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A LIPOR associa-se ao movimento nacional de recolha de tampinhas, estando neste momento 

a receber as tampinhas de plástico, canalizando-as para reciclagem e utilizando o valor de 

venda na doação de equipamentos médicos, ortopédicos ou similares 

As tampinhas podem ser entregues por particulares, instituições ou empresas nas Instalações 

da LIPOR em Baguim do Monte. 

 

 
1. Porquê Separar? 

 
Reciclar significa que os materiais podem ter uma nova vida e que entram num novo ciclo, o 

que se traduz na poupança de recursos naturais. As tampinhas separadas serão depois 

recicladas e utilizadas para a produção de novos objetos, tais como tubos, vasos para 

plantas e cabides. 

 
NÃO SE ESQUEÇA! ENTREGUE AS SUAS TAMPAS NA LIPOR E COLOQUE AS GARRAFAS DE 

PLÁSTICO NO CONTENTOR AMARELO DO ECOPONTO. 

 

 

2. Que tipos de Tampinhas podem ser entregues e como entregar Tampinhas na Lipor? 

 
As Tampinhas devem ser obrigatoriamente de plástico, preferencialmente de líquidos 

alimentares (águas, sumos, etc.). 

 
As Tampinhas TÊM QUE SER: 

• As Tampinhas devem ser obrigatoriamente de plástico, preferencialmente de líquidos 

alimentares (águas, sumos, etc.). 

• Acondicionadas em embalagem transparente e limpa (ex.: garrafões de água), ou noutra 
embalagem aceite pela LIPOR (ex. sacos de plástico transparentes). 

 
As Tampinhas NÃO PODEM SER: 

• Tampas de “jericans”, tampas de embalagens de produtos perigosos, de embalagens 

que contiveram tintas, vernizes, gordura, etc. 

• Acondicionadas em sacos de plástico pretos ou outros que não permitam a ualização 
do seu conteúdo. 
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3. Quantidade de Tampinhas a entregar 

 
Para quantidades superiores a 1.000 kg (uma tonelada) a entrega deverá ser 

previamente combinada com o colega Helder Filipe através do telefone 229 770 100 ou do 

e-mail helder.filipe@lipor.pt. 

Para quantidades inferiores bastará dirigir-se à Lipor nos dias e horários estabelecidos (ver 

ponto 5). 

 
A LIPOR NÃO FAZ RECOLHA DE TAMPINHAS. AS TAMPINHAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA 

LIPOR EM BAGUIM DO MONTE. 

 
NOTA: Para pesos inferiores a 20 kg não é possível efetuar a pesagem, não sendo possível 

registar a proveniência da entrega. O material será registado como Lipor. 

NOTA: A quantidade de Tampinhas entregue não está diretamente relacionada com o equipa- 

mento a atribuir. UMA TONELADA DE TAMPINHAS NÃO HABILITA A UMA CADEIRA DE RODAS! 

 

 
4. Local de Entrega das Tampinhas 

 
As Tampinhas deverão ser entregues nas instalações da Lipor em Baguim do Monte. Os 

utentes serão acompanhados por um colaborador da Lipor que lhes indicará o local exato 

para a deposição das Tampinhas. Estas deverão ser colocadas nesse local e em nenhum 

outro. No caso de serem colocadas em contentores, deverão ser colocadas no seu interior e 

não deixa- das do lado de fora. 

 

 
5. Horário de Entrega 

 
As Tampinhas deverão ser entregues no seguinte horário: 

 
De 2.ª a 6.ª feira das 08h00 – 12h00/ 13h00 – 20h00. 

 
Durante os fins de semana e feriados não são rececionadas Tampinhas. 

http://www.lipor.pt/
mailto:helder.filipe@lipor.pt


Informações Gerais relativas à Operação Tampinhas 

www.lipor.pt 

 

 

de beneficiar dos equipamentos 

ónicos completos); 

nde beneficiar dos equipamentos; 

 
6. Fornecimento de elementos para abertura de ficha de cliente 

 
No ato de entrega, na portaria da Lipor, serão solicitados o nome, morada e número de 

contribuinte de quem entrega as Tampinhas. Sem estes elementos não será possível 

registar as Tampinhas em nome particular, ficando a entrega registada em nome da Lipor. 

 

 
7. Como se candidatar à Operação Tampinhas 

 
Deverá preencher o Formulário disponível em https://www.lipor.pt/pt/aproximar/operacao-

tampinhas/ (Para submeter a sua candidatura preencha o Formulário). 

Caso não tenha acesso a e-mail poderá enviar por correio ao cuidado de Rita Rebelo/ Fátima 

Nogueira para a morada: Lipor - Apartado 1510 - 4435-996 BAGUIM DO MONTE. 

 
Informações necessárias para PARTICULARES: 

 
• Elementos de identificação da pessoa que pretende beneficiar dos equipamentos 

(Nome completo, morada completa, contatos telefónicos completos); 

• Breve descrição do problema da pessoa que pretende beneficiar dos equipamentos; 

• Certificado/Atestado médico que comprove o problema da pessoa que pretende benefi- 

ciar dos equipamentos; 

• Comprovativo de rendimentos da pessoa que pretende beneficiar dos equipamentos 

relativos ao último ano (IRS); 

• Tipo de equipamento pretendido; 

• Orçamento do equipamento (apenas no caso de já 

 
Informações necessárias para ENTIDADES: 

 
• Elementos de identificação da entidade que preten 

(Nome completo, morada completa, contatos telef 

• Breve descrição da atividade da entidade que prete 

• Tipo de equipamento pretendido; 

• Orçamento do equipamento (apenas no caso de já ter um orçamento). 

ter um orçamento). 
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8. Mais informações e contatos 

Em caso de dúvidas relativas a candidaturas, agradecemos, o contato com: 

Rita Rebelo: rita.rebelo@lipor.pt 

Fátima Nogueira: fatima.nogueira@lipor.pt 

 
Ou pelo telefone: 229 770 100 

 
Em caso de dúvidas relativas a entregas, agradecemos, o contato com: 

Hélder Filipe: helder.filipe@lipor.pt 

Ou pelo telefone 229 770 100 
 
 
 

NOTA: O não cumprimento destes pontos poderá implicar que não seja autorizada a 

deposição das Tampinhas nas instalações da Lipor. Assim, em caso de dúvida, por favor, 

contate-nos antecipadamente. 
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