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Comunicado de Imprensa 

 

30 de outubro de 2018 

 

 
 

 

Lipor no Programa da Visita Oficial dos Reis dos Belgas a Portugal 

 
Decorrente da visita dos Reis dos Belgas, e a convite da Embaixada da Bélgica em Portugal, a 

LIPOR foi uma das entidades envolvidas na elaboração do programa empresarial na área do 

setor dos resíduos. 

Foram promovidas várias iniciativas sob o mote da Economia Circular, que contaram com a 

participação da LIPOR, entre as quais: 

• Conferência “Towards a Circular Economy: Belgian – Portuguese findings and 

perspectives on Waste & Water” que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian a 23 

de outubro. 

• Exposição Técnica promovida pelo SWP - Smart Waste Portugal, que decorreu a par da 

conferência. 

• Visita Técnica de uma delegação de empresários belgas à LIPOR, a 24 de outubro. 

A sessão de encerramento da Conferência contou com a presença de Sua Majestade o Rei 

Philippe. 

 

Na mostra de empresas do Smart Waste foram promovidos projetos circulares de sete 

entidades, tendo a LIPOR apresentado e promovido o seu produto NUTRIMAIS, composto 

orgânico, produzido a partir de biorresíduos, para aplicação na agricultura. 
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Durante a manhã do dia 24 de outubro, a LIPOR recebeu a visita de uma comitiva de 13 

empresários belgas, com o objetivo de dar a conhecer o sistema integrado de gestão de 

resíduos e o seu modelo circular de negócios. Participaram ainda representantes da Câmara de 

Comércio e da Embaixada da Bélgica em Portugal. 

 

Para além da apresentação institucional da LIPOR, das suas competências e resultados, houve 

ainda a oportunidade de conhecer as unidades operacionais, nomeadamente a Central de 

Valorização Orgânica e o Centro de Triagem. 

 

O canal de televisão Belga NWS acompanhou a visita, para efeitos de realização de uma 

reportagem a passar na televisão belga, tendo entrevistado empresários. A destacar a entrevista 

ao Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, Aires Pereira, e ao CEO da INDAVER e 

Presidente da CEWEP - Confederação Europeia das Entidades de Valorização Energética de 

Resíduos, Paul de Bruycker. 

 

 

 

Saiba mais sobre a Estratégia de Internacionalização da Lipor em: 

https://www.lipor.pt/pt/a-lipor/o-negocio/waste-management-internacionalizacao/ 

 

  

https://www.lipor.pt/pt/a-lipor/o-negocio/waste-management-internacionalizacao/
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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. 

 

 

 
 

Sobre a Estratégia de Internacionalização da LIPOR 

 

A Estratégia de Internacionalização da LIPOR baseia-se na venda ou prestação de serviços 

(através de consultadoria internacional), aproveitando o Know-How, o conhecimento e a 

experiência que a LIPOR e a sua Equipa detêm, fruto da atividade, ao serviço da Comunidade, 

dos Municípios e demais stakeholders, na conceção, adoção e implementação de soluções 

sustentáveis de gestão de resíduos! 

 

O foco da estratégia internacional da LIPOR tem por base a consultoria internacional 

especializada e resulta da experiência e know-how acumulados ao longo de 35 anos de 

atividade a desenhar e implementar soluções sustentáveis de gestão de resíduos. 

 

A LIPOR oferece soluções personalizadas, à medida de cada cliente, suportadas em processos 

inovadores e na melhor tecnologia disponível, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável das suas organizações e negócios, acrescentando valor pela valorização de 

recursos, pela responsabilidade social e pela ecoeficiência do desempenho. 

 


