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Comunicado de Imprensa 

 

11 de julho de 2019 

 

 

 

O Município de Vila do Conde promove 2ª fase da Campanha de Recolha de 

Resíduos Recicláveis e Orgânicos no Setor Não Residencial 

 

Arrancou no passado dia 8 de julho, em Vila do Conde, a segunda fase desta Campanha com 

ações de proximidade de sensibilização e entrega de equipamentos aos aderentes ao projeto. 

 

O projeto da Lipor e dos seus oito Municípios associados “Aqui Separamos com o Coração” 

pretende, por um lado sensibilizar os responsáveis por estes estabelecimentos para a 

importância da separação correta dos resíduos que produzem e por outro promover e criar 

condições para que estes o possam fazer da forma mais adequada. 

 

O setor não residencial, constituído por restaurantes, hotéis, cafés, comércio e serviços é 

responsável pela produção de cerca de 40% dos resíduos recicláveis produzidos a nível 

nacional, pelo que é fundamental dar o destino mais adequado a estes resíduos. 
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O público-alvo da Campanha é o Setor Não Residencial (restaurantes, hotéis, cafés, comércio e 

serviços) e nesta segunda fase abrangerá mais de 250 estabelecimentos em Vila do Conde. 

O objetivo principal é sensibilizar para a separação seletiva de resíduos orgânicos e 

multimaterial. 

 

Esta Campanha insere-se num conjunto de iniciativas promovidas pela Lipor e seus Municípios 

associados, no intuito de atingir as metas estabelecidas para o sistema de gestão de resíduos 

e, consequentemente, aumentar as quantidades de resíduos de embalagem e orgânicos 

recolhidos e enviados para reciclagem e valorização. 

 

Para além dos momentos de terreno, em que é feito um contacto mais direto e personalizado, 

a Campanha foi pensada para ter algumas peças de comunicação, disponibilizadas aos 

aderentes para que também possam mostrar aos seus clientes as boas práticas assumidas, no 

que concerne à separação dos resíduos. 

 

Existe, ainda, um microsite, no qual se pode fazer o acompanhamento da Campanha e das 

iniciativas desenvolvidas nos vários municípios. 

 

 

 

Saiba mais em www.lipor.pt/aquiseparamos. 

 

  

http://www.lipor.pt/aquiseparamos
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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. 
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Sobre a Campanha “Aqui Separamos com o Coração” 

 

O setor não residencial, constituído por restaurantes, hotéis, cafés, comércio e serviços é 

responsável pela produção de cerca de 40% dos resíduos recicláveis produzidos a nível 

nacional. 

“Aqui Separamos com o Coração” é um projeto da Lipor e dos 8 Municípios seus associados 

que pretende sensibilizar os responsáveis por estes estabelecimentos para a importância da 

separação correta dos resíduos recicláveis e orgânicos que produzem. 

 

Separar, recolher, entregar e manter são as 4 etapas de um ciclo que promove as boas práticas 

ambientais e promete melhorar o ambiente! 

 

SEPARAR 

Os estabelecimentos aderentes comprometem-se a separar o papel e cartão, embalagens 

plásticas e metálicas, vidro e orgânicos, quando aplicável. 

 

RECOLHER 

Os resíduos separados serão recolhidos pelos Municípios em dias de recolha previamente 

definidos. 

 

ENTREGAR 

Os Municípios asseguram a entrega dos resíduos recolhidos nas infraestruturas da Lipor. O 

papel e cartão, embalagens plásticas e metálicas e vidro são encaminhados para o Centro de 

Triagem da Lipor, onde depois de sofrerem um processo de separação mais refinado, são 

enviados para Reciclagem para dar origem a novos produtos. Os resíduos orgânicos são 

encaminhados para a Central de Compostagem da Lipor, dando origem ao NUTRIMAIS, um 

corretivo orgânico de excelente qualidade. 

 

MANTER 

A manutenção deste ciclo depende de todos os intervenientes! Os técnicos de educação 

ambiental visitam os estabelecimentos aderentes, respondem a questões, tiram dúvidas e 

premeiam os cumpridores. 

 

 

 

Campanha financiada por: 

 


