VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS BIODEGRADÁVEIS… REDUZ EM 40% OS RESÍDUOS
PRODUZIDOS
A compostagem da fração orgânica dos resíduos constitui uma forma de
valorização de grande importância nas políticas de gestão de resíduos sólidos,
sendo uma das principais linhas de orientação, referidas pelo PERSU (Plano
Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos) e na estratégia nacional para a
redução de resíduos biodegradáveis destinados aos aterros. Promover a
valorização de todas as componentes dos resíduos, nomeadamente a orgânica,
é pois um objetivo prioritário da LIPOR.

A valorização orgânica, no caso do Sistema LIPOR, é assegurada por uma
instalação de Compostagem com capacidade para tratar 60.000 ton/ano de
resíduos orgânicos, tendo associada a implementação de circuitos de remoção seletiva da fração orgânica junto
de grandes produtores (restauração, grandes superfícies, mercados) e de diferentes esquemas de recolha seletiva
de resíduos verdes, complementada por iniciativas locais de compostagem caseira (por exemplo: Horta da
Formiga, Horta à Porta e Terra-à-Terra).
Deste modo, a aplicação da matéria orgânica no solo traduz-se em importantes benefícios, nomeadamente pela
melhoria das características do terreno (porosidade, capacidade de retenção da água) e como agente de
prevenção da degradação dos solos, contribuindo, de uma forma eficaz, para a minimização da erosão,
compactação, salinização e desertificação desses espaços.

SABIA QUE…
A LIPOR foi distinguida, com uma Menção Honrosa na categoria “Produto ou Serviço” com o projeto Horta à Porta –
Hortas Biológicas da Região do Porto, no Prémio “Green Project Awards (GPA) 2012”?
É com esta e outras demonstrações de querer, de saber e de fazer, que a LIPOR irá vencer as
adversidades dos próximos anos, acreditando que o Futuro se ganha, estando centrada naquilo
em que é FORTE, naquilo que está a fazer BEM, procurando sempre INOVAR em PRODUTOS e
SERVIÇOS e alcançar NOVOS MERCADOS.

HORTA À PORTA - HORTAS BIOLÓGICAS DA REGIÃO DO PORTO
Horta à Porta – Hortas Biológicas da Região do Porto é um projeto da LIPOR que visa
promover a qualidade de vida da população, através de boas práticas agrícolas,
ambientais e sociais.
Até à data, este projeto conta com 24 hortas ativas, ou seja, mais de 4 ha cultivados
em agricultura de modo biológico caseiro e com preocupações ambientais e sociais!
Conheça este e outros projetos de valorização orgânica em: www.hortadaformiga.com

"NÓS NÃO HERDAMOS A TERRA DOS NOSSOS ANTEPASSADOS: PEDIMO-LA
EMPRESTADA AOS NOSSOS FILHOS".
Provérbio dos nativos americanos

