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Parcerias (im)prováveis Lipor 
 
A Lipor e os seus municípios associados, têm trabalhado no sentido de atuar como 
catalisadores de mudança, utilizando um conjunto de políticas, programas e estratégias que 
promovam e estimulem o avanço da sua área de intervenção na direção de um futuro mais 
sustentável, encarando os Resíduos como Recursos. 
 
A Lipor criou, assim, a sua Estratégia de Prevenção de Resíduos, em estreita colaboração 
com os Municípios Associados. Constituída por variadas ações, a Estratégia, suporta-se na 
criação de Parcerias, cimentando a criação de sinergias com Entidades, de cariz mais 
ambiental, social ou económico, cujo trabalho é reconhecido pela Lipor como promotor da 
circularidade, de um melhor aproveitamento dos recursos, levando a um efetivo 
prolongamento da vida útil dos materiais. 
 
A iniciativa Parcerias (Im)prováveis Lipor pretende dar a conhecer o trabalho destes 
parceiros e os rostos das pessoas que os movem, fomentando um envolvimento cada vez 
mais forte da Comunidade e o despertar da consciência coletiva para a necessidade de 
tomar medidas para reduzir o desperdício de recursos e abrir caminho à criação de 
tendências associadas à implementação de práticas “multi-R” – Repensar, Redesenhar, 
Reparar, Remanufaturar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar… Re- imaginar! 
 
Siga-nos nas redes sociais e no portal Lipor e conheça as Parcerias (Im)Prováveis em: 
https://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/parcerias-im-provaveis/ 
 
 
Parcerias (Im)prováveis LIPOR: Para ir depressa vai sozinho, para ir mais longe faz-te 
acompanhar (dos melhores)! 
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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. 

 


