
O relacionamento entre a Lipor e a Cachapuz foi sempre excelente, e a determinada
altura deixou de ser institucional e passou a ser informal o quanto baste para
operacionalizar os processos. O  que proporcionou sempre uma rapidez de intervenção e
uma facilidade de redesenho dos projetos para poderem ser concluídos com sucesso. 

Para além disso a assistência é muito rápida e o vosso técnico é espetacular e resolve-
me sempre as situações em tempo útil. Não basta só na instalação! A simpatia abre
portas, mas só a qualidade é que mantem.” 

Servem mais de 1.000.000 de habitantes 
Valorizam cerca de 500.000 toneladas de Resíduos Urbanos
Estratégia integrada de gestão baseada em 4 componentes principais: a Valorização
Multimaterial, Orgânica, Energética e complementada por um Aterro Sanitário 

A Lipor foi fundada em 1982 como associação de Municípios para gerir e tratar os
resíduos urbanos de oito municípios de grande Porto: Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

O principal objetivo e preocupação da Lipor é a correta gestão dos resíduos e de
uma forma mais eficiente. Para isso houve uma adoção de sistemas integrados
para reduzir a deposição de resíduos em Aterro. 

O sistema Integrado pretende assim valorizar o multimaterial, a Valorização Orgânica e
a Valorização Energética sendo complementada por um Aterro apenas para a receção
dos rejeitados dos processos e de resíduos previamente preparados. 

Gerem diariamente os resíduos que recebem, de acordo com Economia Circular,
seguindo os três pilares do Desenvolvimento Sustentável: ambiental, económico e social.
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Todos os processos operacionais e logísticos
foram sistematizados na Solução SLV Waste.
 
Esta implementação permitiu a automatização
e otimização do processo logístico das
operações de carga e descarga integradas
com o sistema de informação da Lipor. 

Neste caso, foram instalados quiosques de
autoatendimento na ponte-báscula de entrada
e de saída, um sistema de reconhecimento de
matrículas complementado com tecnologias
de RFID de longo alcance e sistema de
correto posicionamento das viaturas.

Definiu-se uma interface via web services que
permite aos dois sistemas dialogarem e
evoluírem autonomamente.

Sistematização dos diferentes processos de
cargas/descargas de forma a minimizar os inputs
dos motoristas nos quiosques, tornando o
processo de utilização muito intuitivo. 

Sendo o processo de pesagem critico na
operação da Lipor, o sistema Cachapuz tornou
a operação rápida, eficaz e sem filas de espera
para a operação de pesagem.

BENEFÍCIOS

A Lipor gere um grande fluxo de resíduos
diariamente, inclusive um fluxo de camiões
intensivo o que causava dificuldade na
gestão e registo das cargas e descargas,
provocando grandes filas de espera.

Apresentava ainda um processo manual
para identificação de viaturas, parceiros e
tipologia de carga e dificuldade de
armazenamento e organização das
informações, originando uma sobrecarga do
tráfego da rede e que originava um maior
consumo de energia. 

NECESSIDADES

A Cachapuz, oferece as ferramentas
necessárias para um planeamento e gestão
eficientes dos recursos afetos à recolha seletiva
de resíduos bem como o controlo total dos
movimentos de pesagem nos diferentes locais. 

O SLV Waste fornece um serviço de gestão
integrada de resíduos urbanos que promova
uma maior eficiência e redução dos custos
operacionais, otimizando desde o processo de
recolha existente até à gestão dessas recolhas
no aterro, e melhorando a qualidade de vida dos
cidadãos.
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