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LIPOR, ISEP, C. M. Porto e Porto Ambiente assinam Carta de Compromisso no 

âmbito do Geração + 

 

No âmbito do Projeto desenvolvido pelo ISEP “Agir Local, Pensar Global” foi hoje assinada entre 

esta Instituição, a LIPOR, a C. M. Porto e a Porto Ambiente, a Carta Compromisso Geração + 

que visa a criação de um acordo na promoção da sustentabilidade e boas práticas ambientais.  
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Este compromisso é formalizado tendo já decorrido 6 meses de implementação de ações no 

terreno e junto da Comunidade do ISEP com o objetivo final de atingir a Certificação Coração 

Verde. 

 

• 111 toneladas de resíduos entregues para reciclagem; 

• Eliminados de mais de 60 pontos de equipamentos para recolha de lixo e 

criação de cerca de 150 pontos para recolha de resíduos recicláveis; 

• Ativado o serviço de recolha de orgânicos; 

• Cerca de 7.000 pessoas alvo de sensibilização; 

• 50 elementos da equipa técnica do ISEP com formação; 

 

 

Esta Carta Compromisso visa a união de esforços com vista a: 

• Definir um conjunto de boas práticas orientadoras que contribuam para afirmar o ISEP 

enquanto instituição de ensino superior líder na área do desenvolvimento sustentável; 

• Traçar uma visão estratégica para a correta gestão de resíduos, corporativamente 

responsável, para toda a Comunidade do ISEP; 

• Reconhecer as boas práticas adotadas e conduzir o ISEP à Certificação Coração Verde 

LIPOR; 

• Partilhar as boas práticas com a comunidade interna e externa à instituição.  

 

O ISEP, é hoje um exemplo de como os organismos públicos também podem ser um exemplo 

de sustentabilidade. 
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Sobre o projeto Lipor Geração+ 

 

É um projeto educativo integrado, que promove o compromisso dos cidadãos com boas 

práticas ambientais, facilitando a aquisição de competências promotoras de maior intervenção 

cívica, capazes de alimentar o crescimento e a consolidação de processos ambientalmente 

responsáveis. Esta iniciativa assenta particularmente na otimização dos processos institucionais 

ao nível da gestão ambiental, em particular na área dos resíduos, da água, da energia e na 

gestão sustentável dos espaços verdes ou ajardinados e culmina com a Certificação Coração 

Verde pelas Instituições que participam. 

 

 

 

 

 

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 a Porto Ambiente 

 

No Município do Porto a responsabilidade da gestão de resíduos é da Empresa Municipal Porto 

Ambiente. 

A Porto Ambiente faz parte da estratégia definida pelo município no sentido de otimizar, 

melhorar e potenciar a reciclagem no concelho do Porto. 

Assim a sua missão é a de implementar as melhores práticas adequadas aos diferentes desafios 

que o Porto tem, por forma a alcançar os objetivos e metas definidas no Plano de Ação do 

Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PAPERSU) para o ano de 2020, estando já 

também a programar e redefinir os objetivos para os anos subsequentes. 

O município através da Porto Ambiente gere anualmente cerca de 145.000 toneladas de 

resíduos, num concelho com cerca de 215.000 habitantes ao qual acresce uma população 

flutuante de cerca 170.000 pessoas/dia que trabalham ou estudam na cidade do Porto. 

Para além das estratégias de recolha e separação, a Porto Ambiente, através das suas equipas 

de sensibilização, dá seguimento a políticas e práticas de reutilização e redução de resíduos 

inseridas na estratégia do Município do Porto da economia circular. 

 

 

 

 

 

Sobre o ISEP 

 

Com mais de 167 anos, o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) é uma instituição 

reconhecida no ensino e inovação em Engenharia. Promove a criação e partilha de 

conhecimento junto de mais de 6500 estudantes com a oferta de 12 licenciaturas, 12 mestrados 

e 24 pós-graduações. Convicto na legitimidade do lema “Saber Fazer”, distingue-se pela relação 

estratégia com o setor empresarial e pela investigação e desenvolvimento tecnológico. Está 

localizado na Asprela, o maior polo Universitário do Porto. 


