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INTRODUÇÃO
O capital natural é um dos nossos ativos mais valiosos. Para que a
Natureza dure mais, há que saber abraçar a gestão de recursos de
forma consciente desde o ar que respiramos, a água que bebemos,
a terra em que vivemos e os recursos naturais que usamos
diariamente, pois
são essenciais para o funcionamento da
economia, da sociedade e, sobretudo, no nosso modo de vida. Não
o devemos tomar como garantido! Aliás, devemos cultivar uma
relação de partilha e devolver à natureza o que a natureza
emprestou.
Uma prioridade chave para assegurar um crescimento sustentável
da economia é a aposta contínua na preservação dos recursos
naturais. Enquanto a economia está bem alicerçada na sociedade,
a proteção do ecossistema e do meio ambiente está a dar os
primeiros passos e muitos são os riscos que permanecem. Assim, é
fulcral convergir para uma utilização mais eficiente e consciente
dos recursos, atando as pontas da economia circular que tem
vindo a fomentar novos modelos de negócio mais inovadores,
baseados no crescimento sustentável e na otimização financeira,
aliando a redução do impacto sobre o meio ambiente.
Há diversas formas de expressar a
nossa colaboração com a Natureza.
Reduzir,
reutilizar
ou
valorizar
localmente
são
opções
que
contribuem
para
uma
melhor
gestão dos recursos, onde todos
temos um papel preponderante.
Assumir que a redução da produção
de resíduos e que a utilização
eficiente de recursos devem ser as
prioridades para todos os setores
da economia é, também, o caminho
para um futuro mais sustentável.

ESTE DOCUMENTO APRESENTA O
COMPROMISSO DA LIPOR PARA A
PROMOÇÃO DA PREVENÇÃO DE
RESÍDUOS.

PREVENÇÃO DE
RESÍDUOS
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Do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade o melhor resíduo é aquele
que não chega a ser gerado. No entanto, nos últimos anos, verifica-se um
aumento na sua produção, sendo, por isso, imperativa uma intervenção a
todos os níveis (desde a extração até ao resíduo), colocando a prevenção de
resíduos nas componentes de redução, reutilização e tratamento local, como a
prioridade para uma gestão mais sustentável. Por isso, convidamos a
comunidade a reenquadrar as suas opções diárias de consumo.
Assim, face à aposta que a Lipor e Municípios Associados têm vindo a fazer, em
alinhamento com as orientações europeias, é chegado o momento de
reestruturar e de converter os desafios circulares em oportunidades.

PREVENÇÃO

Um ecossistema de Prevenção de resíduos.
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PREVENÇÃO DE RESÍDUOS:

AGIMOS EM PROL DA SUSTENTABILIDADE
UM COMPROMISSO QUE TODOS TEMOS DE ABRAÇAR

Este plano é composto por sete áreas de atuação, todas elas
relacionadas, com vista a criar um sistema circular, onde a
preservação dos recursos, a promoção da biodiversidade, a
sustentabilidade e o envolvimento da comunidade são os
motores principais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
1. REDUZIMOS OS
DESPERDÍCIOS
2. REUTILIZAMOS OS
MATERIAIS
3. VALORIZAMOS LOCALMENTE
4. ADOTAMOS AS COMPRAS
PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
5. INVESTIGAMOS E INOVAMOS
6. PARTILHAMOS
CONHECIMENTO E UM MODO DE
VIDA SUSTENTÁVEL
7. MEDIMOS O IMPACTO

A APOSTA NA
PREVENÇÃO DE
RESÍDUOS DEMONSTRA O
NOSSO COMPROMISSO!
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UM COMPROMISSO QUE TODOS TEMOS DE ABRAÇAR

1.Reduzimos os desperdícios
Transformamos materiais e recursos naturais valiosos em bens e
serviços, dos quais a vida atual e a economia dependem. No
entanto, é fundamental repensar a forma como o fazemos e
apostar na produção local, no consumo consciente e na redução
de desperdícios.
Estamos, assim, totalmente comprometidos em reduzir os
desperdícios, a pegada de carbono e, também, contribuir para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As nossas AÇÕES:

