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Formação Interna de Quadros "O Contributo da 
LIPOR para as Comunidades Circulares"

Interna 20-11-2021

A LIPOR organiza quinzenalmente uma iniciativa denominada "Formação 
Interna de Quadros" - FIQ - que visa trazer até aos seus colaboradores 
temas da atualidade, como forma de despertar consciências e sensibilizar 
para boas práticas.
Na Semana Europeia da Prevenção, a FIQ terá como tema a Prevenção e 
será abordado todo o trabalho interno em termos de prevenção feito pela 
LIPOR junto dos seus colaboradores.
Terá também a participação de um convidado que dará o seu 
testemunho relativamente às boas práticas de prevenção dinamizadas na 
sua entidade.

"A Reparar o Mundo" - Repair Café Lipor Interna 20-11-2021

Tendo em conta o aumento crescente da produção de Resíduos Elétricos 
e Eletrónicos por parte da população mundial, é imperativo chamar a 
atenção para esta problemática, tentando trazer soluções de combate a 
este problema, mesmo começando de forma mais local mas cirúrgica.

Assim, a Lipor vai organizar um Repair Café- REEE para os seus 
colaboradores, com o intuito de que estes tragam de casa os seus REEE 
avariados, de modo a que  possam ser verificados e reparados, por 
voluntários e pelos próprios, conseguindo-se assim que aprendam e 
experienciem as práticas de reparação e as possam replicar 
posteriormente noutros momentos em que necessitem, promovendo 
assim um aumento do ciclo de vida destes equipamentos. Ao mesmo 
tempo, irá promover a recolha de REEE no mesmo local que poderão ser 
também reparados posteriormente e depois doados a instituições de 
cariz social parceiras, que os direcionam para quem mais deles precisa. 
Os resíduos resultantes desta atividade seguirão a valorização adequada, 
junto dos parceiros retomadores e de reciclagem destes materiais.

Correspondência com o selo da Prevenção Interna De 20/11 a 28/11
Durante a Semana Europeia da Prevenção, em toda a correspondência 
expedida por correio será colocado um selo com o logótipo da EWWR 
como forma de dar a conhecer e sensibilizar para este projeto.

Divulgação das "Dicas da Prevenção" na e.news 
semanal

https://www.lipor.pt/pt/newsletter/index.php De 20/11 a 28/11

Ao longo do ano a LIPOR, na sua newsletter semanal, divulga uma dica 
de prevenção como forma de sensibilizar para as boas práticas que o 
cidadão pode ter em casa, no trabalho, em férias e em qualquer atividade 
do seu dia-a-dia.
Ao todo são 52 dicas publicadas com ideias de boas práticas.

Spot rádio CREW https://radiomix2021.com/ De 20/11 a 28/11

Spot de rádio que promove o projeto CREW:
Em conjunto com a European Recycling Plataform (ERP) desenvolvemos 
a Rede CREW - Centros de Recuperação de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos, que funcionam como espaços de formação e 
capacitação que promovem a recuperação de Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEEs).
A nossa missão é religar a sociedade ao legado da reparação de 
equipamentos elétricos e eletrónicos, pela partilha de conhecimento e 
experiência, envolvendo a comunidade na circularidade e 
sustentabilidade.
Pretendemos capacitar a comunidade com as ferramentas necessárias 
para que seja possível e viável "Reparar o mundo".
Mais informações em https://crew.lipor.pt/

Divulgação de posts nas redes Sociais
https://www.facebook.com/Lipor.pt/

https://www.linkedin.com/company/liporoficial/?originalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/lipor.pt/?hl=pt

De 20/11 a 28/11
Durante a EWWR 2021 a LIPOR publicará diariamente mensagens nas 
suas redes sociais relacionadas com a EWWR e com gestos de 
prevenção que podem ser adotados no dia-a-dia.

Observatório de Resíduos LIPOR: Redução e 
Reutilização

https://portal.lipor.pt/pls/apex/f?p=2020:2:0 De 20/11 a 28/11

O Observatório de Resíduos é um Portal com informação estatística 
atualizada relativa à gestão e tratamento de resíduos urbanos (RU) na 
área de intervenção da LIPOR.

As grandes vantagens do Observatório de Resíduos são:
  1) O acesso a informação atualizada e fidedigna;
  2) O detalhe da informação estatística disponível, que pode ser 

segregada ao Município, ao fluxo de material, ao sistema de recolha, ao 
tipo de tratamento/destino final, entre outros;
  3) A monitorização do cumprimento das metas definidas para a LIPOR e 

seus Municípios Associados, de acordo com o estabelecido no PERSU 
2020 (Plano Estratégico para a Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos2020);
  4) A permissão para uma gestão da informação consoante as 

necessidades do utilizador.

Os conteúdos são maioritariamente de carácter quantitativo, estando a 
informação apresentada sob a forma de tabelas e/ou gráficos, em termos 
absolutos, per capita e em termos percentuais. De referir que também se 
encontra disponível para consulta, e por Município, informação relativa à 
população, aos sistemas de deposição de resíduos existentes e à 
composição ou caracterização física dos resíduos produzidos.
Comunicar, controlar e monitorizar os indicadores é o grande objetivo 
deste Projeto.
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Recolha de Bens para a Biblioteca das Coisas interna De 20/11 a 28/11

A LIPOR, durante a Semana Europeia da Prevenção, vai promover 
internamente junto dos Colaboradores, a recolha de bens tais como 
pequenos eletrodomésticos em bom estado de funcionamento, 
ferramentas, utensílios de jardinagem, entre outros similares. Os bens 
recolhidos revertem a favor da Biblioteca das Coisas, uma iniciativa local 
promovida pelo Centro Social de Ermesinde, com a qual a LIPOR tem 
vindo a colaborar ao longo do ano.

