“ATIVIDADES NA NATUREZA” ESPAÇOS DE PAUSA PARA RESPIRAR
Com o calor a chegar, é tempo de aproveitar o que esta época do ano oferece de
melhor sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações.
O equilíbrio entre a atividade humana, o desenvolvimento económico e
a proteção ambiental, exige uma partilha de responsabilidades
equitativas, claramente, definidas relativamente ao consumo dos
recursos naturais. Nesta lógica, a educação da Sociedade atual para o
uso adequado dos recursos naturais durante os seus tempos “livres”, é
fundamental, para quem gosta de aproveitar a Natureza.
Apesar de existirem várias opções de lazer disponíveis, a aposta deveria
ser em atividades ao ar-livre que promovam o bem-estar, mas com
mínimo impacto no planeta.
O desafio é encarar as atividades de lazer como oportunidades
privilegiadas de promoção da sustentabilidade, como elemento integrador do exercício da cidadania, da liberdade
e do prazer. Portanto, seja ambientalmente responsável e ouse da criatividade para conciliar o bem-estar com o
meio ambiente, sob a perspetiva do desenvolvimento sustentável.

SABIA QUE…
 o Parque Aventura da LIPOR está aberto todos os fins-de-semana de maio a

setembro das 10h às 19h e repleto de atividades?!
 em 2013, o número de visitantes do Parque Aventura foi de 31.034 pessoas?!
 o

Parque Aventura recebeu uma Menção Honrosa do Prémio BES
Biodiversidade 2011?!

 desde a sua abertura ao público em 2010, o Parque Aventura já foi visitado

por 91.683 pessoas?!
 1.097 pessoas Já são portadores do cartão de fidelização ao Parque Aventura?!
 já foram entregues pelos visitantes do Parque Aventura cerca de 13 toneladas

de resíduos de embalagem para reciclar?!
 a página do Facebook do Parque Aventura já tem 2.175 "gostos”?!

No Parque Aventura da LIPOR, há sempre uma aventura à sua espera!
Consulte o portal da LIPOR (http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/parque-aventura/o-que-e-oparque/) para descobrir quais as atividades que pode usufruir e aproveite para se divertir com a Família ou
com amigos de forma sustentável… mas não se esqueça de trazer o requisito obrigatório:

Visite-nos!

