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LIPOR recebe visita de delegação Tunisina
LIPOR receives the visit of a Tunisian Delegation

A LIPOR recebeu no passado mês de fevereiro uma Delegação Tunisina, no âmbito dos contactos
previamente estabelecidos, em Tunes, com a participação da LIPOR na Comitiva do Ministério do
Ambiente de Portugal.
O objetivo foi mostrar, na prática, a empresários Tunisinos que atualmente encaram o desafio da gestão
de resíduos no seu País, as competências da LIPOR e respetivas soluções de alta tecnologia e
rendimento para o tratamento de resíduos urbanos. Desmistificar a complexidade de soluções, apostar
num planeamento estratégico sólido e coerente, trabalhar a capacitação de equipas de alta
performance foram alguns dos temas debatidos.
Foram ainda abordados os projetos complementares estratégicos que suportam as operações de gestão
e processamento de resíduos.
O estreitar de relações com entidades de referência do setor de resíduos da Tunísia é deveras
importante para a LIPOR, que coloca a sua experiência e know-how, de mais de 35 anos de atividade,
disponível e ao serviço de Mercados Externos.

LIPOR received, last February, a Tunisian Delegation, within the framework of contacts previously
established in Tunis, with the participation of LIPOR in the Portuguese Ministry of the Environment
Commission.
The objective was to show, in practice, the Tunisian entrepreneurs who currently face the challenge of
waste management in their country, the competences of LIPOR and its respective high technology and
income solutions for the treatment of urban waste. Demystifying the complexity of solutions, betting on
a solid and coherent strategic planning and working on the training of high performance teams were
some of the topics discussed.
The complementary strategic projects that support the waste management and processing operations
were also discussed.
Closer relations with reference entities in the waste sector of Tunisia are very important for LIPOR,
which puts its experience and know-how of more than 35 years of activity, available at the External
Markets service.
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Missão em Angola
Mission to Angola

Na oportunidade da Missão a Angola, no passado mês de fevereiro, a LIPOR esteve reunida com o
Diretor Nacional de Ambiente no Ministério do Ambiente, com a Agência Nacional de Resíduos (ANR) e
com o Ministério da Agricultura.
Foram apresentadas as competências da LIPOR no âmbito da consultoria internacional e discutidos os
potenciais serviços a dinamizar pela LIPOR em Angola.
Está planeada a primeira revisão do PESGRU – Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos Urbanos em
Angola, estando em reflexão as principais necessidades para Angola no que respeita a Gestão de
Resíduos. Três são as grandes áreas em estudo: Infraestruturas, necessários custos de operacionalização
e condições/ contrapartidas financeiras.
Com as recentes alterações políticas, denota-se um impulso positivo da economia, recetividade à
entrada de países estrangeiros e uma vontade política para a mudança e adoção de novos modelos.
Novas soluções adaptadas à realidade local são o pretendido.

In the opportunity of the Mission to Angola, last February, LIPOR met with the National Director of
Environment in the Ministry of the Environment, the National Waste Agency (ANR) and the Ministry of
Agriculture.
LIPOR capacities were presented in the scope of the international consultancy and discussed the
potential services to be stimulated by LIPOR in Angola.
The first review of PESGRU - Strategic Plan for the Management of Urban Waste in Angola is planned,
and the main needs for Angola regarding Waste Management are being considered. Three are the
major areas under study: Infrastructures, required operating costs and financial conditions/
compensations.
With the recent political changes, there is a positive impulse of the economy, receptivity to the entry of
foreign countries and a political will for the change and adoption of new models. Innovative solutions
adapted to the local reality are the intended.

LIPOR acolhe o VI Benchmarking Internacional de Resíduos Sólidos
LIPOR welcomes the VI International Solid Waste Benchmarking

A LIPOR foi anfitriã do primeiro dia de trabalhos da agenda do VI Benchmarking Internacional de
Resíduos Sólidos, organizado pela Lavoro Solutions, com o objetivo de apresentar a uma delegação de
representantes do setor público e privado de resíduos do Brasil, o percurso de Portugal e as tecnologias
de gestão de resíduos adotadas, um exemplo de performance e de referência para o Brasil. Esta
importante comitiva integrou empresários e dirigentes de três Estados: S. Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná.
No âmbito deste Programa, a LIPOR acolheu o Workshop "Planejamento e Regulação do Setor dos
Resíduos em Portugal” nas suas instalações, no dia 5 de março.
Para além da apresentação institucional da LIPOR, das suas competências no âmbito da consultoria
internacional e do seu portfólio de serviços, o Workshop contou também com a presença de
representantes das seguintes entidades: ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
em Portugal, FLUXOS -Associação das Entidades Gestoras de Fluxos de Resíduos e 3 Drivers –
Engenharia, Inovação e Ambiente.
De tarde os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as unidades operacionais e infraestruturas
de suporte da LIPOR - Central de Valorização Orgânica, Centro de Triagem, Ecocentro e Central de
Valorização Energética.
Um evento muito além do debate, partilha e troca de conhecimento para reforçar parcerias e negócios!

LIPOR hosted the first day of works on the agenda of the VI International Solid Waste Benchmarking,
organized by Lavoro Solutions, with the objective of presenting a delegation of representatives from the
public and private waste sector of Brazil, the course of Portugal and the waste management
technologies adopted, an example of performance and reference for Brazil.

This important delegation included businessmen and leaders from three states: S. Paulo, Rio de Janeiro
and Paraná.
Within the scope of this Program, LIPOR hosted the Workshop "Planning and Regulation of the Waste
Sector in Portugal" at its facilities on March 5.
In addition to the institutional presentation of LIPOR, its expertise in international consultancy and its
portfolio of services, the Workshop was also attended by representatives of the following entities:
ERSAR - Regulating Entity of Water and Waste Services in Portugal, FLUXOS - Association of Wastewater
Management Entities and 3 Drivers - Engineering, Innovation and Environment.
In the afternoon, visitors had the opportunity to get to know the operational units and support
infrastructures of LIPOR – Composting Plant, Sorting Plant, Drop-off-site and Waste-to-Energy Plant.
An event far beyond debate, sharing and exchange of knowledge to strengthen partnerships and
businesses!

O que vai acontecer em abril...
What will happen in April…

•

LIPOR na Reunião de Kick-off do Projeto D-Noses que decorrerá em Londres de 25 a 26 de Abril.

•

LIPOR at the D-Noses Project Kick-off Meeting to be held in London from 25 to 26 April.
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