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Mais clima para todos 
 

 

Na União Europeia, entre 1990 e 2011, o 

setor dos resíduos representou 2,9% das 

emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE), e foi o 4º setor que mais contribuiu 

para as emissões de CO2. Em Portugal 

representou, entre 1990 e 2012, 11,9% das 

emissões de GEE. 

No entanto, o setor pode vir a desempenhar 

um papel determinante na redução de 

emissões de CO2, seja através da prevenção 

da produção de resíduos, da valorização 

multimaterial, da valorização orgânica, da 

minimização da deposição de resíduos em 

aterro, da utilização de resíduos como fonte 

de energia ou da adoção de procedimentos 

de operação que garantem um melhor 

controlo das emissões. 

A Lipor assume as alterações climáticas como 

principal ameaça à sustentabilidade do 

planeta Terra e, portanto, a prioridade 

máxima da política de ambiente e 

desenvolvimento sustentável. Assim, em 

2008, de forma voluntária, a Lipor optou por 

integrar o tema das alterações climáticas na 

estratégia de negócio, dando assim início à 

monitorização e acompanhamento das 

emissões de GEE. A estratégia de mitigação 

das alterações climáticas “2M – Menos 

resíduos, menos carbono” assenta em três 

eixos: conhecer, agir e mobilizar. Conhecer 

o perfil das suas emissões de GEE, Agir para 

desenvolver projetos que contribuam para a 

redução das emissões e para desenvolver 

mecanismos de compensação de emissões, e 

por fim, Mobilizar de forma a sensibilizar os 

cidadãos para as alterações climáticas e para 

a importância de reduzir resíduos e emissões. 

Em linha com os objetivos definidos ao nível 

da União Europeia e da região do grande 

Porto, a estratégia 2M foi concretizada no 

“Compromisso 12-16-20”, onde a Lipor se 

compromete a reduzir as emissões de CO2, 

face a 2006, nomeadamente, em 12% até 

2012, 16% até 2016 e 20% até 2020. 

 

No âmbito deste compromisso, foi criado um 

grupo de trabalho multidisciplinar interno – 

Grupo Carbono Zero – que define estratégias 

para a mitigação das emissões de GEE da 

organização, em paralelo com ações de 

sensibilização para a alteração de 

comportamentos na comunidade.  
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Conhecer, agir e mobilizar 

No âmbito do eixo conhecer, anualmente, é 

feito o cálculo da pegada carbónica e 

avaliado o cumprimento das metas de 

redução definidas, tendo 2006 como ano 

base. Depois do cumprimento do objetivo de 

2012, a Lipor está bem posicionada para 

cumprir o objetivo de 2016.  

 

 

 

 

 

Entre 2008 e 2014, conseguiu evitar 248.865 

toneladas de CO2e face a 2006, alcançando a 

meta estabelecida para 2012, aumentou a 

eficiência carbónica e reduziu a relação entre 

as emissões de GEE por quantidade de 

resíduos tratados. 

A eficiência energética foi uma das medidas 

fundamentais de diminuição das emissões de 

CO2 e de aumento de competitividade da 

organização, englobada no eixo Agir. Em 

2008 e 2009 foram instalados dois postos de 

biogás nos aterros de Ermesinde e 

Matosinhos, que depois de captado é 

utilizado em centrais de valorização 

energética para produção de energia elétrica. 

Estes dois postos já produziram cerca de 

15.602 megawatts por hora de energia 

elétrica e contribuíram para evitar a emissão 

de toneladas de metano. 

Como fator-chave para reduzir as emissões 

de GEE, a Lipor tem vindo também a reduzir 

a quantidade de resíduos depositados em 

aterro, à exceção de 2014,  ano em que uma 

paragem técnica programada da central de 

valorização energética obrigou a um aumento 

significativo da quantidade de resíduos 

depositados em aterro.  

 

A Lipor assumiu voluntariamente o 

compromisso de compensar as emissões da 

frota de veículos pesados e ligeiros e dos 

eventos que organiza. Tem, portanto, 

adquirido créditos de carbono de projetos 

certificados internacionalmente.  

O eixo Mobilizar está relacionado com a 

necessidade de sensibilizar a sociedade para 

as alterações climáticas. Cabe ao cidadão 

minimizar a quantidade de resíduos 

produzidos, assim como separar os resíduos 

em casa e fazer o correto encaminhamento 

para ecopontos, ecocentros e contentores. 

Evolução das emissões de GEE da LIPOR 



 

 4 

Projetos como “Terra à Terra”, “Horta à 

Porta”, “Dose Certa”, “Horta da Formiga” e 

“Escolas de Baixo Carbono”, têm o objetivo 

de sensibilizar os habitantes dos oito 

municípios do grande Porto. 

Internamente, os colaboradores também 

foram alvo de campanhas de sensibilização e 

ações de formação em carbono e energia.  

 

Cooperar para conseguir mais clima 

para todos 

Com a estratégia de mitigação das alterações 

climáticas em curso, a Lipor percebeu que 

era preciso atuar também no âmbito da 

adaptação evitando elevados custos 

financeiros, ambientais e sociais, bem como 

medidas corretivas e de resposta a situações 

de emergência. Assim, reforçou a estratégia 

2M com a adaptação às alterações climáticas. 

Em 2015, a estratégia 2M deu lugar à 

estratégia “3M – Menos resíduos, menos 

carbono, mais clima”.  

O eixo Conhecimento tem agora como 

objetivo conhecer o perfil de vulnerabilidade 

da organização às alterações climáticas, 

enquanto o eixo Ação prevê implementar 

medidas para reduzir a vulnerabilidade e 

aumentar a capacidade de resposta. No eixo 

Mobilização a meta passa por mobilizar a 

sociedade para a ação preventiva e planeada 

e, por fim, no novo eixo Cooperação, o 

objetivo é cooperar para disseminar boas 

práticas e promover a inovação e o 

conhecimento. 

 

Analisar a cadeia de valor 

Seguindo as orientações do GHG Protocol 

Value Chain Standard, e num programa a 

quatro anos, a Lipor está também a analisar 

as emissões ao longo da cadeia de valor.  

Em 2014, foram contabilizadas as emissões 

de CO2e relativas à recolha de resíduos pelos 

municípios associados, que atingiram as 

6.883 toneladas, às deslocações casa-

trabalho, 150 toneladas, e ao transporte de 

recicláveis e composto, que somou 363 

toneladas.  

Nos próximos anos vão também ser 

calculadas as emissões de GEE provenientes 

do processamento dos resíduos pelos 

recicladores, da utilização de composto, da 

extração, processamento e transporte de 

combustíveis utilizados na energia 

consumida, da produção de produtos 

integrados nos fluxos de resíduos urbanos e 

da produção de bens de imobilizado 

adquirido.  
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Lições aprendidas 

- Quando a estratégia de negócios é trabalhada pela perspetiva da 

sustentabilidade e da análise de risco, é mais fácil integrar o tema das alterações 

climáticas. 

- A mobilização dos colaboradores para as alterações climáticas promove o 

desenvolvimento de novos projetos que contribuem para o sucesso do negócio. 

Lipor – Serviço Intermunicipal de Gestão de Resíduos do Grande Porto 

A Lipor é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos 

urbanos (RU) produzidos pelos oito municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. A sua estratégia integra a 

valorização, o tratamento e o confinamento dos RU e baseia-se 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. Anualmente, gere cerca de 500 mil toneladas de RU produzidos 

por 1 milhão de habitantes.  
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