PREVENÇÃO
Resíduos
A Prevenção é o pilar da gestão integrada de resíduos da LIPOR e, associada a um modelo Circular de Negócios, desenvolve
três questões fundamentais: a alteração de processos para a eliminação dos resíduos na produção, a redução dos resíduos
na fonte potenciada por mudanças de mentalidade e a reutilização dos produtos como forma de poupança.
O melhor resíduo é aquele que não chega a ser produzido!

2019

Biorresíduos
Reduzir o Desperdício Alimentar | Fazer Compostagem caseira ou comunitária | Conservar o Solo e o ecossistema

Dose Certa

Compostagem caseira

Hortas urbanas

15 512 compostores implementados

54 hortas

54 Cantinas/Restaurantes

1 806 talhões

Compostagem Comunitária

Embrulha.

Áreas verdes Sustentáveis

17 locais de compostagem comunitária, com o
apoio de voluntários

100 Restaurantes

65 700 embalagens transportaram
excedentes alimentares

29 espaços certificados
1 Guia de Práticas de manutenção
sustentável de florestas

Visitas de Monitorização
10% dos participantes receberam visitas de
acompanhamento presenciais

Eventos Lipor Sem Desperdício
12 Eventos
120,66 kg de alimentos doados

Área total com Gestão
sustentável

Parque de Compostagem de Resíduos
Verdes

150 ha (incluindo espaços verdes Lipor)

15 utilizadores das Junta de Freguesia de S. Pedro
Rates e de Balasar

Reutilização e Recuperação

SOLO E ECOSSISTEMA

Reduzir o teor de substâncias nocivas

Prolongamento do tempo de vida útil dos produtos com recurso à recuperação/reutilização e transformação criativa

Centros de Recuperação de Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (CREW)
(Parceria ERP Portugal)

UPCYCLING Lipor
1 Centro de transformação criativa de Materiais em fim de vida
7 peças criadas com a incorporação de resíduos, expostas no Parque
Aventura Lipor

4 centros

2 Mercados de 2ª mão para a troca de vestuário, calçado e
acessórios

225 Equipamentos recuperados
23 Eventos/ações de sensibilização

Educar e formar

PARCERIAS
Aumentar a consciencialização e incutir ações simples para atitudes e comportamentos mais sustentáveis
Crescimento em rede

Geração +

Workshops BIO

Eixo Educativo— Boas Práticas Ambientais aplicadas em Instituições de
Ensino | IPSS’s e ONG’s
1 858 Ações de intervenção e sensibilização | 34 843 envolvidos | 155
Entidades Certificadas

128 Workshops relacionados com o Desperdício Alimentar |
Compostagem Caseira | Agricultura biológica | jardinagem
sustentável

Academia Lipor
Eixo Local—A Junta de Freguesia de Ermesinde está a implementar o
Plano de Ação que contempla eixos de intervenção: Resíduos,
Sustentabilidade, Biodiversidade, Energia/Mobilidade, Água e
Educação para a Cidadania. Os Resíduos foram o primeiro eixo a ser
alvo de atuação com campanhas de sensibilização, compostagem caseira e
espaços verdes sustentáveis

27 ações formativas para o cidadão e empresas em diversas
temáticas ambientais

Produção de Conhecimento
Alicerçar conhecimento e inovar para alargar horizontes

Urban Mining (APESB Young Professionals Group e a Universidade de Wageningen)
Estudo intitulado “Recomendations for Circular Management of obsolete small electronics in Porto – Wageningen University” com conclusões que
dão que pensar: 70% dos smartphones, computadores portáteis, tablets comprados acabam nas gavetas sem serem usados | No Porto, se fossem
reciclados pelo menos 1% dos Pequenos Equipamentos Eletrónicos que estão acumulados, seria evitada a extração de 1800g de ouro, a emissão de 780
toneladas de CO2eq, num valor aproximado de 90.000 €.

metodologia para validar estatisticamente o impacto dos projetos de biorresíduos
(em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa)

Análise, Investigação e validação das formulas de cálculo dos projetos de prevenção de biorresíduos, para conferir maior fiabilidade (em termos
estatísticos) e para criar uma ferramenta robusta de apoio à tomada de decisão. O trabalho culminou com a elaboração de um relatório final com
sugestões de melhoria.

Planeamento de Rotas no Transporte de Alimentos em Projetos de Solidariedade Social
(Tese de Mestrado em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto)

Desenvolvimento do conceito de “Distância Útil de Recuperação”, que permitirá averiguar a utilidade da recuperação de alimentos. Foi criado um
Sistema de Apoio à Decisão (modelo piloto), que após realizar a divisão dos doadores existentes por setores, poderá analisar as condições de um
potencial novo doador. Caso este doador se verifique como útil, em termos sustentáveis, será enquadrado numa das rotas previamente definidas.

Comunicação
Disseminar, de uma forma agregada, Comportamentos e atitudes mais conscientes

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR)
Programa de Formação para apresentação da EWWR 2019 a potenciais Proponentes | 1 momento teatral | 36 participantes
EWWR 2019 | 185 ações dinamizadas durante a semana (16 a 24 de novembro)
“Rua 100 Publicidade “ em mais uma Rua de Ermesinde | 97 Fogos envolvidos | redução de 9,70% na publicidade não endereçada

Prevenção e o seu impacto

SOLO E ECOSSISTEMA

Reduzir o teor de substâncias nocivas

Atribuir valor e medir os benefícios associados a ações de prevenção

6 955 t

de Resíduos reaproveitados |

647 983 € de custos evitados com o

Transformados ou valorizados localmente

tratamento destes resíduos

2 729 t de emissões de CO2eq evitadas

89 968 pessoas envolvidas

Associação Dariacordar—Movimento Zero Desperdício | Banco
Alimentar do Porto | Centro Social de Ermesinde | Fruta Feia |
Goodafter | Refood— Núcleo de Ermesinde, Núcleo Leça da
Palmeira, Núcleo Maia Centro, Núcleo Senhora da Hora

Grau de execução do Plano de
Atividades

90%

Todos os resultados apresentados dizem respeito à execução dos Projetos e Iniciativas de prevenção da LIPOR

