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Comunicado de Imprensa 

 
Baguim do Monte, 18 de setembro de 2017 

 

  
 Fundo de Vila (Maia)                  Oliveira (Porto) 

 

Inauguradas mais duas hortas no projeto “Horta à Porta” 

Fundo de Vila (Maia) e Oliveira (Porto) 

 

O projeto “Horta à Porta” é um projeto de Hortas Urbanas com o objetivo de promover o 

contacto com a natureza, a alimentação saudável e a qualidade de vida, prevenindo a 

produção de resíduos orgânicos e procurando incutir comportamentos mais sustentáveis 

na população dos oito municípios. 

O projeto conta, neste momento, com 1 715 talhões distribuídos por 52 Hortas, perfazendo 

uma área total de 113 874 m2 de cultivo em modo de agricultura biológica. 

 

Este é um projeto desenvolvido em estreita parceria entre a Lipor e os seus municípios 

associados. 

 

Na passada quinta-feira, dia 14 de setembro foi inaugurada mais uma horta no município 

da Maia, na freguesia de Milheirós. 

A horta Fundo de Vila é a 9ª horta do município da Maia e a 1ª da freguesia de Milheirós. 

Atualmente a Maia conta já com 328 talhões, cultivados em modo biológico, perfazendo 

uma área total de 20 570 m2. 

 

Também na passada sexta-feira, dia 15 de setembro foi inaugurada a horta da Oliveira, na 

freguesia de Campanhã. 

Esta foi a 14ª horta do projeto no município do Porto, contando com 80 talhões “normais” e 

com a expectativa de serem implementados a curto prazo mais cerca de 10 talhões 

“elevados”. 

A horta da Oliveira é a 2ª maior horta do Porto, implementada numa área total de 4173 m2. 

O Município do Porto tem 14 hortas ativas, com 497 talhões implementados numa área 

total de 42 190 m2. 
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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. 

 

 

 

 


