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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 16 de setembro de 2017 

 

 

 
 

Mais de Meio de Milhar de Pessoas na 

Abertura do Trilho Ecológico Lipor 

 
 

A Abertura do Trilho Ecológico da LIPOR teve lugar, hoje, dia 16 de setembro, pelas 10h00, 

em Baguim do Monte e foi assinalada com uma Corrida/ Caminhada. 

 

Integrada na Estratégia de promoção da Biodiversidade, a LIPOR e Municípios Associados, 

desenvolvem mais uma infraestrutura que visa aproximar a Comunidade ao Rio Tinto, 

devolvendo-o à sua população – o Trilho Ecológico da LIPOR. 

 

A abertura do trilho foi assinalada com a presença do Presidente da Câmara de Valongo e 

Administrador da Lipor Dr. José Manuel Ribeiro e do Dr. Quirino Jesus, Administrador da Lipor 

do Município de Espinho. Estiveram ainda presentes diversos representantes do poder local e 

outras entidades. 

 

Na abertura do trilho participaram cerca de 650 pessoas, a correr e a caminhar. 
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Desde a inauguração do Parque Aventura em 2009, a sua abertura à população no Verão 

de 2010, a inauguração do Caminho Pedonal em 2015, que liga o Apeadeiro de Águas Santas/ 

Palmilheira ao Parque, a criação do Passadiço em 2016, ladeando o Rio Tinto, ano após ano, 

têm vindo a ser desenvolvidas ações em prol do conhecimento e da preservação da 

biodiversidade.  

 

O Trilho Ecológico da LIPOR, pretende apresentar a biodiversidade, o Rio Tinto na sua 

plenitude e promover o contacto da população com a envolvência, ajudando à proteção, 

divulgação, preservação e valorização do património ambiental.  

 

Na construção do Trilho Ecológico foram utilizadas de cerca de 38 toneladas de plásticos 

mistos, 100% reciclados, para a produção dos lancis, pilaretes e mobiliário urbano. 

 

A LIPOR e os seus Municípios Associados dão mais um passo na aproximação da 

Comunidade ao Rio Tinto. 

 

Estamos a devolver o Rio Tinto à população.  Percorra e Contemple! 
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Sobre o Parque Aventura LIPOR 

 

O Parque Aventura LIPOR é um espaço de promoção da atividade física, da alimentação 

saudável, do respeito pelo ambiente e de socialização - formação integral do indivíduo. 

No Parque Aventura LIPOR são desenvolvidas e dinamizadas as seguintes atividades: Fins de 

semana no Parque e Sábados no Parque (Dias temáticos e oficinas), onde os cidadãos podem 

usufruir da utilização do parque. 

O Parque Aventura LIPOR encontra-se aberto aos fins de semana entre os meses de maio e 

setembro das 10h às 19h e está localizado nas instalações da LIPOR em Baguim do Monte - 

Gondomar e Ermesinde - Valongo.  

 

 

 

 
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. 

 


