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O Lado “A”, que todos conhece-
mos bem, cuida do Ambiente. Trata
cerca de 500 mil toneladas de resí-
duos urbanos por ano e incrementa
soluções inovadoras de gestão desses
resíduos.

No passado dia 25 de novembro,
a LIPOR deu a conhecer melhor o seu
Lado “B”. O lado da Biodiversidade.
Na Galeria da Biodiversidade do Jar-
dim Botânico realizou-se a apresenta-
ção da Estratégia de Biodiversidade
que integra duas áreas de atuação:
Componente de Aplicação e Sensibili-
zação, com vários projetos que promo-
vem a proteção e valorização da
Biodiversidade, bem como, uma Com-
ponente de Investigação e Desenvol-
vimento, que se prende com estudos

de caracterização/diagnóstico e proje-
tos de valorização e recuperação.

Como receção aos participantes,
realizou-se uma visita guiada aos jar-
dins, dando a conhecer as espécies
existentes, bem como algumas das
boas práticas implementadas no local.

O evento, que teve como objetivo
juntar as partes Interessadas da
LIPOR, bem como toda a comunidade,
contou com a intervenção de Paulo Fa-
rinha Marques, professor da Facul-
dade de Ciências da Universidade do
Porto, que deu a conhecer o trabalho
já realizado e ainda a realizar em prol
da preservação e regeneração dos
ecossistemas existentes no Parque
Aventura e no Trilho Ecológico da
LIPOR.

LIPOR apresenta Lado “B” no Jardim Botânico 
AMBIENTE Estratégia de Biodiversidade

\\ Numa visita guiada ao Jardim Botânico, Lipor mostra o seu “Lado B”

2019 N º Atividades População abrangida Custo simbólico (kg)
Maio 21 3.526 3.526
Junho 27 500 500
Julho 73 3.240 3.240
Agosto 31 720 720
Setembro 14 560 560
Outubro 13 1.223 1.223
Diversas 3 3.291 ---
TOTAL 182 68.918 9.769

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018 2019
População atingida 35.817 41.785 34.491 34.991 35.393 68.918
Nº notícias publicadas 54 59 24 31 65 120
Nº aderentes ECO SHOP/ PA 539 649 484 357 244 426
Custo simbólico (kg) 5.265 5.218 5.360 6.585 6.526 9.769

Foi ainda lançado o caderno meto-
dológico “Avaliação de impactes da
construção de infraestruturas sobre a
Biodiversidade”, o qual apresenta um
conjunto de critérios e requisitos que
auxiliará na tomada de decisão quanto
à possibilidade ou não de construção
de determinada infraestrutura, tendo
em conta o habitat em que estará inse-
rido. Foi também apresentado o Guia
de Práticas de Manutenção Sustentável
de Florestas, o qual será um meio de re-
plicação de algumas das técnicas im-
plementadas no âmbito do Programa
Metro Quadrado.

LIPOR bate record em 2019
Depois do encerramento do Parque

Aventura LIPOR no passado dia 31 de
outubro, com a festa de Halloween, foi

tempo de fazer um balanço de mais
uma época!

Em 2019 o período de funciona-
mento foi de maio a outubro, estando
aberto aos fins de semana, das 10h às
20h, para fruição livre pela população e
às terças e quintas-feiras para ativida-
des destinadas a grupos, mediante ca-
lendarização e disponibilidade. O
interesse dos cidadãos, face à época de
2018, quase duplicou. De 1 de janeiro a
31 de outubro de 2019, já percorreram
o Trilho Ecológico LIPOR 19.569 pes-
soas, o que representa um acréscimo
de 5.277 utilizadores face ao período
homólogo.

O Trilho Ecológico continua aberto
todos os dias das 8h às 20h, e poderá
ser percorrido e utilizado com vista à
manutenção da boa forma física.


