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À Descoberta da Biodiversidade - Parque de Serralves
Recebe 6ª Edição do BIOBLITZ e esculturas de Bordalo II
A Lipor e os seus municípios associados trazem ao Parque de Serralves nove novas
esculturas do Bordalo II, como forma de celebrar a Natureza, promover o
conhecimento científico e convidar à ação. Estas nove esculturas serão
posteriormente colocadas nos municípios associados da Lipor e na Lipor como forma
de recordar que devemos ser cidadãos conscientes, não um dia ou um fim-de-semana,
mas todos os dias!

Num ano especial em que se comemoram os 30 anos da Fundação de Serralves,
celebra-se, mais uma vez, a Biodiversidade do Parque, que dá voz aos seus segredos e
memórias.
Já na sua 6.ª edição, o BIOBLITZ, enquanto evento científico e pedagógico de
referência, procura promover a educação para a sustentabilidade através da
comunicação em ciência sobre a biodiversidade do Parque de Serralves.

Mais uma vez estão convidadas, não só as escolas, mas também as famílias e todo o
público a participar num programa diversificado, lúdico e pedagógico, descobrindo a
fauna e flora do Parque de Serralves.
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Nesta 6ª edição, será possível no fim-de-semana de 6 e 7 de abril participar na
inventariação relâmpago de espécies de animais e plantas do Parque, de forma
totalmente gratuita e aberta a famílias, pais, professores, alunos e a todos os que
queiram participar neste evento.
Ao longo da semana, de 1 a 5 de abril, haverá visitas exclusivas para as escolas
interessadas, que poderão participar num conjunto alargado de atividades.
Ao contrário de uma inventariação científica, que é limitada a biólogos e cientistas, o
Bioblitz é aberto a todos. É uma oportunidade única de contribuir para aumentar a
lista de espécies identificadas, trabalhar lado a lado com investigadores e conhecer
melhor a fauna e flora de Serralves.

ENTRADA GRATUITA
5 a 7 de abril, aberto a TODOS OS PÚBLICOS
1 a 5 de abril, exclusivo para ESCOLAS
Mecenas Exclusivo: LIPOR e Municípios Associados
Em parceria com: CIBIO-InBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos, Laboratório Associado)

Consulte o programa completo do Bioblitz 2019:
https://www.serralves.pt/pt/actividades/bioblitz-2019/?menu=1104

Não falte!
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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.
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