
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE 2021 
SÍNTESE 

No âmbito do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável a Lipor integra as alterações climáticas na sua 
estratégia de negócio, pelo que assume as suas responsabilidades enquanto agente produtor e gestor de Gases com 
Efeito Estufa (GEE) e enquanto agente indutor de conhecimento, ação e mobilização dos cidadãos e da sociedade. A 
adoção da estratégia Lipor 4M –menos Resíduos, menos Carbono, mais Clima, mais Biodiversidade representa o 
nosso compromisso de ação, visando contribuir, em simultâneo, para o cumprimento dos objetivos de política 
climática aos níveis da União Europeia, de Portugal e da Região do Porto. 
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ENQUADRAMENTO 
No âmbito do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável a Lipor integra as alterações 
climáticas na sua estratégia de negócio, pelo que assume as suas responsabilidades enquanto agente 
produtor e gestor de Gases com Efeito Estufa (GEE) e enquanto agente indutor de conhecimento, 
ação e mobilização dos cidadãos e da sociedade. A adoção da Estratégia Lipor 4M –menos Resíduos, 
menos Carbono, mais Clima, mais Biodiversidade representa o nosso compromisso de ação, visando 
contribuir, em simultâneo, para o cumprimento dos objetivos de política climática aos níveis da 
União Europeia, de Portugal e da Região do Porto. 

 

Figura 1 – Conceptual da Estratégia Lipor 4M 

 

A Estratégia Lipor 4M assenta em 4 grandes desígnios / compromissos: 

1. Privilegiar um Modelo Circular de Negócios assente na: Prevenção + Gestão de Resíduos 
Recursos + Novos Investimentos; 

2. Apostar no binómio carbono-energia como ponto de convergência e alinhamento com a 
Estratégia Europeia Energia e Clima 2030, o PNEC 2030 e o RNC 2050 que se traduzirá em: 
Compromissos / Metas de Descarbonização e Energia; 

3. Num cenário de alterações irreversíveis, assumoir a Adaptação e Gestão de Recursos de forma 
proactiva: Mobilização de Parceiros, Clientes e Cidadãos para novas abordagens e sinergias; 

4. Apostar no capital natural, na floresta e ecossistemas: Promoção da Biodiversidade em 
contexto empresarial (e.g. selagem e recuperação de passivos ambientais / espaços verdes / 
horta à porta / programa hectare / projetos de compensação e sequestro florestal)  
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RESUMO 
Tendo em conta a máxima de “Conhecer para reduzir”, desde 2008 que a Lipor elabora, anualmente, 
um inventário de emissões de GEE; capaz de informar a decisão sobre a gestão de resíduos urbanos 
dos 8 municípios que compõem a Lipor. 

No inventário de 2021 foram feitas algumas atualizações metodológicas que implicaram recálculo de 
ano base, nomeadamente: 

i) A atualização – em coerência com o inventário nacional – dos potenciais de aquecimento 
global (PAG) constantes no IPCC Assessment Report 4 (AR4); 

ii) A revisão da metodologia de cálculo das emissões associadas à valorização orgânica 
(CVO) e valorização energética (CVE), de acordo com a mais recente metodologia 
publicada no inventário nacional1. 

 

 

Figura 2 – Emissões GEE 2021: por âmbitos de contabilização 

 
O inventário 2021 mantém a contabilização dos Âmbitos 1 e 2 e consolida, depois de um período de 
expansão progressiva, o cálculo de emissões de Âmbito 3. Em relação aos Âmbitos 1 e 2 (âmbito 
comparável com o inventário Lipor 3M elaborado até 2020) foram contabilizadas 254 kt CO2e em 
2021, o que representa uma redução de emissões de 10,7% face a 2020, e uma redução de 33,5% 
face ao ano base (2006). Esta redução de 33,5% representa uma redução de 128 kt CO2e face a 2006. 

