IR DE FÉRIAS, CÁ DENTRO OU LÁ FORA, É UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA COLOCAR
A SUSTENTABILIDADE EM PRÁTICA
Para onde quer que vá, não dê folga às suas boas práticas ambientais e continue a
fomentar o hábito da participação e da adoção de comportamentos
sustentáveis no seu dia-a-dia, tanto ao nível pessoal e familiar, como
comunitário…
Ter cuidado com o ambiente e com os recursos naturais, pode
refletir-se numas férias mais económicas, pois ao pensar e agir de
forma sustentável, poderá aproveitar para gozar momentos
fantásticos das suas férias, sem causar impactes negativos
económicos, ambientais e sociais. Usufrua do que a Natureza lhe dá
e boas férias!

SABIA QUE…
Fazer férias amigas do ambiente é possível e desejável?!
Eis algumas dicas para que possa fazer a sua parte:
 Procure economizar a água enquanto toma banho - limite os duches ao tempo indispensável.
 Compre localmente - os produtos importados percorrem muitos quilómetros até chegar aos locais de venda,
gastando mais combustível, encarecendo-os.
 Evite os descartáveis - é mais ecológico e económico usar pratos e copos reutilizáveis.
 A utilização do transporte público, as caminhadas ou andar de bicicleta, também são alternativas
ecologicamente corretas e ajudam a reduzir a poluição e preservar o local.

PARQUE AVENTURA DA LIPOR - ABERTO ATÉ FINAL DE SETEMBRO
UM PARQUE NATURAL SUSTENTÁVEL…
O Parque Aventura é um espaço de promoção da atividade física, da alimentação
saudável, do respeito pelo ambiente e de socialização - formação integral do
indivíduo. Está localizado nas instalações da LIPOR em Baguim do
Monte (Gondomar e Valongo) e apresenta as seguintes valências:
Parque de estacionamento; Parque de merendas; Parque Infantil;
Parque Radical; Miradouro; Áreas de percurso pedonal e bicicleta;
Espaços temáticos e Zonas verdes de enquadramento, entre
outros.
VISITE O PARQUE AVENTURA DA LIPOR, A SUA ENTRADA CUSTA TANTO COMO RECICLAR, OU SEJA, NADA!

"PROCURE DEIXAR O MUNDO UM POUCO MELHOR DO QUE O ENCONTROU" (Baden-Powell)

