
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIPOR -  

O Desafio da Sustentabilidade da Lipor 
 
 
 

O Desafio da Sustentabilidade da Lipor 

 

Ao longo destes últimos anos, a Lipor tem sofrido um conjunto de alterações muito 

positivas, que a levam a ocupar, actualmente, uma posição de destaque no sector. Esta 

mudança é notória, não só no que diz respeito ao nosso “core-business” (a gestão dos 

resíduos), mas também a nível de outras áreas complementares. 

Esta mudança na nossa abordagem, traz, não só um aumento da qualidade dos serviços 

que prestamos, como aumenta as nossas responsabilidades para com os nossos 

parceiros, designadamente a comunidade em que estamos integrados. 

 

A nossa forma de encarar o futuro, considerando cada vez mais o 

médio-longo prazo e o papel da sociedade como um todo, implica uma 

mudança da nossa visão e da nossa estratégia. Não podemos esperar 

que os nossos problemas sejam resolvidos por outros, temos que ser 

nós próprios a caminhar na direcção certa e a ser os agentes 

motivadores de mudança, na nossa comunidade e na sociedade. 

 

Neste sentido, tem sido promovido e desenvolvido um grande número de projectos, em 

diversas áreas, que têm transformado a organização e melhorado o seu desempenho. 
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Estes projectos abarcam diversos sectores estratégicos, desde a Área Técnica de Gestão 

de Resíduos, à Inovação, à Certificação, o Controlo de Gestão, até à Educação e 

Sensibilização Ambiental e à Economia Social. 

 

Em termos de projectos de Inovação, podemos elencar um conjunto 

de novos Projectos de Recolha e Valorização de Resíduos, que têm 

sido promovidos, como forma de melhorar o serviço prestado e 

aumentar os quantitativos de materiais a encaminhar para a 

reciclagem. Projectos como o “Ecofone”, o “Minhoteiras”, o 

“Resíduos de Construção e Demolição”, o projecto “Feiras” e o 

projecto “Estádios” são exemplos de projectos em que a inovação é 

um factor essencial para o sucesso da recolha selectiva e para o aumento dos 

quantitativos enviados para a reciclagem. 

 

A participação da Lipor, numa iniciativa de benchmarking, em vários grupos de trabalho 

nacionais e no estrangeiro, é outra vertente que tem uma mais-valia importante e 

permite uma troca de experiências que nos enriquece e permite melhorar o nosso 

trabalho continuamente. Somos Vice-Presidentes da ACR+ (Association of Cities and 

Regions for Sustainable Resource Management), Vice-Presidentes do ISR-CER (Instituto 

para la Sostenibilidad dos Residuos), estamos envolvidos no Grupo de Trabalho de 

Comunicação do ISWA (International Solid Waste Association). Temos, também, 

desenvolvido em parceria um conjunto de workshops com a Valorsul (nossa congénere da 

área da Grande Lisboa Norte), num trabalho mais técnico. Outra ligação de grande 

importância é a nossa participação no BCSD–Portugal (Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável), associação pioneira nos desígnios da sustentabilidade em 

Portugal, e que tem impulsionado esta área de forma decisiva. 

Também a parceria recentemente estabelecida com a Associação Portuguesa dos 

Engenheiros do Ambiente para o desenvolvimento de um trabalho de fundo na área dos 

Resíduos de Construção & Demolição, é prova evidente de uma postura inovadora e 

principalmente de parceria da parte da Lipor. 
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O crescimento equilibrado e sustentável da Lipor tem, também, por finalidade a promoção 

do bem-estar social, não só de todos os colaboradores, mas de todos os cidadãos 

beneficiários, directa ou indirectamente das suas actividades. 

São vários os projectos que a Lipor desenvolve ao nível da Acção Cultural, Social e 

Protecção Ambiental, quer numa perspectiva interna e dirigida aos seus colaboradores, 

quer numa perspectiva externa para a população em geral. 

 

Em termos de Responsabilidade Social, nomeadamente na satisfação 

dos colaboradores, temos também alguns pontos que nos parecem 

importantes. Um conjunto de actividades lúdicas, culturais e de 

convívio fora do local de trabalho, para os colaboradores, como a 

organização da Festa de Natal e o Dia da Lipor. A organização e a 

promoção de eventos culturais para os colaboradores e para a 

comunidade, como os Concertos de Música Coral, a promoção de uma exibição da Ópera 

Tosca na comemoração dos 20 anos da Lipor são outros exemplos de iniciativas que 

pretendem promover a confraternização e a cultura dos nossos colaboradores. A 

elaboração de um Boletim Interno, participado por todos, a possibilidade de realização de 

visitas de estudo pelos nossos colaboradores, nomeadamente a empresas de referência, 

como a Barbosa & Almeida e à Cemopol, a presença do Instituto do Sangue e a 

possibilidade de todos participarem neste gesto altruísta, a celebração de diversos dias 

comemorativos, como o Dia de S. Martinho, o Dia do Consumidor e o Dia da Água são a 

demonstração da nossa vitalidade. 

