
 

 
 

 

Resíduos recolhidos reverterão a favor dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Gondomar 

 

Recolha seletiva porta-a-porta 

avança em 4 zonas do município 

de Gondomar  

 

 

Gondomar, 26 de março de 2018:  

Foi apresentada hoje, dia 26 de março, o projeto de recolha multimaterial porta-a-porta, no 

município de Gondomar. O novo circuito de recolha seletiva decorrerá, regularmente, no setor 

residencial e também no de serviços, nas seguintes zonas do município: Areias e Alto Soutelo 

(Rio Tinto), Manariz e Portelinha (Fânzeres), Cooperativa dos Funcionários Judiciais (S. Cosme) 

e Vila Verde e CH. Mineiro (S. Pedro da Cova).  

 

A implementação deste novo sistema será precedida da distribuição de equipamentos de 

contentorização para recolha dedicada das várias frações (papel/cartão, plástico/metal, vidro e 

indiferenciados, a cada um dos fogos abrangidos, em simultâneo com uma ação de 

sensibilização, que irá introduzir e apelar a uma correta separação, informar sobre a 

periodicidade da recolha, procedimentos de deposição, bem como sobre as mais-valias deste 

novo sistema, nomeadamente o apoio a causas sociais.  

 

Com o mote “Reciclar é dar +”, a ação baseia-se numa abordagem positiva por contacto pró-

ativo, também porta-a-porta, pela qual se somam e apresentam vantagens individuais (funcionais 

e financeiras) e sociais de adesão a este sistema específico de recolha de resíduos urbanos: 

proximidade, comodidade, sustentabilidade e solidariedade, uma vez que os resíduos recicláveis 

recolhidos reverterão a favor das Associações dos Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Gondomar. A ação foi, igualmente, antecedida por um momento de ativação com a entrega de 

informação aos cidadãos.  

 

Mais informações: https://www.lipor.pt/darmais/ 
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A maior eficiência deste novo sistema – que permite menor frequência de recolha e uma maior 

qualidade dos fluxos – configura-se como um importante investimento de alavancagem de 

poupanças públicas e privadas na gestão dos resíduos urbanos, tendo igualmente em vista as 

metas preconizadas para o país no PERSU 2020. A ação de sensibilização irá dar suporte à 

implementação de circuitos de recolha seletiva porta-a-porta nos municípios abrangidos pela 

LIPOR, em cerca de 25 mil fogos sinalizados – maioritariamente no setor residencial. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sobre o Município de Gondomar 

O Município de Gondomar possui uma área de 131,8 km2 e uma população de 166.841 

habitantes, distribuída por 7 Juntas/ Uniões de Freguesia. 

Gondomar tem como limites naturais o rio e as serras. A sul o rio Douro, que regista neste 

concelho o seu maior percurso dentro da AMP numa extensão de 32 km, e a noroeste as serras 

de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas, com fronteiras nos concelhos de 

Valongo e Paredes.  

O território do concelho é ocupado predominantemente por uma área rural, cerca de 60%, o que 

contrasta com a forte densidade populacional das freguesias urbanas, situando-se em 87% a 

população residente neste meio. 

A indústria transformadora do ouro tem um peso significativo em Gondomar, afirmando-se como 

a capital da ourivesaria em Portugal e um polo mundial de destaque nesta área de negócios. 

Na área da promoção ambiental, em particular da gestão de resíduos urbanos, a Câmara 

Municipal de Gondomar assumiu o compromisso de, até 2020, concretizar as metas e objetivos 

do seu PAPERSU – Plano de Ação do Plano Estratégico para Gestão de Resíduos Urbanos, 

focado essencialmente (1) na prevenção da produção, (2) no incremento da recolha seletiva, (3) 

na comunicação e sensibilização. 

A estratégia adotada prevê que Gondomar venha a registar, no horizonte 2020: 

- uma fração de 21% na Recolha Seletiva dos fluxos 3M total do SGRU, correspondente a um 

crescimento de 37,5 % face ao valor registado em 2014; 

- uma capitação de retomas com origem na recolha seletiva de 33 kg/hab em 2020, equivalente 

a uma variação de 47,6% face a 2014. 
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