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Comunicado de Imprensa 

 

18 de dezembro de 2019 

 

A Máquina de recolha de recicláveis instalada no Mercado Municipal da Póvoa 

de Varzim comemora 1 ano de grande sucesso! 

Hoje, dia 18 de dezembro, comemorou-se um ano de existência e funcionamento da máquina 

destinada a recolher resíduos recicláveis, através de uma atribuição de uma valorização direta, 

instalada no Mercado Municipal da Póvoa de Varzim.  

 

Este equipamento tem-se revelado muito encorajador das boas práticas por parte dos cidadãos 

e conta já com 17.000 utilizadores. O princípio é simples: a cada entrega de resíduos o 

utilizador recebe um talão de desconto com pontos, sendo as valorizações diferentes em função 

dos resíduos em causa colocados na máquina. Durante este ano foram entregues 420.000 

embalagens, que correspondem a 30 toneladas e que corresponderam à seguinte distribuição 

por fluxos: 

 

o ECAL (pacotes de sumo ou de leite): 38% 

o PET (garrafas de água ou refrigerantes): 24% 

o Embalagens Vidro (água, sumos, vinho): 20% 

o PEAD (iogurtes líquidos): 11% 

o Aço e Alumínio (latas refrigerantes): 7% 
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Posteriormente, os pontos podem ser trocados na receção do mercado por vales de desconto 

em compras no próprio mercado, em bilhete de cinema no Garrett e em entrada na Varzim 

Lazer. 

 

“Reciclar para ganhar” é o mote de um projeto inovador desenvolvido pela Lipor e testado 

na Póvoa de Varzim, que visa potenciar a entrega de resíduos para reciclar por parte dos 

cidadãos, aumentado de forma significativa os níveis da recolha seletiva e reciclagem dos 

resíduos de embalagens. 

 

Aqui está mais uma excelente forma de valorizar os seus resíduos, ao mesmo tempo que 

protege o ambiente. Participe na mudança!  
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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. 


