Pretende-se com esta acção fomentar um
movimento cívico que estimule uma redução
na entrega gratuita de sacos de plástico em
determinados sectores de actividades
(Comércio e Serviços). Estimular um consumo sustentável destes sacos através da
criação de mecanismos de sensibilização e
obrigação legal são medidas previstas no
âmbito desta acção. Em simultâneo será realizada uma campanha de sensibilização em duas das zonas seleccionadas
para o uso de sacos de pano ou reutilizáveis. Está, também,
prevista a realização uma petição a nível nacional para apelar à não utilização do saco de plástico.
Prevenção na produção de papel – Redução da publicidade não endereçada
Esta acção visa reduzir a quantidade de
papel pela redução de publicidade não
endereçada recebida nas caixas de correio. Tem como objectivo levar os cidadãos a aderir ao autocolante “Publicidade
não endereçada aqui não obrigado” que
será distribuído pelas caixas de correio que ainda não
tenham aderido ao autocolante, juntamente com uma pequena brochura que enquadrará o projecto e a finalidade da
acção.

Criação do Grupo da Prevenção na Escola
Dirigida aos estabelecimentos de ensino
do 2º e 3º ciclos do ensino básico e
ensino secundário, esta acção tem
como principal objectivo a criação de
um Grupo de Alunos -Grupo da Prevenção na Escola -, ou a dinamização de
outros Grupos já existentes tais como:
Clubes de Ambiente, Clubes da Floresta,
etc., mobilizando, desta forma, os alunos e professores interessados pelas questões ambientais. Pretende-se desenvolver
acções no sentido da diminuição da produção de resíduos na
escola.

A c ç ão e sp ec ia l a dese nvo lve r
Implementação de um Sistema PAYT em Zona Piloto
De forma a avaliar se os incentivos ou penalizações financeiras podem ser uma forma de
se reduzir a produção de resíduos, será
implementado um projecto-piloto baseado no
Sistema PAYT no município da Maia. Será
um projecto de parceria com a Maiambiente E.M. na zona do
Lidador – Município da Maia.

Para mais informações contacte:
Implementação do Projecto “Refeições sem Resíduos”
As embalagens de produtos alimentares
representam uma fracção considerável dos
resíduos produzidos actualmente nas escolas. Esta acção visa sensibilizar os alunos e
encarregados de educação para o impacto
ambiental resultante das suas escolhas
enquanto consumidores e implementar sistemas, para embalar o lanche, que conduzam a uma menor produção de resíduos. Os participantes
receberão um kit ”Refeições sem Resíduos” (constituído por
uma lancheira contendo uma caixa e um copo reutilizáveis e
um guardanapo de pano). Paralelamente serão realizadas
sessões de sensibilização dirigidas à comunidade escolar e
também aos pais e encarregados de educação.

Rita Rebelo
Tel: +351 22 977 01 00
Fax: +351 22 975 60 38
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Prevenção no Consumo de Sacos de Plástico

Esta acção dirige-se aos estabelecimentos de ensino do nível
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.

www.lipor.pt

Bicas (Freguesia da Senhora da Hora) com a colaboração
dos parceiros considerados relevantes para a temática em
causa.

O q ue é ?
A produção de resíduos na Área Metropolitana do Porto
tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos.
Este ritmo de crescimento é insustentável, tanto em termos
económicos, como em termos ambientais, tornando-se
urgente a adopção de medidas que contrariem esta tendência.
Por estes motivos e seguindo a hierarquia de gestão integrada de resíduos, é de extrema importância assumir a
Prevenção na Produção de Resíduos como objectivo prioritário. Neste sentido, a LIPOR, em articulação com os Municípios associados, actuará como catalisador da mudança,
utilizando todo um conjunto de políticas, programas e
acções que promovam e estimulem o avanço da região do
Grande Porto em direcção a um futuro mais sustentável.
Neste eixo de intervenção e integrado na Política de Prevenção da LIPOR, a par de outros projectos já existentes,
está a ser desenvolvido um Projecto cujo objectivo é
“Produzir menos 100Kg de resíduos por pessoa/ano” na
Região.
O Projecto, promovido a nível Europeu pela ACR+
(Associação das Cidades e Regiões para a Reciclagem),
conta ainda com a participação das cidades/regiões europeias da Andaluzia (Espanha), Bruxelas—Capital (Bélgica),
Catalunha (Espanha), Conselho do Condado de Hampshire
(Reino Unido), Paris (França)e Valónia (Bélgica).
Para desenvolver o nosso Projecto, formou-se um grupo de
trabalho constituído por técnicos
da LIPOR, pertencentes a diferentes Departamentos e com
diferentes formações académicas, aos quais cabe “corporizar”
a participação da LIPOR no Projecto da ACR+, impondo-se a
identificação e implementação de
boas práticas e instrumentos que acentuem a Prevenção
na produção de resíduos.
O principal objectivo do projecto é reduzir a produção de
resíduos em 100Kg por pessoa/ano. Para isso, será necessário promover parcerias com as autoridades locais, no
sentido de se identificar boas práticas e instrumentos que
contribuam para a redução, senão mesmo da eliminação,
da produção de resíduos na fonte, e para a minimização da
perigosidade dos resíduos produzidos. Outras medidas,
como a promoção de tecnologias mais limpas, a reutilização de produtos, o estabelecimento de limites para substâncias perigosas, o eco-design, o eco-consumo, as emissões atmosféricas, a utilização de instrumentos económicos
apropriados e a análise de ciclo de vida, entre muitas
outras, poderão também ser utilizadas para atingir este
objectivo.

