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Convocatória aberta: Minimização dos resíduos sólidos

A secretaria executiva da Rede Argentina de Municípios frente à Mudança Climática (RAMCC) convoca aos municípios
membros apresentar a sua estratégia de minimização dos resíduos sólidos urbanos, com a finalidade de selecionar as três
propostas mais completas e inovadoras, para assisti-las na sua definição técnica, procura de financiamento e ações de
comunicação.
Prazo limite: 30 de maio

A redução de resíduos é fundamental para a transição a uma gestão sustentável dos núcleos populacionais. Evitar a geração
de resíduos ou minimizar os impactos dos resíduos (como a redução de gases com efeito de estufa, poupança de energia e
de matérias primas) é necessário para reduzir os danos ambientais produto da gestão dos resíduos.
¿Quem pode aplicar?
Os municípios membros da RAMCC que estejam em dia com o pagamento da adesão 2019.
Os municípios devem ter pelo menos um inventário de GEI.
Objetivos
No concurso impulsionado desde a Secretaria da RAMCC, espera-se que a prevenção, o conjunto de medidas tomadas
antes de que uma sustância, material ou produto se tornem em resíduos, reduza:
A quantidade de resíduos (incluindo a reutilização ou a extensão da vida dos produtos);
Os impactos negativos sobre a saúde das pessoas ou meio ambiente dos resíduos gerados;
Ou conteúdo de sustâncias perigosas em materiais e produtos.
Formulação
As estratégias que se apresentam deverão incluir a seguinte informação:
1. Descrição detalhada das políticas implementadas no município

2. Descrição detalhada das estratégias que se preveem desenvolver no curto e mediano prazo

3.

Descrição dos resultados esperáveis

4. Quadros normativos apresentados ou a apresentar

5. Investimentos necessários para a sua implementação

Apresentação da solicitação
A apresentação deve ser efetuada exclusivamente por e-mail com o assunto Estratégias de Minimização ao seguinte
endereço: boletin@ramcc.net
Acesse às Bases da Convocatória
Mais informações
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