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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 28 de setembro de 2017 

 

 

 
 

Dá-lhe uma Nova Vida! 

Semana Europeia da Prevenção 2017 

 
Decorreu no dia 26, no Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, em Gondomar, o 

Programa de Formação para o Desenvolvimento da Semana Europeia da Prevenção 2017, 

que contou com a presença do Administrador da LIPOR do município de Gondomar, José 

Fernando Moreira. 

Participaram nesta ação 34 pessoas, representando diferentes setores da sociedade. 

 

Esta iniciativa foi destinada a todos os proponentes de ações para a Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos e assenta na necessidade de promover e divulgar boas práticas entre 

os parceiros e explicar a vertente mais operacional da Semana. 

 

Em 2017 a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) decorrerá entre os dias 18 e 

26 de novembro. Este ano, o tema central da Semana é a Reutilização & Recuperação: dá-

lhe uma nova vida! Este é um tema com o qual nos deparamos diariamente e por isso será o 

foco da EWWR 2017. 

 

Na edição de 2016, na área de influência da Lipor foram registadas 143 ações que foram 

dinamizadas durante toda a Semana nos vários municípios da Lipor e abrangendo diferentes 

públicos-alvo. 

Registe já as suas ações e ajude-nos a ultrapassar estes valores em 2017! 

 

Diversas Entidades participaram nesta edição, entre elas a ANA Aeroportos; os Municípios 

Associados da LIPOR; Juntas de Freguesia; Escolas; Cidadãos individuais; Associações; Hospital 

Pedro Hispano, entre outras. 
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As inscrições e o registo de ações estarão abertos entre 1 de setembro e 03 de novembro 

de 2017. 

 

Para mais informações sobre a EWWR 2017 e para inscrever as suas ações, consulte o Portal da 

Lipor em: 

http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/prevencao/semana-europeia-da-prevencao-de-

residuos-ewwr-2017/ 

 

Em caso de dúvidas, por favor contacte Rita Rebelo – rita.rebelo@lipor.pt ou a Rosa 

Veloso – rosa.veloso@lipor.pt ou pelo telefone 229 770 100. 

 

 
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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