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Comunicado de Imprensa 
 

Baguim do Monte, 18 de abril de 2018 
 

 
 

Ministro da Educação à Descoberta da Biodiversidade em Serralves 

 
Teve lugar hoje, dia 18 de abril, na Fundação de Serralves, a visita do Ministro da 
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, à 5ª edição do BioBlitz, "Descobre a Natureza 
do Parque de Serralves". 
 
Nesta visita foram divulgados os programas para as Escolas e Jardins de Infância, 
bem como para o fim de semana, destinado às famílias e ao público em geral. 
Estiveram presentes, também, o Presidente do Conselho de Administração da Lipor, 
Aires Pereira, representantes das Autarquias fundadoras da Fundação de Serralves, 
representantes das escolas, outras entidades parceiras e a Comunicação Social. 
 
Nesta 5.ª edição, a iniciativa conta já com a presença de mais de 17.000 
participantes das escolas dos 8 Municípios Associados da LIPOR, números estes que 
têm vindo a aumentar ao longo da semana. 
 
Realizado em parceria com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 
Genéticos (CIBIO-InBIO) e com o apoio da LIPOR, o Bioblitz visa promover a 
divulgação e difusão do conhecimento científico sobre a biodiversidade urbana 
através do contacto com Investigadores, assim como da participação em atividades 
educativas, de teor científico e pedagógico, sendo todas estas atividades de caráter 
gratuito. 
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A iniciativa é ímpar não só por se traduzir numa inventariação relâmpago de 
espécies feita em conjunto com os participantes – a comunidade educativa, famílias 
e outros membros da comunidade - mas também pelo facto de se concretizar num 
jardim histórico e urbano de relevo, como é o caso do Parque de Serralves. 
 
Em 2018 o Bioblitz decorre de 16 a 20 de abril para escolas e no fim-de-semana de 
21 a 22 de abril para o público em geral. 
 
Para esta edição a organização espera ultrapassar o número de participantes da 
edição anterior. 
Refira-se que em 2017 a iniciativa contou com a presença de 23.199 participantes, 
dos quais 16.156 foram público escolar que visitaram a exposição com o apoio da 
LIPOR e dos seus Municípios Associados. 
 
A edição de 2018 apresenta um Bioblitz com 10 temáticas nucleares: Árvores e 
arbustos; Briófitas; Líquenes; Cogumelos; Micromamíferos; Aves; Insetos; Morcegos; 
Anfíbios; e Répteis, que serão trabalhadas através de 3 tipologias de oficinas, que 
serão assumidas por educadores do Serviço Educativo de Serralves e do CIBIO, num 
total de 750 oficinas/ semana, nomeadamente a Arte; o Ambiente; e a Ciência. 
 
O Bioblitz é um momento marcante na programação anual de Serralves, uma 
iniciativa ímpar em Portugal, que atrai milhares de visitantes e que tem um papel 
fundamental na educação e sensibilização dos cidadãos para o ambiente e a 
biodiversidade. 
 
Saiba mais em: 

https://www.serralves.pt/pt/parque/bioblitz/?actividades=Futuras&menu=1104 

 
 
 
ENTRADA GRATUITA 

21 a 22 de abril, das 10h - 20h, aberto a TODOS OS PÚBLICOS 

16 a 20 de abril, exclusivo para ESCOLAS 

 
Mecenas Exclusivo: LIPOR 

Em parceria com: CIBIO-InBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 

Genéticos, Laboratório Associado) 

 

  

https://www.serralves.pt/pt/parque/bioblitz/?actividades=Futuras&menu=1104
http://www.lipor.pt/pt/
https://cibio.up.pt/
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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. 

 

 

 


