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Comunicado de Imprensa 
 

Baguim do Monte, 14 de março de 2017 
 

 
 

LIPOR promove Ciclo de Debates: ”Conversas Sustentáveis” na FNAC 
 
Pelo 10.º ano consecutivo, a LIPOR promove as "Conversas Sustentáveis”. Este Ciclo de 
debates visa promover o Debate e esclarecer um Público interessado e interventivo acerca de 
várias temáticas ligadas aos Resíduos, Ambiente e Sustentabilidade. 
 

ENQUADRAMENTO: 
Temáticas ligadas aos Resíduos, Ambiente e Sustentabilidade (e todos os outros temas 
relacionados). 
 

DESTINATÁRIOS: 
População em geral e algum público específico em determinado tema. 
 
Em 2017, as Conversas Sustentáveis terão lugar na FNAC – NorteShopping, entre as 21h30 e as 
22h30, nas seguintes datas: 
 

DATA PROPOSTA DE TEMA 

17 de março 
Da Informação à Ação!   
Emanuel Monteiro – LIPOR 
Patrício Costa - DOMP 

30 de junho 
Reduzir o Desperdício Alimentar - um dever de todos! 
Susana Freitas - LIPOR 
Orador a definir brevemente 

22 de setembro 
Lifestyle, produção e destino final de resíduos - que relação? 
Paula Silveira – Sócio Sistemas 
Orador a definir brevemente 

24 de novembro 

Economia Circular: foco na reutilização, reparação, renovação 
e reciclagem dos materiais e produtos. 
Diana Nicolau – LIPOR 
Orador a definir brevemente 
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Mais informações 
ROSA VELOSO | rosa.veloso@lipor.pt | 229770100 
 
Participe e partilhe connosco este agradável momento de troca de saberes e opiniões! 
 

 
 
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. 