A Biblioteca das Coisas, parte do princípio que aquilo que já não serve a 
um cidadão, pode ser útil a outro. Na verdade, a generalidade das 
ferramentas e utensílios que a maioria das famílias dispõe só são usados 
raramente e muitas vezes já nem sequer são usados, enquanto na porta 
ao lado quando se precisa compra-se um novo produto ou ferramenta 
que terá, de igual modo, uma utilização diminuta.

A Biblioteca das Coisas é um espaço nas instalações do Centro Social de 
Ermesinde, onde os fregueses poderão ter acesso a estes bens por um 
custo simbólico. E também, onde qualquer cidadão pode entregar bens 
de que já não necessite, desde que em bom estado de conservação.

Evitar o desperdício e ajudar as famílias a poupar, promovendo a 
Economia da Partilha e as Comunidades Circulares são princípios 
fundamentais subjacentes a esta iniciativa que conta com o apoio da 
LIPOR.

Reutilização: um olhar criativo sobre os resíduos
https://www.lipor.pt/pt/academia-online/curso/reutilizacao-um-olhar-criativo-

sobre-os-residuos/
20/11 e 27/11

Destinatários: Professores e educadores
Esta ação realizar-se-á com componentes teóricas, onde serão 
ministrados os conceitos e a sua exemplificação, e com componentes 
práticas, em que os formandos terão oportunidade de realizar exercícios 
relativos às matérias lecionadas nas componentes teóricas, através dos 
métodos expositivo, ativo e demonstrativo.
 Objetivos: Sensibilizar para a problemática da sustentabilidade; Assimilar 
a reutilização como forma de prevenção; Reconhecer os resíduos como 
um recurso; Estimular a imaginação e originalidade; Converter os 
resíduos em objetos úteis e criativos.
GRATUITO

Webinar "A Prevenção: diferentes abordagens. O 
mesmo propósito?"

https://www.lipor.pt/pt/seminarios/curso/a-prevencao-diferentes-abordagens-o-
mesmo-proposito/

23-11-2021

A LIPOR e seus Municípios associados estão a promover o Ciclo de 
Webinares “Pensar e Agir, uma Agenda Mobilizadora 2030”.

Numa altura em que o Setor de Gestão de Resíduos está a ser alvo de 
fortes mudanças e de decisões que impactam no seu desenvolvimento e 
crescimento, torna-se necessário incrementar o conhecimento técnico, 
fomentar o benchmarking e promover o debate, colocando na Agenda 
temas relevantes para o Setor.

Assim, enquadrado neste Ciclo, realizar-se-á no próximo dia 24 de 
Novembro, via Plataforma Zoom, o Webinar intitulado “A Prevenção: 
Diferentes Abordagens. O mesmo Propósito?”.

Este webinar é dirigido ao úblico em geral e pretende focar-se na partilha 
de boas práticas, consciencialização do consumidor para um consumo 
mais sustentável e redução da produção de resíduos.

"Repara na cozinha" - Como cuidar dos 
Eletrodomésticos

24-11-2021

Irá ser dinamizado um workshop online, dirigido a Encarregados de 
Educação de todos os alunos de todas as escolas parceiras dos projetos 
da Lipor, com o objetivo de fornecer dicas práticas sobre o  correto 
manuseamento e manutenção de aparelhos elétricos caseiros - como os 
eletrodomésticos usados nas nossas cozinhas diariamente - de modo a 
que estes façam bom uso destes e possam prolongar a sua vida útil, 
prevenindo assim o seu descarte prematuro.

Centro de Reutilização e Recuperação Interna 24-11-2021

No dia 24 de novembro, a LIPOR abre à Comunidade um novo Centro de 
Reutilização e Recuperação nas suas instalações em Baguim do Monte. 
Este Centro, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) através do Programa INTERREG VA (POCTEP) 2014-
2020, reforça o compromisso da Lipor com a Economia Circular e em 
particular com o Eixo da Reutilização de materiais. Localizado junto ao 
Ecocentro da Formiga, este espaço comportará diferentes valências, 
nomeadamente uma Oficina de Reparação de REEE e uma área 
dedicada à Transformação Criativa de Materiais - Upcycling, 
contemplando um plano de atividades no âmbito da Formação e 
Sensibilização no âmbito da Reutilização, onde se inclui um novo circuito 
de visita às instalações da Lipor, focado nesta temática.
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Oceano Sustentável https://www.lipor.pt/pt/academia-online/curso/oceano-sustentavel/ 27-11-2021

Destinatários: População em geral com interesse na temática

O Planeta Terra é também conhecido como "Planeta Azul”, por ser 
maioritariamente coberto por água. Os oceanos cobrem cerca de 71% do 
nosso planeta, o equivalente a uma área de 361 milhões de quilómetros 
quadrados, encontrando-se ameaçado por um dos maiores problemas 
ambientais da atualidade, o Lixo Marinho.
Ao abrigo do Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de 
Baixo Carbono ‘Programa Ambiente’, do Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu 2014-2021- Small Grants Scheme #1, a LIPOR 
e o IPDJ promovem o projeto "Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar”.
A crescente necessidade de Literacia do Oceano torna-se fundamental 
para aumento do conhecimento e do envolvimento ativo dos cidadãos 
para a preservação do Oceano e dos seus serviços.

 Objetivos:

• Compreender a importância do Oceano e as consequências das 
alterações climáticas e do lixo marinho;
• Disponibilizar ferramentas que contribuam para a mudança de 
comportamentos a nível ambiental;
• Esclarecer a importância da Prevenção e da Reciclagem dos resíduos 
como contributo ao combate do lixo marinho.
GRATUITO para formandos que residam ou exerçam a sua atividade 
profissional nos oito municípios da LIPOR.
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