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Comunicado de Imprensa 
 

09 de setembro de 2020 
 

 
 

Vamos mudar os nossos hábitos! 
Semana Europeia da Prevenção 2020 
 
Em 2020 a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) decorrerá entre os dias 21 e 

29 de novembro. Este ano, o tema central da Semana é a quantidade de resíduos produzidos 

no fabrico dos mais diversos objetos do nosso quotidiano: Lixo Invisível. 

 

Este ano, o EWWR desafia os participantes a informarem-se e a aumentar a consciencialização 

sobre a enorme quantidade de resíduos que todos nós geramos inconscientemente. 

Precisamos tornar esse desperdício visível para tomar decisões informadas ao escolher que 

produto comprar e assumir a responsabilidade pela nossa pegada. Produtores, consumidores, 

decisores, todos nós podemos agir para reduzir o lixo invisível. Prolongar a vida útil dos 

produtos reutilizando e reparando, comprar em segunda mão, alugar e compartilhar produtos 

em vez de possuí-los, obter um rótulo ecológico e aderir aos esquemas de responsabilidade 

do produtor ... A lista é longa! 

 

Na edição de 2019, na área de influência da Lipor foram registadas 185 ações que foram 
dinamizadas durante toda a Semana nos vários municípios da Lipor e abrangendo diferentes 
públicos-alvo. 
Registe já as suas ações e ajude-nos a ultrapassar estes valores em 2020! 
 
Diversas Entidades participaram nesta edição, entre elas a ANA Aeroportos; os Municípios 
Associados da LIPOR; Juntas de Freguesia; Escolas; Cidadãos individuais; Associações; 
Hospitais; Hard Rock Porto, entre outras. 
 

As inscrições e o registo de ações estarão abertos entre 1 de setembro e 03 de novembro de 

2020. 
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Para mais informações sobre a EWWR 2020 e para inscrever as suas ações, consulte: 
https://ewwr.eu/take-part/#how-to-participate 
E para o ajudar a submeter as suas ações, a LIPOR dinamizará a 24 de setembro o Programa 
de Formação para a EWWR 2020. 
 
O Programa de Formação para a EWWR 2020 destina-se a todos os que pretendem participar 
na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos através da dinamização de uma ou várias 
ações de prevenção. 
 
Este ano a iniciativa decorrerá a 24 de setembro e será no formato on-line. 
 
Consulte o Programa e inscreva-se já! 
 
Mais informações em https://www.lipor.pt/pt/noticias/detalhes.php?id=106967  
 
Em caso de dúvidas, por favor contacte Rita Rebelo – rita.rebelo@lipor.pt | 229 770 100. 

 
 
 
Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 939 770 271 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
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Sobre a LIPOR 
 
 
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 
produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 
Varzim, Valongo e Vila do Conde. 
 
A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 1 milhão 
de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR desenvolveu uma 
estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, baseada em três 
componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e Valorização Energética, 
complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos previamente 
preparados.  
 
Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR firma 
todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base a projeção de 
um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das práticas circulares de 
suporte. A atuação da Organização permite consolidar um posicionamento que se preconiza pela 
criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela reintrodução do “resíduo” como “recurso” na 
cadeia de valor. 
A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, através da 
partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 
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