
 

Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

Tel. 229 770 100 

Consultar o Portal www.lipor.pt 
 

1 1 

 

Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 17 de novembro de 2017 

 

 

 
 

LIPOR homenageia duas Organizações pelo seu trabalho 

na promoção da Inovação e da Sustentabilidade, 

BCSD e COTEC 
 

A LIPOR neste seu percurso de 35 anos, tem tido a felicidade de se relacionar com pessoas e 

Organizações que muito contribuíram para que o seu Projeto tenha atingido o 

desenvolvimento e a notoriedade que apresenta hoje. 

 

Na passada 5ª feira, dia 16 de novembro, na Sessão Solene de Comemoração do seu 35º 

aniversário, o Conselho de Administração da LIPOR, decidiu homenagear duas Organizações 

nacionais, de forte implantação no meio empresarial e que são impulsionadoras e mentoras 

em dois importantes vetores da nossa Estratégia Corporativa: a Sustentabilidade e a Inovação. 

 

Estas Organizações são o BCSD Portugal e a COTEC Portugal, respetivamente. 

 

Para marcar esta distinção, o Conselho de Administração da LIPOR, encomendou uma peça 

escultórica, em dois exemplares únicos, da autoria do Escultor, Mestre Zulmiro de Carvalho. 
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Para receber esta distinção, estiveram presentes na cerimónia a Dr.a Sofia Santos, Secretária 

Geral do BCSD Portugal em representação do Presidente da Direção, o Eng. António Mexia; e 

o Eng. Jorge Portugal, Diretor Geral da COTEC em representação do Presidente da Direção, o 

Dr. Francisco Lacerda. 

A distinção foi entregue pelo Presidente do Conselho de Administração da Lipor, Eng. Aires 

Pereira. 

 

Mais do que o simbolismo desta entrega, para a Lipor esta é uma oportunidade de reforçar o 

compromisso e o envolvimento com estas entidades que têm sido fundamentais para o 

desenvolvimento do projeto Lipor e do crescimento do próprio país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Peça Escultórica 

 

A peça apresentada é caracterizada num elemento de preponderante verticalidade que se 

desenvolve de uma forma ondulada e cujo ritmo pretende refletir o dinamismo inovador 

desejado e significativo da comunidade em que estamos inseridos. 

 

Esta peça constitui-se em dois exemplares únicos, da autoria do Escultor, Mestre Zulmiro de 

Carvalho, executada em prata de lei pela famosa Casa portuense Manuel Alcino & Filhos. 
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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. 

 

 

 


