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Comunicado de Imprensa 

 

21 de agosto de 2019 

 

 

 

Parque Aventura Lipor continua em grande forma! 

 

O interesse dos cidadãos pelo Parque Aventura e Trilho Ecológico Lipor tem vindo a crescer 

de forma significativa, como se pode verificar pelos números e resultados obtidos, nos 3 

primeiros meses da época alta de 2019, que se apresentam abaixo: 

 

 

 

SABIA QUE… 

• Durante os meses de maio, junho e julho de 2019 já visitaram o Parque Aventura 

35.373 pessoas?! 

• Os visitantes do Parque Aventura, durante os meses de maio, junho e julho, 

entregaram mais de 7 toneladas de resíduos de embalagem para reciclar?! 

• De 1 de janeiro a 31 de julho de 2019, já percorreram o Trilho Ecológico Lipor 15.250 

pessoas?! 

2019 

 Utilizadores livres 

Trilho Ecológico 

População abrangida 

(Parque + Trilho) 
Custo simbólico (kg) 

janeiro a abril 8.027 8.027 --- 

maio 1.841 16.833 3.526 

junho 2.218 14.425 500 

julho 3.164 11.338 3.240 

TOTAL 15.250 50.623 7.266 
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• O Parque Aventura e o Trilho Ecológico Lipor receberam até ao dia 31 de julho de 

2019 mais de 50 mil visitantes?! 

• A página do facebook do Parque Aventura já tem 11.856 "gostos”?! 

 

No Parque Aventura há tanta coisa para fazer que o difícil será escolher! Desde o Parque Radical, 

ao Circuito de Arborismo, passando pelo Campo de Minigolfe, Minicampo de Futebol, até aos 

Circuitos Pedonais, de Corrida e de Bicicleta, Jogos Tradicionais, Mini Slide, Miradouro… o 

Parque Aventura está sempre pronto para o receber! 

 

Com a abertura do Trilho Ecológico, em setembro de 2017, aumentaram as atrações, uma vez 

que além da vertente de promoção do desporto, da caminhada e do contacto com o ar livre, o 

Trilho permite aos cidadãos conhecer e observar a biodiversidade existente junto ao rio Tinto, 

ajudando à proteção, preservação e valorização do património ambiental. 

São 4 quilómetros repletos de aventura, biodiversidade e pontos de interesse, que podem 

também ser visitados virtualmente com o Roteiro Digital 4.0. 

 

A atividade formativa não foi esquecida. Assim, pode participar nas atividades realizadas para 

grupos organizados, as quais ocorrem todas as terças e quintas. Nestas atividades os grupos 

são sensibilizados para as temáticas ambientais, como a necessidade de preservação do 

ambiente, dos recursos e da biodiversidade. 

 

Pode, ainda, realizar festas de aniversário, piqueniques/ convívios com a família ou amigos, 

sentar-se a ler um livro, apreciar a paisagem envolvente ou, simplesmente relaxar e descansar! 

 

E tudo isto de forma gratuita, uma vez que apenas é solicitado aos visitantes que tragam 

resíduos recicláveis como forma de “custo simbólico”. 

 

Aventure-se no Parque, percorra o Trilho e explore a Biodiversidade! 

 

Mais informações em: https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/parque-aventura-trilho-

ecologico/ 
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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. 

 

 

 


