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LIPOR  

   

Projecto “Menos 100 kg” 

PRODUZIR MENOS LIXO, UM DESAFIO MAIOR 

 

EMPRESA 

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto é a 

entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU) produzidos pelos oito municípios que a integram: Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Constituída como 

associação de municípios em 1982, a LIPOR tem vindo a implementar uma gestão 

integrada de resíduos, recuperando, ampliando e construindo infra-estruturas, além de 

desenvolver campanhas de sensibilização junto da população. É responsável pelo 

tratamento todos os anos de cerca de 500 mil toneladas de RSU produzidos por um 

milhão de habitantes, desenvolvendo uma estratégia integrada de valorização, 

tratamento e confinamento, baseada em três componentes: valorização multimaterial, 

valorização orgânica e valorização energética, completadas por um aterro sanitário para 

recepção dos rejeitados do sistema. 

 

ENVOLVIMENTO 

A produção de resíduos na Área Metropolitana do Porto tem vindo a aumentar 

significativamente nos últimos anos, tornando-se urgente a adopção de medidas que 

contrariem esta tendência. Foi neste contexto, seguindo a hierarquia de gestão 

integrada e assumindo a importância da prevenção na produção de resíduos, que a 
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LIPOR, em articulação com os municípios associados, se lançou num grande objectivo: 

produzir menos 100 kg de resíduos por pessoa/ano. Esta meta foi lançada no âmbito de 

uma vasta campanha a nível europeu, sob o slogan “produzir menos 100 kg de resíduos 

por pessoa/ano”, conduzida por um importante grupo de cidades e regiões, de entre as 

quais a região do Porto, sob a alçada da Associação das Cidades e Regiões para a 

Reciclagem (ACR+). Formou-se um grupo de trabalho constituído por técnicos da LIPOR, 

pertencentes a diferentes departamentos e com diferentes formações académicas, aos 

quais cabe corporizar a participação da organização no projecto da ACR+, impondo-se a 

identificação e implementação de boas práticas e instrumentos que acentuem a 

prevenção na produção de resíduos. Integrado na Política de Prevenção da LIPOR, a par 

de outros projectos já existentes, este projecto está a ser desenvolvido num prazo de 

dois anos, envolvendo a colaboração de várias entidades parceiras, nomeadamente 

câmaras municipais, juntas de freguesia, associações de cidadãos e empresas, entre 

outras. 

 

PROJECTO 

O principal objectivo deste projecto é reduzir a produção de resíduos em 100 kg por 

pessoa/ano. Para isso, é necessário promover parcerias com as autoridades locais, no 

sentido de se identificar boas práticas e instrumentos que contribuam para a redução, 

senão mesmo a eliminação, da produção de resíduos na fonte, e para a minimização da 

perigosidade dos resíduos produzidos. Outras medidas, como a promoção de tecnologias 

mais limpas, a reutilização de produtos, o estabelecimento de limites para substâncias 

perigosas, o eco-design, o eco-consumo, a utilização de instrumentos económicos 

apropriados e a análise de ciclo de vida, poderão também ser utilizadas para atingir este 

objectivo. Estas medidas proporcionarão inúmeras vantagens, tais como a redução dos 

custos associados à gestão e tratamento de resíduos municipais e uma melhoria da 

qualidade de vida da população abrangida. 

Foram criteriosamente escolhidos três locais de intervenção para a implementação do 

projecto, com características distintas em termos de densidade populacional, envolvente 

ambiental e estilos de vida da população, de forma a serem representativas da realidade 

da região. São elas a freguesia de S. Pedro de Rates (município da Póvoa de Varzim), 

com características rurais, em que a principal actividade económica é a agricultura (com 

predominância da pecuária); parte da freguesia de Espinho (município de Espinho), uma 
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zona mista constituída principalmente por serviços e comércio e habitações 

unifamiliares, muitas delas com jardins e quintais; e a localidade de Sete Bicas 

(freguesia da Senhora da Hora, município de Matosinhos), uma zona urbana com 

elevada densidade populacional, composta por uma urbanização de habitações 

unifamiliares. 

 

RESULTADOS 

Em termos da caracterização dos resíduos, apurou-se que na freguesia de S. Pedro de 

Rates se verifica uma preponderância dos resíduos putrescíveis (37,78%), seguida dos 

plásticos (11,59%) e do papel e cartão (10,75%) e depois do vidro (4,30%), enquanto 

na fracção situada em Espinho, embora predominem igualmente os putrescíveis 

(31,90%), o papel e cartão (21,58%) assumem maior relevo, seguidos então depois dos 

plásticos (15,44%) e do vidro (5,36%). Na localidade da Senhora da Hora também os 

resíduos putrescíveis (46,78%) são os mais consideráveis, seguindo-se de novo o papel 

e cartão (15,08%) e depois os plásticos (11,05%) e o vidro (5,12%). 

Os dados obtidos permitiram concluir que em todas as três zonas se regista um grande 

potencial para a promoção da compostagem individual, de quarteirão ou municipal, 

afigurando-se ainda de grande importância a promoção do não desperdício alimentar, 

com recurso, por exemplo, à criação de menus “Dose Certa” na restauração. 

Atendendo à presença significativa de resíduos recicláveis, tais como papel e cartão, 

embalagens plásticas e vidro, promoveu-se ainda um conjunto de acções de 

sensibilização para a correcta deposição desses resíduos nos ecopontos, nomeadamente 

ao nível das escolas, assim como a implementação de campanhas de redução do uso de 

sacos de plástico, de fomento do consumo de água da rede pública, de limitação da 

publicidade não endereçada, de redução de papel nos escritórios, entre várias outras 

medidas. 

 

Mais informações em: http://www.lipor.pt/  


