Década da Biodiversidade das Nações Unidas
A Década das Nações Unidas para a Biodiversidade foi lançada oficialmente no dia 17 de dezembro de 2011 pelo
Secretário-Geral Ban Ki-moon. Como ele próprio referiu “Assegurar um desenvolvimento verdadeiramente
sustentável para a nossa família humana em crescimento depende da diversidade biológica e dos bens e serviços
essenciais que esta proporciona”.
Este programa tem como objetivo principal promover a implementação de um plano estratégico e promover a
co-habitação em harmonia com a natureza, integrando e promovendo a biodiversidade a diferentes níveis. Ao
longo da Década, os governos são encorajados a desenvolver e implementer um Plano Estratégico nacional para a
Biodiversidade.
A LIPOR partilha destas preocupações e comprometeu-se a desenvolver uma Estratégia de Biodiversidade,
através da qual pretende conhecer o impacto das suas atividades sobre a biodiversidade e desenvolver estratégias
de minimização e ações com vista à compensação desses mesmos impactos.

SABIA QUE…






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;
A Lipor está a desenvolver o Projeto Rio Tinto em colaboração com os Municípios de Gondomar,
Maia, Porto e Valongo, as Águas de Gondomar e do Porto, a Universidade Fernando Pessoa e a APA/
ARH-Norte, pretendendo cadastrar as zonas de contaminação e monitorizar a evolução da qualidade da
água do rio;
Pode consultar mais sobre estes projetos e outros projetos de Biodiversidade na página da Lipor em:
Sustentabilidade e Responsabilidade> Biodiversidade> Programa da Biodiversidade.

Falta menos de um mês para poder aproveitar de novo o
PARQUE AVENTURA LIPOR!
E a entrada não custa nada!
Basta trazer papel e cartão, embalagens de plástico e metal ou vidro e
já está!
Conheça o Plano de Atividades do Parque na nossa página em:
LIPOR> Educação Ambiental> Parque Aventura

