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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 11 de outubro de 2017 

 

 

 

LIPOR participa na 12.ª edição do GIRO: 

Em defesa do Território 

 
Na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro de 2017, a LIPOR irá participar na 12ª edição do 
GIRO, iniciativa de voluntariado empresarial na qual são realizadas várias intervenções de 
responsabilidade social a nível nacional. 
 
Este é um desafio que o GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial – propõe 
às empresas associadas, como forma de as envolver e alertar para a importância da 
responsabilidade social corporativa. 
 
No ano em que Portugal perdeu mais de 210 mil hectares de floresta, o GRACE considerou 
fundamental reforçar a consciencialização sobre medidas de mitigação e redução de impacto 
no que respeita às alterações climáticas, nomeadamente a nível da gestão e intervenção no 
território. 
 
A LIPOR que em março de 2014 se comprometeu publicamente a desenvolver uma Estratégia 
de Biodiversidade, e reconhecendo a importância desta iniciativa, associa-se com cerca de 20 
voluntários ao GIRO 2017. 
 
A área de intervenção e envolvimento da LIPOR será no Parque das Serras do Porto, Valongo, 
onde irão decorrer diversas atividades conforme o programa que se segue e das quais 
podemos destacar: o corte e remoção de espécies invasoras: por descasque e por arranque; 
a manutenção de áreas plantadas: correção de tutores e arranque de rebentação de 
eucalipto; e uma ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais. 
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Programa 
 

09:00 | Receção e Briefing voluntários 

09:30 | Formação Equipas e início da ação 

13:00 | Almoço 

14:00 | Reinício das atividades com ação de sensibilização 

17:00 | Briefing final, foto de grupo, entrega dos diplomas 

17:30 | Fim das atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 o GRACE 

 

O GRACE é uma associação empresarial pioneira, exclusivamente dedicada à promoção da 

Responsabilidade Social Corporativa. O GRACE reúne 158 empresas, das mais variadas 

dimensões e setores de atividade, empenhadas em aprofundar o seu papel no desenvolvimento 

social das pessoas e das organizações, partilhando a missão há muito assumida: refletir, 

promover e desenvolver a responsabilidade social corporativa em Portugal. Mais informações 

em: http://www.grace.pt/ 

 
 
 
 

 
 

Sobre o GIRO 

 

Iniciativa de voluntariado corporativo com maior dimensão nacional que já contou, nas suas 

onze anteriores edições, com cerca de 7.000 voluntários de empresas associadas do GRACE. No 

âmbito do GIRO são realizadas várias intervenções de um dia a nível nacional, tendo como 

objetivo trabalhar, por exemplo, a inclusão social, a defesa dos animais ou a recuperação de 

espaços naturais. 

 

 

http://www.grace.pt/

