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Projeto Embrulha. evita que mais de 9,50 t de alimentos 

fossem desperdiçadas em Matosinhos e no Porto! 

 

A LIPOR em parceria com o Município de Matosinhos e do Porto continuam a alargar o 

Embrulha., um projeto direcionado aos restaurantes e aos seus clientes, com o intuito de 

reduzir a fração alimentar nos resíduos urbanos produzidos nestes Municípios. 

 

Durante o primeiro semestre de 2019 distribuíram-se 25 800 embalagens ecológicas para as 

sobras alimentares dos clientes de 72 restaurantes da cidade de Matosinhos e do Porto. 

Com o envolvimento de funcionários e clientes evitou-se que 9,58 t de alimentos fossem parar 

ao caixote do lixo e que se evitassem 2,01 t de emissões de CO2 equivalente. 

O projeto tem demonstrado que a disponibilização e divulgação de uma embalagem gratuita 

para as sobras alimentares é uma forma simples de contribuir para a minimização de um dos 

maiores problemas que a humanidade enfrenta atualmente. 

 

O Embrulha. encontra-se inserido na estratégia de Prevenção da Lipor em curso, em 

particular na redução da produção de biorresíduos. Assim, considerando a relevância que a 

Prevenção assume na gestão de resíduos, a LIPOR no âmbito da sua Gestão Integrada de 

resíduos e associada ao seu 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 (em termos ambientais e económicos). 
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Disponibilizar embalagens para as sobras alimentares e informar os clientes desta opção é uma 

forma simples de reduzir o desperdício de alimentos e de mudar comportamentos e atitudes. 

Tem um restaurante e gostaria de aderir ao projeto? Tome a iniciativa e contacte-nos! Faça já 

parte desta rede! 

 

Quem não come tudo, Embrulha. 
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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. 
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Sobre o Embrulha. 

 

Este projeto pretende disponibilizar embalagens para as sobras alimentares e informar os 

clientes desta opção de forma a reduzir o desperdício de alimentos. 

O projeto Embrulha. conta com parceiros cruciais para o seu sucesso, nomeadamente a 

Câmara Municipal de Matosinhos, a Câmara Municipal do Porto, a HIDURBE, a APHORT e 

72 restaurantes da cidade de Matosinhos e do Porto, que aqui se listam: 

 

Matosinhos 

 

Porto 

 

Arquinho do Castelo Majára Marisqueira O Tacho 

Barril Mariazinha Pedra Alta Lavra 

Brisamar Marisqueira de Matosinhos Restaurante Alves 

Casarão do Castelo Mauritânia S Tiago 

Dom Peixe Mauritânia Grill Sal e Brasa Lavra 

Esplanada Marisqueira Mauritânia Real Taberna do Farrapo Velho 

Fonte do Mar Memorial Valentim 

Les Amis   

A Máscara éLeBê Baixa Palmeira 

A Regional Costa Cabral éLeBê Centro Peza Arroz 

Abadia do Porto éLebê Entreparedes Pombeiro 

Al Porto Favo de Mel Raízes 

Antunes Filha Mãe Preta Restaurante Natário 

Bulha Hard Rock Café Porto Restaurante St. Francesinha 

Bulha (Bolhão) Hotel Dom Henrique SCALA Palace 

Cão que fuma Lado B Solar do Pátio 

Chez Lapin Lareira Solar Moinho de Vento 

Churrasqueira do Infante Manuel Alves Soundwich 

Cidade Marinheiro Tentações no prato 

Convívio Mesa Farta Tripeiro 

Cozinha Maria Eugénia Monte Aventino Varanda da Barra 

Cristal Palace My Palace Varandas do Sol 

Cufra Nun Álvares Vitorino 

Cufra Grill O Bom Amar Your Palace 

Diú Palace O Luís  


