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Comunicado de Imprensa 

Baguim do Monte, 12 de setembro de 2019 

 

 

 

46 toneladas de resíduos recolhidos no 1º semestre de 2019 em Festas e Romarias 

revertem a favor de Causas Sociais 

Os cidadãos podem ser, efetivamente, a peça que falta para ajudar não só o ambiente, como 

também várias causas sociais dos seus municípios. A prova está nas, aproximadamente, 46 

toneladas de resíduos de papel, cartão, embalagens de plástico e metal e de vidro 

resultantes da promoção da Recolha Seletiva em Festas e Romarias, por parte de LIPOR e dos 

seus Municípios associados, no 1º semestre de 2019. 

Durante este semestre, o projeto de recolha decorreu já em 13 festas e romarias e contou 

com ações de sensibilização presencial a 280 comerciantes, de forma a que os mesmos 

devolvessem corretamente os resíduos que produzem para reciclar. 
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Na hora de desfrutar da festa, esteve uma Equipa de Sensibilização no terreno a motivar os 

cidadãos a colaborar, pois quanto mais resíduos forem entregues nos equipamentos à sua 

disposição, maior será a contribuição para ajudar uma causa social.  

Com a colaboração de todos, a LIPOR recolheu nas festas e romarias 3 vezes mais toneladas 

de resíduos do que no 1º semestre no ano anterior.  

Continue a fazer a diferença e participe no processo da reciclagem!  

Saiba quais as próximas iniciativas através do portal da Lipor 

https://www.lipor.pt/pt/servicos/projetos-de-recolha/festas-e-romarias/. Esteja atento! 
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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. 

 

 

 


