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Lipor: honra e orgulho para Baguim 
BISTURI 

Não é muito comum na lógica 
mediática dominante entre nós 
dar relevo e visibilidade nas pá-
ginas dos jornais aos bons exem-
plos empresariais. Mas não é 
justo ignorar as boas práticas, ou 
fazer de conta que, quando elas 
existem, são apenas a expressão 
de um dever de acionistas, gesto-
res e trabalhadores. 
A Lipor é uma empresa inter-
municipal, que tem em Baguim 
do Monte um dos seus mais 
importantes poios de recolha 
e tratamento de lixos urbanos. 
Durante décadas, nos remotos 
anos de antes e pós-revolução, a 
Lipor era um verdadeiro proble-
ma para milhares de pessoas que 
habitavam neste extremo das 
fronteiras de Baguim do Monte, 
paredes meias com a freguesia 
de Ermesinde, na zona da Santa 
Rita. 
Os cheiros nauseabundos dos 
lixos que eram despejados nos 
aterros de Saguim do Monte re-
presentavam uma ameaça à saú-

  

de pública, tornando irrespirável 
o ar, e atirando estas zonas das 
duas freguesias para a muda dos 
valores imobiliários. Ninguém 
queria viver num território de 
cheiros irrespiráveis, e por isso 
as reclamações e protestos públi-
cos eram constantes. 
Mas já ninguém se lembra des-
tes tempos, porque a Lipor se 
tornou num modelo de gestão 
e de operação. Para além da sua 
saúde económica e financeira, é 
hoje uma empresa de referên-
cia no seu setor, dentro e fora 
de fronteiras. É uns exemplo de 
empresa, visitada por milhares 
de interessados, desde as escolas 
aos ambientalistas, aos técnicos e 
especialistas do ramo. 
E não se fica por um modelo de 
gestão e de boas práticas. É uma 
empresa com excelentes práticas 
ambientais, inovadora, amiga 
dos cidadãos, e com elevado sen-
tido de Responsabilidade Social. 
Sempre de portas abertas, tem 
espaços pedagógicos e laborató-

  

rios de aprendizagem no trata-
mento de lixos. 
Oferece aos cidadãos um am-
biente acolhedor no seu enorme 
campos industrial, com excelen-
tes percursos para caminhadas, 
manutenção ou exercício físi-
co, espaços de convívio, jogos e 
aventura. Sem distinção de clas-
se, condição ou de idade. Um 
caso de estudo, uma empresa 
que honra a freguesia de Baguim 
e o concelho de Gondomar. 
Por tudo isto merece ser a "chave 
de ouro" desta primeira série do 
"Bisturi». Aqui estivemos desde a 
primeira edição do Vivacidade. 
A olhar para os problemas do 
concelho. A criticar, a sugerir, ou 
a exaltar. Quase centena e meia 
de crónicas. Aqui fazemos uma 
interrupção, com a promessa de 
que voltaremos para uma segun-
da série, com o mesmo ou outro 
nome. Quando? Talvez daqui a 
um ano... A quem nos seguiu, 
criticou ou elogiou, um muito 
obrigado sentido. 


