Comunicado de Imprensa
Baguim do Monte, 24 de Fevereiro de 2010

LIPOR
Nomeada na Categoria Empresa
Prémio Rock In Rio Atitude Sustentável

A LIPOR foi nomeada para o Prémio Rock in Rio Atitude Sustentável na categoria Empresa.
O prémio Atitude Sustentável visa premiar todos aqueles (indivíduos ou instituições) que
exercem um compromisso com o desafio da sustentabilidade. Na categoria empresa será
premiada a empresa que tenha alcançado resultados marcantes na adopção e
implementação duma conduta sustentável, isto é, que demonstre uma forte aposta na
protecção do ambiente ao minimizar a sua pegada ecológica, que desenvolva acções
internas e externas que visem a melhoria das condições sociais dos seus colaboradores e da
comunidade onde se enquadram, e que demonstre um compromisso efectivo com o
desenvolvimento da economia local e/ou nacional.
Esta nomeação é para a LIPOR o resultado de toda a dedicação, envolvimento e o empenho
colectivo de todos, Colaboradores, Administração e os Municípios associados, sempre em
busca da Excelência.
As votações para eleger a melhor empresa estão abertas até 15 de Março, no site
www.rockinrio-lisboa.sapo.pt
Para saber mais:
http://rockinrio-lisboa.sapo.pt/pt/noticias/detalhes/238
Para votar na categoria empresa:
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFkWWVNNGlIVjhmLVhOWERob1JjY3
c6MA
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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.

LIPOR
Recebe Prémio
Galardão Rede Climática

A LIPOR foi distinguida com o Galardão Rede Climática Bronze na Categoria Empresas.
Foram entregues no dia 20 de Fevereiro os Galardões Rede Climática, numa iniciativa
promovida pela APEA (Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente) e que integra o
projecto “Eventos sobre Energia e Alterações Climáticas”.
Este prémio distinguiu o projecto “Resíduos e Carbono – Avaliação da Pegada Carbónica da
LIPOR”.

Sobre o Projecto Social Rock in Rio
O Projecto Social Rock in Rio 2010, sob a temática do desenvolvimento sustentável, criou o
prémio Rock in Rio Atitude Sustentável com o intuito de homenagear pessoas e
organizações que se distingam pelo seu empenho na melhoria da qualidade de vida da
comunidade, ao nível local e nacional, ao exercer uma actuação consonante com os três
pilares do desenvolvimento sustentável (ambiente, social e económico).

Sobre o Galardão Rede Climática
O Galardão Rede Climática pretende distinguir os melhores projectos nacionais na área das
energias e alterações climáticas, nomeadamente os que têm dado um contributo concreto na
redução da emissão de gases com efeito de estufa e na implementação prática da política
comunitária em matéria de energia e alterações climáticas.

Sobre a LIPOR
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos
sólidos urbanos produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, M aia,
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:
Gabinete de Relações Internacionais e Institucionais
Tel. 22 977 0100
Consultar o site www.lipor.pt

