
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIPOR 
 
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Formação de colaboradores  

 
EMPRESA 

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto é a 

entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU) produzidos pelos oito municípios da área que a integram: Espinho, Gondomar, 

Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

 

Constituída como Associação de Municípios em 1982, a LIPOR tem vindo a implementar 

uma gestão integrada de resíduos, recuperando, ampliando e construindo infra-

estruturas. Paralelamente tem desenvolvido campanhas de sensibilização junto da 

população. É responsável pelo tratamento, todos os anos, de cerca de 480 mil toneladas 

de RSU produzidos por um milhão de habitantes. 

 

A LIPOR desenvolveu uma estratégia integrada de valorização e tratamento dos RSU, 

baseada em três componentes: reciclagem multi-material, valorização orgânica e 

valorização energética, completadas por um aterro sanitário para recepção dos rejeitados 

do sistema. 

 

ENVOLVIMENTO 

Uma das grandes preocupações da LIPOR é o crescimento individual dos seus 

colaboradores, já que desta forma cada um pode cumprir melhor o seu papel de cidadão e 

contribuir para um mundo melhor. A formação é essencial neste crescimento, de tal forma 

que, para a LIPOR, dar a oportunidade de melhorar a formação de todos os seus 

colaboradores é um ponto assente.  
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Devido ao tipo de trabalho que era realizado na LIPOR, o grau de escolaridade dos 

colaboradores sempre foi relativamente baixo. No entanto, nos últimos anos, a filosofia de 

actuação da empresa mudou, apostando na excelência. Para acompanhar esta mudança e 

esta nova forma de trabalhar é fundamental envolver todos os colaboradores, permitindo 

a melhoria das suas qualificações, quer através de formações específicas, quer do 

aumento do seu nível de escolaridade. 

 

PROJECTO 

Verificou-se, através da observação do balanço social de 2005, que 

apesar de existir um elevado número de licenciados, cerca de 50% 

dos colaboradores não tinham o 9º ano de escolaridade (105 

colaboradores num total de 220). 

 

Na definição estratégica da LIPOR para 2005-2008 foi claramente definida a aposta na 

melhoria do nível de escolaridade dos colaboradores, nomeadamente através da 

“Certificação de Competências”.  

 

A implementação do programa de “Certificação de Competências” teve assim início em 

2006, tendo as aulas começado em Setembro desse ano. Ao mesmo tempo, foram 

iniciados contactos com a Associação para o Desenvolvimento da Cidade de Ermesinde 

(ADICE), que levaram à assinatura de um protocolo de colaboração. 

 

ACTIVIDADES 

Foi realizada uma sessão de apresentação do programa para todos os que estavam em 

condições de concorrer. Inscreveram- se 46 colaboradores, estando já 43 colaboradores a 

preparar a sua apresentação ao júri, que decorre durante o mês de Maio (desistiram 

três).  

 

Destes colaboradores, alguns farão a prova do 9º ano e outros a do 6º ano de 

escolaridade. As idades dos participantes variam entre os 28 e os 61 anos. Os restantes 

prestarão provas mais tarde. 
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A formação foi ministrada na LIPOR, evitando a deslocação dos 

colaboradores. Todos os custos foram assumidos pela empresa, 

que disponibilizou ainda o material escolar necessário. Foi 

montada uma sala de formação, com computadores para os 

formandos. As acções de formações têm a duração de duas horas, 

sendo uma disponibilizada pela empresa e outra pelos colaboradores. 

 

RESULTADOS 

Uma das maiores dificuldades registadas prende-se com a motivação dos próprios 

colaboradores, uma vez que nem todos estão ainda completamente conscientes da 

importância que este programa pode ter no seu desenvolvimento. Foi realizado um 

grande trabalho de sensibilização e motivação pelo Departamento de Recursos Humanos, 

bem como o acompanhamento dos colaboradores ao longo do programa.  

 

Por outro lado, a grande motivação dos colaboradores já consciencializados das vantagens 

do programa deve-se sobretudo à utilização das novas tecnologias (computadores, e-

mail, Internet), que aplicam com orgulho perante a sociedade (amigos, familiares), 

abrindo-se-lhes também novas possibilidades em termos de progressão na carreira e a 

nível dos concursos internos. 

 

A reacção dos colaboradores que estão neste momento a frequentar o programa tem sido 

excelente, tendo grande parte deles demonstrado vontade em continuar o seu percurso 

escolar e completar o 12º ano. 

 

A extensão deste programa – que estava dependente das propostas do governo nesta 

área – tem neste momento aprovada a “Certificação de Competências” para o 12º ano, 

pelo que será este o próximo passo da LIPOR, muito provavelmente mantendo a 

colaboração com a ADICE. 

 
Mais informações em: www.lipor.pt 


