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Comunicado de Imprensa 

 

13 de novembro de 2018 

 

 
 

 

Lipor Promove Extensão do Festival Internacional de Cinema Ambiental CineEco em 

colaboração com a Universidade do Porto 

 

A Lipor e os seus Municípios Associados, em parceria com a Universidade do Porto, vai 

promover entre 22 e 25 de novembro, uma Extensão do CineEco. Considerado um dos mais 

antigos e o único festival de cinema ambiental em Portugal, o Festival Internacional de Cinema 

Ambiental terá como palco a Reitoria da U.Porto (Praça Gomes Teixeira, aos Clérigos). 

 

Esta extensão é resultado do Protocolo de Colaboração, estabelecido entre a Lipor e o 

Município de Seia. O CineEco realiza-se desde 1995, por iniciativa do município de Seia, e 

apresenta as mais recentes produções nacionais e internacionais sobre temáticas ambientais. 

 

As sessões são gratuitas e abertas ao público em geral. Cada sessão será seguida de uma 

tertúlia, com um moderador, para promover o debate e a troca de ideias relativamente aos 

filmes exibidos e às temáticas abordadas. 

 

Durante a Extensão do CineEco na Universidade do Porto, haverá também um espaço dedicado 

aos mais novos, aproveitando a enorme riqueza de filmes de animação exibidos na edição 

de 2018 do CineEco, em Seia. 
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A complementar a exibição dos filmes de animação será organizada uma atividade de 

sensibilização ambiental para os mais novos com atividades e jogos ambientais e com o 

Reu2Arte. 

 

 

Saiba mais sobre a Extensão Lipor: 

www.lipor.pt/pt/cineeco 

 

Saiba mais sobre o Festival CineEco: 

www.cineeco.pt 

 

  

http://www.lipor.pt/
http://www.cineeco.pt/
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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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Sobre a Universidade do Porto 

 

 

Fundada em 1911, a Universidade do Porto é uma instituição de ensino e investigação científica 

de referência em Portugal, figurando hoje entre as 150 melhores universidades europeias 

nalguns dos mais importantes rankings internacionais do Ensino Superior. 

 

Combinando um ensino de qualidade, focado nas vocações individuais e nas necessidades do 

mercado, com o estatuto de maior “berço” científico de Portugal, a U.Porto é uma instituição 

empenhada em traduzir em mais-valias para a sociedade o talento e a inovação que povoam 

as suas 14 faculdades, uma escola de negócios e os 49 centros de investigação.  

 

Atualmente, a U.Porto conta com cerca de 32 mil estudantes, dos quais mais de 5000 são 

internacionais, 2.400 professores e investigadores e 1500 funcionários.  

 

Fazendo da abertura à comunidade e ao tecido empresarial um dos seus vértices estratégicos, 

a U.Porto é também um importante motor de desenvolvimento económico, social, cultural, e 

científico no Norte de Portugal e no país em geral. 
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Sobre o CineEco 

 

 

O CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, é o único 

festival de cinema em Portugal, dedicado à temática ambiental, no seu sentido mais 

abrangente, que se realiza em Seia, anualmente em outubro e de forma ininterrupta, desde 

1995, por iniciativa do Município de Seia. 

 

Trata-se de um festival que decorre na Casa Municipal da Cultura de Seia e no CISE – Centro 

de Interpretação da Serra da Estrela e que já ganhou grande prestígio internacional, 

concorrendo habitualmente mais de 600 documentários, oriundos de mais de 30 países. 

 

O formato do certame assenta num conjunto de atividades desenvolvidas ao longo de 8 dias e 

nelas se incluem diversas atividades paralelas, como sejam conferências, concertos, workshops, 

exposições, para além da secção competitiva e vários ciclos de cinema. 

 

O CineEco oferece ao público em geral um cinema de qualidade e cinematografias pouco 

conhecidas e alternativas em relação ao mercado tradicional. 

 

O Festival procura cativar novos públicos, sensibilizando-os para o cinema, a sua história e a 

sua estética. Para além do público em geral, têm sido atraídos às salas de cinema milhares de 

crianças e jovens do concelho e região envolvente, bem como turistas que visitam a serra da 

Estrela. 

 


