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menos com menos dá mais
Tendo a Lipor uma estratégia de mitigação
definida e implementada (Lipor 2M), o tema
da adaptação emerge como fundamental
numa visão de médio prazo.
Ponto de partida:
A Estratégia 2M – menos Resíduos, menos
Carbono.
Ponto de chegada:
Integração da temática da Adaptação na
estratégia Lipor 3M
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1.

Alterações Climáticas, é URGENTE?
Enquadramento
técnico-científico
e
socioeconómico do tema.

2.

Alterações Climáticas: é CONNOSCO?
Posição institucional da Lipor sobre o
tema.

3.

Alterações Climáticas: é de TODOS?
abrangência do tema nos stakeholders da
Lipor.
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1. Alterações Climáticas, é URGENTE?
O Clima está a mudar: os fenómenos climáticos
extremos são já evidentes, inevitáveis e irão
perdurar durante décadas.

Em Portugal continental, a temperatura
máxima 3ºC a 7ºC e a precipitação
decairá 20 a 40%, com as maiores
perdas a ocorrerem nas regiões do sul.
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1. Alterações Climáticas, é URGENTE?
A Mitigação não conseguirá evitar todos os
impactos biofísicos e socioeconómicos das
alterações do clima.

A Adaptação surge, pois, como resposta
necessária e urgente, que importa despoletar
hoje, num cenário de médio-prazo e numa
escala macro – potenciando o envolvimento de
todas as partes interessadas na alocação de
informação, conhecimento/ know-how e
recursos, no desenho de estratégias de
Adaptação.
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2. Alterações Climáticas, é CONNOSCO?
O setor dos resíduos, no que toca à Adaptação, é
marcado por dois tipos de vulnerabilidades:
• Vulnerabilidades intrínsecas, associadas aos
efeitos que as mudanças do clima podem ter
nas unidades operativas de gestão de resíduos e
nas unidades, pontos e redes de serviço; e
• Vulnerabilidades extrínsecas, associadas aos
efeitos que as mudanças do clima podem ter,
nomeadamente sobre os padrões de consumo e
produção de resíduos no cidadão.
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2. Alterações Climáticas, é CONNOSCO?
Sendo irrefutáveis as implicações da não-ação, em
matéria de Adaptação, na estrutura organizacional

e no negócio da Organização que se poderão
traduzir em:
• elevados custos, económicos, ambientais e
sociais;
• necessidade
corretivas/

de

implementar

de resposta

a

medidas

situações

de

emergência).
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3. Alterações Climáticas, é de TODOS?
O sucesso da Estratégia da Lipor para as
Alterações Climáticas depende, em muito, do
envolvimento dos cidadãos da área de
intervenção Lipor: diferentes atitudes face à
prevenção e separação de resíduos implicam
diferentes níveis de emissões de carbono e
diferentes impactes no clima.
O desenho de estratégias regionais/setoriais de
adaptação só poderão ser alcançado por via da
cooperação institucional entre os diversos
intervenientes.
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Estratégia 3M – menos resíduos, menos
carbono, mais clima
A estratégia Lipor 2M estava consubstancia em torno de
três eixos de intervenção:
EIXO 1

EIXO 2

EIXO 3

Conhecimento

Ação

Mobilização

Conhecer o perfil
de emissões de
GEE da Lipor

Reduzir emissões
próprias e
compensar
emissões
inevitáveis

Mobilizar para a
redução de
resíduos e de
emissões de
carbono
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Estratégia 3M – menos resíduos, menos
carbono, mais clima
A Lipor adiciona, agora, um quarto eixo, o da COOPERAÇÃO.
Alterações Climáticas
Lipor

Estratégia de
MITIGAÇÃO

Estratégia de
ADAPTAÇÃO

EIXO 1
Conhecimento

EIXO 2
Ação

Eixo 3
Mobilização

EIXO 4
Cooperação

Conhecer o perfil
das emissões de
GEE

Reduzir emissões
próprias e compensar
emissões inevitáveis

Mobilizar para a
redução de
produção de
resíduos e de
emissões

-

Conhecer o perfil
de
vulnerabilidade

Implementar medidas
para reduzir a
vulnerabilidade e
aumentar a
capacidade de
resposta

Mobilizar para
ação preventiva e
planeada

Cooperar para
disseminar boas
práticas, promover
a inovação e
conhecimento
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menos com menos dá mais
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Em síntese, a Lipor assume:
• As Alterações Climáticas, como principal ameaça à
sustentabilidade global e, portanto, prioridade máxima da

sua política de ambiente e desenvolvimento sustentável;
• O Combate e a Adaptação às Alterações Climáticas, como
estratégias estruturantes da sua atuação, no quadro das suas
responsabilidades enquanto agente gestor e produtor de
emissões de GEE, e enquanto agente indutor de
conhecimento, ação e mobilização dos cidadãos e da
sociedade.
•

A cooperação, como eixo estruturante da integração da
Adaptação na sua estratégia para as Alterações Climáticas
(transição 2M=>3M), veiculando a sua pretensão em
contribuir para a disseminação de boas práticas, informação
e conhecimento e para o desenho de estratégias de nível
setorial (WasteAdapt) e regional (NorteAdapt).
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Obrigado pela vossa atenção!
Grupo CarbonoZero LIPOR
Telefone: 229 770 100 | Fax: 229 770 137
Internet: www.lipor.pt
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