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Com o cartão ECO SHOP os seus resíduos VALEM COMPRAS.



COMO FUNCIONA



COM O CArtãO ECO SHOP NADA SE PErDE, tUDO 
SE trANSFOrMA EM VAlES DE COMPrAS!

Ao utilizar o cartão ECO SHOP o seu lixo transforma-
-se em pontos e os pontos em vales de compras 
que pode gastar como quiser na aquisição de vá-
rios bens ou serviços.

COMO ADErIr:
O cartão ECO SHOP é válido para os utilizadores 
do ECOCENTRO DA FORMIGA em Valongo, do ECO-
CENTRO do PARQUE DA CAL em Gondomar e do 
serviço ECOFONE da Lipor (comércio e serviços).

Para aderir basta deslocar-se a um destes Eco-
centros e preencher o formulário de adesão ou 
optar pelo preenchimento digital do mesmo em 
www.lipor.pt. A adesão é gratuita.

COMO UtIlIZAr:
Entregue os seus resíduos num dos equipamentos 
ou serviços aderentes e beneficie da acumulação 
de pontos no seu cartão ECO SHOP. Esses pontos 
são facilmente convertíveis em vales de compras de 
utilização válida em diversos parceiros ou em bene-
fícios Lipor.

SIStEMA  DE PONtOS
EPS/Esferovite

8 POntOS

Lâmpadas

Papel/Cartão

REEE (Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos)

Monstros Metálicos/Sucatas

Plásticos/Filme

Baterias

Pilhas

Madeiras

4 POntOS
Vidro

tinteiros e toners

Verdes

OAU (Óleos Alimentares Usados)/
Mineral 2 POntOS

Emb. Contaminadas

1 POntO
Entulho

Monstros não Metálicos

Roupas

 
Quantos mais pontos acumular, maior será o valor 
dos vales que vai poder utilizar em produtos e serviços 
Lipor, bem como nos nossos parceiros. 



QUANtOS MAIS PONtOS, MAIS VAlES!
À medida que acumula mais pontos no cartão ECO SHOP passa de nível, 
acedendo a vales mais valiosos e a novos parceiros Lipor.

250 Pontos
Vale ECO SHOP CIDADÃO CONSCIENTE

VALE SHOP
CIDADÃO CONSCIENTE

250 PONTOS

500 Pontos
Vale ECO SHOP CIDADÃO PARTICIPANTE

VALE SHOP
CIDADÃO PARTICIPANTE

500 PONTOS

1000 Pontos
Vale ECO SHOP CIDADÃO ATIVO

VALE SHOP
CIDADÃO ATIVO

1000 PONTOS

+ de 5000 Pontos
Vale ECO SHOP CIDADÃO SUSTENTÁVEL

VALE SHOP
CIDADÃO SUSTENTÁVEL

+ 5000 PONTOS





CIDADãO
CONSCIENtE

250 pontos

VALE SHOP

CIDADÃO CONSCIENTE

250 PONTOS



CIDADÃO CONSCIENTE
Com 250 POntOS no seu cartão ECO SHOP, prova que é um CIDADÃO COnSCIEntE.

troque os pontos por um VALE para obter um destes prémios.



ref. A250.1
Ecobag para separação de resíduos

ref. A250.2
Saco de pano reutilizável

ECOBAG

CIrCUItO DE VISItAS À lIPOr

SACO rEUtIlIZÁVEl

ref. A250.3 - Circuito de visitas à Lipor - Duração: 1h



ref. A250.4
Um brinde Lipor

1 BrINDE

ref. A250.6
20% desconto em avaliação 
e intervenção terapêutica

20% DESCONtO

ref. A250.5
10 pães, em compras 

iguais ou superiores a 10€

10 PãES

ref. A250.7
2 diagnósticos nutricionais gratuitos

2 DIAGNÓStICOS NUtrIÇãO



ref. A250.9
10% de desconto em consulta de podologia

ref. A250.8
Engomadoria de 40 peças, 

na compra de limpeza de 2 horas

ENGOMADOrIA 40 PEÇAS

10% DESCONtO

ref. A250.10
Oferta do período de experimentação de 

1 semana no centro de estudos

1 SEMANA EXPErIMENtAÇãO



ref. A250.11 - Oferta de uma sessão IPL (buço), na compra de outra de valor igual ou superior a 20€ 

