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LIPOR Distinguida

Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial

A LIPOR foi distinguida, na categoria Iniciativa Empresarial Responsável e Inclusiva, com o
Prémio Europeu de Iniciativa Empresarial (fase nacional), com o Projecto “Horta à Porta”.
Este prémio distinguiu a LIPOR por ter uma das melhores práticas na promoção do espírito
empreendedor na Europa.
Na Cerimónia que decorreu ontem em Lisboa, a candidatura da LIPOR foi, ainda, um dos
dois projectos eleitos pelo júri nacional da iniciativa para representar Portugal na final
europeia dos European Enterprise Awards.
Os Prémios Europeus para a Iniciativa Empresarial ("European Enterprise Awards") são
promovidos pelo IAPMEI em parceria com o Ministério da Economia, da Inovação e do
Desenvolvimento e são patrocinados pela Comissão Europeia, e visam reconhecer
actividades de relevo que apoiem a iniciativa empresarial em toda a Europa.
É com esta e outras demonstrações de atitude de querer, de saber e de fazer, que a LIPOR
irá vencer as adversidades dos próximos anos, acreditando que o Futuro se ganha, estando
centrada naquilo em que é FORTE, naquilo que está a fazer BEM, procurando sempre
INOVAR em PRODUTOS e SERVIÇOS e alcançar NOVOS MERCADOS.
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.
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A LIPOR agradece a todos os seus parceiros em espe cial 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.

Sobre o Horta à Porta
O Horta à Porta - Hortas Biológicas da Região do Porto é um projecto que visa promover a
qualidade de vida da população, através de boas práticas agrícolas, ambientais e sociais.
Esta iniciativa passa pela criação de espaços verdes dinâmicos e úteis, promovendo a
biodiversidade e boas práticas agrícolas, através da compostagem caseira e agricultura
biológica, mas também pela promoção do contacto com a Natureza, qualidade de vida,
subsistência e responsabilidade social.
Na prática, este projecto pretende disponibilizar talhões de no mínimo 25 m2 a particulares
interessados em praticar a agricultura biológica e a compostagem. Ao receber o talhão de
terreno, os futuros agricultores recebem também formação em agricultura biológica (para
amadores). É disponibilizada água, um local para armazenar as ferramentas e ainda um
compostor individual, tudo sem qualquer custo para os utilizadores. Como forma de
complemento ao orçamento familiar, os produtos cultivados são para consumo próprio.
Actualmente, o projecto Horta à Porta conta com 16 hortas, que são dinamizadas pela Lipor
em parceria com as Juntas de Freguesia de Aldoar, S. Pedro de Rates, Aver-o-mar e Maia,
os Municípios de Matosinhos, Maia e Porto, a Comunidade Terapêutica do Meilão e a
empresa Nobrinde.
No total, o Horta à Porta disponibiliza 429 talhões, maioritariamente em hortas localizadas
em zonas urbanas. São mais de 3,5ha cultivados em agricultura de modo biológico e com
preocupações ambientais e sociais.
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Para mais informações:
Departamento de Educação, Comunicação e Relações Institucionais
Tel. 22 977 0100 | Consultar o site www.lipor.pt | www.hortadaformiga.com
www.eunaofacolixo.com
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