Foram identificadas 3 zonas piloto para implementação da
Campanha, que abrangem diferentes áreas, tipologias de
habitação e ambientes:rurais, urbanos e mistos, tendo
sido seleccionadas para tal as zonas de S. Pedro de
Rates (Póvoa de Varzim), Espinho (parte da freguesia) e
Senhora da Hora (Matosinhos - Zona das Sete Bicas).

Com a criação do Parque do Gorgolito, em S. Pedro de
Rates, promove-se a compostagem comunitária e a deposição selectiva de outros tipos de resíduos (madeira, têxteis,…).

A implementação de um projecto desta natureza só poderá ser bem sucedida com o envolvimento e a colaboração
de todos os intervenientes, desde as autoridades aos cidadãos, razão pela qual foram incluídas várias Entidades
como parceiros do projecto, nomeadamente: Câmaras
Municipais, Juntas de Freguesia, Associações de cidadãos, Empresas e outras Entidades relevantes para as
comunidades onde vai ser implementado o projecto.

Com esta acção pretende-se a redução
de resíduos orgânicos (alimentares)
provenientes dos restaurantes da zona
piloto: Espinho. A ideia é propor aos
estabelecimentos de restauração a elaboração de um menu que não origine
“desperdício alimentar”, e consequentemente, resíduos
alimentares. Será promovido um Concurso, entre os restaurantes aderentes ao projecto, de modo a eleger-se a
melhor receita “Menu Dose Certa”, com a atribuição de um
prémio para a melhor receita, quer em termos de quantidade de alimento, quer em termos de valor nutricional, e com
a edição de um livro onde constem todas as receitas propostas e posterior divulgação em jornais e revistas locais.
Esta acção poderá trazer vantagens económicas para os
restaurantes, para o Município (transporte de resíduos) e
para os clientes, sensibilizando-os para o combate ao
“desperdício alimentar”.

Criação de Menus “Dose Certa” na Restauração

Prevenção na produção de resíduos indiferenciados –
Redução das embalagens de cartão

A c ç ões a imp lem ent ar
Compostagem Caseira / Compostagem Comunitária
A redução dos resíduos orgânicos
transportados e tratados é possível
fomentando-se a compostagem
caseira nos jardins/explorações.
Pretende-se desenvolver a acção
oferecendo apoio técnico personalizado e gratuito a todos os interessados em melhorar ou
iniciar o processo de compostagem caseira, para tal serão
ministrados cursos de formação e apoio ao domicílio.

O principal objectivo desta acção é reduzir a quantidade excessiva de cartão
presente nos resíduos indiferenciados,
proveniente do comércio da zona de
Espinho. Esta redução será possível
através de parcerias efectuadas com os
principais intervenientes, de modo a que
as embalagens de cartão sejam desviadas para a reciclagem ou para a reutilização.
Prevenção na produção de resíduos recicláveis – Promoção do consumo de água da rede pública
Pretende-se fomentar o consumo de água
da rede pública, ou seja, que a população
passe a consumir a água da torneira em
vez de comprar água engarrafada, reduzindo-se assim a quantidade de resíduos de
embalagem.
O principal objectivo desta acção é mudar
os hábitos de consumo da população. Para tal irão ser
realizadas acções de sensibilização à população residente
em parte da freguesia de Espinho e na Zona das Sete