30% DE DESCONtO

1 SESSãO IPl

ref. A250.12 - 30% de desconto na 1ª consulta - diagnóstico no Consultório de Podologia Dr. Daniel Martins

MANUElA MArtINS  
GABINEtE EStétICA



ref. A250.14
25% de desconto na compra de produtos 

da loja online www.only2me.com

ref. A250.15
10% de desconto em consulta

ref. A250.13
25% de desconto na inscrição ou 

10% de desconto em workshop na escola de dança

25% DE DESCONtO 25% DE DESCONtO

10% DE DESCONtO



ref. A250.16
Desconto de 5€ na compra de um bilhete 

para espetáculo no tnSJ

DESCONtO 5€



ref. A250.17
5% de desconto na compra 

de um ambientador

5% DE DESCONtO

ref. A250.19
10% de desconto na compra de tapetes

ref. A250.18
10% de desconto na compra 

de limpa pára-brisas

ref. A250.20
10% de desconto na compra de produtos 

WD40 e tURtLE WAX

10% DE DESCONtO

10% DE DESCONtO10% DE DESCONtO



ref. A250.21  
2% de desconto em programação própria 

e operadores nacionais

2% DE DESCONtO

5% DE DESCONtO

ref. A250.23 - oferta cartão AtC – Abreu travel Card carregado com 1.500 pontos 
- este cartão habilita-o de imediato ao desconto de 5% em programas turísticos

ref. A250.22
10% de desconto na Organização de um Evento de 

Aniversário com o minimo de 10 participantes 
(valor mínimo de 15€)

10% DESCONtO



ref. A250.25
 30€ de desconto em equipamentos 

(telefones, tablets/pens, routers) 
com valor superior a 100€

DESCONtO DE 30€

DESCONtO DE 20€

ref. A250.26 - 20€ de desconto em equipamentos (telefones, tablets/pens, routers) com valor inferior a 100€, 
não ultrapassando o valor mínimo de 19,90€ (ex. telefone com pvp de 29,90€, o desconto máximo será de 10€)

ref. A250.24
10% de desconto numa entrada no Parque 

Aquático de Amarante

10% DESCONtO



ref. A250.27 - Oferta de 1 aula de iniciação à equitação na nossa escola

1 AUlA INICIAÇãO À EQUItAÇãO

10% DE DESCONtO 10% DE DESCONtO

ref. A250.29
10% de desconto na participação de campo 

de férias no natal, Páscoa e Verão

ref. A250.28
10% de desconto na aquisição de brinquedos 

científicos na loja online



ref. A250.30
2,5% de desconto na compra de artigos de papelaria 

e material escolar (exceto livros)

2,5% DE DESCONtO

ref. A250.32
Frequência gratuita de aulas de karaté 

durante 1 semana

1 SEMANA GrÁtIS

OFErtA SOBrEMESA

ref. A250.31
na compra de 1 refeição 
oferta de 1 sobremesa





VALE SHOP

CIDADÃO PARTICIPANTE

500 PONTOS

CIDADãO
PArtICIPANtE

500 pontos



CIDADÃO PARTICIPANTE
Chegando aos 500 POntOS, passa a CIDADÃO PARtICIPAntE. 

