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Comunicado de Imprensa 

Baguim do Monte, 30 de setembro de 2019 

 

 

 

LIPOR recebe mais uma GIRL MOVER, participando 

mais uma vez nesta iniciativa ímpar de Impacto Transformador! 

Bem-vinda Tânia Beque! 

 

A LIPOR está envolvida, uma vez mais, numa iniciativa ímpar de Impacto Transformador. 

"Estágios de Vida” é um Programa Avançado de Liderança pelo Serviço e Empreendedorismo 

Social, da Academia GIRL MOVE, que recebe jovens - Girl Movers - em empresas portuguesas 

de referência, de forma a permitir alargar horizontes, conhecer e experimentar outras 

realidades a todos os níveis da pessoa humana com o objetivo de "Ganharem Mundo para 

poderem transformá-lo”. Os Estágios de Vida têm um impacto muito inspirador e 

transformador tanto na vida e crescimento das Girl Movers, como nas próprias empresas e 

organizações que as recebem. 

 

Na terceira e última etapa do Change - Programa de Liderança e Empreendedorismo Social da 

Academia Girl MOVE "Transformar o Mundo”, a Girl Mover teve a oportunidade de se 

candidatar a um Estágio de Vida, numa das várias empresas de referência que fazem parte do 

Movimento de Vida. 
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O grande objetivo é que a Girl Mover ganhe ferramentas para regressar ao seu país a melhor 

versão de si própria, mais competente profissionalmente, de horizontes bem abertos e com a 

uma visão de futuro bem definida. 

 

A LIPOR, pelo segundo ano consecutivo, recebe uma Girl MOVER, a Tânia Beque, 

proporcionando um "Estágio de Vida” preparado à medida, atendendo às características da 

nossa Girl MOVER e do seu perfil. Assim, preparamos um Programa onde a Tânia poderá 

interagir com as mais diversas valências da nossa Organização. 

 

O TALENTO é um bem fundamental nas empresas. 

A DIVERSIDADE promove a INOVAÇÃO que é crítico no desenvolvimento do negócio. 

A MUDANÇA é uma certeza. 

AS CAUSAS INSPIRAM e alimentam a PAIXÃO. 

A INTERCULTURALIDADE abre MUNDO. 

A LIDERANÇA deve ser SERVIDORA. 

O EMPREENDEDORISMO SOCIAL é atitude chave na empresa. 

As EMPRESAS têm um papel muito importante na construção de um MUNDO MELHOR. 

A GIRLMOVE pretende ser um parceiro nesta VISÃO. 

 

WE BELIEVE | WE LEAD | WE can CHANGE 

 

Saiba mais sobre o projeto Girl Move. 

 

  

https://www.girlmove.org/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. 

 

 

 


