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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 12 de julho de 2017 

 

APEMETA PROMOVE O SEMINÁRIO “GESTÃO DE RESÍDUOS 

EM PORTUGAL” 

No próximo dia 13 de julho a APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de 

Tecnologias Ambientais irá realizar o Seminário “+Ambiente – O Presente e o Futuro 

da Gestão de Resíduos em Portugal”, no Auditório da Lipor em Baguim do Monte, 

associando-se à iniciativa “Cidade +”. (https://cidademais.pt/). 

O Evento conta com a presença do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Eng.º 

Carlos Martins, destacando-se a apresentação do Livro "Resíduos - XX 

Memórias" pelo Ministério do Ambiente e pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Da parte da manhã irão ser abordados temas atuais como o SIGRE em concorrência 

e o seu enquadramento no UNILEX, o ponto da situação e quais os próximos passos 

da CAGER, o cumprimento das metas do PERSU 2020, bem como as oportunidades da 

economia circular no setor dos resíduos. 

Da parte da tarde será dada uma visão mais alargada e serão discutidos os novos 

desafios e o cumprimento das metas para o horizonte 2030. 

A Inovação e a Prevenção serão também dois painéis importantíssimos e durante a 

tarde serão apresentados alguns projetos e estratégias com efeito multiplicador. 
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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. 

 

 
 

Sobre a APEMETA 

 

A APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais, associação 

empresarial do setor ambiental, privada e sem fins lucrativos, foi fundada em 1989 e constituída 

em 1991, com o objetivo de apoiar a atividade empresarial do setor, representa, atualmente, 

cerca de 130 empresas associadas. 

 

A APEMETA é a associação mais representativa do mercado nacional de Ambiente em número 

de associados e tem por finalidade promover ações que visem o desenvolvimento das empresas 

associadas, disponibilizando serviços de consultoria, informação técnica especializada, 

formação profissional e divulgação das disponibilidades e competências dos associados, quer 

a nível nacional, quer a nível europeu. 

 

A APEMETA obteve o estatuto de Entidade de Utilidade Pública em 2006, através de despacho 

emitido pelo Senhor Primeiro Ministro José Sócrates, no dia 22 de dezembro de 2006. 

 

A APEMETA é reconhecida como ONGA, Organização Não Governamental de Ambiente, 

registada na APA – Agência Portuguesa do Ambiente, e é membro da EUCETSA – European 

Committee of Environmental Technology Suppliers Associations, que tem uma ação na 

definição da política legislativa comunitária e promove, também, a competitividade das 

empresas europeias de tecnologias ambientais. 

 

A APEMETA tem como preocupação o aumento da sua representatividade e o aumento do 

reconhecimento como agente privilegiado do setor empresarial do Ambiente, atuando para o 
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efeito na melhoria permanente da qualidade dos seus serviços, no propósito de melhor servir 

na plena satisfação dos requisitos, necessidades, exigências e expectativas dos seus clientes 

(associados e não associados), assim como na concretização dos objetivos da associação. 

 

A APEMETA reconhece ser a qualidade um fator essencial para o aumento da sua 

representatividade e para a eficácia da sua intervenção junto dos associados, visando uma 

maior consolidação do setor do Ambiente. 


