 

princípios da Economia Circular, em particular no 

que que toca ao aumento do número de toneladas 

de plástico reciclado resultantes do apoio do 

Programa Ambiente na região Oeste de Portugal, 

composta por doze municípios: Alcobaça, 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, 

Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, 

2800Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres 

Vedras. 

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Destacar de forma constante a importância do 
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financiamento concedido pelos EEA para a 

implementação do projeto. 

Contribuir para o reforço das relações bilaterais 

entre os países beneficiários e os países doadores 

através de atividades que envolvam as 

organizações portuguesas e parceiros de projeto 

oriundos da Noruega enquanto país doador no 

âmbito dos EEA Grants. 

Contribuir para o aumento da aplicação dos 

princípios da Economia Circular entre a população 

residente nos doze municípios da Região do Oeste, 

em particular no que que toca à diminuição 

produção e utilização de garrafas de plástico, 

resultantes do apoio do ‘Programa Ambiente’. 

Promover o bom estado ambiental dos 

ecossistemas, através da sensibilização da 

população dos doze municípios da Região do Oeste 

Seminário de 

apresentação do 

estudo de diagnóstico 

e de  boas-práticas 

para a população dos 

doze municípios da 

região do Oeste e aos 

diferentes públicos-

alvo 

 

Evento organizado e 

dinamizado pela 

OesteCIM e pela 

Empower dirigido à 

população da Região 

Oeste 

 

1 evento  6000 

(custos 

com RH 

afetos ao 

projeto) 
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e restantes grupos-alvo do presente plano. 

Promover a redução dos efeitos adversos da 

poluição e de outras atividades humanas, através 

da sensibilização da população dos doze municípios 

da Região do Oeste e restantes grupos-alvo do 

presente plano. 

Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades 

ao público em geral de uma forma clara e atrativa. 

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Destacar o contributo dos EEA Grants, em geral, e 

do Programa “Ambiente, Alterações Climáticas e 

Economia de Baixo Carbono”, em particular, como 

forma de redução das disparidades económicas e 

sociais no Espaço Económico Europeu. 

Destacar de forma constante a importância do 
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financiamento concedido pelos EEA para a 

implementação do projeto. 

Dar a conhecer o projeto Oeste + Recicla, os seus 

objetivos e as suas atividades aos grupos-alvo 

identificados, de uma forma clara e atrativa. 

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Destacar de forma constante a importância do 

financiamento concedido pelos EEA para a 

implementação do projeto. 

Eventos de 

disseminação de boas 

práticas ambientais 

junto das escolas, 

empresas e agentes 

económicos 

 

Ações digitais de 

comunicação com a 

“Maria” para a 

educação e empresas  

 

Mínimo de 

ações digitais 

(1 por 

município): 

12 escolas  

12 empresas 

  

Contribuir para o reforço das relações bilaterais 

entre os países beneficiários e os países doadores 

através de atividades que envolvam as 

organizações portuguesas e parceiros de projeto 

oriundos da Noruega enquanto país doador no 

Evento bilateral de 

apresentação das 

boas-práticas 

implementadas na 

Noruega 

Evento organizado pela 

Empower na Noruega 

para os representantes 

da OesteCIM e dos doze 

municípios 

1 evento na 

Noruega 
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âmbito dos EEA Grants. 

Contribuir para a melhoria das atividades 

implementadas no âmbito do projeto, através da 

realização de reuniões e iniciativas bilaterais, que 

irão contribuir para a criação de interação entre os 

recursos humanos da OesteCIM, enquanto 

promotor de projeto, e a Empower, enquanto 

parceiro de projeto, bem como a coesão das 

equipas envolvidas. 

Sensibilizar o Executivo da OesteCIM e dos doze 

Municípios que a compõem sobre o impacto da 

redução da utilização de garrafas de plástico no 

ambiente, as soluções já existentes para aumentar 

a reciclagem das garrafas de plástico e os diferentes 

sistemas de reembolso de depósito de garrafas de 

plástico já existentes na Noruega. 
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Promover a utilização do sistema de reembolso de 

depósito de garrafas de plástico criado por este 

projeto junto da população dos doze municípios da 

Região do Oeste. 

