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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 21 de setembro de 2017 

 

 
 

Embrulha. 

Relançamento do Projeto contra o Desperdício Alimentar 

 
Depois do sucesso do projeto-piloto, decorreu hoje, dia 21 de setembro, o relançamento 

do Embrulha.. 

Esta sessão teve lugar no Restaurante Scala Palace, no Porto e contou com a presença do 

Eng. Filipe Araújo, Vereador da Câmara Municipal do Porto e Administrador da Lipor e do 

Dr. Fernando Leite, Administrador-delegado da Lipor. 

 

A LIPOR e os seus Municípios Associados, no âmbito da Prevenção da produção de 

resíduos alimentares, encontram-se a implementar uma estratégia concertada para a redução 

do Desperdício Alimentar, onde está previsto o desenvolvimento de ações, iniciativas e 

projetos comuns. 

Esta estratégia intermunicipal passa por criar um Observatório da Prevenção de resíduos 

(alimentares e outros); dar continuidade ao desenvolvimento de ações de sensibilização/ 

formação; prosseguir com a aposta nos projetos de Prevenção (Dose Certa, Embrulha.); iniciar 

a coordenação da rede de recolha e distribuição de excedentes alimentares; e continuar a 

assegurar o correto encaminhamento dos resíduos alimentares para a Central de Valorização 

Orgânica. Desta forma, pretende-se alcançar a efetiva redução do desperdício de alimentos 

na área de intervenção da Lipor. 

 

A LIPOR e a Câmara Municipal do Porto, em 2016, implementaram um projeto-piloto 

direcionado aos restaurantes do município e seus clientes: Embrulha., com o intuito de 

reduzir a fração alimentar nos resíduos urbanos produzidos neste município. 
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Com o Embrulha. pretendeu-se analisar se esta seria uma solução aceitável e 

ambientalmente sustentável para reduzir o desperdício de alimentos no sector da restauração 

do Porto. 

Para tal, foram disponibilizadas embalagens sustentáveis e gratuitas aos restaurantes para 

oferta aos seus clientes, dando a possibilidade de estes levarem comodamente e em 

segurança as suas sobras alimentares. Além disso, permitiu aferir sobre a adesão dos clientes 

a esta prática e avaliar-se o impacto que o projeto poderia ter na produção de resíduos 

alimentares dos restaurantes. 

Esta primeira fase do projeto envolveu 15 restaurantes do Município do Porto e permitiu 

evitar a produção de 30,7 kg de resíduos alimentares e 4,91 kg de emissões de CO2 

equivalente. O Embrulha. foi um projeto totalmente gratuito para os aderentes e os 

resultados obtidos foram bastante promissores, em termos sociais, ambientais e económicos. 

 

Disponibilizar embalagens para as sobras alimentares e informar os clientes desta opção 

revelou-se uma forma simples de reduzir o desperdício de alimentos, pelo que estamos a 

relançar o Embrulha. contando com parceiros cruciais para o seu sucesso: Câmara 

Municipal do Porto, HIDURBE, APHORT e 31 restaurantes. 

Neste relançamento participarão os seguintes restaurantes: 

 

A Máscara éLeBê - Centro 

My Palace Abadia do Porto 

Cufra O Luís 

Cozinha Mª Eugénia O Bom Amar 

Mesa Farta Antunes 

Scala Palace Pombeiro 

Manuel Alves Monte Aventino 

Filha Mãe Preta Palmeira 

Marinheiro Cufra Grill 

Your Palace Nun Álvares 

Cristal Palace Casa Inês 

Favo de Mel Solar do Pátio 

Convívio éLeBê - Baixa 

Lareira A Regional Costa Cabral 

Peza Arroz Cidade 

Diú Palace  
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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. 

 


