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Já está em curso o planeamento para comemorar a Semana Internacional de Sensibilização
sobre a Compostagem em toda a Europa

Como reciclar resíduos alimentares e alimentar os nossos solos? Uma
viagem da Compostagem pela Europa
Empresas ambientais e de reciclagem, organizações, investigadores e cidadãos em toda a
Europa estão a preparar-se para celebrar a Semana Internacional de Sensibilização sobre
Compostagem (ICAW) que decorrerá na semana de 2 a 8 de maio. Devido às restrições de
movimento e de reunião em curso para proteger a saúde e a segurança das pessoas, a ICAW
deve ser celebrado predominantemente através das redes sociais e webinars online. De
qualquer modo o objetivo do programa é consciencializar os cidadãos sobre os benefícios do
uso de composto e da reciclagem de resíduos alimentares para a sociedade, para o solo e para
o meio ambiente.
O composto é importante para melhorar ou manter um solo de alta qualidade, cultivar plantas
saudáveis, reduzir o uso de pesticidas químicos, melhorar a qualidade da água e proteger o meio
ambiente. A reciclagem de resíduos alimentares desempenha um papel fundamental em manter
este recurso valioso fora dos aterros. Este ano, um conjunto de experiências de diferentes países
europeus será apresentada para promover a semana. Recicle os seus resíduos alimentares…
para manter a matéria orgânica no solo é o lema deste ano.
“Este lema reconhece a oportunidade para a agricultura se tornar mais sustentável e atingir os
objetivos do Acordo Verde Europeu, da Estratégia Farm to Fork e da Estratégia de
Biodiversidade. O movimento circular do processo de reciclagem de resíduos alimentares
passando da quinta para o garfo, para a quinta novamente cria solos saudáveis que levam a um
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ambiente mais limpo e a alimentos mais nutritivos. Este ciclo sem fim começará de novo, sempre
que os bioresíduos sejam recolhidos seletivamente.” explicou Stefanie Siebert, Diretora
Executiva da European Compost Network.
A Semana Internacional de Sensibilização sobre Compostagem, um programa que teve início no
Canadá em 1995 e que tem sido promovido pelo Conselho Canadense de Compostagem,
continuou a crescer desde então. A cada ano que passa, mais pessoas, empresas, municípios,
administrações, escolas, grupos comunitários e organizações reconhecem a importância da
compostagem e os benefícios de longo prazo da reciclagem dos resíduos alimentares. Este ano,
os produtores e organizações europeias de composto irão juntar-se às celebrações da Semana.

As inscrições abrem a 26 de abril de 2021
A inscrição para o evento online “Como reciclar resíduos alimentares e alimentar os nossos
solos? Uma jornada de compostagem pela Europa” que decorre a 5 de maio das 15h30 às 16h45
tem início a 26 de abril de 2021.
Pode encontrar mais informações sobre o ICAW em: www.compostnetwork.info

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
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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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Sobre a European Compost Network (ECN)
A European Compost Network (ECN) é uma organização com membros de 27 países europeus,
incluindo organizações de bioresíduos, operadores, investigadores, consultores e autoridades.
A visão da ECN é viver bem, dentro dos recursos limitados do planeta respeitando o ciclo da
matéria orgânica.

Contact: Stefanie Siebert, Diretora Executiva da ECN
Email: info@compostnetwork.info
T. +49 234 4389447
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