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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 01 de agosto de 2017 

  

“O Nosso Coração é Verde. Pedalar por Pedrógão Grande!” 

Equipa LIPOR BikeTeam cumpre 4 dias de estrada por 

Pedrogão Grande 

A equipa de ciclismo Lipor Bike Team e os seus parceiros juntaram-se à onda de solidariedade 

de todo o país em ajuda às vitimas do grande incêndio de Pedrógão Grande. 

Este desafio foi promovido pela Lipor Bike Team com o apoio da Lipor, da SEMENTE – 

Associação de Voluntários da Lipor e da Biketreino. 

Quatro atletas da equipa propuseram-se atravessar Portugal a pedalar de Chaves até Sagres 

pela estrada nacional nº 2 num total de cerca de 860 km entre os dias 27 e 30 de julho. E 

conseguiram! Os km percorridos foram convertidos num valor monetário – 1.940€ - entregue 

na corporação dos Bombeiros Voluntários de Pedrogão Grande. 

Pelo caminho fizeram amigos, entre bombeiros e população, que os aplaudiram, acolheram e 

deram os parabéns por tão nobre gesto. Na bagagem levaram conforto a quem dele 

necessitava. Na bagagem trouxeram uma experiência inesquecível, que poderá vir a ser 

repetida! 

 



 

Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

Tel. 229 770 100 

Consultar o Portal www.lipor.pt 
 

2 2 

4 Dias | 11 Distritos | 8 Províncias | 4 Serras | 11 Rios | 31 Concelhos… por uma Causa! 

Ao mesmo tempo esta iniciativa pretende promover a bicicleta como um meio de transporte 

ecológico e com Zero Emissões de CO2 de modo a que cada vez mais seja uma opção viável 

na mobilidade nacional. Em linha com os nossos objetivos estratégicos e visando contribuir, em 

simultâneo, para o cumprimento dos objetivos de politica climática aos níveis da União 

Europeia, de Portugal e da região do Porto, a Lipor compromete-se a continuar a mitigar as 

suas emissões de GEE! 

Mais informações na página oficial da iniciativa: 

https://www.facebook.com/EventosLiporbiketeam/?fref=pb&hc_location=profile_browser

 

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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