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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 15 de setembro de 2017 

 

 

 

Projeto GERAÇÃO+ recebeu o 

National Energy Globe Award Portugal! 

 
No dia 14 de setembro de 2017, pelas 20h00 a Lipor recebeu das mãos do Exmo. Sr. 
Embaixador da Áustria em Portugal - Dr. Thomas Stelzer - o Certificado GLOBE NATIONAL 
AWARD 2017, um prémio atribuído pela ENERGY GLOBE em junho e que reconhece o Projeto 
Lipor Geração+ como uma referência Nacional em matéria de SUSTENTABILIDADE. A 
cerimónia de entrega do Certificado decorreu em Lisboa no 2º Austrian Business Circle. 
 
Com esta distinção o Projeto Lipor Geração+, ficou imediatamente nomeado como finalista 
para o prémio mundial - Energy Globe World Award – cujos resultados serão conhecidos no 
final de 2017 e ao qual concorreram mais de 2000 projetos de 170 países. 
 
Esta plataforma, com o apoio da UNESCO e em colaboração com a PNUMA tem como um dos 
principais objetivos promover e divulgar projetos criativos que trazem soluções para os 
principais problemas relacionados com o Desenvolvimento Sustentável e com a proteção do 
nosso Planeta. 
 
O Lipor GERAÇÃO+ constitui uma oferta de Educação e Intervenção Ambiental dirigido a 
públicos diversos, nomeadamente Agrupamentos Escolares, Instituições de Ensino Superior e 
Associações e Instituições Sociais e Educativas. Este programa é parte integrante da Estratégia 
da Lipor, assumindo-se como uma ferramenta de intervenção em duas grandes áreas, a 
Prevenção e a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 
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Sobre o Projeto GERAÇÃO+ 

 

O Projeto LIPOR GERAÇÃO+ pretende constituir uma oferta inovadora na área ambiental pelo 

que, propomos a todas as instituições que pretendam usufruir do Projeto, uma leitura atenta 

ao regulamento no sentido de criar um compromisso frutuoso para ambas as partes. 

 

A otimização de processos, a Gestão Ambiental, a Eficiência na Gestão de Recursos e a 

Sensibilização, são as premissas do Projeto LIPOR GERAÇÃO+. 

 

O Projeto LIPOR GERAÇÃO+ é uma oferta inserida no eixo Educa do PEIA e que se traduz 

numa ferramenta capaz de minimizar os problemas ambientais das instituições sociais, 

instituições educativas e outras organizações. O GERAÇÃO+ trabalha diariamente com mais de 

170 instituições educativas e sociais, envolvendo diretamente na sua atividade mais de 60 000 

participantes. 

 

Mais informações em http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/programa-educacao-e-

intervencao-ambiental/lipor-educa/apresentacao-projeto/ 

 

 
 

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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