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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 25 de setembro de 2018 

 

 

 
 

Programa de Formação dá pontapé de saída para a 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2018 

 

Em 2018 a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) decorrerá entre os dias 17 e 

25 de novembro. 

Dando o pontapé de saída desta iniciativa, decorreu hoje, dia 25 de setembro, o Programa de 

Formação para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, na Lipor, em Baguim do 

Monte. 

 

Esta ação de formação, destinada a todos os proponentes de ações para a Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos, pretendeu explorar e fornecer ferramentas práticas sobre o tema 

selecionado este ano para a EWWR, “Prevenção de resíduos perigosos: hora de 

desintoxicação!” e promover e divulgar boas práticas entre os parceiros. 

 

Nesta ação, além do enquadramento teórico e da abordagem sistemática a esta tipologia de 

resíduos, muitas vezes misturados nos nossos resíduos domésticos sem nos apercebermos, foi 

possível ver na prática algumas formas de reutilização de resíduos e debater ideias de ações 

que podem ser registadas para a Semana da Prevenção em novembro. 
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A participação foi muito boa, com a presença de cerca de 60 participantes de várias entidades 

e a nível individual, todos com uma forte vontade de promover e dinamizar iniciativas durante 

a Semana da Prevenção deste ano. 

 

É de destacar deste programa de formação o Workshop de Reutilização de Óleo Alimentar 

para a produção de “Sabão Natural” que aguçou a curiosidade de todos os presentes e a 

Visita ao Ecocentro da Formiga onde se verificou in loco o ponto vermelho onde estes 

resíduos, que temos nas nossas casas, podem ser colocados com toda a segurança. 

 O coffee-Break Detox deixou todos maravilhados e desintoxicados! 

 

Estamos confiantes que em 2018 vamos ultrapassar o número de iniciativas registadas no ano 

passado! Contamos com todos! 

 

As inscrições e o registo de ações estarão abertos entre 1 de setembro e 9 de novembro 

de 2018. 

 

Mais informações sobre a Semana Europeia da Prevenção em: 

https://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/semana-europeia-da-prevencao-de-

residuos-ewwr-2018/ 
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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 17 a 25 de novembro de 2018, estando aberta a 

inscrição e registo de ações de 1 a 9 de novembro junto dos Organizadores Locais. 


