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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Reduzir a pegada carbónica à boleia da 

eficiência energética 
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“A estratégia 2M - menos resíduos, menos carbono, 

enquadra-se no compromisso da LIPOR com a 

sustentabilidade. Face ao objetivo de redução em 

20%, das emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE), até ao ano de 2020, a aposta em medidas de 

eficiência energética tem sido essencial para reduzir 

tais emissões e a fatura energética da organização. O 

aumento da eficiência energética permite alocar 

recursos noutros projetos potenciando o crescimento 

da organização. “ 

 
Aires Pereira 

Presidente do Conselho de Administração da LIPOR 

“Sendo a energia um dos principais fatores de 

produção LIPOR, com um peso significativo em 

termos da estrutura de custos, o projeto que tem 

vindo a ser desenvolvido de eficiência energética é 

fundamental pois através da otimização e redução 

de custos, potencia a melhoria do cash flow e 

consequentemente a competitividade do nosso 

negócio.” 

 
Mónica Monteiro  

Diretora do Departamento de Administração, 
Finanças e Controlo de Gestão da LIPOR   
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35.141.117€ 
Volume de vendas  

em 2013 
 

213 

Colaboradores 
 

 

Reduzir a pegada carbónica à boleia da eficiência energética 

 

Investimento 32.150€ 

Payback 2,5 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

12.500€ 

62.500€ 

125.000€ 

Custo redução energia anual (tep) -0,00024 

Duração da implementação 3 anos 

Fonte de energia 
Eletricidade e 

gás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

     

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 523 382 -27,0% 

Custo de energia anual (euros) 330.812 285.672 -13.6% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 1231 795 -34,5% 

 
Englobadas numa estratégia de adaptação às alterações climáticas, as 
medidas de eficiência energética da LIPOR têm vindo a contribuir para a 
redução de emissões de gases com efeito de estufa. A aposta num sistema 
de monitorização adequado e a criação de uma equipa multidisciplinar para 
gestão da energia foram fundamentais para a melhoria da gestão 
energética da organização. No âmbito do projeto, a LIPOR obteve um 
financiamento de 4.166,81 euros do Fundo de Eficiência Energética (FEE) 
para a realização da auditoria energética e aquisição do sistema de 
monitorização. 
 
 

 

Objetivo 
 

Mudança comportamental 
Diminuição do consumo energético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Poupança 
6.271€ 

 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto 

Características do projeto (2010-2013) 
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Reduzir a pegada carbónica à boleia da eficiência energética 

Reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa (GEE) e implementar um plano de 

adaptação às alterações climáticas, foi o mote 

para a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de 

Gestão de Resíduos do Grande Porto, avançar, 

em 2006, com a estratégia voluntária “2M – 

Menos resíduos, Menos carbono”. 

A 2M assenta em três eixos: conhecer, agir e 

mobilizar. Conhecer para calcular a pegada 

carbónica da LIPOR, Agir para desenvolver 

projetos que contribuam para a diminuição da 

pegada carbónica baseados na eficiência 

energética, racionalização de recursos e 

mecanismos de compensação de emissões, e por 

fim, Mobilizar de forma a sensibilizar os cidadãos 

para as alterações climáticas.  

A LIPOR comprometeu-se a reduzir as emissões 

de CO2 equivalentes em 12% em 2012, em 16% 

em 2016 e em 20% em 2020. E assumiu a aposta 

na eficiência energética como elemento 

fundamental para diminuir as GEE e aumentar a 

competitividade. 

A estratégia 2M, iniciada no ano de 2007, foi 

desde logo materializada com a implementação 

de uma série de medidas como a substituição das 

telhas translúcidas do Centro de Triagem, a 

desativação da iluminação exterior, 

reestruturação do sistema de iluminação do 

edifício administrativo da LIPOR, instalação de 

painéis solares para aquecimento da água dos 

banhos e instalação de dois postos de biogás, nos 

aterros de Ermesinde e Matosinhos. Outra 

vertente de atuação foi a sensibilização interna 

dos colaboradores, de modo a alterar 

comportamentos. Foi realizada uma campanha 

interna de sensibilização com a colocação de 

alertas, sob a forma de autocolantes, nos 

interruptores, computadores, equipamentos de 

ar condicionado e torneiras para alertar para a 

boa utilização dos recursos e estimular a 

poupança e eficiência energética. 

Em 2010, altura em que a sede de Baguim do 

Monte, Rio Tinto, passou a ser considerada 

consumidor intensivo de energia - com consumo 

anual superior a 500 tep (tonelada equivalente 

de petróleo) - foi efetuada uma auditoria 

energética. Este trabalho revelou-se 

fundamental, pois permitiu conhecer de forma 

detalhada os consumos e fluxos energéticos da 

LIPOR, estabeleceu indicadores de consumo e 

custos e identificou as medidas com elevado 

Resultados mais significativos 
 
. Redução de consumos de energia 
. Redução da fatura energética 
. Redução das emissões de GEE 
. Sensibilização interna para a eficiência 
energética 
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potencial de poupança assim como os respetivos 

estudos de viabilidade económica.  

