
 

 

 

 
 

Vila do Conde - Recolha seletiva porta-a-porta de resíduos chega aos 
Prédios em altura 
 

Vila do Conde, 22 de julho de 2021: 
 
Arranca uma nova fase da recolha seletiva porta-a-porta de resíduos seletivos de embalagem 
em Vila do Conde, passando este serviço a abranger prédios em altura, representando cerca de 
400 habitações - na zona nascente da cidade e na zona das Caxinas. O processo de sensibilização, 
que termina hoje, visa apresentar o sistema e disponibilizar aos cidadãos os meios necessários 
para assegurar o sucesso da iniciativa. 
 
Nesta fase do projeto “Reciclar é Dar+”, cada conjunto habitacional será equipado com 
contentores exclusivos e de proximidade, para a reciclagem de embalagens de papel/cartão, de 
plástico/metal e de vidro e resíduos alimentares. 
 
Com a implementação deste sistema de recolha, + cómodo, + próximo, + funcional e + 
sustentável, reciclar é cada vez mais fácil. 
 
Como forma de envolvimento da população a abordagem passará, também, pela dinamização 
de ações de sensibilização e ativação local, onde as equipas técnicas utilizam metodologias de 
envolvimento da comunidade para promover a adesão a este novo serviço.  
 
 

Mais informações: https://www.lipor.pt/darmais/ 
 
 
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 
Dossier de Imprensa LIPOR: https://www.lipor.pt/pt/media/dossier-de-imprensa/ 
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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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