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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 26 de novembro de 2018 

 

 

 
Em 2018 a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) decorreu entre os dias 17 e 

25 de novembro.  

 

Uma das ações mais emblemáticas e pioneiras da Semana Europeia da Prevenção foi a “Rua 

100 publicidade”. 

 

Assim, a LIPOR, a Câmara Municipal de Valongo e a Junta de Freguesia de Ermesinde 

selecionaram a Rua Padre Avelino de Assunção (junto à Igreja de Ermesinde) para ser a 

primeira “Rua 100 publicidade” da Freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo. 

 

A inauguração da rua decorreu no passado dia 24 de novembro pelas 11h00 e contou com a 

presença da senhora Vice-presidente Ana Maria Rodrigues e o senhor Vereador Paulo Ferreira 

em representação da Câmara Municipal de Valongo e do senhor Presidente, João Morgado em 

representação da Junta de Freguesia de Ermesinde. 

 

Em 2017 foram produzidas na área da LIPOR cerca de 15.500 toneladas de resíduos de 

prospetos e folhetos publicitários. 

Esta produção equivale a: 

- 155.000 árvores abatidas; 

- 7.750.000 litros de água utilizados; 

- Um consumo de energia correspondente a 775.000 lâmpadas. 

 

Urge reduzir esta produção de papel que nos chega diariamente por correio e muitas vezes vai 

diretamente para reciclar! 
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Sobre a Semana da Prevenção   

 

A semana Europeia da prevenção de resíduos (EWWR) é uma iniciativa que promove a 

implementação de ações de sensibilização sobre a gestão sustentável dos recursos e dos 

resíduos durante uma única semana. 

Incentiva um vasto grupo de atores (autoridades públicas, empresas privadas, sociedade civil, 

bem como os próprios cidadãos) a envolverem-se. 

A LIPOR associou-se a esta iniciativa desde a primeira edição, estando a decorrer a 10.ª edição. 

Na área de influência da LIPOR foram registadas 222 ações em todos os municípios e em todas 

as categorias, o que corresponde a 39% do total de ações a nível nacional. 

No restante território (continente e ilhas) foram registadas 343 ações, perfazendo um total 

nacional de 565 ações registadas. 

 

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. 

 


