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OBJECTIVO: 

Este documento tem como objetivo referenciar, não exaustivamente, o tipo de resíduos 

aceites e não aceites a valorização no Parque de Verdes. 

 

AMBITO:  

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

funcionamento, desde 2005, uma moderna unidade de Compostagem (por sistema Multi-

túnel) com capacidade para tratar e valorizar anualmente cerca de 60.000 toneladas de 

Bioresíduos provenientes unicamente de circuitos de recolha seletiva. 

Para que o processo de Compostagem decorra adequadamente e seja possível obter no final 

um corretivo orgânico (composto) de excelente qualidade (cumprimento dos parâmetros de 

qualidade definidos no 2.ª Draft da Diretiva sobre Valorização de Resíduos Biodegradáveis) é 

fundamental, pois, garantir o fornecimento de matéria orgânica com características 

apropriadas e com uma presença muito diminuta de contaminantes (plásticos, metais, vidro, 

inertes, etc.). 

A deposição de resíduos verdes deve ser feita diretamente nas instalações da Lipor em Baguim 

do Monte (ver mapa no ponto 3.8). 

De forma a assegurar-se a qualidade das cargas rececionadas, a deposição destes resíduos é 

feita num parque anexo à Central de Valorização Orgânica (CVO) onde, após descarga dos 

resíduos é feita uma inspeção visual para verificar a qualidade da carga. 

Quando esta não se encontra dentro dos parâmetros de qualidade pré-definidos é elaborado 

um relatório de qualidade com imagens fotográficas, enviado para o produtor/detentor, 

podendo haver lugar à aplicação da respetiva tarifa de Carga Não – Conforme, caso se 

verifique uma presença muito considerável de materiais impróprios, perigosos ou situações 

reincidentes. 

Caso o responsável pela gestão do Parque de Verdes ou o Controlador de Qualidade 

identifiquem, no momento da receção da viatura no local, materiais Não-Conformes na carga 

poderá não ser autorizada a descarga.  
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DESCRIÇÃO: 

3.1 Tarifas de Descarga 

A descarga de resíduos verdes desde que isenta de qualquer contaminante é gratuita, devendo 

esta situação ser confirmada junto dos responsáveis da área. 

No caso de não conformidade é feita a cobrança integral da carga de acordo com a tarifa em 

vigor na Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico (CVECT) da Lipor, aquando 

da deteção da não conformidade, cujo valor poderá a cada momento ser consultado junto da 

Divisão de Contabilidade, Finanças e Controlo de Gestão da Lipor. 

 

3.2 Horário de Descarga 

As descargas devem ser feitas, preferencialmente, no horário entre as 8.30h – 12.30h e das 

13.30h às 17.00. 

Deve-se proceder a um contacto prévio à primeira descarga por forma definir códigos de 

entrada no sistema de pesagens da Lipor. 

Segue em anexo um croqui da localização das instalações da Lipor e os respetivos contactos. 
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3.3 Pedidos e Autorizações de Descarga  

 

Tabela 1: Lista de Resíduos Verdes Admissíveis: 

Resíduos por Código LER Observações 

02 01 07 Resíduos de exploração florestal 
Carece de parecer prévio pela Lipor, não são aceites 
troncos com diâmetro superior a 50 cm; não é 
permitida a presença de terras/areias 

  
03 03 01 
  

  
Materiais lenhosos 
  

Não é permitida a presença de terras/areias 

  
20 02 01 
  

  
Resíduos biodegradáveis de jardins e 
parques 
  

Não são permitidos contaminantes, tais como: 
embalagens, vidros, metais, cartão, papel, têxteis 
sanitários, produtos perigosos, etc. 

 

 

Para obter autorização de descarga de resíduos verdes os clientes devem aceder ao site da Lipor - botão 

“Clientes & Fornecedores”, aceder ao Pré-Registo e preencher o formulário disponibilizado (todos os 

campos são de preenchimento obrigatório). 

Após a aprovação do pré-registo, será enviado via e-mail um nome do utilizador e palavra-chave, bem 

como o endereço de acesso ao Portal Clientes. 

Deste modo os clientes terão acesso à “Área Privada de Clientes”, onde poderão efetuar os Pedidos de 

Agendamentos de Descarga. Para efetuar o pedido de Agendamento, o cliente pode visualizar no ecrã 

inicial um documento que se encontra disponível para download com todas as indicações de como efetuar 

o referido pedido.  

As autorizações de descarga de resíduos verdes podem ser emitidas por um período máximo de 30 dias, 

salvo a verificação de alguma não conformidade à descarga, situação que implicará a impossibilidade 

futura de aquela ser concedida por mais de cinco dias úteis. 
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3.4. Qualidade das Cargas – Cargas Não Conformes (Cargas às quais não será autorizada a descarga 

ou que será aplicada uma tarifa conforme procedimento 

interno aprovado) 

 

Podas com uma presença significativa de terra.  

 

 

 

Cortes de jardim com quantidades significativas de terra. 

 

 

 

Varreduras (com mistura de resíduos indiferenciados e 

areias) 

 

 

 

 

Presença de materiais contaminantes tais como pedras, 

plástico, vidro, metal, papel e cartão, outros.  

 

 

 

Cargas que tragam outros tipos de madeiras (tratadas) 
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3.5. Qualidade das Cargas – Cargas Conformes (São consideradas conformes todas as cargas de 

resíduos verdes livres de contaminantes) 

 

Ramagens Verdes 

 

 

 

 

Ramagens Verdes 

 

 

 

 

 

Podas de árvores com pequenos troncos (até 6 cm). 

 

 

 

 

 

Troncos de madeira (pequenas dimensões <50 cm) não 

tratada. 

 

 

 

 

Folhagens (sem terras ou areias). 
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3.6. Qualidade das Cargas – Situações Especiais 

 

Raízes de Árvores 

A possibilidade de receção de raízes de 

grandes dimensões terá de ser apreciada 

antecipadamente, caso a caso. 

 

 

 

 

Troncos de Palmeira 

Tratando-se de um resíduo fibroso, o tronco das palmeiras não se decompõe com a mesma facilidade de 

outros materiais lenhosos. Por outro lado, uma dimensão demasiado grande impede o seu 

destroçamento. Assim, os pedaços de palmeiras não deverão ultrapassar as dimensões apresentadas a 

seguir e poderão ser cortados como se sugere:  

 

Se tiver menos de 80cm 

de diâmetro, bastará 

fazer dois cortes. 

Se o diâmetro for superior 

a 80cm, é necessário fazer 

três cortes. 

A altura não deve exceder 

os 50cm. 
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3.7. Contactos 

Divisão de Operações, Manutenção e Obras (DOMO)  –  Operações 

 

Eng.ª Susana Lopes 

Tlf:          + 351 22 977 01 00 

Fax:        + 351 22 975 60 38 

Tlm:        + 351 93 977 02 11 

E-mail: susana.lopes@lipor.pt 

Eng.º Paulo Rodrigues 

Tlf:          + 351 22 977 01 00 

Fax:        + 351 22 977 01 82 

Tlm:        + 351 93 977 02 47 

E-mail: paulo.rodrigues@lipor.pt 

Rui Araújo 

Tlf:          + 351 22 977 01 00 

Fax:        + 351 22 977 01 82 

Tlm:        + 351 93 977 02 24 

E-mail: rui.araujo@lipor.pt 

 

Ecolinha Lipor 800 200 254 

3.8. Mapa de Acesso  

 


