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2019 começa em força na utilização 

dos Equipamentos de Educação Ambiental da Lipor 
 
 
A Lipor disponibiliza aos seus cidadãos, e mais especificamente às Escolas um conjunto 
alargado de equipamentos que estão ao serviço da Educação Ambiental e para a 
Sustentabilidade. 
 
Os resultados do o 1º Trimestre de 2019 são muito animadores, nomeadamente no caso do 
Parque Aventura e Trilho Ecológico que em março duplicou o número de utilizadores médio, 
com um total de 3015 utilizadores. 
 
Neste primeiro trimestre já recebemos 8501 visitantes nos diversos Equipamentos de 
Educação Ambiental como os Circuitos de Visitas de Estudo, as Visitas Técnicas e o próprio 
Parque Aventura e Trilho Ecológico. 
 
Como forma de responder a este aumento de visitantes, a Lipor reforçou a vigilância do 
Parque Aventura e Trilho Ecológico garantindo uma maior segurança e acompanhamento 
dos utilizadores. 
 
Até março deste ano, foram recebidas cerca de 1,5 toneladas de resíduos recicláveis, fruto 
do “Custo Simbólico”, representando uma média de 701 gramas entregues por participante, 
das 115 ações desenvolvidas nos equipamentos de Educação Ambiental. 
 
Prevê-se um aumento do número de visitantes para o segundo trimestre, devido ao início da 
época alta do Parque Aventura e Trilho Ecológico (4 de maio a 31 de outubro) e aos eventos 
temáticos já programados para 2019. 
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Especial destaque para o “Night Urban Trail Lipor”, no dia 3 de maio, o “Color Run Portugal”, 
no dia 18 de maio e o “Parque Dance IX”, a 16 de junho. 
 
 
 
DADOS RELEVANTES – 1º TRIMESTRE 2019 
 
- Nº de Ações desenvolvidas nos equipamentos de Educação Ambiental (Visitas, Trilho 
Ecológico, Parque Aventura, Campo de Férias e outros): 115 
- Nº toral de Participantes nas ações desenvolvidas: 8501 
- Nº de utilizadores do Parque Aventura e Trilho Ecológico Lipor em março 2019: 3015 
- Média de entrega de materiais por participante: 701 gramas 
 

 

Saiba mais em: https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/ 
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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. 

 


