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Comunicado de Imprensa 

 

 

Baguim do Monte, 10 de novembro de 2017 

 

  

 

 

A Lipor comemora 35 anos de existência, 

com o futuro nas mãos! 

 
 

A 12 de Novembro de 1982, um grupo de 5 Municípios, Espinho, Gondomar, Maia, 
Porto e Valongo, criaram a LIPOR, lançando as bases de um Projeto e de uma 
Organização de que a Região e o País, hoje, muito se orgulha. 
 
 
Uma visão esclarecida, a dos Autarcas desses tempos idos, uma aposta decisiva num 
projeto colaborativo, onde a escala metropolitana venceu o individualismo, que 
normalmente dá vida curta às ideias, aos Projetos e às Organizações, quer sejam 
públicas, quer sejam privadas. 
 
 
A LIPOR de hoje, 35 anos depois, é uma Organização reconhecida nacional e 
internacionalmente, em permanente crescimento, pujante de Projetos, plena de 
Iniciativas, com Colaboradores empenhados, competentes e com visão clara e foco 
em resultados e em criação de valor. 
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A criação de Unidades Fabris de referência, como a Central de Valorização Orgânica, 
o Centro de Triagem, a Central de Valorização Energética, quem produz o Nutrimais, 
quem promoveu o Ecofone, a Horta da Formiga, o projeto Terra-à-Terra, o Geração+, 
a Estratégia 3M relativa ao combate às Alterações Climáticas, o Parque Aventura 
Lipor, o Trilho Ecológico e tantos outros Projetos e Iniciativas, demonstra bem como 
a Lipor é uma Organização viva, que permanentemente se reinventa e inova, 
abraçando novos desafios. 
 
 
No nosso Aniversário queremos comungar e partilhar a nossa alegria com todas as 
restantes partes interessadas do nosso Projeto e que são, para além dos nossos 
Colaboradores, os Municípios associados, os nossos Clientes de produto e de serviço, 
os Fornecedores, os Organismos Governamentais e da Administração Central, 
Regional e Local que nos tutelam e os Cidadãos da Área Metropolitana do Porto que 
são a fonte da matéria-prima que, no dia-à-dia, transformamos em recursos, criando 
valor. 
 
 
Parabéns para todos e que venham mais 35 anos de frutuosa atividade. 
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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. 

 

 

 


