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Lipor associa-se ao projeto LIFE TACKLE – o futebol 

com os olhos postos no futuro do Planeta! 

 

O mundo do Futebol está a promover ativamente vários aspetos relacionados com a 
sustentabilidade, discriminação e acessibilidade. No entanto, questões ambientais como a 
gestão de resíduos, mobilidade, iluminação, consciencialização ambiental dos fãs e o sistema 
de gestão ambiental das associações de futebol e dos clubes são temas que estão cada vez 
mais fortes e oferecem margem e oportunidade de melhoria. 
 
Para responder a este desafio, o Instituto de Gestão da Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa, 
Itália), juntamente com a UEFA e outros 7 parceiros internacionais, concebeu um novo 
projeto: TACKLE (Teaming up for a conscious kick for the Legacy of Environment), co-
financiado pela Comissão Europeia através do Programa Life Environment. 
 
O TACKLE visa melhorar a gestão ambiental de jogos e eventos, elevar o nível geral de 
consciencialização e a chamada de atenção para as questões ambientais no sector do futebol, 
envolvendo assim os seus stakeholders mais relevantes – Associações Nacionais de Futebol, 
Clubes de Futebol, Gestores de Estádios e Apoiantes. 
 
Nos dias 4 e 5 de outubro de 2018, o Instituto de Gestão da Scuola Superiore Sant’Anna, como 
principal candidato, liderou a Reunião de Lançamento do projeto. Para o pontapé de saída 
todos os parceiros do projeto: 3 Federações Nacionais de Futebol, FIGC - Federazione Italiana 
Giuoco Calcio (Itália), FRF - Federatia Romana de Fotbal (Roménia) e SvFF - Svenska 
Fotbollförbundet (Suécia), um media independente pan-Europeu especialista em políticas EU, 
Euractiv, Associações de Cidades e Regionais de Reciclagem e Gestão de Recursos 
Sustentáveis, ACR+ e duas afiliadas, LIPOR e AMIU, entidades de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto (Portugal) e de Génova (Itália), respetivamente.  
 
Durante a proveitosa reunião realizada em Pisa (Itália), todos os parceiros discutiram os 
principais métodos e abordagens a adotar nas primeiras atividades do projeto. Desde então 
os parceiros têm realizados diversas reuniões e posto em prática um plano de ações. 
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Tendo em vista o próximo Campeonato Europeu de Futebol, que será disputado em 12 países 
europeus, o projeto TACKLE desenvolverá um conjunto de Diretrizes de Gestão Ambiental a 
serem testadas em alguns estádios que receberão os jogos. Para o efeito, o TACKLE tem o 
apoio explícito da UEFA e de outras Associações Nacionais Europeias que irão cooperar para 
assegurar uma disseminação e aplicação mais ampla das Diretrizes. 
 
A UEFA, em particular, prestará o seu apoio durante toda a duração do projeto, especialmente 
no que se refere à replicabilidade e ações de transferência: o representante da UEFA 
participou na reunião de lançamento e em todos os Comités de Direção do TACKLE, bem como 
nos principais eventos planeados. Além disso, a UEFA terá em conta o desenvolvimento das 
suas estratégias de sustentabilidade e os principais resultados do TACKLE e assegurará a ampla 
disseminação entre as entidades associadas. 
 
 
Vídeo promocional do Projeto: 
https://www.youtube.com/watch?v=8G1YHOyKFGo&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8G1YHOyKFGo&feature=youtu.be


 

Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

Tel. 229 770 100 

Consultar o Portal www.lipor.pt 3 

 

 
 

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. 

 

 


