Eliminação

(confinamento técnico)

A hierarquia europeia das opções de gestão de resíduos, apresenta como
prioridade máxima a prevenção da produção de resíduos, podendo esta assumir
duas formas distintas: a prevenção quantitativa (redução da produção) ou a
prevenção qualitativa (redução da perigosidade). Segundo a hierarquia, quando
a produção de resíduos não pode ser minimizada, privilegia-se a reutilização e,
posteriormente, a reciclagem. A deposição de resíduos em Aterros deve ser
reduzida ao mínimo indispensável e é considerada como a última opção de
tratamento de resíduos.

Outros tipo de Valorização

(valorização energética)

Reciclagem

(multimaterial e orgânica)

Reutilização

Prevenção

(redução)

A prevenção consiste na implementação de um conjunto de medidas para evitar que determinada substância, matéria, ou
produto, se torne num resíduo. Consequentemente, contribui para a diminuição dos custos de fabrico, de tratamento e da

deposição, para a poupança de recursos naturais e para a redução da emissão de gases de estufa para atmosfera.
Cada pessoa tem um papel a desempenhar e uma competência a oferecer para o objetivo comum da prevenção da produção de
resíduos!

SABIA QUE…
… De 19 a 27 de Novembro de 2011 decorrerá a 3.ª Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos (EWWR), com o apoio do Programa LIFE+ da Comissão
Europeia, em parceria com a LIPOR?
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos é um projeto de 3 anos, com duração até 2011. A ideia desta Semana é promover o
conceito da prevenção de resíduos durante uma semana completa, coordenando e promovendo, em diversos países europeus e em
simultâneo, ações de sensibilização organizadas por diversas Organizações/Entidades com o objectivo de prevenir a produção de
resíduos.
… Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2010, na região do Grande Porto, foram dinamizadas 215 ações em todos os
Municípios da LIPOR?
Para participar na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e para consultar toda a informação atualizada, consulte o site:

www.eunaofacolixo.com ou o site europeu da Semana www.ewwr.eu
Para esclarecimentos de dúvidas por favor contacte: Rita Rebelo | info@lipor.pt | 229 770 100

Participe! Estamos a contar com a sua ação!
Estando a Prevenção na base de uma moderna Gestão de Resíduos, a LIPOR tem atuado como catalisador de um conjunto de
políticas, programas e ações que a promovem e estimulam… Aproveitamos para relembrar alguns exemplos de projetos
desenvolvidos:
Blogue “Escola sem Resíduos”
- 100 kg/hab/ano

Consumo de água da rede pública

Menu Dose Certa

LIPOR Educa – Acção Prevenção

Miniwaste – Projecto LIFE +

Redução da publicidade não endereçada

A minha lancheira

Cartão Eco Cidadão

Re-Agir

PAYT “Pay as You Throw”

Compostagem Comunitária:
Parque do Gorgolito / Residências Universitárias / Horta na Escola

Compostagem doméstica: Terra à Terra

Troca de termómetros de mercúrio por termómetros digitais

SEJA UM CIDADÃO RESPONSÁVEL… SEJA UM CATALIZADOR DA MUDANÇA: PREVINA!

