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LIPOR apresenta “Estudo de Indicadores da Economia Circular – Um 
Contributo Nacional” 
 
A Sustentabilidade nunca esteve tanto na ordem do dia e fruto do contexto que hoje todos 
vivenciamos, falar em Economia Circular é crucial para moldar o nosso futuro! 
A implementação de modelos circulares está em forte ascensão a nível mundial, mas a 
medição do seu progresso (ainda) é um desafio. 
 
A LIPOR, consciente desta necessidade, tomou a iniciativa de desafiar e congregar um 
conjunto alargado de entidades públicas e privadas, e sob a assessoria técnica prestado pela 
EY-Parthenon, foi desenvolvido o “Estudo de Indicadores da Economia Circular”. 
 
Esta Apresentação Pública, que terá lugar no dia de hoje, dia 2 de julho às 16h00, será 
realizada em formato virtual e conta com a presença de Sua Excelência a Senhora Secretária 
de Estado do Ambiente Dr.ª Inês dos Santos Costa. 
 
Nesta importante Apresentação, que surge para potenciar a medição da circularidade, será 
apresentada uma proposta para robustecimento e enriquecimento das estatísticas 
atualmente disponíveis bem como uma proposta detalhada de possíveis indicadores  
 
Para enriquecer o debate nesta matéria, o programa conta com as participações da Agência 
Portuguesa do Ambiente, a Direção Geral das Atividades Económicas, o Instituto Nacional de 
Estatística e ainda com uma mesa redonda de representantes da ANI, BCSD e CIP. 
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Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 229 770 100 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
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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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Press Release 

 
July 2, 2020 

 

 
 

 
LIPOR presents "Study of Circular Economy Indicators - A National 
Contribution" 
 
Sustainability has been on the agenda and the actual context, talking about Circular Economy 
is crucial to shape our future! 
The implementation of circular models is being rise all over the world but measuring their 
progress (still) is a challenge. 
 
LIPOR took the initiative to challenge and bring together a wide range of public and private 
Entities, and under the technical advice provided by EY-Parthenon, the “Study of Circular 
Economy Indicators” was developed. 
 
This Public Presentation, which will take place today, July 2 at 4:00 pm, will be held in virtual 
format and will be attended by the National Secretary of State for the Environment, Inês dos 
Santos Costa. 
 
In this important Presentation, to enhance the measurement of circularity, a proposal will be 
presented to strengthen and enrich the statistics currently available as well as a detailed 
proposal of possible indicators. 
 
To enrich the debate on this matter, the program has the participation of the Portuguese 
Environment Agency (APA), the Directorate General for Economic Activities (DGAE), the 
National Statistics Institute (INE) and also with a round table of representatives from ANI, 
BCSD and CIP. 
 
 
 
 

file:///C:/Users/PaulaMendes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3CRCVE8W/www.lipor.pt


 

 

Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

229 770 100 

www.lipor.pt 
 
 

2 

 
For more information contact: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | +351 229 770 100 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | +351 910 738 139 
 
www.lipor.pt 
www.semente.com.pt 
www.ferrovialservicos.pt 
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About LIPOR 
 
 
LIPOR is the entity responsible for the management, recovery and treatment of urban waste 
produced by the associated Municipalities: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 
Varzim, Valongo and Vila do Conde. 
 
LIPOR annually treats about 500 thousand tons of urban waste produced by 1 million inhabitants. 
Based on modern urban waste management concepts, LIPOR has developed an integrated strategy 
for the recovery, treatment and confinement of urban waste, based on three main components: 
Multimaterial Recovery, Organic Recovery and Energy Recovery, complemented by a Sanitary Landfill 
for receiving the discards and previously prepared waste. 
 
By clearly assuming that waste management is carried out from the perspective of the resource, 
LIPOR signs all efforts in its most appropriate valuation, an approach that is based on the projection of 
a circular business model, and is supported by demonstration projects on the circular support 
practices. 
 
The Organization's performance allows it to consolidate a position that is advocated for the creation 
of value in the production cycle, characterized by the reintroduction of “waste” as a “resource” in the 
value chain. 
At the national level, LIPOR intends to promote the Circular Economy theme, through the sharing of 
new strategies and the search for more effective solutions. 
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