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Parque Aventura LIPOR distinguida com Menção Honrosa do Prémio

BES Biodiversidade

O Parque Aventura da LIPOR foi distinguido, na categoria Menção Honrosa, com o Prémio
BES Biodiversidade 2011. Este prémio distinguiu o projecto do Parque Aventura LIPOR por
ser um local que mantém a conservação e a gestão da diversidade biológica em Portugal.
O Antigo Aterro de Ermesinde, actual Parque Aventura, foi renaturalizado e aos poucos tem
vindo a ser colonizado de forma natural por muitas espécies de fauna e flora características
da região, que encontram nesta área condições de acolhimento para determinadas fases do
seu ciclo de vida. A importância desta área em termos de conservação das espécies é ainda
pouco conhecida, no entanto, a crescente naturalização deste espaço poderá ser relevante
numa região com poucas áreas verdes capazes de albergar e valorizar a biodiversidade na
periferia do Porto. Este espaço representa uma mais-valia ambiental, pelo que deve ser
preservado, monitorizado e inovado.
Os vencedores foram anunciados hoje, no BES Arte & Finança, numa cerimónia que contou
com a presença da ministra do Ambiente, Dulce Pássaro, e do presidente do BES, Ricardo
Salgado.
Este Prémio foi lançado em 2008 pelo Banco Espírito Santo em parceria com o CIBIO, o
Prémio BES Biodiversidade atribui anualmente 75.000 euros para apoio a projectos e
iniciativas inovadoras de investigação, conservação e gestão da diversidade biológi ca em
Portugal.
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Na edição 2011 foram premiados os projectos da Bioalvo e da Fertiprado. Recebeu ainda
uma menção Honrosa, juntamente com a LIPOR, o projecto de “Recuperação do peixemigrador da bacia hidrográfica do Douro - lampreia-marinha”, da empresa Planeta Vivo.
Este prémio representa o resultado da dedicação, envolvimento e o empenho colectivo de
todos, Conselho de Administração, Colaboradores, Municípios associados e todos os nossos
Parceiros, sempre em busca da Excelência.
A LIPOR agradece a todos os seus parceiros em especial à Comunidade que nos
envolve, porque é esta que nos desafia a sermos sempre melhores.

Sobre o Parque Aventura LIPOR
O Parque Aventura pretende ser um espaço de promoção da actividade
alimentação saudável, do respeito pelo ambiente e de socialização – formação
indivíduo.
Este espaço apresenta as seguintes valências: Parque de estacionamento;
merendas; Parque Infantil; Parque Radical; Miradouro; Áreas de percurso pedonal
Espaços temáticos; Zonas verdes de enquadramento.

I

Para mais informações:
Departamento de Educação, Comunicação e Relações Institucionais
Tel. 22 977 0100 | Consultar o site www.lipor.pt
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