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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 10 de outubro de 2018 

 

 

  
 

A LIPOR assume Compromisso sobre a 

Estratégia de Plásticos e Plásticos de Uso Único 

 

A LIPOR e os seus Municípios Associados, na prossecução da sua Estratégia de Economia 

Circular e no contributo para “Uma Visão para a Economia Circular dos Plásticos”, assume 

o seu Compromisso de Ação no âmbito da Estratégia Europeia para os Plásticos na 

Economia Circular, da Comissão Europeia. 

 

Neste sentido, a Lipor, pela mão do Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, Aires 

Pereira, em representação do Conselho de Administração, declarou o seu Compromisso 

Voluntário alicerçado num conjunto de medidas e ações destinadas a materializar essa Visão, 

dando continuidade ao desenvolvimento da sua Estratégia de Economia Circular, em 

alinhamento com as principais Políticas Nacionais e Europeias. 

 

Ao reforçar o seu comprometimento, a LIPOR afirma-se como motor para a transição de um 

setor de Gestão de Resíduos para um setor de Gestão de Recursos, como transparece, 

aliás, na sua Missão “Empreender soluções inovadoras na gestão de recursos promovendo 

uma abordagem circular e a criação de valor partilhado”. 
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Esta declaração de Compromisso foi assinada na LIPOR, em reunião do Conselho de 

Administração, no dia 17 de setembro de 2018. 

 

 

Para saber mais sobre a nossa Estratégia de Economia Circular em: 

https://www.lipor.pt/pt/a-lipor/o-negocio/economia-circular-residuo-como-recurso/ 

 

 

  

https://www.lipor.pt/pt/a-lipor/o-negocio/economia-circular-residuo-como-recurso/
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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. 

 


