EQUIPAMENTOS AMIGOS DAS PESSOAS
A LIPOR estando empenhada em inovar e em otimizar o seu sistema de Gestão
de Resíduos, através da promoção de uma abordagem mais próxima dos
cidadãos e oferecendo a todos as melhores condições para a participação no
projeto de reciclagem multimaterial, decidiu estudar as condições associadas à
deposição seletiva de resíduos por parte das pessoas com deficiência ou incapacidade, de forma a facilitar a sua
participação na separação dos materiais.
Assim, surgiu o PROJETO R+ que irá, com certeza, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência ao
proporcionar-lhes melhores e mais amplas condições de separação dos materiais para reciclagem.
Foram convidados diferentes parceiros, representantes de diferentes instituições, que com a sua sensibilidade e
experiência têm dado excelentes contributos, que são sempre considerados para efeitos de tomada de decisão.
Esta é mais uma aposta da LIPOR na Inovação, mais um passo que define a pró atividade da LIPOR e um reforço no
que respeita à consolidação da sua política de Responsabilidade Social.

SABIA QUE…
Os princiapais objetivos do Projeto R+ são:

+ combater a exclusão social, permitindo que cidadãos com deficiências tenham as mesmas oportunidades de
aderir à reciclagem multimaterial;
+ debater o tema das acessibilidades / disponibilidade de equipamentos de deposição seletiva de resíduos para
pessoas com deficiência ou incapacidade;
+ associar dois temas: a separação de resíduos (e a reciclagem) e pessoas com deficiência ou incapacidade;
+ projetar o equipamento ideal para este público-alvo tão específico;
+ testar a produção do equipamento de acordo com as especificidades definidas;
+ realizar experiência (s) piloto (s) para testar o equipamento;
+ colocar o equipamento na via pública, em pontos-chave, a definir;
+ verificar a adesão da população alvo à iniciativa.

CONCURSO NACIONAL DE IDEIAS
As candidaturas decorreram entre o dia 14 de setembro e 12 de dezembro de 2012.
Este Concurso Nacional destinou-se a Arquitetos, Designers, Engenheiros, etc., é inovador a nível
europeu atendendo ao produto a que se destina, e para além da procura de Ideias, procurar-se-á que
tal dê origem a novos Ecopontos "amigos” de Cidadãos portadores de deficiências (visual, motora,
etc.), dinamizando a Indústria nacional.
Os resultados do concurso foram divulgados numa sessão pública que decorreu no dia 19 de fevereiro
de 2013, onde foram anunciados os vencedores. Esteja atento/a a futuros pormenores!...
Parceiros do Projeto:

