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Projecto de recolha selectiva de resíduos verdes anda 
pelas ruas da Área Metropolitana do Porto 

Valorização orgânica de mais 
de 10 mil toneladas de resíduos 

       

RECOLHA SELETIVA DE 

RESÍDUOS VERDE 

    

Separe os resíduos verdes cio 
seu jardim e ,mude-nos a produzir um 
adubo natural A recolha é gratuíta. 
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An implementação do serviço de Reco-
lha Selectiva de Resíduos Verdes per-
titiu, já neste semestre, a recolha e 

valorização orgânica de mais de 10 mil to-
neladas de resíduos verdes, o que se traduz 
num desvio significativo desta tipologia de 
resíduos da fracção indeferenciada e cor-
responde a um crescimento de 5% face ao 
ano anterior. 

Entre Janeiro e Junho forain reforçados, 
não só os circuitos de recolha selectiva de 
resíduos verdes nos Municípios associados 
da Lipor, de entre os quais o de Matosi-
nhos, bem como a comunicação e sensibi-
lização direccionada à comunidade. Sendo 
este um dos grandes objectivos deste novo 
serviço de recolha selectiva gratuito: valo-
rizar e integrar na Economia Circular todas 
as fracções de resíduos urbanos que estão 
a ser mal encaminhadas e desperdiçadas. 

Através da colaboração dos cidadãos 
que separaram os restos dos seus jardins, 
chegaram à Lipor os resíduos verdes e co-
meçou, desta forma, o processo de uma 
nova vida para os mesmos. Após serem re-
cepcionados, foram pesados e contabiliza-
dos, para ser perceptível o impacto positivo 
que apresentam, e encaminhados, poste-
riormente, para a Central de Valorização 
Orgânica. Já na Central foram alvo de uma 
transformação que originou matéria, pro-
veniente da compostagem, para a produção 
de um correctivo orgânico natural de alta 
qualidade — o NUTRIMAIS, que permitirá 
a manutenção ou aumento da fertilidade 
natural dos solos. 

Sendo que, apenas com a participação 
de todos nesta iniciativa "conseguimos o 
aproveitamento desta matéria-prima e, con-
sequentemente, a redução de extracções di-
rectamente da natureza. Colabore com esta 
iniciativa e não deposite os resíduos verdes 
no contentor do lixo indiferen-ciado. Esta-
mos sempre a tempo de mudar de atitude!", 
salientou uma fonte da Lipor. 

Para mais informações sobre o projecto, 
consultar 

https://www.lipor.ptipt/servicos/proje-
tos-de-recolhairesiduos-verdes. 

Sobre a LIPOR 

A LIPOR é a entidade responsável pela 
gestão, valorização e tratamento dos resí-
duos urbanos produzidos pelos Municípios 
associados — Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Va-
longo e Vila do Conde. 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 
mil toneladas de resíduos urbanos produzi-
dos por cerca de 1 milhão de habitantes. 
Sustentada nos conceitos modernos de ges-
tão de Resíduos Sólidos, a LIPOR desen-
volveu uma estratégia integrada de 
valorização tratamento e confinamento dos 
RU, baseada em três componentes princi-
pais: Valorização Multimaterial, Valoriza-
ção Orgânica e Valorização Energética, 
complementadas por um Aterro Sanitário 
para recepção dos rejeitados e de resíduos 
previamente preparados. 

Ao assumir de forma clara que a gestão 
de resíduos é realizada na óptica do re-
curso, a LIPOR firma todos os esforços na 
sua valorização mais adequada, abordagem 
esta que tem por base a projecção de um 
modeló circular de negócios, eé sustentada 
por projectos. demonstrativos das práticas 
circulares de suporte. A actuação da orga-
nização permite consolidar um posiciona-
mento 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 te-
mática da Economia Circular, através da 
partilha de novas estratégias e procura de 
soluções mais eficazes. 


