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Lipor nomeada para os Prémios Marketeer, 

na categoria da Responsabilidade Social e Ambiente. 

 
 
Iniciou-se ontem o período de votação para mais uma edição dos Prémios Marketeer. 
 
Nesta 11ª edição a Lipor foi nomeada na categoria da Responsabilidade Social e Ambiente. 
 
Esta competição mantém como principal objetivo a distinção dos que marcam a diferença nas 
marcas em Portugal, em áreas tão distintas como Turismo, Seguros, Grande Consumo ou Arte 
e Cultura. 
 
Ao todo, são 34 categorias a votos, cada uma delas com oito nomeados. As principais 
novidades encontram-se nas áreas do Turismo e Eventos, sub-divididas em novas categorias. 
 
Além do trabalho desenvolvido pelas marcas, os Prémios Marketeer pretendem reconhecer 
as melhores agências de Comunicação, Meios e Branding e Publicidade. 
 
Existem ainda dois prémios de atribuição directa: Marketeer do Ano e Big Fish. 
 
As votações estão abertas até 4 de maio, aqui: https://goo.gl/EZiL7D 
 
 
 
 
Saiba mais sobre os Prémios Marketeer aqui: https://marketeer.pt/ja-pode-votar-nos-
premios-marketeer-2019/ 
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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. 

 

 


