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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 09 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

Mais de 5 toneladas de materiais recicláveis recolhidas no 

âmbito do “V Concurso de Reciclagem da Queima das Fitas do 

Porto 2017” 

A Federação Académica do Porto em parceria com a Câmara Municipal do Porto e com a 

LIPOR lançou o V Concurso de Reciclagem - "Recicla Papel e Plástico, Ganha uma 

Barraquinha na Queima das Fitas do Porto 2017", dirigido às suas Associações de 

Estudantes federadas. 

O concurso teve como objetivo promover a sustentabilidade ambiental, através da 

promoção da reciclagem de materiais, nomeadamente papel, cartão e plástico por parte dos 

estudantes, atribuindo aos vencedores o valor do espaço de uma barraquinha nas Noites da 

Queima. 

A Câmara Municipal do Porto em estreita colaboração com a LIPOR recolheu no total 5,4 

toneladas de material reciclável, sendo 3,8 toneladas da fração papel/cartão e 1,6 toneladas 

da fração embalagens de plástico e metal. 

Nos 3 primeiros lugares ficaram as seguintes Associações de Estudantes: 

1º - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (3440 Kg) 

2º - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (1540 Kg) 

3º - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (220 Kg)  

Ao todo participaram 8 Associações de Estudantes (Faculdade Psicologia e Ciências Educação 

Universidade Porto, Associação Académica da Universidade Lusíada do Porto, Escola Superior 

Tecnologia Saúde Porto, Faculdade Engenharia Universidade Porto e Faculdade Farmácia 

Universidade Porto). 
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Próximas iniciativas da Lipor 

 

Data 

 

Iniciativa Local/Hora 

09 a 17 de 

maio 

Academia LIPOR 

Estratégias para a Gestão 

Sustentável de Resíduos Urbanos 

Academia LIPOR 

Ermesinde 
http://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/formacao-

geral/estrategias-para-a-gestao-sustentavel-de-residuos-

urbanos/  

12 de maio 

Compostagem Caseira - GRATUITO 

MAR SHOPPING (Matosinhos)* 16h00 - 

19h00 
http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-

formiga/compostagem-caseira/terra-a-

terra/particular/inscricoes-terra-a-terra/  

13 de maio 

14 de maio 

15 a 21 de 

maio 
Bioblitz 2017 

Fundação de Serralves 

Porto 
https://www.serralves.pt/pt/actividades/bioblitz-serralves-

2017/  

16 de maio Compostagem Caseira - GRATUITO 

Junta de Freguesia de Fornelo 

(Vila do Conde) 

18h30 – 20h00 
http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-

formiga/compostagem-caseira/terra-a-

terra/particular/inscricoes-terra-a-terra/ 

17 de maio Compostagem Caseira - GRATUITO 

Junta de Freguesia de Vairão 

(Vila do Conde) 

18h30 – 20h00http://www.lipor.pt/pt/educacao-

ambiental/horta-da-formiga/compostagem-caseira/terra-a-

terra/particular/inscricoes-terra-a-terra/ 

18 de maio Compostagem Caseira - GRATUITO 

Junta de Freguesia de Guilhabreu 

(Vila do Conde) 

18h30 – 20h00 
http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-

formiga/compostagem-caseira/terra-a-

terra/particular/inscricoes-terra-a-terra/ 

20 de maio Sábados Verdes em Família 
LIPOR – Baguim do Monte 

http://www.lipor.pt/pt/servicos/visitas/sabados-verdes-em-

familia/  

 

* mini-curso com a duração 30 minutos (aproximadamente) 

 
 

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 
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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. 