Este decréscimo acentuado de emissões – já identificado em 2020 (-25,5% face a 2006) – acontece 
devido a vários fatores, entre os quais destacamos: 

i) menos resíduos: -2,2% face a 2019; 
ii) otimização do sistema integrado: aumento da reciclagem multimaterial e valorização 

orgânica, e uma política de minimização da deposição em aterro; 

 
1 PORTUGUESE NATIONAL INVENTORY REPORT ON GREENHOUSE GASES, 1990 – 2020, publicado em 15 de abril de 2022 
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iii) alteração da composição dos resíduos: redução de fileiras com % significativas de 
carbono fóssil (papel, cartão e plásticos). 

Alguns destes fatores poderão ser conjunturais (efeito da pandemia covid-19), pelo que a 
monitorização em inventários futuros se reveste de particular importância. 

 

 

Figura 3 – Emissões GEE (A1+A2): evolução 2006-2021 
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NÍVEIS DE ATIVIDADE 
 

 

Figura 4 – Níveis de atividade Lipor 2006-2021 

 

 

Figura 5 – Níveis de atividade Lipor 2006-2021 | Quantitativos geridos e taxa de variação anual 
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Figura 6 – Níveis de atividade Lipor 2006-2021 | Quantitativos geridos por infraestrutura 

 

 

 

Figura 7 – Níveis de atividade Lipor 2006-2021 | Evolução por infraestrutura 
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Figura 8 – Níveis de atividade Lipor 2021 

 

Os RU geridos pelo sistema integrado Lipor atingiram, em 2021, 513 kt, uma redução de 0,6% face 
a 2020. Adicionalmente foram contabilizadas em 2021 30 kt de RU provenientes de outros 
sistemas. Para efeitos do inventário as emissões associadas a estes quantitativos são reportadas 
separadamente.  

Âmbito Actividade Unidade 2021 Observações ∆ 2020-21

A1 Tratamento e Valorização RU t 512 872 Lipor 8 -0,6%
A1 Confinamento Técnico (CT) t 6 335 Energia produzida: 539 MWh -16,2%
A1 Valorização Orgânica (CVO) t 43 293 Composto produzido: 9 857 t 10,5%
A1 Valorização Energética (CVE) t 384 113 Energia produzida: 182 785 MWh -2,3%
A1 Valorização Multimaterial (RMM) t 79 132 Materiais para reciclagem: 57 410 t 4,1%

População servida hab. 967 157 0,3%
Capitação kg/hab. 530 -0,9%

A1 Combustão Fixa (Instalações) GJ 11 964 239,2%
A1 Gás Natural GJ 11 781 246,2%
A1 Central Valorização Orgânica (CVO) GJ 1 785 Processo -22,1%
A1 Central Valorização Energética (CVE) GJ 9 713 Processo 1517,1%
A1 Lipor Geral GJ 283 AQS -44,5%
A1 Gasóleo GJ 182 47,1%
A1 Central Valorização Energética (CVE) GJ 182 Geradores emergência 47,1%

A1 Combustão móvel (Transportes) GJ 8 186 3,9%
A1 Frota Própria GJ 2 801 Frota: Ecofone / Ligeiros / Pesados -2,5%
A1 Gasóleo GJ 2 237 -10,5%
A1 Gasolina GJ 69 41,9%
A1 GNC GJ 495 52,5%
A1 Máquinas móveis GJ 5 385 RMM / CVO / CT 7,5%
A1 Gasóleo GJ 5 385 7,5%

A2 Electricidade Adquirida MWh 6 085 4,3%
A2 Lipor Geral MWh 1 093 Sistema PV s/ autoconsumo 6,6%
A2 Valorização Orgânica (CVO) MWh 3 868 Sistema PV c/ autoconsumo -11,2%
A2 Valorização Energética (CVE) MWh 593 Autoconsumo 395,5%
A2 Confinamento Técnico (CT) MWh 279 Unid. Biogás Ermensinde -15,4%
A2 Outros MWh 251 Lipor II; Escola Araújo; Armazéns #VALOR!

