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LIPOR publica Relatório de Sustentabilidade 

e Relatório & Contas 2017 

 

A LIPOR publica o Relatório de Sustentabilidade e o Relatório e Contas, pelo 14º ano 

consecutivo, reportando o ano civil de 2017. Desde a primeira edição em 2004, que a 

publicação dos seus relatórios tem uma periodicidade anual. 

 

O mote para a edição de 2018 é: “Gerir com Responsabilidade é a nossa Identidade”, como 

resultado do compromisso assumido pela LIPOR com o desenvolvimento sustentável, 

refletindo-se nos resultados da sua atividade alcançados ao nível económico, social e 

ambiental. 

 

Como tem vindo a ser hábito, a LIPOR validou o seu Relatório de Sustentabilidade pela Global 

Reporting Initiative (GRI), que foi elaborado de acordo com as GRI Standards: opção essencial. 

Por sua vez, a verificação externa e independente, foi assegurada pela 

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, LDA, 

garantindo fiabilidade e veracidade do reporte, confiabilidade que a LIPOR tanto privilegia 

neste tipo de documento. 

 

A edição destes importantes documentos é para a LIPOR e os seus Municípios associados o 

reforço do compromisso com os princípios de transparência e de envolvimento com as Partes 

Interessadas.  
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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. 

 

 

 


