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Comunicado de Imprensa 
 

12 de outubro de 2020 
 

 
 

LIPOR e os Municípios Associados comemoram 15 anos de Valorização 
dos Solos com Ciclo de Webinares 
 

Serão dinamizados 4 Webinares sobre a temática da Valorização Orgânica. 
 
 
No ano em que a Central de Valorização Orgânica da LIPOR comemora 15 anos de existência, 
a LIPOR e os Municípios Associados, prepararam um Ciclo de Webinares dedicados à temática 
da Valorização Orgânica intitulado "Biorresíduos: Novos Desafios, Novas Soluções”. 
 
Este Ciclo de Webinares decorrerá durante o mês de outubro, e pretende dar a conhecer 
temas tão interessantes como o tratamento na fonte, programas de compostagem caseira e 
comunitária e compostagem de verdes. 
 
Os dois primeiros serão já nos dias 13 e 14 de outubro e os restantes a 20 e 21 de outubro. 
 
As temáticas abordadas serão: 
 
13|out. – Pela Prevenção e Sem Desperdício 
14|out. – Quando os Biorresíduos ficam onde estão 
20|out. – Recolher para Devolver: Qualidade e Eficiência na Recolha Seletiva 
21|out. – Tratamento Centralizado: Para uma Valorização de Biorresíduos de Excelência 
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OS temas serão abordados por oradores nacionais e estrangeiros que partilharão as suas 
experiências e resultados obtidos nesta área. 
 
 
Os programas e inscrições já estão disponíveis em  
https://www.lipor.pt/pt/noticias/detalhes.php?id=106987. 
 
Consulte e inscreva-se! 
 
Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 939 770 271 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
Portal LIPOR: www.lipor.pt 
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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. 
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