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Comunicado de Imprensa 

 
19 de novembro de 2020 

 

LIPOR distinguida pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial 
Com a Agenda de Sustentabilidade 
 

A Associação Portuguesa de Ética Empresarial, no âmbito da 6.ª Edição do Reconhecimento 
de Práticas em Responsabilidade Social e Sustentabilidade, distinguiu a Agenda de 
Sustentabilidade da LIPOR. 

Este reconhecimento do nosso Compromisso com a Sustentabilidade, materializado na 

Agenda de Sustentabilidade da LIPOR, é motivo de enorme satisfação e orgulho para a LIPOR 

e os seus Municípios Associados que há 38 anos tem tornado a abordagem à Sustentabilidade 

como um elemento permanente e integrante do seu negócio. 

 

Da primazia à valorização dos resíduos urbanos que rececionamos diariamente nas nossas 

instalações, à implementação de projetos nas áreas do desperdício alimentar e prevenção na 

produção de resíduos, ao desenvolvimento de estratégias de educação e formação ambiental, 

de biodiversidade e de carbono, aos compromissos com temáticas emergentes como a 

economia circular, na LIPOR entendemos que o nosso contributo só fica completo se gerar 

impacto, criar compromisso e compartilhar valor, construindo um Futuro sustentado e 

sustentável para todos. 
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Face ao atual contexto de pandemia, a Cerimónia de Entrega dos Reconhecimentos de 

Práticas em Responsabilidade Social e Sustentabilidade decorreu no formato online, no dia 

19 de novembro. Esta Cerimónia esteve integrada na Semana da Responsabilidade Social 

dedicada ao tema: “2020-2030: A Década da Sustentabilidade”, uma iniciativa que congrega 

representantes governamentais, líderes empresariais, especialistas, academia e organizações 

da sociedade civil para debater os grandes temas relativos à ética, à responsabilidade social e 

à sustentabilidade. 

 

 

 
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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