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Os resíduos urbanos são uma prioridade 
da política europeia e nacional. São de 
facto importantes e transversais a vários 
níveis: ambiental, económica e social, 
colocando-os no centro de uma “Econo-
mia Circular”, pois podem potenciar uma 
gestão mais eficiente dos recursos natu-
rais, reduzindo os impactes ambientais 
associados à sua utilização.
A “Economia Circular” é, portanto, um 
conceito inerente à política da LIPOR 
que continua na procura de novas e 
mais eficazes estratégias para a Gestão 
sustentável dos resíduos na sua área de 
intervenção. 
A Central de Valorização Orgânica da 
LIPOR, é a unidade de tratamento que 
diariamente recebe os resíduos orgâni-
cos provenientes de vários destinos: do-
micílios, restaurantes, mercados, hiper-
mercados, cooperativas agrícolas, entre 
outros. Consideramos que o processo 
de compostagem destes materiais como 
forma de tratamento deste material é o 
mais adequado, uma vez que de uma na-
tural decomposição dos resíduos orgâni-
cos dá origem a um corretivo agrícola or-
gânico equilibrado, o NUTRIMAIS, cuja 
utilização melhora a qualidade dos solos 
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agrícolas, trazendo enormes benefícios 
no desenvolvimento das plantas. 
O NUTRIMAIS é um corretivo agrícola 
100% natural e orgânico que pode ser 
utilizado na agricultura em geral, mas 
particularmente na fruticultura, viticul-
tura, viveiros e horticultura. 
A máxima qualidade na origem e, con-
sequentemente, no seu resultado final 
permite que o NUTRIMAIS tenha os re-

quisitos exigidos para a sua colocação no 
mercado e utilização em modo de pro-
dução biológica. 
A aplicação regular do NUTRIMAIS aos 
solos agrícolas é benéfica melhorando o 
seu arejamento e capacidade de reten-
ção da água e nutrientes permitindo uma 
otimização destes recursos pelas plantas. 
Com efeito, o NUTRIMAIS fornece um 
conjunto de nutrientes às plantas que, 
de forma equilibrada, são lentamente 
libertados, colmatando as suas necessi-
dades nutricionais.
A erosão ou desertificação dos solos é 
um problema que se tem vindo a agravar, 
principalmente devido ao impacte das 
atividades humanas. As técnicas agrícolas 
usadas fazem com que o teor de matéria 
orgânica disponível nos solos diminua, 
influenciando negativamente a sua estru-
tura. A matéria orgânica no solo é a base 
da pirâmide estrutural dos terrenos agrí-
colas e florestais, melhorando as caracte-
rísticas físicas e químicas do solo (apesar 
de nem sempre ser entendida como tal).
A utilização do NUTRIMAIS nos solos 
agrícolas é um dos melhores exemplos 
de circularidade na agricultura, permitin-
do o fecho do ciclo da matéria orgânica 
– “À TERRA O QUE É DA TERRA!” 
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