O melhor conhecimento da instalação, permitiu 

que entre 2010 e 2013, fossem implementadas 

uma série de medidas que ultrapassam, em 

muito, as medidas definidas no Acordo de 

Racionalização de Energia (ARCE) estabelecido 

com a Direção Geral de Geologia e Energia 

(DGEG). Simultaneamente foi efetuado um 

reforço da comunicação interna, com o objetivo 

de alterar comportamento e tornar os 

colaboradores elementos mobilizadores da 

melhoria da eficiência energética da organização.  

 

Grupo Energia 

Para gerir as questões energéticas de uma forma 

estruturada e consistente, foi criado o Grupo 

Energia, uma equipa interna multidisciplinar que 

tem a função de identificar e implementar 

medidas de eficiência energética, monitorizar, 

medir e analisar os consumos, identificar desvios 

e desperdícios, fornecer informações relevantes 

para a tomada de decisões e procurar fontes de 

financiamento externo.  

Uma das dificuldades que a equipa teve de 

contornar foi a inviabilização de algumas das 

medidas de eficiência energética identificadas, 

por terem retorno elevado do investimento ou 

por implicarem alterações significativas no 

processo produtivo. Outra dificuldade foi a 

adequação do sistema informático de gestão de 

consumos à realidade da LIPOR, o que originou 

um atraso na implementação do programa face 

ao que estava inicialmente estabelecido.  

Na ótica da melhoria contínua da gestão da 

energia, a LIPOR avançou para a implementação 

da Norma ISO 50001, que tem como finalidade 

sistematizar procedimentos que permitam 

efetuar uma gestão de energia eficaz. A 

orientação para a aquisição de produtos e 

serviços energeticamente eficientes e promoção 

de alterações processuais que se traduzam em 

melhoria do desempenho energético foram 

novos vetores de atuação que deram uma nova 

amplitude ao trabalho do grupo. 

 

Projetos complementares  

A eficiência energética da LIPOR, foi muito além 

da implementação de medidas de eficiência 

energética.  

Em 2008 e 2009, a LIPOR procedeu à instalação 

de dois postos de biogás, nos aterros de 

Ermesinde e Matosinhos, que já permitiram a 

produção de 14.019 MWh de energia elétrica e 

evitaram a emissão de toneladas de metano para 

a atmosfera.  

Em 2012, a LIPOR participou num projeto de 

energias renováveis no aterro sanitário de 

Ermesinde, com a instalação de uma central de 

minigeração baseada em tecnologia fotovoltaica, 
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que maximiza o aproveitamento da energia solar 

para a produção descentralizada de energia 

elétrica. O projeto foi implementado pela 

Selfenergy, enquanto parceira ESCO (Energy 

Service Companies) e já permitiu a produção de 

237.740 kWh de energia elétrica.  

 

Sucesso para partilhar 

Do trabalho desenvolvido entre 2010 e 2013, 

resultou uma redução do consumo de energia de 

27%, nas instalações da LIPOR, em Baguim do 

Monte, sob sua direta gestão. A diminuição dos 

consumos energéticos contribuiu para o 

cumprimento da meta de redução de GEE 

estabelecida na estratégia 2M para 2012, que foi 

de 12,1%, face ao ano de 2006. No final de 2013, 

a redução atingiu os 15,6%, valor próximo do 

objetivo previsto para 2016. 

A mobilização dos colaboradores tem permitido 

recolher ideias e sugestões de medidas de 

eficiência energética, sendo de destacar uma 

ideia que permitiu praticamente eliminar a 

utilização de ar-comprimido no processo de 

triagem.    

O projeto obteve um financiamento de 4.166,81 

euros do Fundo de Eficiência Energética (FEE), 

para a auditoria energética e aquisição do 

sistema de monitorização dos consumos 

energéticos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Lições aprendidas 

 
A existência de um grupo multidisciplinar 

é fundamental para uma gestão de 
energia eficaz. 

 
Um sistema de monitorização informático 

adequado é essencial.  
 

O reporte periódico do desempenho 
energético envolve e motiva os 

colaboradores. 
 

Um constante envolvimento, 
sensibilização e formação dos 

colaboradores são cruciais para o sucesso 
da gestão diária de energia. 
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LIPOR – Serviço Intermunicipalizado 
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 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. Anualmente, gere cerca de 500 
mil toneladas de RU produzidos por 1 milhão 
de habitantes. A LIPOR conta com um centro 
de triagem, uma central de valorização 
orgânica, uma central de valorização 
energética e dois aterros sanitários. 
 

 

Medidas implementadas desde 
2008 

 

. Substituição de telhas no centro de 

triagem 

. Instalação de painéis solares térmicos para 

aquecimento da água dos duches dos 

balneários e pré-aquecimento de água das 

máquinas de lavar da lavandaria 

. Melhoria das condições de produção e 

distribuição de água quente sanitária 

. Gestão das redes de ar-comprimido, com a 

eliminação de fugas e controlo dos horários 

de funcionamento 

. Melhoria do sistema de circulação de água 

no lago envolvente do edifício 

administrativo 

. Avaliação dos acionamentos elétricos: 

moto-redutores e variadores de velocidade 

. Formação em condução económica e 

ecológica  

. Reestruturação do sistema de iluminação 

do edifício-sede 

. Desativação de algumas luminárias e 

instalação de luminárias de alta eficiência 

. Implementação de bateria de 

condensadores nos postos de 

transformação de energia elétrica 

. Alterações na iluminação nos cais de 

material triado com a instalação de 

interruptores 

. Instalação de sistema de monitorização de 

consumos 
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