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LIPOR na vice-presidência da ACR+ 

Novo Conselho de Administração reconduz Iain Gulland, CEO da Zero 
Waste Scotland na missão de impulsionar a Economia Circular 
 
 
Os membros do ACR + renovaram a sua confiança em Iain Gulland, elegendo-o para um novo 
mandato de dois anos à frente da Associação. 
 
Nestas eleições para o Conselho de Administração da ACR+ a LIPOR, na pessoa de Fernando 
Leite, foi eleita para a Vice-Presidência, num mandato de dois anos. 
 
Adaptando-se à situação atual e procurando manter o distanciamento social, a Assembleia 
Geral da ACR+ decorreu on-line com a presença de mais de 90 membros da rede, de todos 
os cantos da Europa. Este evento estava previsto ser realizado, originalmente, em 
Edimburgo nas instalações da Zero Waste Scotland. 
 
No entanto, da mesma forma, esta foi uma grande oportunidade para se discutirem as 
próximas atividades e orientações da rede. Ao longo dos últimos anos a ACR+ concentrou as 
suas atividades no papel das autoridades públicas e na integração de uma abordagem 
multissetorial no debate sobre sustentabilidade. Assim é natural a defesa do estreito vínculo 
entre economia circular e as alterações climáticas. Na ACR+ estamos convictos que a 
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circularidade é um pré-requisito para a neutralidade climática e por isso continuaremos a 
dedicar toda a energia para tornar a Economia Circular uma realidade. 
A campanha “Mais circularidade e menos carbono” lançada no ano passado pelo 25º 
aniversário da rede é o exemplo prático do envolvimento da ACR+. 
 
 
Esta campanha e outras iniciativas, como uma pesquisa sobre o impacto do COVID-19 nos 
sistemas de gestão de resíduos ou projetos para promover um futuro sustentável para as 
ilhas, mostram a vitalidade da Associação. 
 
Um momento chave desta Assembleia Geral on-line foi a renovação do Conselho de 
Administração da ACR+. As cidades de Génova, Odense, região metropolitana do Porto 
(LIPOR), SERIT - Serviços para o território do Verona (Verona), Haia, bem como a província 
de Fryslân, região autônoma da Sardenha, região de Arnhem-Nijmegen, região de Bruxelas, 
a Catalunha (ARC), a região de Midlands Oriental (EMRWO), a região do País do Loire, a Zero 
Waste Scotland e a Wasteserv Malta foram eleitos membros do Conselho de Administração 
da ACR+ até junho de 2022. 
 
Depois da eleição, Iain Gulland, reconduzido Presidente da ACR+ referiu: “Estou muito 
satisfeito e orgulhoso de ser reeleito Presidente do ACR+. Agora, mais do que nunca, o 
planeta precisa de ações para combater as alterações climáticas e recuperar para melhor 
depois da pandemia global, e a ACR+ provou ser uma rede extremamente eficaz para os 
membros compartilharem e colaborarem na realização de ações práticas no terreno para 
reduzir o desperdício e acelerar a economia circular. O nosso objetivo agora é desenvolver o 
nosso papel de liderança na mudança para a Economia Circular na Europa e mais além, 
mostrando as melhores práticas e fornecendo apoio a muito mais regiões e municípios, para 
que eles também tenham a confiança de adotar novos abordagens para reduzir o 
desperdício e cumprir metas mais amplas das alterações climáticas." 
 
Juntamente com os 14 membros do Conselho de Administração, com muito trabalho 
realizado e na vanguarda do desenvolvimento e a experiente equipe do Secretariado em 
Bruxelas, a ACR+ continuará o caminho seguro em direção ao seu objetivo de colocar a 
economia circular como um pré-requisito para a neutralidade climática. 
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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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LIPOR elected Vice President of ACR+ 

New Board of Directors leads Iain Gulland, CEO of Zero Waste Scotland 
in the mission of boosting the Circular Economy 

 
ACR+ members renewed their confidence in Iain Gulland by electing him for another two-
year mandate at the head of the network. 
 
