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Comunicado de Imprensa 

 

9 de julho de 2019 

 

 

 

LIPOR entrega Certificados Coração Verde e Jardim ao Natural à Direção 

Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude 

 

A LIPOR, pelas mãos do seu Administrador e Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Eng.º Filipe Araújo, entregou esta manhã os Certificados Coração Verde e Jardim ao Natural à 

Direção Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ-DRN).  

 

O IPDJ-DRN, recebe estes Certificados após um ano de trabalho intenso e de otimização de 

práticas ambientais, que conduziram, entre outros resultados: 

 

• a uma taxa de reciclagem de 100% dos resíduos recicláveis da instituição; 

• à revitalização de 150m2 de espaço verde, transformando grande parte 

em horta e assumindo uma gestão natural do espaço; 

• ao aumento em 17% do nível do comportamento ambiental da instituição, 

em particular na gestão dos resíduos, da água, da energia, da manutenção 

dos espaços verdes e da promoção da biodiversidade. 
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Este reconhecimento reflete o trabalho conjunto desenvolvido entre as entidades nas 

instalações dos Serviços Desconcentrados do Porto, no âmbito dos projetos Geração+ e Jardim 

ao Natural, duas iniciativas dinamizadas pela LIPOR e pelos municípios associados, com o 

objetivo de criar práticas equilibradas e sustentáveis ao nível da Gestão Ambiental das 

Instituições.  

 

O IPDJ-DRN, é hoje um exemplo de como os organismos públicos também podem ser um 

exemplo de sustentabilidade e junta-se assim às 126 Instituições que, desde 2014, já receberam 

o Certificado Coração Verde e às Instituições que se destacam por ter um Jardim ao Natural.  

 

Sobre o Geração+ 

É um projeto educativo integrado, que promove o compromisso dos cidadãos com boas 

práticas ambientais, facilitando a aquisição de competências promotoras de maior intervenção 

cívica, capazes de alimentar o crescimento e a consolidação de processos ambientalmente 

responsáveis. Esta iniciativa assenta particularmente na otimização dos processos institucionais 

ao nível da gestão ambiental, em particular na área dos resíduos, da água, da energia e na 

gestão sustentável dos espaços verdes ou ajardinados. 

 

Sobre o Jardim ao Natural 

O Projeto Jardim ao Natural tem como objetivo alargar a área de espaços verdes geridos de 

forma natural nos 8 Municípios associados da LIPOR e sensibilizar a população para a adoção 

de práticas sustentáveis de manutenção desses espaços, promovendo a biodiversidade, a 

fertilidade e a vida no solo, contribuindo desta forma para o equilíbrio dos ecossistemas. 
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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. 
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Sobre o IPDJ 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude. I.P. (IPDJ, I.P.) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 

98/2011, de 21 de setembro e resulta da fusão entre o Instituto Português da Juventude, I.P., o 

Instituto de Desporto de Portugal, I.P.. É um instituto público integrado na administração 

indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio.  

Tem a superintendência e tutela do membro do Governo com responsabilidade na área do 

desporto e da juventude, atualmente, o Senhor Ministro da Educação Tiago Brandão e do 

Senhor Secretario de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.  

A atividade do IPDJ,I.P. é desenvolvida a nível nacional, possuindo serviços desconcentrados 

em todas as capitais de distrito. A nível regional funcionam serviços desconcentrados, 

designados por Direções Regionais do Norte, com sede no Porto, do Centro, com sede em 

Coimbra, de Lisboa e Vale do Tejo, com sede em Lisboa, do Alentejo, com sede em Évora e do 

Algarve, com sede em Faro.  

O âmbito territorial dos serviços desconcentrados corresponde ao nível II da Nomenclatura de 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) do continente. 

 

O IPDJ, I. P., tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para as 

áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e privados, 

designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias 

locais. 

O IPDJ, I. P., intervém na definição, execução e avaliação da política pública do desporto, 

promovendo a generalização do desporto, bem como o apoio à prática desportiva regular e de 

alto rendimento, através da disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros. A 

preservação da ética no desporto é ainda um dos escopos essenciais do IPDJ, I. P. 

 

De igual modo, o IPDJ, I. P., visa dinamizar o apoio ao associativismo, ao voluntariado e 

promoção da cidadania, à ocupação de tempos livres, à educação não formal, à informação e 

à mobilidade geográfica dos jovens em Portugal e no estrangeiro. Propõe-se, ainda, revitalizar 

o turismo jovem, em particular no que respeita à rede de pousadas da juventude e ao Cartão 

Jovem, de modo a incrementar a mobilidade, com ganhos de eficiência e economia. 

 

 


