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“Feira Limpa, Compras com Gosto!” é o mote do novo projeto de 
Recolha Seletiva da LIPOR 
 
O Município da Póvoa de Varzim e a LIPOR lançaram ontem um projeto piloto e pioneiro de 
Recolha Seletiva na Feira de Aver-o-mar, em conjunto com a União de Freguesias de Aver-o-
mar, Amorim e Terroso, que visa melhorar a gestão de resíduos da mesma. 
 
Queremos que a Feira seja um exemplo de boas práticas na gestão de resíduos, 
proporcionando um espaço agradável e atrativo para o comércio e para quem a visita, através 
da reciclagem e da limpeza do respetivo recinto. 
 
Neste dia de lançamento, foram distribuídos por todos os feirantes sacos amarelos e azuis 
para a separação de embalagens de plástico e de papel/cartão na sua própria banca, para 
serem posteriormente colocados, quando cheios, nos contentores disponibilizados no recinto 
da Feira. A par desta entrega, realizaram-se ações de sensibilização, esclarecendo sobre todos 
os passos para a correta reciclagem.  
 
Como incentivo às boas práticas, os feirantes, cumprindo as regras definidas, habilitaram-se a 
um sorteio que os premiará com uma mensalidade gratuita.  
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“Feira Limpa, Compras com Gosto!” é um projeto que soma vantagens para todos, para os 
feirantes e para os clientes, que usufruem de um espaço mais agradável, e para o Bom 
Ambiente, fim último de mais uma iniciativa da LIPOR, em parceria com os municípios. 
 
 
 
 
Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 939 770 271 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
Portal LIPOR: www.lipor.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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