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LIPOR reconhece Melhores Ações de Prevenção de 2020  

 

Em 2021 a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) decorrerá entre os dias 20 e 28 de 

novembro. As inscrições e o registo de ações estão abertas até 12 de novembro de 2021. 

 

Dando o pontapé de saída para esta iniciativa, decorreu hoje, dia 29 de setembro, o Programa de 

Formação para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, destinada a todos os proponentes de 

ações para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. A iniciativa pretendeu explorar e fornecer 

ferramentas práticas sobre o tema selecionado da EWWR 2021 “Comunidades Circulares” e promover e 

divulgar boas práticas entre os parceiros. 

 

É de destacar, ainda, o Reconhecimento da LIPOR e dos seus Municípios Associados das Melhores Ações 

dinamizadas em 2020 na sua área de atuação. 

Uma ação em cada categoria (Autoridade Pública, ONG, Empresa, Estabelecimento de Ensino e Cidadão 

Individual) foi selecionada, tendo como base os critérios de Originalidade, Abordagem ao tema da EWWR, 

o Alcance e Impacto na comunidade. 
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As ações reconhecidas foram as seguintes: 

Nome da Ação Nome da Entidade Categoria 

Be.Ação | Rua Sem Beatas | Hora de 
Agir! 

Junta da Freguesia de Ermesinde 
Administração/Autoridade 
Pública 

Re´Compota 
Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho 

Associação/ONG 

Apresentação do Livro “A Viagem do 
Senhor Pneu” 

Jardim d'Areias, Lda Empresa 

Globalização do Lixo Invisível 
Alexandra Arnóbio Upcycling 
Project's 

Cidadão Individual 

Prevenção de Resíduos: um desafio 
intergeracional  – “Não vales pelo 
que tens, vales pelo que dás” 

Universidade Lusófona do Porto 
Estabelecimento de 
Ensino 

 

A participação superou as expectativas da Organização, com a presença de cerca de 100 participantes. 

 

Estamos confiantes que em 2021 vamos ultrapassar o número de iniciativas registadas no ano passado! 

Contamos com todos! 

 

Mais informações sobre a Semana Europeia da Prevenção em: 

https://www.lipor.pt/pt/sensibilizar/100-desperdicio/semana-europeia-da-prevencao-de-residuos/ 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 939 770 271 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
Portal LIPOR: www.lipor.pt 
Site Nutrimais: www.nutrimais.pt 
Dossier de Imprensa LIPOR: https://www.lipor.pt/pt/media/dossier-de-imprensa/ 
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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. 
 

 
Sobre a Semana Europeia da Prevenção 

 

A Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos (EWWR) é uma iniciativa que tem como objetivo 

principal a promoção de ações a nível local e o aumento da sensibilização para as questões relacionadas 

com a gestão sustentável de recursos e a produção de resíduos. 

 

Com estas iniciativas, concentradas ao longo de uma semana, em toda a Europa, pretende-se atingir um 

conjunto variado de públicos, como a sociedade civil, escolas, empresas e entidades públicas. 

 

Os principais objetivos da EWWR prendem-se com: 

• A sensibilização para as estratégias de redução de resíduos, de reutilização de produtos e de 

reciclagem de materiais, bem como de políticas da União Europeia e dos Estados-Membros 

relacionadas; 

• A necessidade de destacar o trabalho realizado pelos participantes da EWWR; 

• A mobilização e o incentivo dos cidadãos europeus a concentrarem-se em quatro temas-chave 

de ação; 

• O reforço das capacidades das partes interessadas da EWWR, fornecendo-lhes ferramentas de 

comunicação e formação direcionadas. 

 

 

 

A edição deste ano da EWWR terá lugar de 20 a 28 de novembro de 2021, estando aberta a inscrição e 

registo de ações de 1 de setembro a  12 de novembro junto dos Organizadores Locais. 
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