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Tem alguma coisa que precise de ser 
reparada?

Visite os nossos stands e 
descubra como e poderá 

reparar!



Auditório da Junta de Freguesia de Valongo

15:00 
HELDER FILIPE
LIPOR / Projeto CREW
“O que os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos podem fazer pela Comunidade!”

Prevê-se que até o ano 2050, a quantidade de resíduos elétricos e eletrónicos produzidos, mais do que 
duplique em relação ao valor atual. Para fazer face a esta problemática são necessárias medidas efetivas 
que mudem este rumo. A Lipor, juntamente com a Plataforma Europeia de Reciclagem (ERP), desenvolveu 
uma estratégia de prevenção na produção deste fluxo. Esta tem o seu maior foco na criação de uma rede de 
centro de recuperação de equipamentos, mas apenas será viável se envolver toda a comunidade, procurando 
capacita-la para esta temática e para a possibilidade de dar uma segunda vida aos equipamentos.

16:30 
TELMO MACHADO, 
LIPOR / Young Professionals Group
“O FUTURO DO TRABALHO 
O papel dos jovens profissionais na sociedade e nos resíduos”

A digitalização do mundo traz desafios a nível da sociedade, do ambiente e da economia. Nesta sessão 
propomos a discussão do futuro do trabalho nas próximas décadas e o impacto que novas formas de pensar 
e novas tecnologias podem trazer aos profissionais do futuro, à sociedade e aos seus hábitos de consumo. A 
transição para a economia circular e as simbioses industriais criam produtos que fecham ciclos e contribuem 
para uma maior eficiência de recursos, qualidade de vida e um ambiente mais cuidado.
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15:00 
SÉRGIO GARCIA
Centro Social de Ermesinde
“Economia Circular: porquê no Centro Social de Ermesinde”

Venha descobrir o que se faz no Centro Social de Ermesinde no âmbito da Economia Circular e porquê.

16:30 
RAQUEL GASPAR
ANA CARLA MADEIRA  
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
“Como contribuir para uma escola mais sustentável”

Baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Comissariado para a Sustentabilidade 
da FEUP pretende alertar, de uma forma dinâmica , para as principais consequências do estilo de vida 
consumista que a população mundial atualmente pratica.  Sabendo que as boas práticas se adquirem desde 
muito jovem, apresentam-se as iniciativas que a FEUP tem implementado nos últimos anos para se tornar 
num campus mais sustentável e que podem ser aplicadas em qualquer escola desde o ensino primário. Para 
terminar, serão partilhadas algumas boas práticas facilmente aplicáveis no dia-a-dia  para vivermos uma vida 
mais sustentável, sem comprometer o futuro das gerações vindouras.

Concentração: Largo do Centenário

10:00
PLOGGING NA SERRA DE VALONGO

O que é o plogging? Jogging (corrida em inglês) + plockaupp (apanhar em sueco).
Do que precisa? Roupa confortável, sapatilhas e luvas (de jardinagem).
Quem? Individualmente ou em grupos (escolar, familiar, institucional, empresarial) de 5 a 10 pessoas.
Como? Inscreva-se online em utopia500.net/plogging, ou presencialmente na banca de informação do Festi-
val Repara em Valongo nos dias 23 e 24 de maio no Largo do Centenário em Valongo

Junte-se ao desafio #trashtag !
FIQUE EM FORMA AJUDANDO O AMBIENTE E A SOCIEDADE!
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