Utilize o seu VALE para escolher entre estes prémios.



ref. A500.2 - Formação acreditada para professores

ref. A500.1 - curso/workshop gratuito

FOrMAÇãO PrOFESSOrES

FOrMAÇãO lIPOr



ref. A500.6
1 vale de 5€ em superfície comercial

VAlE 5€

ref. A500.4
2 sacos de corretivo agrícola nutrimais

70 L

COrrEtIVO AGrÍCOlA

ref. A500.3
Formação sobre temáticas ambientais 

- local a definir limitado a 25 participantes

FOrMAÇãO

ref. A500.5
Pack 3 atividades no Parque Aventura

limitado a 25 participantes

PArQUE AVENtUrA



ref. A500.9
10% de desconto na 1ª consulta 

+ 10% em consulta sucessiva

10% + 10% DESCONtO

ref. A500.7
Kit com produtos biológicos Horta da Formiga

PrODUtOS BIOlÓGICOS

ref. A500.10
Oferta do seguro no ato da inscrição

SEGUrO NA INSCrIÇãO

ref. A500.8
5 pastéis, em compras iguais 

ou superiores a 20€

5 BOlOS OU PAStéIS



ref. A250.7
2 Diagnósticos nutricionais gratuitos

4 DIAGNÓStICOS NUtrIÇãO

ref. A500.13 
Oferta de 2 horas de serviço, 

na compra das 2 primeiras horas

ref. A500.12
4 diagnósticos nutricionais gratuitos

2 HOrAS DE lIMPEZA

ref. A500.11 - 20% de desconto em serviços + 25€ a descontar em outro serviço

20% DE DESCONtO + 25€



ref. A500.15
Oferta de uma sessão IPL completa, 

na compra de outra de valor igual ou superior a 75€ 

ref. A500.14
25% de desconto na compra de produtos 

da loja online www.only2me.com

25% DE DESCONtO

1 SESSãO IPl

ref. A500.16
50% de desconto na 1ª consulta - diagnóstico 

no Consultório de Podologia Dr. Daniel Martins

50% DE DESCONtO

MANUElA MArtINS  
GABINEtE EStétICA



ref. A500.17 - 15% de desconto numa mensalidade ou oferta de uma aula particular de pilates matwork

50% DE DESCONtO

15% DE DESCONtO OU OFErtA DE AUlA PIlAtES

ref. A500.18 - 50% de desconto na compra de bilhetes com uma antecedência igual ou superior a 48h 



4% DE DESCONtO

ref. A500.19
4 % de desconto em programação própria

 e operadores nacionais

ref. A500.20
Vale 5€ de desconto numa lavagem especial 

ou num alinhamento de direção

5€ DE DESCONtO

ref. A500.22
10% de desconto na realização de uma festa de aniversário 

na faculdade, em casa ou noutro local à escolha

10% DE DESCONtO

ref. A500.21
5% de desconto na compra de artigos de 

papelaria e material escolar (exceto livros)

5% DE DESCONtO



ref. A250.7
2 Diagnósticos nutricionais gratuitos

2 AUlAS GrÁtIS

ref. A500.25 
Desconto de 50% na segunda refeição

ref. A500.24
Na compra de 1 pack de 10 aulas de equitação 

no valor de 60€, oferta de 2 aulas grátis

50% DE DESCONtO

ref. A500.23 - Oferta do valor de inscrição na associação

OFErtA INSCrIÇãO



ref. A500.27
25% desconto numa entrada no 
Parque Aquático de Amarante 

ref. A500.26
25% de desconto em 1 semana 

ou + no campus Luso em Espinho 
(exceto refeições – valor mínimo do desconto de 20€)

25% DE DESCONtO

25% DE DESCONtO

CONtACtE-NOS

ESTE 
ESPAÇO 
PODE 
SER 
SEU!

Contacte-nos para saber as condições.





CIDADãO
AtIVO

1000 pontos

VALE SHOP

CIDADÃO ATIVO

1000 PONTOS



CIDADÃO ATIVO
Para chegar a CIDADÃO AtIVO tem de acumular 1000 POntOS no seu cartão ECO SHOP. 

