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Projeto Festas e Romarias resultou na recolha de mais de 31 toneladas de 

resíduos recicláveis, beneficiando 10 instituições 

 

O Projeto “Recolha Seletiva em Festas e Romarias” a favor de Causas Sociais, em 

implementação de maio a outubro, abrangeu um total de 16 festas, romarias e eventos de 

características similares, resultando na recolha de um total de mais de 31 toneladas de 

resíduos recicláveis (papel, cartão; embalagens de plástico e metal; vidro) e permitindo 

o seu encaminhamento para Reciclagem. 

Salienta-se que no material rececionado proveniente deste projeto não foi identificada 

nenhuma situação de não-conformidade, o que mostra a qualidade do material separado. 

De forma a apoiar a implementação no terreno deste Projeto, foram alvo de sensibilização 

presencial um total de 371 pontos comerciais presentes no recinto das diferentes festas, 

sendo esta dirigida sobretudo aos pontos de tipologia semelhante ao setor da restauração. 

Os resultados obtidos são fruto do esforço conjunto da LIPOR e dos Municípios Associados 

na promoção da gestão sustentável dos resíduos e na criação de hábitos de separação de 

resíduos. 

 

Mas o projeto não se encerra nesta fase, seguidamente terá lugar, em parceria com os 

Municípios Associados, a atribuição de benefício às 10 Entidades identificadas na tabela 

seguinte: 
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Para informações adicionais, consulte o nosso Portal em: 

http://www.lipor.pt/pt/servicos/recolhas/festas-e-romarias/ 

 

 

 

 
Sobre o Projeto de Recolha Seletiva em Festas e Romarias 

 

Inserido no âmbito da estratégia de promoção da Recolha Seletiva, o projeto "Recolha 

Seletiva em Festas e Romarias” é a resposta da LIPOR e dos Municípios Associados, à 

necessidade de aumentar os quantitativos de materiais encaminhados para reciclagem, 

fomentando a gestão sustentável dos resíduos produzidos em 

http://www.lipor.pt/pt/servicos/recolhas/festas-e-romarias/
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iniciativas tais como: romarias, feiras temáticas e similares. Em função da quantidade de 

material recolhido nestes locais, será garantida a atribuição de um benefício direcionado a 

Causas Sociais e de Apoio à Comunidade, substanciando a promoção de práticas conforme os 

preceitos da Economia Circular e da Responsabilidade Social. 

O projeto contempla a instalação de equipamentos para a deposição seletiva de resíduos; a 

sensibilização presencial e a entrega de sacos para a separação de resíduos aos comerciantes 

presentes em cada festa/romaria e a presença de uma equipa operacional durante o evento 

com vista a potenciar a separação criteriosa e o correto encaminhamento de materiais 

recicláveis que não tenham sido devidamente depositados. 

O projeto tem associada uma campanha de comunicação, com o mote: “Os Seus Resíduos 

Podem Ser a Peça que Falta!” 

Todos os resíduos de papel/cartão, embalagens de plástico e metal e vidro, são recolhidos de 

forma segregada e pesados, sendo também efetuada a respetiva análise qualitativa. 

 

 
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. 

 


