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Produção da Central Fotovoltaica da Lipor volta a subir em 2017 

 

A Central de Minigeração Fotovoltaica, instalada no Parque Aventura da Lipor, em 
Ermesinde, através da produção de eletricidade, garante a sustentabilidade financeira do 
sistema e a contribuição para os objetivos fixados na Estratégia Nacional para a Energia 2020. 
A estimativa efetuada, aponta para um valor de emissões de CO2 evitadas, na ordem das 174 
toneladas de CO2.eq por ano. 
 
Esta é uma central composta por 1200 painéis fotovoltaicos, com uma potência unitária de 
230 Wp, instalados numa área total de 4800 m2. 
A potência de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) é de 250 kW com uma potência 
total instalada de 265 kW. A produção anual, estimada, é cerca de 372 MWh, que equivale ao 
consumo elétrico, total, de cerca de 100 habitações. 
 
Desde a entrada em funcionamento, no início de junho de 2013, a central produziu, até 
dezembro de 2017, cerca de 1568 MWh, correspondendo a cerca de 737 t CO2 de emissões 
evitadas (emissões calculadas de acordo com o Despacho n.º 17313/2008). 
 
Em média, a central produz, anualmente, cerca de 340 MWh, situando-se muito próximo do 
valor inicialmente estimado. O gráfico seguinte ilustra a distribuição anual da produção desde 
o início de funcionamento. 
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Sobre a LIPOR 

 

 

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

produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 

de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 

1 milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, 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.  

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das 

práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, 

através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 

 

 


