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Nome do projeto Local:  

  

Atualização de resíduos em ação 

Contacto:  

 AID Val de Senne Asbl 
Morada: Rue de Bruxelles 189, 1480 Tubize  
Tel : +32 2 355 62 61  

Mail : 

coordinationpedagogique@aidvaldesenne.be 

jp.giacometti@aidvaldesenne.be  

   

Período: 

 

Janeiro a dezembro 2018 

 

 

Grupo-alvo:  

 

Jovens com dificuldades devido à falta de 
emprego, dificuldades financeiras, dificuldades em 
entrar no mundo do trabalho. 
 
Empresas comerciais que se podem tornar 
parceiras. 
 
O público durante a organização de workshops ou 

durante a participação em feiras dedicadas à 

recuperação e reutilização. 

Parceiros envolvidos e as suas competências e funções no projeto:  

 

 O SFMQ (Service Francophone des Métiers et Qualification), 
para a definição da profissão e da formação de valorizador 
generalista. 
 
Empresas parceiras no fornecimento de madeira reciclada: 
Carpentry Diffusion.  
 
Os formadores Alain Mattez e Alain Van Hamme, pelo seu know-
how e competências pedagógicas. 
  
Os avaliadores psicossociais Margaux Firre e Aurélie Delwiche, pela atenção que dedicam aos formandos e 
pela sua paciência. 
 
A francesa - Formadora de Reciclagem Matemática, Angélique Forthomme, pelas suas qualidades 
pedagógicas e paciência, também. 
 
O designer Denis Briard pelas suas ideias durante o desenvolvimento do layout das nossas instalações, 
baseado em material reciclado. 
 
O Sr. Adrien Moscato, eco-designer que trouxe alguns projetos interessantes baseados em objetos 
reciclados (projeto Desafio Coworking). 

 

Contexto da implementação (território, ponto de partida,, ...) 

 

Zona de economia rue de l'Atelier, em Tubize 
Mais amplamente, o Brabante Valão e a região francófona da Bélgica 
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Breve descrição:  

 

 Os valorizadores AID  foram formados para integrar conceitos 
relacionados com os processos de gestão e tratamento de 
resíduos. 
 
Eles põem esse conhecimento em prática, através da recolha 
de paletes de madeira das empresas locais, bem como de 
outras empresas ativas no setor da madeira (por exemplo, 
Menuiserie Diffusion, Charleroi) que têm fins de stocks ou 
produtos que não estão em condições para serem vendidos, e 
madeira de desconstrução.  
 
A madeira recolhida foi transformada em produtos acabados (por exemplo, móveis, caixotes do lixo, etc.), 
destinados à venda quer a particulares quer a profissionais (decoração de lojas), ou também para alugar 
(criação de um stand com um piso para eventos). 

 

 
 

 

Fase de teste:  

 

Em colaboração com um designer, o 
mobiliário foi construído para um local de 
coworking, para o layout da sala dos 
formadores, para um stand para alugar 
(evento). 
 
Graças à participação da AID no processo de 
definição da profissão do avaliador, e ao 
conteúdo da formação geral de avaliadores, 
conseguimos integrar estes elementos no 
nosso currículo, de modo a proporcionar aos 
formandos as melhores oportunidades de empregabilidade. 



 
 

 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.  
 

Esta publicação apenas reflete os pontos de vista do autor, e a Comissão não pode ser 
responsabilizada pelas informações nela contidas 

 

 

Desenvolvimentos posteriores: 

 

O objetivo das nossas ações e colaborações é criar um serviço que possa ser usado na zona de atividade 
económica de Tubize, a fim de aumentar a consciencialização sobre o problema dos resíduos entre outras 
empresas, permitindo-lhes encontrar uma solução de baixo custo, na vizinhança imediata (economia circular), 
para os seus resíduos de madeira, principalmente, mas não exclusivamente. 
 
Alguns deles são reutilizados pela AID, em particular para criar, com a ajuda - às vezes - de um designer, novos 
objetos, destinados à venda. 
 
O projeto para equipar totalmente uma loja de "lixo zero" - Le Colibris em Pont-à-Celles - está destinado a ser 
emulado, particularmente no âmbito de lojas orgânicas, no sentido amplo. 
 
Ao mantermos a nossa especificidade primária, formação, conseguimos integrar uma gama de produtos que 
são provas tangíveis de que podemos criar algo novo a partir de ... o que foi considerado um desperdício. 
 
Iremos agora definir uma gama de produtos, que podem ser produzidos em pequenas séries, mantendo a 
possibilidade de trabalhar "a pedido", individualmente ou para projetos maiores. 
 
Além disso, estamos muito interessados em desempenhar um papel na iniciação de ideias e na divulgação dos 
princípios da economia circular e dos 4Rs. 
 

 


