Década da Biodiversidade das Nações Unidas

O Projeto Rio Tinto
A abordagem ao Rio Tinto assume um papel muito importante na
estratégia da LIPOR para a Biodiversidade. Este projeto tem como
objetivo cadastrar zonas de contaminação e monitorizar a evolução da
qualidade da água de modo a preparar as intervenções indispensáveis
para a recuperação do ecossistema ribeirinho.
O Rio Tinto nasce nos "Montes da Costa”, em Ermesinde, e desagua na
margem direita do rio Douro no Freixo. Com uma extensão de cerca de
12 km abrange os Concelhos de Valongo, Gondomar, Maia e Porto.
Monitorização do Rio Tinto pela Universidade Fernando Pessoa

Este projeto tem como parceiros da LIPOR, os Municípios de Valongo, Gondomar, Maia e Porto, as Águas de Gondomar,
as Águas do Porto, as Águas de Valongo, a Universidade Fernando Pessoa, a APA, a Administração da Região
Hidrográfica do Norte, e as Juntas de Freguesia de Rio Tinto, Ermesinde, Águas Santas, Baguim do Monte e Campanhã.

SABIA QUE…






A Lipor promove o programa “hectare” investindo na reabilitação de 20 hectares de áreas
públicas distribuídas pelos seus municípios. Com a participação da LIPOR será garantida a
sobrevivência de mais de 8.500 árvores nativas.
Em parceria com o IMAR, da Universidade de Coimbra, a Lipor está a desenvolver um projeto
para a Avaliação da Qualidade Ambiental em Áreas Encerradas de Deposição de Resíduos
Urbanos com o objetivo de avaliar a qualidade ambiental em dois espaços, o Parque Aventura e
o aterro sanitário da Póvoa de Varzim.
Pode consultar mais sobre estes projetos e outros projetos de Biodiversidade na página da Lipor
em: Sustentabilidade e Responsabilidade > Biodiversidade > Programa da Biodiversidade.

É já este mês que pode começar a aproveitar de novo o
PARQUE AVENTURA LIPOR!
E a entrada não custa nada!
Basta trazer papel e cartão ou embalagens de plástico e metal e já está!
Conheça o Plano de Atividades do Parque na nossa página em:
lipor > educação ambiental > parque aventura