Agora, o seu VALE dá-lhe acesso a prémios ainda mais valiosos.



ref. A.1000.3
Pack 5 atividades no Parque Aventura

limitado a 25 participantes

ref. A1000.2
Doação de 1 equipamento elétrico ou eletrónico 

reparado a uma instituição de solidariedade social

DOAÇãO

PArQUE AVENtUrA

ref. A1000.1
Compostor

COMPOStOr



ref. A1000.5 - Cruzeiro no Douro - 5 pontes

CrUZEIrO NO DOUrO 5 PONtES

2 BIlHEtES DE CINEMA

ref. A1000.4 - 2 bilhetes de cinema



ref. A1000.6
1 vale de 10€ em superfície comercial.

VAlE 10€

1 FrANGO OU PIZZA

ref. A1000.8
Oferta de 3 sessões de terapia de mobilização 

e  manipulação articular + reabilitação miofascial
Consultório de Podologia Dr. Daniel Martins

3 SESSÕES tErAPIA

ref. A1000.7
1 frango ou 1 pizza, em compras 

iguais ou superiores a 50€



ref. A1000.11
20% de desconto em serviços 

e oferta da 1ª consulta de avaliação

tAXA DE INSCrIÇãO

20% DESCONtO + CONSUltA

ref. A1000.9
15% de desconto na 1ª consulta 

+ 10% em outro serviço ou ortóteses

15% DE DESCONtO

ref. A1000.10
Oferta da taxa de inscrição (20€)



ref. A1000.13
Oferta de uma mensalidade na disciplina  
de hip hop ou pilates matwork (50%+50%) 

MENSAlIDADE

ref. A1000.12
Oferta de cartão nutripartner 

com 20% de desconto em consultas

20% DESCONtO + CArtãO



ref. A1000.14 - 15€ de desconto numa higienização completa

15€ DE DESCONtO

5% DE DESCONtO

ref. A1000.15 - 5% de desconto em programação própria e operadores nacionais



ref. A1000.16
7,5% de desconto na compra de artigos de papelaria 

e material escolar (exceto livros)

ref. A1000.17
20% de desconto na aquisição 

de brinquedos científicos loja on-line

7,5% DE DESCONtO 20% DE DESCONtO



ref. A1000.18 
Na compra de 2 refeições oferta de 100% 

de desconto no valor da 2ª refeição

100% DE DESCONtO

ref. A1000.19
30% de desconto na organização de um evento 
de paintball com o mínimo de 10 participantes 

(valor mínimo do desconto  de 45€)

30% DE DESCONtO



ref. A1000.20
50% de desconto numa entrada 

no Parque Aquático de Amarante

50% DE DESCONtO MENSAlIDADE

ref. A1000.21
Oferta de uma mensalidade





VALE SHOP

CIDADÃO SUSTENTÁVEL

+ 5000 PONTOS

CIDADãO
SUStENtÁVEl

+ 5000 pontos



CIDADÃO SUSTENTÁVEL
Ultrapassando os 5000 POntOS, é um CIDADÃO SUStEntÁVEL. 

O seu esforço é compensado com um VALE que lhe dá acesso a ofertas únicas.



FEStA DE ANIVErSÁrIO NO PArQUE AVENtUrA

1 BIlHEtE JOGO FUtEBOl

ref. A5000.1 - 5000 pontos - 1 bilhete para jogo de futebol

ref. A5000.2 - 5000 pontos - 1 festa de aniversário no Parque Aventura



ref. A5000.4 - 7500 pontos - 1 pack alojamento

ref. A5000.3 - 5000 pontos - 1 entrada em evento cultural à escolha (máx. 30€)

1 PACk AlOJAMENtO

ENtrADA  EM EVENtO CUltUrAl



ref. A5000.5 - 7500 pontos - Assessoria gratuita na gestão de resíduos

ref. A5000.6 - 10000 pontos - 1 vale de 75€ em superfície comercial

ASSESSOrIA GEStãO DE rESÍDUOS

VAlE 75€



ref. A5000.9 - 5000 pontos
15% de desconto na 1ª consulta 

+ 15€ em outro serviço ou ortóteses

15% DE DESCONtO + 15€

tABlEt

ref. A5000.8 - 15000 pontos 
1 tablet (máximo 150€)

ref. A5000.7 - 15000 pontos 
1 Smartphone (máximo 150€)

