Eliminação

(confinamento técnico)

Outros tipo de Valorização

(valorização energética)

Reciclagem

(multimaterial e orgânica)

Reutilização

Prevenção

(redução)

A Prevenção define-se como o conjunto de medidas tomadas
para evitar que uma substância, uma matéria, ou um produto, se
torne num resíduo.
A hierarquia das opções de gestão de resíduos, apresenta como
prioridade máxima a Prevenção na produção de resíduos.
Quando a produção não pode ser minimizada, privilegia-se a
reutilização e posteriormente, a reciclagem.

SABIA QUE…
 este ano, a Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos (EWWR) decorrerá de 16 a 24 de

novembro de 2013. Não deixe de fazer parte desta iniciativa, participe!
Sendo esta a 5.ª edição, a EWWR tem vindo cada ano a reunir mais adeptos em torno das questões da prevenção de
resíduos. Em 2011 foram contabilizadas 7.035 ações e em 2012 este número chegou às 10.793 ações! Números
record só possíveis com a participação, o interesse e o empenho de todos aqueles que registaram a sua ação e
mobilizaram o seu público-alvo!

SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS (EWWR)  16 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013
Para este ano, foram introduzidas algumas novidades de forma a facilitar a participação de todos, nomeadamente, quanto ao
Proponente de Projeto que, para além das categorias já existentes, acrescenta o "Cidadão Individual”, o que permite uma
possibilidade mais alargada de participação, mesmo por quem pretende participar mas não está incluído em nenhum dos
grupos anteriormente definidos. Desta forma, as categorias serão:
- Administração/Autoridade Pública
- Associação/ONG
- Empresa/Industria
- Estabelecimento de Ensino
- Cidadão individual
- Outro (por exemplo: hospital, lar de idosos, instituição cultural, etc.)
Consulte o portal de LIPOR para obter mais informação ou ter ideias para desenvolver ações nesta iniciativa!
As inscrições decorrem de 02 de setembro a 30 de outubro. Fique atento e participe!
http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/semana-europeia-da-prevencao-de-residuos-ewwr/

O MELHOR RESÍDUO É, PORTANTO, AQUELE QUE NÃO CHEGA A SER PRODUZIDO!