Tratamento e Valorização RU t 30 463 Outros sistemas -27,4%
Confinamento Técnico (CT) t 0 #DIV/0!
Valorização Orgânica (CVO) t 10 304 -1,4%
Valorização Energética (CVE) t 20 075 -36,2%
Valorização Multimaterial (RMM) t 84 42,8%
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EMISSÕES GEE 
 

ÂMBITO 1 – EMISSÕES DIRETAS 

 

Figura 9 – Emissões GEE Âmbito 1 (2006-2021) 

 

No inventário 2021 foram contabilizadas 253 ktCO2e, que representam uma redução de emissões de 
10,5% face a 2020. Comparativamente a 2006 (ano base) registou-se um decréscimo nas emissões 
de 33,5% (-127 ktCO2e). 

 

 

ÂMBITO 2 – EMISSÕES INDIRETAS 

 

Figura 10 – Emissões GEE Âmbito 2 (2006-2021) 

 

No inventário 2021 foram contabilizadas 1,07 ktCO2e, que representam uma redução de emissões 
de 38,8% face a 2020. 

 

  



 
 
 

INVENTÁRIO EMISSÕES GEE: SÍNTESE 
 -Pág. 10 - 

 

ÂMBITO 3 – OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS 

 

Figura 11 – Emissões GEE Âmbito 3 (2016-2021) 

No inventário 2021 foram contabilizadas 80 ktCO2e, que representam um aumento de emissões de 
3,4% face a 2020. 

 

 

TOTAL DE EMISSÕES 

 

Figura 12 – Emissões GEE Totais (2006-2021) 

 

Em 2021, considerando todos os âmbitos, foram contabilizadas 334 KtCO2e que representa uma 
redução de emissões de 7,7% face a 2020. 

 

  



 
 
 

INVENTÁRIO EMISSÕES GEE: SÍNTESE 
 -Pág. 11 - 

 

 

Figura 13 – Detalhe do inventário GEE (2016-2021) 
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BALANÇO DE EMISSÕES 
Determinar o balanço bíquido de emissões do universo Lipor implicou definir abordagens específicas 
para avaliar: i) Atividades que concorrem para a substituição de atividades mais intensivas em 
carbono e, ii) O impacte indireto devido à utilização de resíduos valorizados nas atividades 
económicas: 

• A produção e exportação de energia elétrica na CVE e nas Unidades de Biogás concorrem 
direitamente para a substituição de atividades intensivas em carbono, como é o caso da 
produção de energia. 

• A reciclagem de materiais, por oposição á produção de materiais virgens, apresenta vantagens 
em termos de balanço energético e carbónico. 

• A aplicação de fertilizantes sintéticos azotados no sector agrícola é uma fonte significativa de 
emissões GEE, concretamente, devido às emissões de N2O por volatização. Neste contexto, a 
aplicação de composto (Nutrimais), produzido através da compostagem, assume importância 
no impacte indireto de emissões de GEE. A estimativa de emissões evitadas assume-se como 
potencial, uma vez que não existe ainda informação sobre o grau efetivo de substituição de 
fertilizantes azotados sintéticos pelo composto produzido na CVO da Lipor. 

 

 

Figura 14 – Balanço de Emissões de GEE Lipor 2021 

 

Nota técnica: o balanço apresentado deverá ser encarado como uma estimativa do potencial de emissões evitadas, 
uma vez que não foram tidas em consideração questões como a capacidade efetiva, quer de produção de materiais 
virgens, quer de reciclagem, questões de limitação técnica das entidades/empresas recicladoras em Portugal (e.g. 
reciclagem de plástico) e eventuais movimentos transfronteiriços de materiais recicláveis. Neste sentido, não poderá 
ser assegurado que o potencial de redução (em termos de energia e carbono) estimado seja repercutido direta e 
integralmente nos sectores de atividade económica no Grande Porto ou em Portugal. 
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