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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 3 de novembro de 2017 

 

 

 
 

 

Eco Shop chega às Escolas e Instituições 

em projeto piloto em Gondomar 

 

Dando continuidade ao sucesso do Eco Shop a Lipor e o município de Gondomar promovem 

um projeto piloto para o alargamento do serviço Eco Shop às Escolas e Instituições neste 

concelho. 

Esta iniciativa prende-se essencialmente com a necessidade de fidelização das recolhas de 

resíduos recicláveis nas Instituições Educativas e Sociais de Gondomar, promovendo o 

aumento dos quantitativos recolhidos nos estabelecimentos de ensino e abrangendo cerca 

de 200 instituições educativas ou sociais. 

Os serviços de recolha ao serviço do Município de Gondomar, garantem a possibilidade de 

pesagem dos resíduos recicláveis recolhidos, permitindo a associação das recolhas a um 

sistema de registo de pontos, ou seja, cada kg de material recolhido equivale a 1 ponto. 

A atribuição de pontos terá em atenção, além das quantidades recolhidas, a qualidade do 

material recolhido, promovendo assim uma melhor separação dos resíduos. 

 

 

Os pontos acumulados podem ser trocados por vales de desconto em produtos ou serviços 

constantes do regulamento desta iniciativa. Estes produtos e serviços estarão diretamente 

ligados às necessidades demonstradas pelas Entidades, previamente identificadas pelos 

serviços educativos da Câmara Municipal de Gondomar, e passam por vales de desconto em 

material escolar e informático, equipamento desportivo, materiais lúdicos/ didáticos e em 



 

Para mais informações: 
Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

Tel. 229 770 100 

Consulte o Portal www.lipor.pt 
 

2 

serviços de transporte. 

 

Considerando-se a necessidade de avaliar o impacto deste tipo de iniciativa junto do público-

alvo, foi definido um período de implementação da fase piloto de 1 ano, período após o 

qual será realizada uma análise custo/ benefício, para avaliar a pertinência da continuidade e 

eventual alargamento do serviço a outros municípios associados da Lipor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para informações adicionais, consulte o nosso Portal em: 

https://www.lipor.pt/pt/servicos/cartoes-de-fidelizacao/campanha-eco-shop-escolas-e-

instituicoes/ 

 

 

 

 

 
Sobre o cartão ECO SHOP/ Parque Aventura 

 

O cartão ECO SHOP/ Parque Aventura pretende ser um serviço de reconhecimento de boas 

práticas dos cidadãos, implementado desde 2013 nos Ecocentros da Cal em Gondomar e da 

Formiga em Valongo, bem como no Mercado Inteligente de Vila do Conde e no Parque 

Aventura Lipor. 

O ECO SHOP/ Parque Aventura é um cartão de fidelização que promove o compromisso com 

boas práticas ambientais, representa um método de reconhecimento da sua participação no 

processo de reciclagem multimaterial e permite o acesso ao Parque Aventura da Lipor. 

As entregas de resíduos valorizáveis numa das estruturas associadas ao serviço permite a 

acumulação de pontos em cartão, que podem ser trocados por vales de compras ou 

serviços constantes no catálogo de benefícios do ECO SHOP/ Parque Aventura. 

Os portadores do cartão têm acesso livre ao Parque Aventura LIPOR às terças e quintas 

feiras de maio a setembro das 10:00h às 19:00h. 

 

https://www.lipor.pt/pt/servicos/cartoes-de-fidelizacao/campanha-eco-shop-escolas-e-instituicoes/
https://www.lipor.pt/pt/servicos/cartoes-de-fidelizacao/campanha-eco-shop-escolas-e-instituicoes/
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Cartão ECO SHOP/ Parque Aventura - 1 cartão, múltiplas vantagens! 

 

 

 
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. 

 


