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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 24 de janeiro de 2018 

 

 

 

Um ano de trabalhos do Programa Hectare da LIPOR 

 

Criado no âmbito da Estratégia de Biodiversidade da LIPOR, o programa Hectare da LIPOR 

é um programa de adoção de áreas de floresta nativa em processo de reabilitação 

ecológica, no sentido de garantir um conjunto de operações que assegurem a manutenção 

destas áreas nos primeiros 4 anos após a primeira intervenção, sabendo-se que estes 

primeiros anos são particularmente críticos. 

 

Assim, a LIPOR mantendo a sua participação especial no FUTURO – projeto das 100.000 

árvores na área Metropolitana do Porto, contratou uma Empresa especializada para 

promover a manutenção de cerca de 20 hectares de área florestal de gestão pública dos 

seus Municípios associados, bem como das áreas junto às suas instalações (LIPOR I e LIPOR 

II), garantido os trabalhos necessários durante 4 anos, de modo a promover a taxa de sucesso 

de sobrevivência das árvores instaladas nas áreas. 

 

As operações compreendem a marcação e proteção de árvores, limpeza de matos, a 

correção de caldeiras, controlo de plantas invasoras, a substituição de falhas, as podas de 

formação e a monitorização e o acompanhamento do desenvolvimento das plantas. 
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Findo o primeiro ano de trabalhos, apresentamos a síntese dos principais resultados:  

 

 
 

 

Com a consciência que este é um importante projeto para a promoção da biodiversidade, 

dos serviços dos ecossistemas, da adaptação às alterações climáticas, da amenização 

paisagística, do bem-estar das pessoas e da redução do risco de incêndio, aguardemos pelos 

resultados dos próximos 3 anos, estando expectantes que conseguiremos atingir uma elevada 

taxa de sobrevivência de árvores nativas (cerca de 500 árvores nativas/ hectare). 

 

Durante 2018 vamos dar um significativo impulso a este projeto, ampliando a área de 

floresta objeto do nosso cuidado e criando uma nova identidade corporativa para o projeto, 

que melhor comunique esta iniciativa LIPOR. 

 

Consulte o Programa de Biodiversidade da LIPOR em: 

https://www.lipor.pt/pt/sustentabilidade-e-responsabilidade-social/biodiversidade/programa-

da-biodiversidade/ 
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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. 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. 

 

 
 

Sobre o FUTURO 

 

O FUTURO – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto, tem como 

objetivo central reabilitar áreas de floresta urbana nativa no território metropolitano – 

promotora de biodiversidade, mais resistente ao fogo e prestadora de serviços dos 

ecossistemas. As áreas prioritárias deste projeto têm sido: 

• Reabilitação ecológica de áreas degradadas, ardidas, subutilizadas, invadidas por 

eucalipto e plantas invasoras, entre outras, em colaboração com as equipas 

municipais e do ICNF; 

• Programa de Voluntariado que promove o envolvimento dos cidadãos interessados 

nos processos de reabilitação (ações focadas em objetivos concretos alinhados com 

planos de reabilitação); 

• Programa Educativo que estimula o conhecimento-ação da comunidade escolar 

sobre as árvores e florestas urbanas. 

O FUTURO é promovido pelo CRE.Porto (Área Metropolitana do Porto e Universidade 

Católica Portuguesa) e reconhecido internacionalmente (Fundação Yves Rocher, UNU). 

 

www.100milarvores.pt | www.facebook.com/100000arvores 
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