Informar a população dos doze municípios da 

Região do Oeste sobre o funcionamento prático do 

sistema de reembolso de depósito de garrafas de 

plástico criado por este projeto. 

Informar a população dos doze municípios da 

Região do Oeste sobre o funcionamento técnico 

(instruções de utilização) das máquinas 

implementadas no âmbito do sistema de 

reembolso de depósito de garrafas de plástico 

criado por este projeto. 

Contribuir para a o aumento do valor da Marca 

Oeste Portugal. 

Evento de 

apresentação do 

sistema de reembolso 

de depósito de 

garrafas de plástico  

 

Evento para a população 

de apresentação do 

novo sistema de 

reembolso de depósito 

de garrafas de plástico e 

das respetivas “infra-

estruturas” 

1 evento de 

apresentação 

à população 

 11000 

(custos 

com RH e 

transportes 

e ajudas de 

custo) 

http://www.oestecim.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=bad5de48-553b-42d4-bb71-00523fb2345f
http://www.oestecim.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=bad5de48-553b-42d4-bb71-00523fb2345f
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Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades 

ao público em geral de uma forma clara e atrativa. 

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Destacar de forma constante a importância do 

financiamento concedido pelos EEA para a 

implementação do projeto.  

Promover a utilização do sistema de reembolso de 

depósito de garrafas de plástico criado por este 

projeto junto da população dos doze municípios da 

Região do Oeste. 

Contribuir para a divulgação do exemplo da 

OesteCIM e dos doze municípios que a compõem 

na formação da população e dos seus recursos 

humanos sobre as soluções já existentes e soluções 

inovadoras para aumentar a reciclagem das 

Presença nos média, 

na web e nas redes 

sociais 

 

Elaboração de “press-

releases”, página web 

especifica para o 

projeto, no website da 

OesteCIM,  ligação 

direta do website do 

projeto aos Portais dos 

12 Municípios, redes 

sociais (Facebook, 

Instagram, Twitter e 

Press 

realeases 

Página web do 

projeto no 

Portal da 

OesteCIM 

Ligação aos 

portais dos 

5435,50 

(custos 

com RH) 
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garrafas de plástico, ao mesmo tempo que se 

diminui a sua produção e utilização. 

Contribuir para a divulgação do exemplo da 

OesteCIM e dos doze municípios que a compõem 

na formação da população e dos seus recursos 

humanos sobre o impacto da redução da utilização 

de garrafas de plástico tem sobre o ambiente. 

Contribuir para a o aumento do valor da Marca 

Oeste Portugal.  

Dar a conhecer os resultados e impactos do projeto 

junto dos seus grupos-alvo. 

Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades 

ao público em geral de uma forma clara e atrativa. 

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Youtube), newsletter 

quinzenal 

 

Municípios 

Redes sociais 

Newletter 

quinzenal  

http://www.oestecim.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=bad5de48-553b-42d4-bb71-00523fb2345f
http://www.oestecim.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=bad5de48-553b-42d4-bb71-00523fb2345f
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Destacar de forma constante a importância do 

financiamento concedido pelos EEA para a 

implementação do projeto. 

Dar a conhecer os EEA Grants e as suas prioridades 

ao público em geral de uma forma clara e atrativa. 

Aumentar a visibilidade e reconhecimento da 

marca EEA Grants em Portugal. 

Destacar de forma constante a importância do 

financiamento concedido pelos EEA para a 

implementação do projeto.  

Máquinas de Depósito 

de Garrafas de Plástico 

 

Painel e placa 

comemorativa com 

referência aos EEA 

Grants – Programa 

Ambiente 

Painel 

Placa 

comemorativa 

  

Dar a conhecer os resultados e impactos do projeto 

junto dos seus grupos-alvo. 

Assegurar o cumprimento das normas 

regulamentares e gráficas no âmbito do Programa 

EEA Grants, de acordo com o Manual de 

Dossier digital de 

comunicação 

 

Elaboração do dossier 

de comunicação digital 

Dossier digital   
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Comunicação e de Normas Gráficas EEA Grants 

Portugal 2014-2021 e com o Regulamento do 

MFEEE 2014-2021. 

Transmitir uma mensagem de garantia e 

transparência do projeto e dos EEA Grants – 

Programa Ambiente. 

 

 


