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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 3 de janeiro de 2018 

 

 
 

 
 

13.410 ações | 39 países | Parabéns a todos 

 

A edição de 2017 da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos registou novamente números 

recorde: 13.410 ações foram registadas em cerca de 39 países na Europa e além-fronteiras, como 

por exemplo no Brasil! 

Em Portugal Continental e Ilhas foram registadas e dinamizadas mais de 270 ações, sendo que 

173 destas ações foram registadas e dinamizadas na área da LIPOR. 

A todos os que participaram, o nosso muito obrigado por se juntarem a este projeto e levarem 

mais longe a temática da Prevenção através da sensibilização das comunidades em que estão 

inseridos! 

 

Só desta forma é possível chamar a atenção para a problemática da produção de resíduos e 

contrariar esta tendência crescente da sociedade atual. 
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Até à próxima edição façam da Prevenção um hábito do dia-a-dia e se não participaram nesta 

edição façam-no em 2018! 

 

Consultem o nosso Portal - http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/ - e inspirem-

se. Verão que as ações de prevenção não têm que ser complexas ou dispendiosas! A Prevenção 

está nos pequenos gestos do nosso quotidiano! 

 

Veja, ainda, o filme representativo das iniciativas dinamizadas na área da LIPOR em 

https://www.lipor.pt/pt/galerias_videos/index.php?id=126 ou no nosso Facebook em 

https://www.facebook.com/LiporGestaoResiduo/ 

 

A todos, esperamos contar com a vossa participação na edição de 2018! 

 

 

  

http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/
https://www.lipor.pt/pt/galerias_videos/index.php?id=126
https://www.facebook.com/LiporGestaoResiduo/
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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. 

 


