
 

 
 

 

Abra a Porta à Reciclagem em Segurança Sanitária 

Recolha seletiva porta-a-porta chega a mais 200 fogos! 
 
 

Póvoa de Varzim, 15 de junho de 2020: 

 
Arranca hoje uma nova fase da recolha seletiva porta-a-porta na Póvoa de Varzim, passando 
este serviço a abranger mais 200 famílias, numa abordagem inovadora de sensibilização.  

 
Com este alargamento, o município da Póvoa de Varzim chegará assim aos 3 900 fogos servidos 
pela recolha seletiva porta-a-porta e que contribuirão para o aumento dos quantitativos de 
materiais recolhidos para reciclagem, que desde setembro de 2018, já chegou às 670 toneladas.  

 

Devido à situação atual e no cumprimento das condições de segurança sanitária exigidas a 

sensibilização e esclarecimento aos cidadãos sobre o funcionamento do novo sistema de recolha 

será realizado telefonicamente.  Apenas a entrega gratuita dos contentores para a recolha 

dedicada das várias frações (papel/cartão, plástico/metal, vidro, alimentares e lixo) a cada um 

dos fogos abrangidos é realizada presencialmente.  

Na chamada telefónica é realizada uma ação de sensibilização, que irá introduzir e apelar a uma 

correta reciclagem, informar sobre a periodicidade da recolha, procedimentos de entrega, bem 

como sobre as mais-valias deste novo sistema, nomeadamente o apoio a causas sociais e a 

implementação do sistema propriamente dito. Nesta abordagem inovadora os meios digitais 

serão o canal de privilegiado de sensibilização e contacto com as famílias. 

 

O novo sistema de recolha seletiva porta-a-porta arrancou na Póvoa de Varzim em setembro de 

2018, em duas zonas piloto, com o objetivo de aumentar os quantitativos de resíduos recolhidos. 

O sucesso do projeto refletiu-se no presente alargamento e na necessidade de abranger mais 

circuitos e novos fogos.  

 

Com o mote “Reciclar é dar +”, a ação baseia-se numa abordagem positiva por contacto pró-

ativo, pela qual se somam e apresentam vantagens individuais (funcionais e financeiras) e sociais 

de adesão a este sistema específico de recolha de resíduos urbanos: proximidade, comodidade, 

sustentabilidade e solidariedade, uma vez que os resíduos recicláveis entregues reverterão a 

favor dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim. 

 

Mais informações: https://www.lipor.pt/darmais/ 
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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. 

 

Campanha financiada por 

 



 

 
 

 

Abra a Porta à Reciclagem em Segurança Sanitária 

Selective door-to-door collection reaches 200 dwellings more! 
 
 

Póvoa de Varzim, June 15, 2020: 

 
A new phase of multi-material door-to-door collection has started in the municipality of Póvoa 
de Varzim covering around 200 dwellings with an innovative awareness approach. 

 

With this extension, the municipality of Póvoa de Varzim will have about 3.900 households with 

selective door-to-door collection, which will contribute to which will contribute to increasing the 

quantitative amount of waste collected for recycling. Since September 2018, this amount has 

reached 670 tons.  

 

Due to the current situation and in compliance with the health security conditions required, the 

awareness and clarification to citizens about the functioning of the new collection system will 

be carried out by telephone. Only the distribution of container equipment for dedicated 

collection of the various fractions (paper/ cardboard, plastic/ metal, glass and mixed waste) to 

each of the covered households will be carried out personally.   

 

On the phone call there is an awareness-raising action, which introduced and called for correct 

recycling, informing about the frequency of collection, delivery procedures, as well as the 

advantages of this new system, namely the support of social causes.  In this innovative approach, 

digital media will be privileged in contact with families. 

 

The new selective door-to-door collection system started in the municipality of Póvoa de Varzim 

in September 2018, in two pilot areas, with the aim of increasing the amount of waste collected. 

The project's success resulted in the current expansion and the need to cover more circuits and 

new households. 

 

With the motto “Recycling is giving+”, the action was based on a positive approach through 

door-to-door proactive contact presenting individual (functional and financial) and social 

benefits of joining this specific urban waste collection system: proximity, convenience, 

sustainability and solidarity, since the value of the recyclable waste delivered will revert to the  

Volunteer Firefighters from Póvoa de Varzim. 

 

For more information: https://www.lipor.pt/darmais/ 
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About LIPOR 

LIPOR – Intermunicipal Waste Management of Greater Porto is responsible for the management, recovery 

and treatment of the Municipal Waste produced in the eight associated municipalities: Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo and Vila do Conde. 

Was founded in 1982 as a Municipalities Association and it has implemented an integrated waste 

management, recovered, developed, and built infrastructures and organised awareness campaigns for 

the population. 

Every year, Lipor treats about 500,000 tons of municipal waste - MW - that are produced by about 1 

million inhabitants. 

Based on modern MW management concepts that stand for the implementation of integrated systems 

and reduction of waste disposal in landfills, Lipor has developed an integrated strategy for the recovery, 

treatment and confinement of MW, based on three main areas: Multi-material Recovery, Organic 

Recovery and Energy Recovery, which are complemented by a Landfill where rejected and previously 

prepared waste is sent to. 

The motto of LIPOR's strategy - Towards Sustainability - depicts a sustainable management, that 

combines the three main principles of Sustainable Development and defines LIPOR's current and future 

action. We are proud of our past, satisfied with the present, honoured to think of and imagine the future! 

 

Co-financed Campaign by  

 


