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Lipor assina Compromisso Global para uma Nova Economia do Plástico, 

pela Fundação Ellen MacArthur 

 

Contribuindo para "Uma Visão para a Economia Circular dos Plásticos” a Lipor assinou a 17 de 

setembro de 2018, em sede de Conselho de Administração, um compromisso com a Estratégia 

de Plásticos e Plásticos de Uso Único, oportunamente já divulgado. 

Esta declaração esteve na base para a submissão ao Compromisso Global por uma Nova 

Economia do Plástico, da Fundação Ellen MacArthur. O Compromisso Global da Nova Economia 

do Plástico, é liderado pela Fundação Ellen MacArthur, em colaboração com a ONU Meio 

Ambiente, e foi oficialmente divulgado na Conferência Our Ocean, em Bali. 

Como signatária, a LIPOR faz parte das 250 organizações que assinaram este compromisso a 

nível mundial, cujo objetivo geral é criar “uma nova realidade” para as embalagens plásticas. 

Saiba mais sobre o envolvimento da Lipor na Economia Circular: https://www.lipor.pt/pt/a-

lipor/o-negocio/economia-circular-residuo-como-recurso/ 

 

  

https://www.lipor.pt/fotos/editor2/Diversos/2018/press_release_economia_plasticos.pdf
https://www.lipor.pt/pt/a-lipor/o-negocio/economia-circular-residuo-como-recurso/
https://www.lipor.pt/pt/a-lipor/o-negocio/economia-circular-residuo-como-recurso/
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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. 

 

 


