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Economia circular 

Em Portugal, entende-se por resíduo urbano, o “resíduo proveniente de habitações, bem como 

outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de 

habitações”. No nosso país existem 23 sistemas de gestão de resíduos urbanos, que cobrem a 

totalidade do território continental, sendo que 12 são multimunicipais e 11 intermunicipais. Na 

agenda, são vários os desafios e as tendências para o setor, o que tem potenciado uma análise 

mais profunda do mesmo, mas só a nível europeu (com a aprovação das novas medidas propostas 

pela Comissão Europeia) como também a nível nacional (com a aprovação do Plano Estratégico 

dos Resíduos Urbanos - PERSU 2020).  

Com a evolução das políticas da União Europeia em matéria de ambiente, os resíduos têm vindo a 

merecer especial enfoque, nomeadamente através da hierarquização europeia de gestão de 

resíduos, prevenção da produção de resíduos, políticas de eficiência dos recursos e avaliação do 

ciclo de vida e o ecodesign. Em termos estratégicos, visam assegurar que até 2020 os resíduos 

serão geridos como um recurso. Também em Portugal, o contributo do setor da gestão de 

resíduos no desenvolvimento social e económico, ganhou destaque e reconhecimento.  

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, entidade 

responsável pela gestão, valorização e tratamento de cerca de 500.000 toneladas de resíduos por 

ano, está a assegurar um posicionamento de vanguarda no setor, ao garantir um modelo de 

economia circular associado à sua estratégia de gestão integrada de resíduos. Este modelo é a 

transição do modelo linear de produção de bens (extração de matéria-prima, produção, uso e 

descarte dos produtos) para um modelo circular, onde os materiais são devolvidos ao ciclo 

produtivo através da reutilização, recuperação e reciclagem. Tendo em conta que o modelo de 

negócio da LIPOR assenta na economia circular e que a área de intervenção da LIPOR representa 

1% da área geográfica de Portugal, 10% da população portuguesa e 12% da produção nacional 

de resíduos urbanos, os resultados conseguidos em 2013 são muito relevantes e permitem 

demonstrar que esta atuação preconiza-se com a criação de valor no ciclo produtivo: 

• A valorização multimaterial de 44 165 toneladas de resíduos recicláveis, permitiu o envio de 41 

162 toneladas de materiais para a indústria recicladora e, consequentemente, a diminuição do 

recurso às matérias-primas; 
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• A valorização orgânica de 44 306 toneladas de resíduos biodegradáveis deu origem à produção 

de cerca de 9802 toneladas de Nutrimais, um corretivo agrícola orgânico, certificado para a 

agricultura biológica;  

• As 388 376 toneladas de resíduos indiferenciados foram valorizadas na central de valorização 

energética, resultando na produção de 153.162 MWh de energia elétrica; 

• A recolha de 55 toneladas de óleos alimentares usados resultou na produção de 53.857 litros de 

biodiesel; 

• O aproveitamento do biogás nos aterros sanitários da LIPOR resultou na conversão de 1 905 

MWh em energia elétrica e exportação para a rede elétrica nacional. 

Esta estratégia permitiu à LIPOR que a deposição de resíduos em aterro, em 2013, tenha sido 

inferior a 1%, em oposição aos 53,6% da média nacional de deposição em aterro, situação única 

no país. 

Como tudo começou  

Desde a sua génese, em 1982, que a Sustentabilidade é o mote para a Organização, refletindo-se 

na integração das vertentes económica, ambiental e social. Este contexto, aliado à filosofia  

empresarial da LIPOR de encarar o resíduo como recurso, torna natural a incorporação da 

Economia Circular, no qual o projeto “A visão da LIPOR no caminho para a Economia Circular” é 

considerado como um passo determinante para impulsionar esta temática em contexto nacional e 

internacional. 

Transformar o resíduo num recurso, implementar políticas de prevenção, suprimir a deposição em 

aterro, assegurar uma reciclagem de alta qualidade e consolidar o princípio da participação e 

responsabilidade de todos os elementos da cadeia de valor à gestão de resíduos, são os nossos 

compromissos. 

Economia circular vs. economia linear 

A economia mundial tem sido construída com base num modelo linear de negócios, que agora está 

sob ameaça por causa da disponibilidade limitada de recursos naturais. A transição de uma 

economia linear para a projeção de um modelo circular de negócios representa uma oportunidade 

com benefícios ambientais, sociais e económicos. 
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A economia circular é um sistema que se caracteriza pela diminuição da pressão sobre os recursos 

naturais, evitando desperdícios e perdas ao longo de toda a cadeia de valor, tendo por enfoque o 

ecodesign e o recurso às fontes de energia renováveis, numa lógica de make-use-return. Este 

modelo vem substituir o modelo linear de negócios que compreende a utilização de matérias-

primas extraídas de recursos naturais, o processamento em produtos, a venda e o pós-utilização 

onde os produtos são descartados como resíduos. Até determinada altura, o make-use-dispose foi 

um modelo bem-sucedido, mas já chegámos à conclusão que os recursos naturais são 

insustentáveis, uma vez que consumimos mais recursos do que aqueles que o planeta consegue 

produzir. 

A leitura da LIPOR sobre esta questão é que há oportunidade para criar um cluster de resíduos, 

com representatividade de toda a cadeia de valor do setor dos resíduos urbanos nacional – 

produção, deposição, recolha e transporte, e valorização – que deve ser reconhecido como 

estratégico para a dinamização da economia nacional. 
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LIPOR 

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, é a entidade 
responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos dos oito municípios 
associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do 
Conde. Fundada como associação em 1982, a LIPOR mantém o estatuto jurídico de associação de 
municípios. 
A área de intervenção da LIPOR representa 1% da área geográfica de Portugal, 10% da 
população portuguesa e 12% da produção nacional de resíduos urbanos. A LIPOR é responsável 
pela valorização anual de aproximadamente 500.000 toneladas de resíduos. Ao preconizar uma 
estratégia integrada de gestão de resíduos, a LIPOR concentra todos os esforços na valorização 
mais adequada dos resíduos. Neste propósito, as orientações estratégicas da LIPOR, estão 
alinhadas com as diretrizes nacionais e europeias, que visam assegurar que até 2020 os resíduos 
sejam geridos como um recurso. Estas diretrizes privilegiam a prevenção da produção de 
resíduos, a minimização da deposição de resíduos em aterro sanitário e uma abordagem 
integrada de valorização, tratamento e confinamento de resíduos urbanos, baseada em três 
componentes principais: valorização multimaterial, valorização orgânica e valorização energética, 
completadas por aterro sanitário para a receção dos rejeitados e de resíduos previamente 
preparados.  
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