Apostamos na produção alimentar
local,
interligando-a
com
o
tratamento local
Horta à Porta
Promovemos a biodiversidade
Espaços verdes Sustentáveis Lipor
Reduzimos o desperdício alimentar
junto do setor da restauração
Dose Certa | Embrulha.
Fomentamos a rede de doação de
alimentos
Banco Alimentar | Refood | Zero
Desperdício
Incentivamos
ideias
e
negócios
relacionados com a temática
GoodAfter | Fruta Feia | Too Good
To Go
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AGIMOS EM PROL DA SUSTENTABILIDADE
UM COMPROMISSO QUE TODOS TEMOS DE ABRAÇAR

2.Reutilizamos materiais
Apesar dos avanços da tecnologia, o tempo médio de vida útil
de muitos produtos que se compram para utilização diária, é
muito curto. E, para nós, os bens devem ser soluções
duradouras, e não descartáveis.
É fundamental prolongar o tempo de vida útil dos produtos,
através da reutilização, da reparação, da recuperação criativa e
útil, bem como evoluir para modelos que otimizem a sua
utilização, através da troca ou partilha.
Pretendemos reduzir a produção de
resíduos
através
da
reutilização,
envolvendo o cidadão, promovendo a
necessária mudança de atitude “usar
e
deitar
fora”
para
uma
maior
valorização
dos
bens
e
produtos
usados
e
capacitando
para
estas
temáticas.

As nossas AÇÕES:

Promovemos Boas Práticas de Redução
e Reutilização junto da Comunidade
Banco de Bens Lipor /
Centro de Reutilização Lipor /
CREW / UpCycling / T-Circular
Potenciamos a atuação na área da
Reutilização pelas Parcerias
Alexandra Arnóbio Upcycling / Centro
Social de Ermesinde / Lady in Green/
Let's Swap/ Semente - Ass. de
Voluntários / Zero Desperdício
Disponibilizamos
ao
Cidadão
informação facilitadora do consumo
sustentável, dos cuidados a ter com os
produtos ao longo do tempo e da sua
reutilização.
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UM COMPROMISSO QUE TODOS TEMOS DE ABRAÇAR

3.Valorizamos localmente
Valorizar localmente os resíduos refere-se à oportunidade que
cada comunidade tem para gerir e reciclar este recurso na sua
localidade, em vez de encaminhar para uma instalação de
processamento centralizada ou, muitas vezes, para o aterro. Como
exemplos
temos
as
soluções
de
compostagem
caseira,
comunitária, vermicompostagem, entre outros, que permitem que
o produtor de biorresíduos seja simultaneamente reciclador,
obtendo, assim, a sua própria matéria prima.
Reciclar os resíduos na fonte, permite melhorar a qualidade na
recuperação e transformação em recursos, e reduzir os custos com
o transporte e processamento.
Todos nós necessitamos de assumir a
responsabilidade
pelos
resíduos
que
produzimos. Não podemos despejá-los no
quintal de outras pessoas e forçá-las a
suportar o fardo de nosso estilo de vida
imprudente e baseado no consumo. Pode
usar e abusar dos resíduos, não rejeitando
o que nos pode fazer falta.

As nossas AÇÕES:

Incrementamos a compostagem caseira
Terra-à-Terra
Apostamos
na
compostagem
comunitária (formato voluntário ou mais
estruturado)
Espaços de Compostagem Comunitária
Promovemos
a
resíduos verdes
Parque Gorgolito

compostagem

de
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4.
Adotamos
sustentáveis

as

compras

públicas

As
compras
públicas
sustentáveis
apresentam
um
enorme
potencial na transição para uma economia mais circular. São, pois,
uma ferramenta poderosa de ação para atender a uma variedade
de objetivos, quer sejam ambientais, de inovação, ou até de
inclusão social. Os desafios influenciam o relacionamento entre
compradores e fornecedores, ao mesmo tempo que representam
uma oportunidade para explorar o enorme potencial das compras
públicas no desenvolvimento de mercados para produtos e
soluções inovadoras.
As compras públicas sustentáveis estão
em expansão na Europa, pois direcionam
e
incentivam
a
circularidade,
nomeadamente o design mais circular, o
aumento do uso de conteúdo reciclado
nos
produtos,
a
garantia
de
reparabilidade, reutilização e reciclagem
adequada de produtos e materiais, bem
como
a
promoção
de
serviços
de
manutenção.
É
exemplo
disso,
a
substituição de recursos primários por
materiais reutilizados ou reciclados, que
pode ter um alto impacto em setores
como a construção, as Tecnologias de
Informação e Comunicação, os têxteis, o
mobiliário e o alimentar.

