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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 15 de fevereiro de 2017 

 

 

Com o aumento das entradas de resíduos orgânicos na Central de Valorização Orgânica da 

Lipor, foram feitos contactos comerciais em novas áreas geográficas com potencial de 

produção agrícola e com solos a necessitarem de matéria orgânica de qualidade. 

Decorrente destes contactos, foi feita, no passado dia 04 de fevereiro, a primeira expedição 

de Nutrimais para a nossa vizinha Espanha dando inicio à primeira exportação da Lipor. 

Foi estabelecida parceria com um grande distribuidor espanhol de fatores de produção 

agrícolas e o Nutrimais passará a ser visto nas prateleiras de revendedores agrícolas do Norte 

e Centro de Espanha, prevendo-se uma venda anual de cerca de 2000 toneladas de 

Nutrimais para este mercado. 

 

Sobre o Nutrimais 

 

O NUTRIMAIS é um corretivo agrícola orgânico, proveniente da compostagem de matérias-

primas separadas na origem. Sendo um corretivo agrícola orgânico, não um adubo químico, a 

sua aplicação regular aos solos agrícolas resulta na manutenção ou aumento da fertilidade 

natural desses mesmos solos. 

O NUTRIMAIS fornece uma gama alargada de nutrientes, dado ter na sua origem matérias-

primas vegetais, libertando-os de forma natural ao longo do tempo e à medida que vai sendo 

decomposto pela flora microbiana do solo, retendo-os e evitando a sua lavagem para a 

toalha freática ou cursos de água. 

Saiba mais em http://nutrimais.pt  

 

http://nutrimais.pt/
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Sobre a LIPOR 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 

produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 

de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 

1 milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados 

e de resíduos previamente preparados.  

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos 

das práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento 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 temática da Economia Circular, 

através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 


