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Hoje os 8 municípios da LIPOR já servem 184 mil cidadãos com a recolha 

seletiva Porta-a-Porta Residencial 
 

No primeiro semestre de 2020 e nas zonas de recolha seletiva porta-a-porta residencial 
recebemos 6.222 toneladas de materiais (papel, plástico e vidro) entregues para reciclagem 
(mais 27,7% que no primeiro semestre de 2019) e 849 toneladas de biorresíduos (558 
toneladas de resíduos alimentares, mais 58,3% que no primeiro semestre de 2019 e 291 
toneladas de resíduos verdes, mais 65,7% que no primeiro semestre de 2019). Estes 
crescimentos representam mais 1670 Toneladas de resíduos recicláveis relativamente ao 
período homologo, o que demonstra a importância e a comodidade deste projeto. 
 
Assim, mesmo com todos os problemas causados pela pandemia do COVID19, os Cidadãos 
cumpriram com os objetivos de aumentarem a reciclagem dos seus resíduos, evitando, deste 
modo, o consumo desnecessário de matérias-primas virgens. 
 
O nosso Obrigado a todos quantos estão a aderir à boa prática da reciclagem. 
 
Estes valores são fruto do forte investimento e da aposta que a LIPOR e os Municípios 
associados têm desenvolvido, com vista a aumentar a quantidade de materiais a enviar para 
reciclagem. 
 
Neste momento, nos 8 Municípios da LIPOR, 184.000 cidadãos já têm à sua disposição um 
serviço dedicado de recolha seletiva à porta de casa, mais 10% que no primeiro semestre de 
2019, o que garante a qualidade e simplifica a reciclagem dos resíduos. 

file:///C:/Users/PaulaMendes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3CRCVE8W/www.lipor.pt


 

 

Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

229 770 100 

www.lipor.pt 
 

2 

 

Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 229 770 100 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 

 
 
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. 
 

file:///C:/Users/PaulaMendes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3CRCVE8W/www.lipor.pt
mailto:sonia.pereira@lipor.pt%7C
mailto:fatima.nogueira@lipor.pt

