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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 01 de agosto de 2018 

 

 
 

Eventos LIPOR com desperdício alimentar zero! 
 

A campanha Dose Certa nos Eventos Lipor, pretende atuar junto dos serviços de catering com a 

definição de medidas para reduzir o desperdício de alimentos, a produção de resíduos (produtos 

sazonais/ época, nacionais, embalagens biodegradáveis) e prever a doação dos excedentes 

alimentares a uma IPSS: a SEMENTE. 

 

Durante o 1º semestre de 2018, a LIPOR organizou 10 Eventos, nos quais colocou em 

prática a metodologia “Evento Dose Certa”. O resultado foi cerca de 146 kg de 

alimentos encaminhados para doação! 

 

Um evento de desperdício zero pode parecer assustador, ou mesmo inatingível. No 

entanto, não é uma tarefa tão árdua como se imagina, bastando apenas simples 

alterações, como por exemplo contratar serviços de catering que deem preferência a 

alimentos da época e locais/nacionais com o compromisso de doar, no final do evento, 

em segurança, os excedentes alimentares. 

 

Estes, posteriormente, são encaminhados para famílias identificadas com necessidades 

económicas e ao nível alimentar, proporcionando uma ou várias refeições de excelente 

qualidade. 

 

Um compromisso simples na união com um movimento que está em rápida expansão: 

combater o desperdício alimentar e a fome. Transforme os seus eventos em eventos 

Dose Certa: alimentação sustentável e redução do desperdício alimentar. 

 

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. 
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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 o Projeto Dose Certa 

 

Integrado na política de prevenção da LIPOR, que tem subjacente uma questão 

fundamental, que diz respeito à redução da produção de resíduos na fonte potenciada 

por mudança de mentalidade, surge o Dose Certa. 

 

O Dose Certa é um projeto gratuito e voluntário, direcionado para o cidadão e para 

os estabelecimentos de restauração que pretendam: 

 

. Reduzir a produção de resíduos alimentares; 

. Aplicar e promover uma alimentação equilibrada, em parceria com a Associação 

Portuguesa de Nutricionistas; 

. Sensibilizar e consciencializar a população para uma mudança de comportamentos; 

. Promover boas práticas relacionadas com o Consumo Sustentável. 

 

Para uma alimentação equilibrada e que não gere desperdícios ou resíduos... basta 

mudar de atitude! 

Para mais informações: 

https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-formiga/desperdicio-

alimentar/dose-certa-2/ 
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