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Comunicado de Imprensa 

 

26 de setembro de 2018 

 

  
 

LIPOR e Câmara Municipal de Seia assinam protocolo de colaboração 

no âmbito do Festival Internacional de Cinema Ambiental CineEco 

 

A Lipor e o Município de Seia, assinaram um Protocolo de Colaboração no âmbito do 

Festival de Cinema Ambiental – CineEco. 

 

Além do apoio e promoção do Festival CineEco em Seia, este protocolo resultará na 

realização de uma extensão do Festival à área de intervenção da Lipor, já nesta edição de 

2018. 

 

Também extremamente importante é a divulgação e a forte componente educativa que a 

Lipor irá promover com a divulgação de filmes específicos na rede de escolas em que está 

envolvida e trabalha ao longo do ano. 
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De facto, um dos pontos principais deste protocolo entre a Lipor e o CineEco é a 

possibilidade de se prolongar a exibição de filmes ao longo do ano, sempre com o selo de 

qualidade do Festival de Cinema Ambiental CineEco. 

A ideia-chave é utilizar novas abordagens, neste caso o Cinema, organizando um programa 

extenso em que as escolas que trabalham com a Lipor, no âmbito do projeto Geração+, têm a 

oportunidade de acolher a projeção de filmes de elevada qualidade e impacto, de acordo 

com as temáticas ambientais e o interesse das escolas no âmbito do trabalho realizado com a 

Lipor. 

 

A assinatura deste protocolo reflete o intenso trabalho realizado pela Lipor e os seus 

Municípios Associados nas áreas da Educação e Sensibilização Ambiental, permitindo 

potenciar a forte componente de intervenção ambiental do CineEco e a experiência 

significativa da Lipor na abordagem a diferentes públicos alvo. 

 

Estes ciclos de Cinema Ambiental, organizados pela Lipor e pelo CineEco, em estrita parceria 

com as escolas podem ainda abrir as portas à comunidade onde a escola está inserida, 

com a presença dos pais, familiares e amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba mais sobre o Festival: 

www.cineeco.pt 

 

  

http://www.cineeco.pt/
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Sobre a LIPOR 

 

 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos 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 urbanos produzidos por 

1 milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados 

e de resíduos previamente preparados.  

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das 

práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, 

através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 
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Sobre o CineEco 

 

 

O CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, é o único 

festival de cinema em Portugal, dedicado à temática ambiental, no seu sentido mais 

abrangente, que se realiza em Seia, anualmente em outubro e de forma ininterrupta, desde 

1995, por iniciativa do Município de Seia. 

 

Trata-se de um festival que decorre na Casa Municipal da Cultura de Seia e no CISE – Centro 

de Interpretação da Serra da Estrela e que já ganhou grande prestígio internacional, 

concorrendo habitualmente mais de 600 documentários, oriundos de mais de 30 países. 

 

O formato do certame assenta num conjunto de atividades desenvolvidas ao longo de 8 dias e 

nelas se incluem diversas atividades paralelas, como sejam conferências, concertos, workshops, 

exposições, para além da secção competitiva e vários ciclos de cinema. 

 

O CineEco oferece ao público em geral um cinema de qualidade e cinematografias pouco 

conhecidas e alternativas em relação ao mercado tradicional. 

 

O Festival procura cativar novos públicos, sensibilizando-os para o cinema, a sua história e a 

sua estética. Para além do público em geral, têm sido atraídos às salas de cinema milhares de 

crianças e jovens do concelho e região envolvente, bem como turistas que visitam a serra da 

Estrela. 

 