SMArtPHONE



ref. A5000.12 - 5000 pontos
Workshop de alimentação saudável

WOrkSHOP

20% DESCONtO + 3 CONSUltAS50% DE DESCONtO

ref. A5000.10 - 5000 pontos
50% desconto na 1ª mensalidade

ref. A5000.11 - 5000 pontos
20% de desconto em serviços 

e oferta das 3 consultas de avaliação

ref. A5000.13 - 5000 pontos
Oferta de 1 pão de ló, 

em compras iguais ou superiores a 100€

1 PãO DE lÓ



ref. A5000.14
Oferta de um par de palmilhas personalizadas

Consultório de Podologia Dr. Daniel Martins

ref. A5000.15
Oferta de 12 aulas de pilates matwork  

ou workshop de 8h

PAlMIlHAS PErSONAlIZADAS 12 AUlAS PIlAtES



ref. A5000.16 - 5000 pontos - Oferta de lavagem normal na compra de 4 pneus

lAVAGEM NOrMAl

7% DE DESCONtO

ref. A1000.17 - 7% de desconto em programação própria e operadores nacionais



ref. A5000.18
10% de desconto na compra de artigos de papelaria 

e material escolar (exceto livros)

10% DE DESCONtO

ref. A5000.19
50% de desconto no aluguer 

do insuflável “Castelo Escorrega”
(valor do desconto 65€)

50% DE DESCONtO



10% DESCONtO

ref. A5000.20 - 10% de desconto em ações de formação de ciência experimental

ref. A500.22
Oferta de uma entrada 

no Parque Aquático de Amarante

ENtrADA5€ DE DESCONtO

ref. A5000.21
Um vale de 5€ para descontar nas lojas físicas, 

em compras iguais ou superiores a 20€





rEGUlAMENtO
ECOSHOP

PArA ENtrEGAS DIrEtAMENtE NOS ECOCENtrOS



rEGUlAMENtO DE UtIlIZAÇãO 
DO CArtãO ECOSHOP 
ArtIGO 1º - ENtIDADE PrOMOtOrA
O Cartão Eco Shop é propriedade da Lipor – Serviço Inter-
municipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, en-
tidade a quem cabe definir as condições gerais de acesso.

ArtIGO 2º - OBJEtO
O Cartão Eco Shop é um instrumento de reconhecimento do 
cidadão, pelas boas práticas ambientais promovidas em prol 
do desenvolvimento sustentável do planeta.

ArtIGO 3º - DEStINAtÁrIOS
1. Os destinatários do Eco Shop são todos os cidadãos que pre-
tendam aderir à campanha divulgada no presente regulamento.

2. não poderão beneficiar do Eco Shop e das suas vantagens a 
Equipa de Projeto, os operadores dos ecocentros envolvidos no 
projeto assim como, empresas cujo objetivo seja a área de ges-
tão de resíduos ou atividades similares.

ArtIGO 4º - ADESãO
A adesão ao Eco Shop pode ser efetuada através de formu-
lário em qualquer dos ecocentros aderentes ou através do 
site www.lipor.pt.

ArtIGO 5º - lOCAIS ADErENtES
1. O Eco Shop é válido no Ecocentro da Formiga – Lipor, sito 
em Valongo e ainda no Ecocentro da Cal, sito em Gondomar.

2. As informações sobre os ecocentros aderentes encon-
tram-se disponíveis em www.lipor.pt.

ArtIGO 6º - ACUMUlAÇãO DE PONtOS
1. Os Aderentes ao Eco Shop através das suas ações positivas, 
poderão acumular pontos de forma instantânea, desde que efe-
tuem entregas superiores a três quilos.

2. Caso existam entregas de grandes quantidades de material, o 
aderente, beneficiará de uma análise volumétrica feita pelo ope-
rador do Ecocentro, de forma a compensar o esforço realizado 
com uma acumulação de pontos extra.

