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Programa Metro Quadrado continua a ganhar espaço 

e a dar frutos na Área Metropolitana do Porto! 

 

Criado em 2015, no âmbito da estratégia de Biodiversidade da LIPOR, o Programa de 

Manutenção de Árvores de Floresta Nativa – Programa Metro Quadrado, é um programa de 

adoção de áreas de floresta nativa em processo de reabilitação ecológica, integrando um 

conjunto de operações que asseguram a manutenção das árvores, a proteção de espaços, 

controlo de plantas invasoras e monitorização. 

Neste segundo ano de trabalhos, as principais operações realizadas foram a sacha e amontoa, 

o corte de matos, a identificação de falhas, a retancha, o controlo de plantas invasoras e o 

acompanhamento do desenvolvimento das plantas. 

Apesar de se ter revelando um ano algo difícil, pelos riscos a que as plantas estão expostas e 

pondo em causa a sua sobrevivência, tais como, os incêndios florestais, as características 

climáticas de cada estação do ano alteradas, a expansão de plantas invasoras e algum 

vandalismo, os resultados são animadores, apresentando-se a sua síntese na infografia abaixo. 

Aguardemos os resultados dos próximos 2 anos, estando expectantes que atingiremos o 

objetivo de obter uma elevada taxa de sobrevivência de árvores nativas (cerca de 500 

árvores nativas/ hectare), bem como ampliar a área de floresta mantida, no âmbito do 

Programa Metro Quadrado, estando já previstos mais 10 ha nas Serras do Porto. 
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Para saber mais sobre o Programa e sobre a Estratégia de Biodiversidade da Lipor consulte o 

nosso Portal: 

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

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, 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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Sobre o Programa Metro Quadrado 

 

Criado em 2015, no âmbito da estratégia de Biodiversidade da LIPOR, o Programa de 

Manutenção de Árvores de Floresta Nativa – Programa Metro Quadrado, é um programa de 

adoção de áreas de floresta nativa em processo de reabilitação ecológica, garantindo-se um 

conjunto de operações que asseguram a manutenção destas áreas nos primeiros 4 anos após 

a primeira intervenção, sabendo-se que estes primeiros anos são particularmente críticos, 

promovendo, assim, a taxa de sucesso de sobrevivência das árvores instaladas nas áreas. 

 

Esta gestão e reabilitação das áreas de floresta além de promover a biodiversidade, aumentam 

os serviços dos ecossistemas, a adaptação às alterações climáticas, a amenização paisagística, 

o bem-estar das pessoas e a redução do risco de incêndio. 

 

O Programa Metro Quadrado integra um conjunto de operações que asseguram a manutenção, 

cujas atividades compreendem, entre outras a marcação e proteção de espaços, limpeza de 

matos, correção de caldeiras, controlo de plantas invasoras, substituição de falhas, podas de 

formação e monitorização. 

 


