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EMPRESA 

A Lipor, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, tem 

trabalhado desde sempre para a resolução de um problema que nos afecta a todos, 

a produção de Resíduos. Diariamente, tem a seu cargo o destino final de mais de 

1400 toneladas de resíduos, produzidos por cerca de um milhão de habitantes de 

oito municípios associados, nomeadamente, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 

Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. O desenvolvimento nestes 

últimos anos de um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos, assente em quatro 

pilares interligados entre si, a Reciclagem Multimaterial, a Valorização Orgânica, a 

Valorização Energética e o Confinamento Técnico, tem permitido, de forma 

estruturada, dar o melhor destino aos resíduos produzidos. 

 

ENVOLVIMENTO 

Apesar do Sistema Integrado responder, de forma adequada, aos principais 

problemas dos resíduos, a Lipor está consciente que deve continuar a avançar, 

numa perspectiva de melhoria contínua. A única forma de o poder fazer é, em 

estreita ligação com os seus Stakeholders, antecipando as suas expectativas e 

respondendo às suas necessidades. Desta forma, um conjunto de projectos 

complementares tem vindo a ser desenvolvido, tendo sempre como fim último a 

melhoria da Qualidade de Vida dos cidadãos, a protecção do Ambiente e o bem-

estar dos nossos colaboradores. 
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Estas questões estão bem patentes na Visão da Lipor “Ser cada vez mais uma 

organização de referência, através da valorização de recursos, da responsabilidade 

social e da eco-eficiência do desempenho.” 

 

O desenvolvimento de iniciativas e projectos direccionados quer para o exterior 

quer para o interior da organização tem permitido responder às expectativas dos 

nossos parceiros. Iniciativas como a promoção de projectos de Educação e 

Sensibilização Ambiental, a criação e dinamização da Horta da Formiga, a promoção 

da Prevenção e do Consumo Sustentável, o fomento da participação pública com 

projectos como o Futuro Sustentável e a Agenda 21 Local nas Freguesias, o 

desenvolvimento de projectos de Economia Social e a Recuperação de Passivos 

Ambientais são exemplos de actividades realizadas no sentido de dar resposta às 

expectativas dos nossos Stakeholders. 

 

Internamente o esforço com as preocupações ao nível da Higiene, Segurança e 

Saúde no Trabalho, têm sido prioritárias para a Lipor. O desenvolvimento pessoal 

dos seus colaboradores também é tido em consideração, promovendo-se acções de 

formação e de certificação de competências que contribuem para o aumento das 

suas capacidades pessoais e profissionais. De salientar ainda que, no sentido de 

melhorar a relação dos colaboradores com a organização, são promovidas outras 

iniciativas como a Comemoração do Dia da Lipor, a atribuição do Saco do Bebé a 

grávidas, a Festa de Natal, o Concurso de Pesca e a promoção de concertos de 

música, entre outras actividades. 

 

PROJECTO 

Perante o panorama e os objectivos principais da Lipor na gestão do dia-a-dia, em 

que se pretende uma maior transparência nas suas actividades, um maior 

envolvimento de todos, uma constante aposta na Qualidade e, claro está, a 

antecipação do futuro, seguiu-se naturalmente a implementação de um Sistema de 

Gestão da Responsabilidade Social e a sua posterior certificação pelo normativo SA 

8000. O processo de implementação decorreu ao longo dos últimos três anos, 
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tendo sido iniciado pela realização de um Diagnóstico, elaborado por uma entidade 

externa que verifica quais as práticas, procedimentos e que melhorias são 

necessárias implementar para responder aos requisitos de um Sistema de Gestão 

de acordo com a SA 8000. Ao mesmo tempo foram identificados os processos 

relevantes no âmbito da SA 8000, o que permitiu identificar no final as principais 

lacunas face à norma. 

 

Uma das principais questões abordadas e, sem dúvida, a mais complicada, foi a do 

Controlo de Fornecedores e de toda a Cadeia de Valor da organização. Neste 

sentido, foi elaborado um apertado programa de envolvimento com os 

fornecedores, nomeadamente através da criação de um Código de Conduta de 

Fornecedores, que consiste num rigoroso controlo através de auto-diagnósticos, 

visitas aos fornecedores e auditorias de segunda parte. Grande parte dos 

fornecedores não estão, ainda, sensibilizados para a importância das questões da 

responsabilidade social, pelo que este trabalho terá continuidade no futuro.  

 

Internamente, a implementação deste Sistema de Gestão foi também uma 

oportunidade para se reverem documentos fundamentais para a organização, como 

por exemplo a sua Política e o Código Ética. 

 

ACTIVIDADES 

A integração deste processo de uma forma transversal na organização sempre foi 

uma prioridade para a Lipor, pelo que foram criados Grupos de Trabalho para 

desenvolverem diferentes áreas do Sistema de Gestão de Responsabilidade Social, 

sem nunca perder a visão integral de todas as áreas da organização. Estes grupos 

envolvem pessoas de todas as áreas e níveis hierárquicos e encontram-se 

organizados por temas específicos: G1 - Revisão e divulgação do Código de Ética; 

G2 - Revisão e divulgação da Política de Responsabilidade Social (integrada com a 

de Qualidade, Ambiente e Segurança) e definição e divulgação de Objectivos, Metas 

e Indicadores de RS; G3 - Mecanismos de controlo de selecção e avaliação de 

Fornecedores (Processo de Aprovisionamento) e Código de Conduta de 
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fornecimentos; G4 - Processo de Recrutamento e Selecção de novos colaboradores 

e G5 - Envolvimento com os Stakeholders. Este método de trabalho permitiu uma 

maior participação de todos os agentes envolvidos neste processo, melhorando, 

sem dúvida, o resultado final. 

 

RESULTADOS 

A sistematização dos processos de auscultação e envolvimento de Stakeholders foi 

de importância vital para a concretização deste projecto. Apesar de já ser habitual 

o seu envolvimento em projectos de parceria, esta sistematização permitirá, no 

futuro, uma maior eficiência no relacionamento da Lipor com todas as Partes 

Interessadas. Na prossecução deste trabalho foram identificados todos os 

Stakeholders e posteriormente hierarquizados de acordo com a sua importância 

para a organização, permitindo criar novas formas de relacionamento, como por 

exemplo a realização de fóruns multi-Stakeholders, que permitem antecipar de uma 

forma mais rápida e direccionada as suas expectativas. 

 

Por último, importa destacar que foram explicados os princípios e documentos 

referentes à implementação do Sistema, em sessões de trabalho, a todos os 

colaboradores da empresa. No final de cada sessão, os colaboradores foram 

convidados a criar um painel que representasse o seu compromisso com a 

organização e com a Responsabilidade Social. Estes painéis foram depois colocados 

no exterior das instalações, traduzindo um compromisso colectivo. 

 

A Lipor está consciente de que a Certificação pela norma SA 8000 não foi um fim 

em si, mas o princípio de uma nova forma de abordar a Responsabilidade Social, 

abrindo caminho para uma Gestão cada vez mais humana e integradora. 

 

 


