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« Ação 2.3: Realizar Eventos para promoção
da Economia Verde

Ação 1.2: Incentivar os grupos produtivos »

Ação 2.4: Promover políticas e ações de
reciclagem
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 2.4:  Promover políticas e
ações de reciclagem de materiais para fornecimento de
matéria prima para o artesanato, colaborando com a
inclusão social e geração de renda e de acordo com a
Política Nacional de Resíduos Sólidos;

Ou volte para o eixo Economia, Sustentabilidade ambiental e Inovação.

Este post foi publicado emEconomia Sustentabilidade ambiental e Inovação, Promover
políticas e ações de reciclagem e tags Inclusão Social, Reciclagem. Bookmark o permalink.
Comentar ou deixar um trackback:Trackback URL.
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