As nossas AÇÕES:

Promovemos
Boas
Práticas
Compras Públicas Sustentáveis
Plataforma Compras Públicas
Sustentáveis

de

HTTPS://CENTRALDECOMPRAS.LIPOR.PT/
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UM COMPROMISSO QUE TODOS TEMOS DE ABRAÇAR

4.Investigamos e Inovamos
Para que a investigação e inovação sejam capazes de
mudanças transformadoras, o nosso conhecimento, os dados
ou a tecnologia têm que corresponder à amplitude das
ambições.
Sabemos
que
a
inovação
é
vital
tanto
para
o
desenvolvimento de novas soluções/abordagens, quanto para
a melhoria da eficiência, custo e/ou eficácia das tecnologias
existentes. As sinergias com as organizações, a indústria e a
academia são fundamentais para estimular a inovação.
A inovação faz parte do nosso ADN.

As nossas AÇÕES:

Fomentamos
a
aplicação
da
Análise do ciclo de vida na
criação de produtos e serviços
Projeto CREW
Projeto Dose Certa
Estudamos e desenvolvemos:
Avaliação do impacto da
admissão de resíduos
cozinhados no processo de
tratamento local de
biorresíduos
Caracterização do Setor da
Reutilização na área da Lipor
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5.
Partilhamos
sustentável

conhecimento

e

um

modo

de

vida

Para o sucesso de uma ação, o envolvimento e participação ativa da
Comunidade é fundamental. Através da comunicação, formação e
sensibilização, pretendemos que a comunidade comungue de um estilo
de vida, assente em todos os pilares da sustentabilidade.
A
comunicação permite a disseminação do nosso conhecimento em
matéria de prevenção; a consciencialização para fomentar o despertar
para a tomada de atitude; e a formação aperfeiçoa competências e
conhecimentos.
Damos valor às matérias, às atividades, recursos e pessoas. Abraçamos a
sustentabilidade como um todo, fazemos dela um modo de vida.

As nossas AÇÕES:

Promovemos
ações
sustentáveis
de
prevenção de resíduos por toda a
Europa, mobilizando as Comunidades
locais
Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos (EWWR)
Divulgamos os projetos e iniciativas de
prevenção
e
sensibilização
para
a
adoção de boas práticas
Dica de Prevenção
Biblioteca das Coisas
Parcerias
Fomentamos
junto
da
comunidade
comportamentos
sustentáveis,
bem
como facilitamos a criação de modelos
de gestão ambiental de circularidade, a
nível individual ou institucional.
Lipor Geração +: Eixo Educativo, Local
e Famílias.
Formamos e capacitamos a comunidade
em matéria de Prevenção de Resíduos
Formação Academia Lipor
Programa de Formação EWWR
Workshops Bio, Upcycling & Repair Café
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6.Medimos o Impacto
Numa era onde a informação é valiosa, obter dados e recolher
informações
de
alta
qualidade
são
essenciais
para
a
demonstração dos resultados que partilhamos com toda a
Comunidade. Além disso, permite-nos a formulação eficaz de
políticas, fazendo com que a nossa região prossiga o caminho
rumo à Sustentabilidade.

As nossas AÇÕES:

Asseguramos
o
report
e
atualização
trimestral
da
plataforma
Observatório de Resíduos Lipor
- área da redução e reutilização
Promovemos o alargamento da
rede
de
Parceiros
do
Observatório
Continuamos
a
melhoria
da
validação
estatística
das
metodologias de quantificação
dos projetos/iniciativas.

PARCEIROS:

12

PREVENÇÃO DE RESÍDUOS:

AGIMOS EM PROL DA SUSTENTABILIDADE
UM COMPROMISSO QUE TODOS TEMOS DE ABRAÇAR

Compromisso 2022
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"Attitude is a little thing that
makes a big difference."
-Winston Churchill-

