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LIPOR responde a Manifestações de Interesse
para projetos no Egito e na Argentina
LIPOR responds to an expression of interest
for projects in Egypt and in Argentina

Mission to Angola
A LIPOR respondeu a uma manifestação de interesse para o desenvolvimento de um projeto na
área de capacitação, no Egito e a uma manifestação de interesse para o desenvolvimento de um
projeto na Argentina, que associa a componente das alterações climáticas e adaptação à gestão
integrada de resíduos urbanos.

LIPOR submits an expression of interest for the development of a training project in Egypt and an
expression of interest for the development of a project in Argentina that associates the climate change
component and adaptation to the integrated management of urban waste.

LIPOR responde em Consórcio a Manifestação de Interesse
para projeto na Turquia
LIPOR responds in a Consortium to an Expression of Interest
for a project in Turkey

A LIPOR manifestou o seu interesse em participar em parceria, num projeto financiado pela EU, que
contempla ações de geminação com a Turquia. O objetivo é reforçar as estruturas das autoridades
locais com exemplos de boas práticas dos Estados-membros da EU e disseminar a componente de
capacitação e transferência de know-how.
O âmbito do projeto abrange áreas das cidades sustentáveis e municípios verdes.

LIPOR has expressed its interest in participating in partnership, in a EU-funded project which includes
twinning actions with Turkey. The aim is to strengthen the structures of local authorities with
examples of good practices from EU Member States and to disseminate the training and know-how
transfer component.
The scope of the project covers areas of sustainable cities and green municipalities.

LIPOR e EDUCAFRICA em missão em Moçambique
LIPOR and EDUCAFRICA on mission in Mozambique

A EDUCAFRICA e a LIPOR renovaram o protocolo que teve início em 2013, ampliando a área de atuação
conjunta aos resíduos, à sua valorização, reutilização e transformação. A missão a Moçambique decorreu no
âmbito da comemoração dos 130 anos da Cidade de Maputo. Esta missão incluiu uma agenda com diversas
iniciativas, sendo de destacar:
- Conhecer realidade local a nível das lixeiras (visita à lixeira de Hulene e Matola);
- Contactar com entidades chave e com responsabilidades nas temáticas ambientais (reunião com Ministério
do Ambiente, Município da Matola, Município de Maputo, entre outras);
- Promover ações de sensibilização e envolvimento da comunidade (Decoração do rinoceronte com WWF e
New Sigma, ação de sensibilização na escola do Trinfo, campanha de limpeza de praia), alertando a
comunidade para a proteção ambiental, animal e dos oceanos;
- Capacitar locais para desenvolvimento do Projeto de transformação de plásticos (através da utilização das
máquinas ofertadas ao Município).
Foi visitada a lixeira de Hulene, a maior lixeira de Moçambique, que tem estado na mira do Mundo, desde o
acidente que vitimou 17 pessoas, e onde atualmente decorre um processo de realojamento de famílias. Neste
espaço, apesar do esforço de requalificação, a presença de catadores continua bem presente por motivos de
subsistência.
No âmbito de uma reunião com responsáveis pela Lixeira, foi possível conhecer as condições atuais da mesma
e avaliar potenciais projetos de cooperação ambiental e social.
Foi apresentado o projeto África2Eco na Fundação Joaquim Chissano e efetuada a formação para utilização
das máquinas transformadoras de plástico, onde se demonstrou o valor do plástico através da sua
transformação em azulejos e piões numa vertente de economia circular.
Esta missão gerou muito interesse e a mobilização da comunidade para estas causas.
As entidades envolvidas no Programa estão focadas em contribuir para o desenvolvimento de Moçambique
no que respeita à gestão de resíduos, capacitação e educação e sensibilização ambiental.

EDUCAFRICA and LIPOR renewed the protocol that began in 2013, expanding the area of joint action
to waste, its recovery, reuse and transformation. The mission to Mozambique took place during the
celebration of the 130 years of the City of Maputo. This mission included an agenda with several
initiatives, of which:
- To know local reality at the level of the dumps (visit to the bin of Hulene and Matola);
- Contact with key entities and with responsibilities in environmental issues (meeting with the Ministry
of the Environment, Municipality of Matola, Municipality of Maputo, among others);
- Promote awareness raising and community involvement (Rhino decoration with WWF and New
Sigma, awareness raising action at the Trinfo school, beach cleaning campaign), alerting the
community to environmental, animal and ocean protection;
- Train localities for the development of the Plastics Processing Project (using machines offered to the
Municipality).
The dumpsite of Hulene, the largest dumpsite in Mozambique, that is in focus since the accident that
killed 17 people, was visited and there is a process of relocation of families. In this space, despite the
effort of requalification, the presence of scavengers is still very high for reasons of subsistence.
In the context of a meeting with heads of the dumpsite, it was possible to know the current conditions
of the same and to evaluate potential projects of environmental and social cooperation.
The Africa2Eco project was presented at the Joaquim Chissano Foundation and the training was
carried out for the use of plastic transformers, demonstrating the value of plastic through its
transformation into tiles and piers in a circular economy scope.
This mission generated a lot of interest and the mobilization of the community for these causes.
The entities involved in the Program are focused on contributing to the development of Mozambique
in terms of waste management, training and education and environmental awareness.

O que vai acontecer em maio...
What will happen in May…

•

Seminário de lançamento do Projeto Res2Valhum marcado para dia 8 de maio.

•

LIPOR organiza a Conferência Internacional ‘Waste selective collection: crucial factor in the circular economy’
em parceria com a ACR+

•

The launching Seminar of the Res2Valhum Project is scheduled to 8th May.

•

LIPOR organizes an International Conference ‘Waste selective collection: crucial factor in the circular economy’ in
partnership with ACR+.
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