In these elections for the Board of Directors of ACR+, LIPOR, in the person of Fernando Leite, 
was elected to the Vice-Presidency. 
 
Adapting to the current situation keeping everyone on a social distancing mode, it is online 
and from every corner of Europe and beyond that ACR+ members gathered today for their 
annual General Assembly. The event – originally to be hosted in Edinburgh by Zero Waste 
Scotland – was nonetheless a great opportunity for the over 90 members of the network to 
discuss the upcoming activities and orientations of the network. 
 
For already several years, ACR+ focused its activities on pushing for a stronger role of public 
authorities and integrating a multistakeholders approach in the debate on sustainability and 
has been advocating for making the link between circular economy and climate change. 
Following its conviction that circularity is a pre-requisite for climate-neutrality, ACR+ will keep 
devoting its energy to make both circularity and climate-neutrality a reality. This means seeing 
the big picture but also applying a territorial hierarchy and working at local level. The More 
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circularity, less carbon campaign launched last year for the 25th anniversary of the network 
crystallizes the network’s engagement. 
 
This campaign as well as other activities such as a survey on the impact of COVID-19 on waste 
management systems or activities to build a sustainable future for islands are bringing forward 
solutions that the network hope will be taken into consideration in the green recovery that is 
nowadays widely discussed. To rebuild our economies and systems shaken by the pandemic, 
we must maintain the Green Deal in the centre of European politics for the upcoming years. 
 
A key moment of this online General Assembly was the renewal of ACR+ Board of Directors. 
The cities of Genoa, Odense, Porto Metropolitan area (LIPOR), SERIT – Servizi per l'igiene del 
territorio (Verona), The Hague, as well as Province of Fryslân, Autonomous Region of Sardinia, 
Arnhem-Nijmegen region, Brussels region, Catalonia (ARC), Eastern-Midlands Region 
(EMRWO), Pays de la Loire region,  Zero Waste Scotland and Wasteserv Malta have been 
elected as members of ACR+ Board of Directors until June 2022. 
 
Commenting on his nomination, Iain Gulland, ACR+ President, said: “I am delighted and proud 
to be re-elected President of ACR+. Now more than ever the planet needs action to tackle 
climate change and build back better after the global pandemic, and ACR+ has proven to be 
an extremely effective network for members to share and collaborate on the delivery of 
practical actions on the ground to reduce waste and accelerate the circular economy. Our aim 
now needs to be about developing our leadership role further in the shift to the Circular 
Economy across Europe and beyond, through showcasing the art of the possible and providing 
practical support to many more regions and municipalities so they too have the confidence to 
adopt new approaches to reducing waste and meeting wider climate change targets.” 
 
Together with a Board of Directors rich of 14 members and the experienced Secretariat team 
in Brussels, he will drive ACR+ towards its objective of placing circular economy as a 
prerequisite to climate neutrality. 
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About LIPOR 

 

 

LIPOR – Intermunicipal Waste Management of Greater Porto is responsible for the management, 

recovery and treatment of the Municipal Waste produced in the eight associated municipalities: 

Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo and Vila do Conde. 

Was founded in 1982 as a Municipalities Association and it has implemented an integrated waste 

management, recovered, developed and built infrastructures and organised awareness campaigns for 

the population. 

 

Every year, Lipor treats about 500,000 tons of municipal waste - MW - that are produced by about 1 

million inhabitants. 

 

Based on modern MW management concepts that stand for the implementation of integrated systems 

and reduction of waste disposal in landfills, Lipor has developed an integrated strategy for the recovery, 

treatment and confinement of MW, based on three main areas: Multi-material Recovery, Organic 

Recovery and Energy Recovery, which are complemented by a Landfill where rejected and previously 

prepared waste is sent to. 

The motto of LIPOR's strategy - Towards Sustainability - depicts a sustainable management, that 

combines the three main principles of Sustainable Development and defines LIPOR's current and future 

action. We are proud of our past, satisfied with the present, honoured to think of and imagine the 

future! 
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