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LIPOR neutraliza as emissões, referentes ao ano de 2018, 

de Gases com Efeito de Estufa da sua frota 

 

Anualmente, a LIPOR renova o seu compromisso com a neutralização das Emissões de 

Gases com Efeito Estufa (GEE), geradas pela frota própria, através da Certificação com o 

estatuto Carbono Zero®. 

 

A contabilização de emissões utiliza, como referência, a metodologia geral do The 

Greenhouse Gas Protocol, elaborado pelo World Business Council for Sustainable 

Development e pelo World Resources Institute. Os cálculos para atribuição da marca 

Carbono Zero® contabilizam as emissões de três dos seis Gases com Efeito Estufa 

abrangidos pelo Protocolo de Quioto: o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o 

óxido nitroso (N2O). 
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Deste modo, as emissões de Frota Própria da LIPOR neutralizadas correspondem a um total 

de 231,3 tCO2e, com a seguinte distribuição: 

 

• 216,2 tCO2e referentes às emissões de frota própria com consumo de gasóleo e 

gasolina;  

• 15,1 tCO2e referentes às emissões de frota própria com consumo de gás natural. 

 

A compensação de 231,3 créditos de carbono (medidos em tCO2e) será traduzida em 

créditos provenientes de uma área de floresta nacional. 

 

 

Saiba mais sobre a Estratégia 3M – menos resíduos, menos carbono, mais clima em: 

https://www.lipor.pt/pt/sustentabilidade-e-responsabilidade-social/projetos-de-

sustentabilidade/3m-menos-residuos-menos-carbono-mais-clima/ 
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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. 

 

 

 


