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A Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto e a ENTRAJUDA - Apoio
a Instituições de Solidariedade Social assinaram, no passado dia 17 de junho, um Protocolo de
Colaboração.
 
Este Protocolo, assinado pela presidente da direção da Entrajuda, Isabel Jonet, e pelo presidente do
Conselho de Administração da Lipor, Aires Pereira, representa um importante passo para o reforço do
eixo da Reutilização e Recuperação de Produtos, integrado no modelo circular de gestão de recursos
do Sistema Lipor.
 
Os compromissos fundamentais estabelecidos neste âmbito serão a concertação de esforços para
fomentar a expansão da Rede "Dar e Receber" da Entreajuda, que promove a angariação de bens não
alimentares e equipamentos (mobiliário, detergentes, brinquedos, computadores, entre outros),
doados por particulares, empresas ou outras entidades, evitando o seu descarte ou destruição como
um resíduos, possibilitando o prolongamento da sua vida útil através do seu encaminhamento para
instituições de cariz social.
 
Também a promoção da capacitação de técnicos e voluntários afetos ao projeto; a sensibilização da
comunidade no sentido de despertar a consciência coletiva para a necessidade premente de reduzir o
desperdício de recursos por via da sua reutilização e a mensuração dos impactes ambientais
associados ao projeto na área de influência da Lipor, serão igualmente aspetos-chave desta parceria.
 
Na cerimónia estiveram presentes, ainda, os responsáveis da Entrajuda - Porto e os membros do
Conselho de Administração da Lipor. Um traço comum nos discursos dos signatários foi a luta diária
contra o desperdício, o incentivo à reutilização de recursos numa lógica de economia circular e a
vontade expressa de caminhar no sentido de um futuro mais sustentável que as duas entidades, por
vias diversas, tentam promover.
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