PREVENÇÃO DE RESÍDUOS? É TEMPO DE AGIR!
O que é a prevenção da produção de resíduos?
A prevenção é a base da hierarquia europeia de gestão
resíduos, podendo assumir três formas distintas:
prevenção quantitativa (redução da quantidade
resíduos produzidos), a prevenção qualitativa (redução
perigosidade) e a diminuição de impactos ambientais
longo do ciclo de vida.
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A prevenção inclui os esforços de redução e reutilização e
procura evitar a produção de resíduos, diminuindo os
custos de tratamento e deposição, o consumo de recursos
naturais e a emissão de gases de efeito de estufa.
O que fazer?
Na prevenção pretende-se diminuir a quantidade de resíduos na fonte, ou seja, na hora de comprar. Devemos, por
exemplo, ter o cuidado de escolher produtos com poucas embalagens ou comprar apenas os produtos que
necessitamos realmente, pois assim previne-se a produção de resíduos e ainda se poupa dinheiro.

SABIA QUE…


O projecto “Eu não faço lixo…” da Lipor, disponível na nossa página da internet, dá-nos diversas
dicas para reduzir a nossa produção de resíduos no dia-a-dia.



A Lipor tem tido um papel fundamental na promoção da Prevenção de Resíduos, tendo um
Grupo de Trabalho – Grupo da Prevenção – dedicado ao estudo e desenvolvimento de projectos e
iniciativas sobre esta temática.



A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) já vai na sua 7ª edição e este ano terá o
alto patrocínio do Parlamento Europeu.

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) é uma iniciativa que
pretende promover ações que aumentem a sensibilidade de todos para o tema da
Prevenção.
As inscrições estarão abertas de 01 de setembro a 06 de novembro na plataforma
de inscrição do site Europeu www.ewwr.eu.
O tema da EWWR 2015 será a Desmaterialização e desafiamos, desde já, todos os
interessados em participar na Semana a desenvolver ações relativas a esta temática!
Para mais informações, contacte: Rita Rebelo | Rosa Veloso – 229 770 100
ou consulte o nosso site em:
http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/semana-europeia-da-prevencao-de-residuosewwr-2015/

