
 

 

 
SUMA ganha exploração de 

novo aterro da Lipor na Póvoa 
de Varzim 

Lisboa, 20 de março de 2012 – O consórcio liderado pela SUMA foi o adjudicatário do 

concurso público para a contratação da concessão da construção e exploração do Aterro 

Sanitário Intermunicipal da Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 

Grande Porto, na Póvoa de Varzim. 

Esta concessão, com um volume de negócios total de cerca de 80 milhões de euros e uma 

duração de 25 anos, tem por objeto o desenvolvimento das atividades de construção do aterro 

sanitário propriamente dito (alvéolo 1 de RSU, alvéolo de cinzas inertizadas e infraestruturas), 

de um ecocentro e de uma estação de transferência no recinto do antigo aterro sanitário da 

Póvoa do Varzim, de acordo com os respetivos projetos de execução patenteados no 

concurso. 

Tem, ainda, por objeto, a exploração do aterro sanitário, da estação de transferência e do 

ecocentro, incluindo todos os serviços inerentes à operação e manutenção destas instalações; 

à manutenção do antigo aterro com todas as infra-estruturas nele existentes - designadamente 

a pista de ultraleves de Laúndos -; ao transporte dos resíduos compactados na estação de 

transferência para a Central de Valorização Energética LIPOR II, em Crestins, no concelho de 

Maia; e ao transporte dos materiais recicláveis entrados no ecocentro para o Centro de 

Triagem da LIPOR, em Ermesinde, concelho de Valongo, atividades estas que serão 

desempenhadas pela SUMA. 

 

Uma parceria com 10 anos 

Este é o segundo contrato de exploração adjudicado à SUMA pela Lipor. Em 1994, e através 

da sua participada na altura, a Serurb, num consórcio com mais três empresas, o qual criou a 

empresa CITRUP, a SUMA ganhou o concurso público internacional da Lipor para a conceção, 

construção e exploração do aterrro sanitário anexo à Central de Valorização Energética (CVE) 

da Lipor II, na Maia.  
 

 



 

 

 

O aterro ficou concluído em junho de 2001, tendo igualmente começado a sua exploração 

nessa data, cuja missão consistia na deposição controlada e confinamento técnico dos 

produtos e subprodutos provenientes da Central de Valorização Energética – cinzas inertizadas 

e RSU, em momentos de paragem da CVE -, assim como todas as operações relacionadas 

com esta atividade. 

  

Atualmente, esta empresa tem apenas dois sócios: a CESPA Portugal e a SUMA. Nos 10 anos 

da sua existência, a CITRUP já tratou mais de 1 milhão de toneladas de resíduos provenientes 

dos RSU recolhidos nos oito municípios do âmbito da Lipor (Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde) -, entre RSU, escórias e 

cinzas.  

Recentemente, a CITRUP desenvolveu, conjuntamente com a Lipor, um projeto de ampliação 

do Aterro Sanitário da Maia, que permite um encaixe de resíduos por um período mínimo de 

três anos e meio, e com uma capacidade adicional de 220 mil toneladas para RSU e de 100 mil 

toneladas para cinzas inertizadas. Esta ampliação tem um custo total estimado de investimento 

de 1.4 Milhões de euros e permitirá prolongar a deposição de resíduos até ao final de 2014.  

 

# # # 

Sobre a SUMA: 

Com mais de uma década e meia de experiência consolidada ao serviço do Ambiente e das 

populações, a SUMA detém, desde a sua origem, a posição de liderança no sector, e três 

dezenas de empresas dedicadas a assegurar a excelência na gestão integrada do ciclo de vida 

dos Resíduos. A sua estratégia de crescimento sustentado e de implantação geográfica dentro 

e fora de Portugal materializa-se num ambicioso projecto de internacionalização, nos mercados 

da Europa Central, África Austral e América Latina. Reconhecida publicamente como “Empresa 

de Gestão Exemplar”, a SUMA reinventa-se numa Política de compromisso para a 

Sustentabilidade, estruturando-se num sólido percurso de investimento em Qualidade 

Incremental, Formação Profissional, Dignificação do Sector de Actuação, Responsabilidade 

Social e Educação para a Cidadania. 

 

 

 

Nota ao Editor: A firma da empresa SUMA, por questões normativas, deverá estar em caixa 

alta, tendo em conta que SUMA é a sigla para Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 


