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Ecocentro e 
Estação de 
Transferência 
inaugurados 

O Ecocentro e Estação de Transfe-
rência da Póvoa de Varzim, em Laún-
dos, foram inaugurados no passado 
sábado, na presença do presidente da 
LIPOR e líder do município poveiro, 
Aires Pereira. Além do executivo 
municipal, estiveram presentes na 
sessão Fernando Leite, Administra-
dor-Delegado da LIPOR, e Quirino 
Jesus, vereador da Câmara Munici-
pal de Espinho. 

O edil poveiro reconheceu que o 
momento inicia "uma nova etapa na 
vida da Póvoa de Varzim e no nosso 
compromisso com esta área tão 
importante como é a recolha e trans-
formação de resíduos e com as metas 
ambientais que todos temos obriga-
ção de contribuir e atingir de modo a 
termos um planeta mais sustentável". 

Aires Pereira explicou que : "com 
a nova estação de transferência, os 
camiões de resíduos já não terão 
que se deslocar à LIPOR I ou II 
para fazer a descarga dos resíduos 
diariamente durante a noite. Vão 
entregá-los aqui e depois serão enca-
minhados para os diferentes siste-
mas. Teremos menos transporte, 
menos camiões na rua, menos des-

  

perdício de tempo e menos custos". 
O autarca revelou ainda que "no 

mês de maio a LIPOR já atingiu as 
metas nacionais fixadas em termos 
daquilo que -é a nossa responsabili-
dade, ou seja, dos 5o quilogramas por 
habitante no que diz respeito à reco-
lha, já atingimos 53 quilogramas". O 
responsável ressalvou que a LIPOR 
é empresa de referência no universo 
dos resíduos, sendo que já representa 
12% dos resíduos nacionais: "somos 
a maior empresa pública do país a 
tratar resíduos", acrescentando tra-
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tar-se de "um exemplo para o país e 
para a Europa". 

No diaideJulho entra em funciona-
mento o Ecocentro, traduzindo-se num 
investimento de 1,5 milhões de euros, 
numa propriedade da LIPOR com 6o 
hectares, sendo que os equipamentos 
ocupam io hectares, sendo que os res-
tantes destinam-se a uma incubadora 
de empresas ligadas à área do ambiente. 

A LIPOR trata anualmente cerca 
de 500 mil toneladas de resíduos 
urbanos produzidos por um milhão 
de habitantes. 


