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LIPOR vence Prémio

Energy Efficiency Awards

A LIPOR foi distinguida, na categoria de Empresa Eficiente, com o Prémio Energy Efficiency
Awards. Este prémio distinguiu a LIPOR por ser uma das Empresas que apresenta um bom
desempenho energético.
Mais uma vez, a LIPOR está posicionada ao lado de grandes Empresas, tais como a
Accenture, Agere, Bosh Car Multimedia, Bosh Termotecnologia, Brisa, Cisco, Novadelta,
Pepsi Co.,Procalçado, Revigrés, Schneider e Toyota Caetano, que também foram
distinguidas nesta Categoria.
Atribuídos pela primeira vez este ano, os Energy Efficiency Awards constituem uma iniciativa
integrada na área de Comportamentos Sociais, do Plano Nacional de Acção para a Eficiência
Energética (PNAEE), com o objectivo de identificar as empresas que mais s e destacaram
durante o ano na área eficiência energética.
Os resultados e a escolha dos premiados têm por base o Barómetro da Eficiência Energética
Portugal 2010, no âmbito do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE).
Este analisa a utilização da energia nos processos de produção, nas instalações e nas
actividades desenvolvidas pelas empresas, com o objectivo de promover métodos
inovadores e mais eficientes de consumo de energia.
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Este prémio representa o resultado da dedicação, envolvimento e o empenho colectivo de
todos, Conselho de Administração, Colaboradores, Municípios associados e todos os nossos
Parceiros, sempre em busca da Excelência.
A LIPOR agradece a todos os seus parceiros em especial à Comunidade que nos
envolve, porque é esta que nos desafia a sermos sempre melhores.

Sobre a LIPOR
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos
sólidos urbanos produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.
A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos por 1
milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RSU, a LIPOR
desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RSU,
baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e
Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para recepç ão dos
rejeitados e de resíduos previamente preparados.
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Para mais informações:
Departamento de Educação, Comunicação e Relações Institucionais
Tel. 22 977 0100 | Consultar o site www.lipor.pt

