A LIPOR FAZ TODOS OS ESFORÇOS PARA QUE AS SUAS
ATIVIDADES NÃO CAUSEM IMPACTOS SIGNIFICATIVOS,
DEFININDO A BIODIVERSIDADE COMO UM PILAR ESTRATÉGICO
E ORIENTADOR DA ORGANIZAÇÃO.
A recuperação dos passivos ambientais e de habitats degradados, pode contribuir
de forma evidente para o restabelecimento de ecossistemas e para o aumento da
biodiversidade nas áreas requalificadas. Exemplo disso, foi a requalificação dos
antigos Aterros de Ermesinde e Matosinhos, que incluiu a recuperação
paisagística dos espaços, a drenagem e recuperação do biogás e o seu
aproveitamento para produção de energia.
Por outro lado, estas recuperações permitiram, ainda, devolver os espaços à
população, com a abertura do Parque Aventura (abertura em 2010), no Aterro de Ermesinde e do Parque da Ciência, no
Aterro de Matosinhos. Estas recuperações paisagísticas e ambientais, acabam por ser um grande contributo na
renaturalização destes espaços que, aos poucos, têm vindo a ser habitados 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.

SABIA QUE…
… O Parque Aventura da LIPOR recebeu uma Menção Honrosa do Prémio BES
Biodiversidade 2011?!
… Em 2012, o número de visitantes do Parque Aventura foi de 26.112 pessoas?!
… O Parque Aventura, desde a sua abertura ao público em 2010, já foi visitado por
60.649 pessoas?!
… Já são portadores do cartão de fidelização ao Parque Aventura 579 pessoas?!
… Já foram entregues pelos visitantes do Parque Aventura mais de 7 toneladas de
resíduos recicláveis para reciclar?!

EM 2013, O PARQUE AVENTURA ABRIRÁ AS SUAS PORTAS MAIS CEDO!
Serão realizados 12 workshops (1 workshop por mês ao domingo de manhã) nos
quais poderá participar GRATUITAMENTE. O único custo associado é trazer
materiais para reciclar.
A sua participação custa tanto como reciclar, ou seja, NADA!
Reserve já a sua agenda as datas destes workshops!
(As inscrições são gratuitas mas obrigatórias)

Para efetuar a inscrição e obter mais informação:
Consulte o portal da LIPOR (http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/)
Ou contacte: Rosa Veloso – rosa.veloso@lipor.pt – 229 770 100

