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Comunicado de Imprensa 
 

10 de outubro de 2019 
 

A LIPOR ajudou a solucionar problemas com a reciclagem! Mais de 4.000 pessoas 

fizeram o rastreio 

 

Recicla-te! Muda de atitude, muda a tua vida, transforma-te. É este o mote da nova 

Campanha de Comunicação da LIPOR e dos seus Municípios Associados. 

Qual a solução para nos “Reciclarmos”? De forma a dar o primeiro passo e a ajudar quem 

tem um problema, entre os dias 16 de setembro e 5 de outubro, circulou, pelos oito 

Municípios Associados da LIPOR, uma carrinha de rastreio que desafiou os mais novos e 

os mais velhos a fazerem um diagnóstico e a conseguirem, junto do médico de serviço, 

a melhor receita para ultrapassar o problema. Mais de 4.000 pessoas viram esclarecidas 

diversas “maleitas”, tendo sido abordados sobre os seus hábitos de reciclagem em casa, 

no trabalho, na escola e nas ruas das suas cidades. As respostas foram muitas, mas todas 
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com uma ordem mobilizadora idêntica: vamos deixar de tratar os resíduos como se 

fossem lixo! 

Os resíduos (como por exemplo papel e cartão, plástico e metal, vidro) têm possibilidade 

de gerar novos produtos, de ter uma nova vida, mas o lixo não. Tudo aquilo que não 

reciclamos em casa não pode ter uma nova vida, não podendo voltar a ser matéria-prima 

e promover a transição de uma economia linear para uma economia circular.  

Se mesmo assim não conseguiu apanhar a carrinha de rastreio nas ruas, ainda vai a 

tempo de fazer o teste. Aceda a Recicla-te.pt, responda e esclareça as suas dúvidas. Vai 

sempre a tempo de mudar de atitude.  

A responsabilidade do problema do “lixo” é de cada um e a mudança também. Depende 

de todos não fazermos dos nossos resíduos, lixo. 

Não fique indiferente! Quanto mais tempo demorar a resolver o problema, piores serão 

as consequências! 
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Sobre a Campanha 

A nova Campanha de Comunicação assenta numa abordagem que questiona os cidadãos quanto 

aos seus hábitos e motiva-os a juntarem-se a todas as pessoas que já reciclam e que 

ultrapassaram o problema. Pessoas essas que deixaram de tratar os resíduos como lixo e de 

misturar tudo no mesmo saco, porque lixo e resíduos não são a mesma coisa.  

O objetivo é sensibilizar os cidadãos para a importância da reciclagem dos resíduos e para a sua 

entrega, de forma correta, nos ecopontos. As práticas de reciclagem de resíduos em Portugal 

continuam aquém do que seria razoável, tornando urgente a veiculação de mensagens mais 

claras, que responsabilizem todos e cada um pelo cuidado do planeta. 

 

 

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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