
 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2019 

 

        Vamos cultivar uma floresta da vida 

 

 

 

Este projeto é baseado na Árvore da Vida, uma ação que 

teve lugar em 2018 e foi desenvolvida pelo Mercado 

Ecológco e Artesanato de Gijón nas Asturias. Inspira-se na 

antiga lenda japonesa  de que o fio vermelho liga todas as 

pessoas que estão predestinadas a conhecerem-se umas 

às outras. A atividade consiste em criar uma árvore usando 

um fio vermelho. As folhas da árvore são pequenos cartões 

decorados ou escritos por aqueles que querem partilhar as 

ideias sobre como melhorar a redução de desperdícios. Em 

2019, os criadores destas árvores desejam incentivar os 

outros a cultivar as suas próprias árvores da Vida, a fim de 

criar uma grande Floresta da Vida, ligando pessoas em toda 

a Europa e não só. 

Objetivos: 

-  Reduzir e reciclar resíduos; 

- Aumentar a consciencialização sobre a produção de 

resíduos enquanto se cria uma ligação entre pessoas de diferentes origens. 

Passos para criar a sua própria árvore da vida: 

1. Identifique alguém que possa estar interessado em ser um 

coordenador local. Este é o passo mais importante, pois cada um 

deles é responsável por uma 

cidade/distrito/escola/empresa/família… ou qualquer outro grupo 

de colaboradores. Ele/ela será o encarregado de recolher os 

cartões e de enviar a fotografia da árvore depois de construída 

para o EWWR. 

 

2. O que vai precisar: 

 

- Um fio vermelho (ou arame, lã, etc) para criar os ramos da árvore. 

- Cartões: para fins estéticos e logísticos, é melhor que sejam todos 

do mesmo  tamanho (recomendamos 30X5 cm). Tanto para a linha 

como para os cartões recomendamos a utilização de material 

reciclado. 

- Um espaço que seja grande o suficiente para montar a árvore e 

para as linhas de montagem onde serão colocados os cartões. 

 

3. Distribua um cartão a todos os que desejam contribuir com as suas ideias, desenhos, quadras, lemas 

ou outras formas de expressão relacionadas com a prevenção de resíduos. Cada um deve pendurar 

o seu cartão na linha de lavagem usando uma mola ou um clipe de papel. 

 

Educação e 
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de resíduos 

 



 

4. Quando a árvore estiver concluída tire fotografias e/ou grave um vídeo e compartilhe com o seu 

coordenador local. 

 

5. Todas as fotografias serão depois reunidas 

numa coleção de artigos europeus (e não 

apenas) árvores da vida para criar uma 

floresta da vida. 

 

6. De acordo com os princípios de redução, 

reutilização e reciclagem de resíduos, 

certifique-se de fornecer uma segunda 

vida a todas as partes da árvore após o 

final da atividade. As partes da instalação 

original da Árvore da Vida foram usadas 

como marcadores de livros (os cartões) e 

em espetáculos de marionetas (molas e 

fios). 

 

 

 

 


