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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 09 de março de 2017 

 

 
 

Vamos Limpar a Europa! 
 

Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos são lançados nos oceanos, praias, florestas e 

noutros lugares da natureza. As principais causas são: 

  

 Padrões insustentáveis de produção e consumo das nossas sociedades; 

 Más estratégias de gestão de resíduos; 

 Falta de consciencialização da população. 

 

De forma a reduzir a quantidade de lixo abandonado na natureza e a dar visibilidade a esta 

questão, a EWWR (Semana Europeia da Prevenção de Resíduos) coordena uma ação anual de 

"Dia de Limpeza” em toda a Europa. 

 

Um movimento Europeu 

 

Várias campanhas de Limpeza têm sido implementadas na Europa nos últimos anos de forma 

a enfrentar o problema do lixo. "Vamos Limpar a Europa!” pretende reunir estas iniciativas de 

forma a promover um Dia de Limpeza em toda a Europa que tenha lugar no mesmo 

dia em todo o continente Europeu, envolvendo e chegando ao maior número possível de 

cidadãos. 

 

"Vamos Limpar a Europa!” terá lugar de 12 a 14 de maio de 2017. No entanto, poderão ser 

dinamizadas ações de limpeza entre 01 de março e 30 de junho! 

 

Fazendo parte desta ação e ajudando a limpar o seu meio ambiente, os participantes poderão 

ter consciência da quantidade de resíduos que está a ser abandonada na sua área 

envolvente. 
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Esta ação proporciona uma oportunidade única de aumentar a consciencialização do 

cidadão sobre o problema do lixo e ajudar a mudar os seus comportamentos. 

 

A Lipor registará as ações submetidas na sua área de influência (Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde) e coordenará, juntamente com 

alguns parceiros, algumas ações de Limpeza. 

 

Juntem-se a nós! 

 

Mais informações e inscrições no Portal Lipor em http://www.lipor.pt/pt/residuos-
urbanos/prevencao/vamos-limpar-a-europa/ 

 

 

 
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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