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LIPOR vence Prémio

Excelência no Trabalho

A LIPOR foi distinguida, na categoria das médias empresas e no Sector Indústria e Energia,
com o Prémio Excelência no Trabalho. Este prémio distinguiu a LIPOR por ser uma das
Empresas de Excelência.
A pontuação que nos foi atribuída é de 82,88%, numa escala de 0 a 100, sendo que o Grau
de Satisfação dos Colaboradores avaliado pelo Júri, indica um valor de 87,15% , notável pelo
significado que transmite.
É com esta e outras demonstrações de querer, de saber e de fazer, que a LIPOR irá vencer
as adversidades dos próximos anos, acreditando que o Futuro se ganha, estando centrada
naquilo em que é FORTE, naquilo que está a fazer BEM, procurando sempre INOVAR em
PRODUTOS e SERVIÇOS e alcançar NOVOS MERCADOS.
Este Prémio foi promovido pela Heidrick & Struggles em parceria com o Diário Económico e
a ISCTE Business School.
Este prémio representa o resultado da dedicação, envolvimento e o empenho colectivo de
todos, Conselho de Administração, Colaboradores, Municípios associados e todos os nossos
Parceiros, sempre em busca da Excelência.
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A LIPOR agradece a todos os seus parceiros em especial à Comunidade que nos
envolve, porque é esta que nos desafia a sermos sempre melhores.

Sobre a LIPOR
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos
sólidos 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 sólidos produzidos por 1
milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RSU, a LIPOR
desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RSU,
baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e
Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para recepç ão dos
rejeitados e de resíduos previamente preparados.
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Para mais informações:
Departamento de Educação, Comunicação e Relações Institucionais
Tel. 22 977 0100 | Consultar o site www.lipor.pt