ArtIGO 7º - tIPOS DE MAtErIAl
O material entregue e sujeito à acumulação de pontos é o 
seguinte: Baterias, Embalagens Contaminadas, Entulho, 
EPS, Lâmpadas, Madeira, Monstros não Metálicos, Óleos               
Alimentares e Minerais, Papel/Cartão, Pilhas, Plásticos,        
Roupa, REEE, Sucatas, tinteiros e toners, Verdes e Vidro.

ArtIGO 8º - tABElA DE PONtOS
1. Existe uma tabela de cotação de pontos de acordo com os 
vários tipos de material, cabendo à Lipor o direito de alterar 
ou substituir a respetiva tabela de cotação de pontos, devendo 
tais alterações ser comunicadas aos aderentes.

2. Os materiais que beneficiam da acumulação de pontos são:

EPS/Esferovite

8 POntOS

Lâmpadas

Papel/Cartão

REEE (Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos)

Monstros Metálicos/Sucatas

Plásticos/Filme

Baterias

Pilhas

Madeiras

4 POntOS
Vidro

tinteiros e toners

Verdes

OAU (Óleos Alimentares Usados)/
Mineral 2 POntOS

Emb. Contaminadas

1 POntO
Entulho

Monstros não Metálicos

Roupas

3. Os pontos ganhos são acumulados no cartão, sempre que 
este for apresentado nos Ecocentros aderentes.



ArtIGO 9º -  SAlDO DO CArtãO ECO SHOP
O saldo do cartão nunca será revertido em dinheiro.

ArtIGO 10º - trOCA DE PONtOS POr PréMIOS, rEGAlIAS, 
BENEFÍCIOS OU QUAISQUEr PrODUtOS
1. Os clientes podem a qualquer momento solicitar a troca 
de pontos acumulados no cartão, por produtos ou serviços 
constantes em catálogo à data da solicitação.

2. Os prémios, regalias, benefícios ou quaisquer produtos 
deverão estar disponíveis no portal www.lipor.pt e nos eco-
centros aderentes, de forma a que os clientes tenham co-
nhecimento dos mesmos.

3. O catálogo com os prémios, regalias, benefícios ou quais-
quer produtos estão sujeitos a condições de disponibilidade 
no momento da sua requisição.

4. O pedido deverá ser efetuado por email - ecoshop@lipor.pt - 
ou nos ecocentros aderentes.

ArtIGO 11º - PrAZO DE ENtrEGA
Após a solicitação do vale com o produto ou serviço constan-
te do catálogo, a Lipor dispõe de 10 dias úteis para efetuar 
a sua entrega.

ArtIGO 12º - PONtOS EXtrA
A Lipor reserva-se no direito de atribuir, mensalmente, um 
prémio de 100 pontos extra ao cliente que durante esse pe-
ríodo acumular mais pontos.

ArtIGO 13º - EXtrAVIO, rOUBO OU FrAUDE DO CArtãO 
ECOSHOP
1. O uso ou extravio do cartão é da responsabilidade do titu-
lar e/ou portador pelo que a Lipor não se responsabiliza em 
caso de perda ou roubo do mesmo.

2. A Lipor reserva o direito de anular os cartões, assim como 
os respetivos saldos caso seja detetada fraude, utilização 
indevida ou roubo do mesmo.

ArtIGO 14º - PErÍODO DE VIGêNCIA
O presente regulamento vigorará pelo período de duração 
do projeto e qualquer alteração a verificar-se será disponi-
bilizado em www.lipor.pt.

ArtIGO 15º - PArCErIAS
A Lipor reserva o direito de, em qualquer momento, fazer 
alterar a sua lista de entidades parceiras.

ArtIGO 16º - lACUNAS E OU OMISSÕES
no caso de se verificarem lacunas e/ou omissões no pre-
sente regulamento, compete ao Conselho de Administração 
da Lipor se pronunciar sobre as mesmas.







www.lipor.pt


