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Comunicado de Imprensa 
 

Baguim do Monte, 21 de março de 2017 
 

Os Sábados Verdes LIPOR agora são em família! Venha participar e passar um dia fantástico! 
 

 
 

 

 

A LIPOR promove, há vários anos, os Sábados Verdes. Em 2017, a iniciativa terá um horário 

mais alargado e um leque de atividades mais diversificado e dirigido a toda a família! 

Além das visitas às unidades (Centro de Triagem e Horta da Formiga - Centro de 

Demonstração de Compostagem Caseira) serão desenvolvidos workshops de reutilização e 

reciclagem, jogos didáticos e sessões de formação. 

Serão dinamizados 3 Sábados Verdes em Família nas seguintes datas e horários: 

 

Horário/ datas 20 de maio 09 de setembro 
25 de novembro 

(integrado na EWWR 
2017) 

10h00 - 11h00 
Workshop de 
reciclagem de 

papel 

Workshop reutilização 
de embalagens de 

plástico 

Aprenda a prevenir e a 
separar os seus resíduos 
 (ação formação teórico 
prática com materiais 
multimédia) 

11h00 - 12h00 Jogos didáticos 
ambientais 

Jogos didáticos 
ambientais 

Visita unidades: Centro 
de Triagem e Horta da 
Formiga 

http://www.lipor.pt/pt/servicos/visitas/sabados-verdes-em-familia/
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Horário/ datas 20 de maio 09 de setembro 
25 de novembro 

(integrado na EWWR 
2017) 

14h30 - 15h30 

Aprenda a separar 
os seus resíduos  
(ação formação 

teórico prática com 
materiais 

multimédia) 

Aprenda a separar os 
seus resíduos 

(ação formação teórico 
prática com materiais 

multimédia) 

Workshop: 
“Prevenção em ação” *  

 

*trazer 1 t-shirt velha para 

fazer saco reutilizável 
15h30 - 16h30 

Visita unidades: 
Centro de Triagem 
e Horta da Formiga 

Visita unidades: Centro 
de Triagem e Horta da 

Formiga 

 
A participação nos “Sábados Verdes em Família” é de inscrição é gratuita, mas obrigatória. A 
inscrição de crianças requer o acompanhamento por um adulto. 
 
Os interessados podem participar em todas as atividades planeadas para o dia, ou apenas na 
(s) que considere (m) mais adequada (s). 
 
No Sábado Verde em Família de 20 de maio e 09 de setembro, poderá, ainda, desfrutar do 
Parque Aventura da LIPOR, dos seus equipamentos/atividades e fazer um piquenique. 
 
Horário de funcionamento do Parque: 10h00-19h00 - http://www.lipor.pt/pt/educacao-
ambiental/parque-aventura/o-que-e-o-parque/  
 
Mais informações e inscrições nos “Sábados Verdes em Família” através da ECOLINHA LIPOR - 
800 200 254 (rede fixa) ou e-mail rosa.veloso@lipor.pt. 
 

 
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 

http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/parque-aventura/o-que-e-o-parque/
http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/parque-aventura/o-que-e-o-parque/
mailto:rosa.veloso@lipor.pt
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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. 

 
 