 

Nas questões da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, temos também evoluído muito, 

estando neste momento a implementar a Certificação pelas OSHAS, tendo sido aberto um 

Gabinete de Medicina no Trabalho, com um programa completo de medicina preventiva. 

E mais uma vez a divulgação e promoção de conceitos, neste caso com a promoção do 

Dia da Saúde, com rastreios e sessões de esclarecimento sobre vários temas. 

 

O desenvolvimento, pela Lipor, de projectos de economia social, designados como 

projectos INTEGRA, no âmbito da valorização multimaterial e orgânica tem como 

objectivo a reinserção de desempregados de longa duração, ou de pessoas pertencentes 

aos chamados “grupos de risco”, através da sua afectação a actividades ligadas à área da 
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valorização dos resíduos sólidos. A Lipor, neste âmbito, 

iniciou dois projectos, o INTEGRA-podas, em que se 

transformam os resíduos verdes provenientes das podas de 

árvores em estilha de madeira, e o INTEGRA-pré-triagem, 

permitindo uma preparação das embalagens recepcionadas, 

facilitando o seu manuseamento e aumentando a 

produtividade do Centro de Triagem. 

 

Estamos, também, a nível da Gestão de Topo a finalizar a reflexão sobre uma melhor 

definição da nossa missão, a nossa visão de futuro e os valores pelos quais nos regemos. 

Todas estas questões estão reflectidas nas nossas preocupações deontológicas, que 

culminaram já com a elaboração do nosso “Código de Ética”. 

 

A sensibilização da Comunidade é fundamental e o esforço feito nesta área tem sido 

grande. Temos 11 eco-conselheiros dedicados a esta área, realizando um conjunto 

elevado de acções, dedicadas principalmente ao público escolar, mas sem esquecer outros 

públicos alvo como os professores, educadores por excelência, e para os quais 

organizamos sessões de formação específicas. 

 

A Horta da Formiga, acaba por ser também outro projecto 

importante na sensibilização da comunidade, promovendo os 

valores da compostagem e agricultura biológica. Juntamente 

com o projecto “Horta à Porta” e com o lançamento do 

projecto “A Horta na Escola”, acaba por ser uma forma 

preferencial de sensibilização das populações, promovendo 

os valores naturais e a prática de actividades saudáveis. 

 

A LIPOR tem actuado como um motor impulsionador de todo um conjunto de acções que 

visam estimular o avanço da Área Metropolitana do Porto em direcção a um futuro 

sustentável.  

 

A aposta na promoção de Políticas de Consumo Sustentável, que se materializou entre 

outras acções, na produção de um “Guia de Boas Práticas”, que visa alertar as populações 
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para a estreita ligação entre matérias-primas, consumo e resíduos, bem como divulgar 

alguns conselhos práticos para consumir melhor, que todos podemos seguir no dia-a-dia. 

 

O desenvolvimento do Plano Estratégico de Ambiente para a Área Metropolitana do Porto 

– Futuro Sustentável em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia pretende ser um 

processo participativo, que permita caminhar em direcção a um desenvolvimento 

sustentável nesta região, através da preparação e implementação de um Plano de Acção 

dirigido às problemáticas locais e metropolitanas, identificando os diversos problemas e 

propondo medidas para a sua resolução. 

Um dos objectivos prioritários deste plano é aproximar os cidadãos dos decisores, 

enriquecendo as relações entre eles, através da criação de um palco permanente de 

discussão com os diversos sectores ambientais. 

 

O esforço colocado na busca da Excelência é notório quando falamos de Certificação. Com 

a dotação das nossas infra-estruturas de sistemas funcionais e integrados de gestão da 

Qualidade e do Ambiente, segundo os referenciais ISO 9001:2000 e ISO 14001, e a 

definição de indicadores procuramos atingir o objectivo primeiro de sermos uma 

organização eco-eficiente a nível das diferentes unidades operacionais. 

No mesmo sentido se insere a evolução para a Certificação em termos de higiene e 

segurança, segundo as normas OSHAS 18001/NP4397. 

 

Não sendo uma descrição exaustiva, a simples observação deste conjunto de projectos 

mostra-nos, rapidamente, que há um empenho forte da Lipor e da sua equipa em 

caminhar em direcção a uma organização cada vez mais sólida e com mais 

responsabilidades. 

 

 

“Queremos fazê-lo pela diferenciação, criando valor e intervindo de forma activa no 

desenvolvimento integrado da comunidade que servimos.” 

 


