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A LIPOR e a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto  

assinam protocolo de colaboração 

 

 

A LIPOR e a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto assinaram um 

Protocolo de Colaboração potenciando o trabalho que, no âmbito da Estratégia de 

Biodiversidade da LIPOR, tem vindo a ser realizado em diversos locais da região.  

 

O presente Protocolo associa o desenvolvimento de atividades de colaboração, permitindo o 

alargamento do “Programa Metro Quadrado” a mais 10 (dez) hectares na área florestal que 

integra o Parque das Serras. Com este programa de manutenção de floresta nativa a LIPOR 

responsabiliza-se pelo acompanhamento, manutenção e fortalecimento de árvores autóctones 

plantadas no âmbito de programas de reflorestação. A LIPOR assume, deste modo, um 

compromisso para a criação e manutenção de bosques autóctones, com o objetivo de 

promover a biodiversidade, os serviços dos ecossistemas, contribuindo para a amenização 

paisagística, a redução do risco de incêndio e o bem-estar das Comunidades. 

 

Adicionalmente a LIPOR irá investir na promoção de um Estudo, por parte de um consultor 

especializado, para a criação de um Programa Estruturado de Florestação para geração de 

créditos de carbono no Parque das Serras do Porto. Estes créditos, gerados por via do 

sequestro florestal, poderão ser utilizados como mecanismo de compensação por instituições, 

empresas e cidadãos que pretendam reduzir (e anular) as suas emissões de gases com efeito 

estufa (GEE) de forma voluntária. Este será um projeto de longo prazo, gerido por uma entidade 

a constituir, com capacidade efetiva de gerar retorno ambiental, proporcionando, deste modo, 

financiamento para a recuperação e valorização do Parque das Serras do Porto. 
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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. 

 

 

Sobre a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto 

O Parque das Serras do Porto é um projeto inovador e ambicioso que está a ser desenhado 

desde 2014 pela mão dos municípios de Valongo, Paredes e Gondomar, que partilham um 

território com cerca de 6.000 hectares que inclui as Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, 

Santa Iria e Banjas. Nesta área já classificada como Paisagem Protegida Regional, os visitantes 

podem desfrutar da imensa beleza cultural e paisagística de serras, vales e rios. Num território 

que já foi mar, podem descobrir-se as trilobites (animais marinhos muito mais antigos do que 

os dinossauros), minas de ouro subterrâneas com 2.000 anos (o maior complexo do género do 

Império Romano), aldeias pitorescas, plantas e animais raríssimos, entre outras maravilhas de 

um local que é também o “livro geológico” mais antigo de Portugal.  

O Parque das Serras do Porto destaca-se na paisagem urbana da Área Metropolitana do Porto, 

sendo um importante ativo da região honrado com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Trata-se da primeira infraestrutura verde 

metropolitana que está a ser construída em Portugal, num território ímpar com imenso 

potencial recreativo, turístico, produtivo, mineiro e desportivo, gerador de mais-valias 

económicas para a população. 
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