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Comunicado de Imprensa 

Baguim do Monte, 21 de fevereiro de 2017 

 

 
 

CAMPOS DE FÉRIAS LIPOR 

 

Diversão e ocupação dos tempos livre dos mais novos na Páscoa, 

Verão e Natal 
 

Os Campos de Férias constituem atividades específicas da Lipor, ocorrendo nos períodos de férias escolares. O 

principal objetivo da atividade é ocupar de uma forma pedagógica educativa e, ao mesmo tempo, lúdica os 

tempos livres dos jovens, incutindo neles valores ambientais e sociais. 

 

De entre as várias atividades, podemos destacar: Diversões no Parque; Quando eu crescer quero ser; A natureza 

encanta-me; Mãos à obra; Na cozinha sou um ás; No Natal sou uma estrela; Jogos Ambientais; Jogos Lúdicos; 

Oficinas de Reutilização; Oficinas de culinária…E muito mais! 

 

Venha testemunhar e ficar a conhecer de perto esta atividade tão emblemática da Lipor e tão procurada pelos 

pais dos jovens! O primeiro é já na Páscoa de 10 a 13 de abril. 

 

Conheça os Campos de Férias planeados para ano 2017! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

Tel. 22 977 0100                                 

Consultar o Portal www.lipor.pt 

 

2 

Campos 

de Férias 

2017 

Caráter/Âmbito 
Período de 

Realização 

Público-

alvo 

Nº 

mín. 

Part 

Nº 

max

. 

Part. 

Valor de 

inscrição 
Programa 

Páscoa 

Não Residencial 

 

10 a 13 de abril 

Crianças 

dos 6 aos 

11 anos 

 

10 20 70€ * 
Programa 

http://www.lipor.pt/pt/servicos/campos

-de-ferias/o-que-sao/ 

Verão 
26 a 30 

de junho  
10 20 95€ * 

Programa 
http://www.lipor.pt/pt/servicos/campos

-de-ferias/o-que-sao/ 

Natal 
18 a 20 de 

dezembro ** 
10 20 55€ * 

Programa 
http://www.lipor.pt/pt/servicos/campos

-de-ferias/o-que-sao/ 

 

* (Inclui: almoços, lanche da manhã/tarde, atividades e seguro) 

** (Poderá sofrer alteração de data, em função do calendário do ano letivo 2017/2018) 

 

Participe já! Faça a sua Inscrição em http://www.lipor.pt/pt/servicos/campos-de-ferias/o-que-sao/. 

 

Mais informações: 

Rosa Veloso | tel.: 22 977 01 00 | e-mail: rosa.veloso@lipor.pt 

 

 
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. 
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