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Lipor distinguida com o 1º lugar no Índice de Excelência, no Setor Público 

 

 

A Lipor foi distinguida como Vencedora no Setor Público, na categoria de médias empresas, 

no Índice Excelência no Trabalho. Este prémio distinguiu a LIPOR por ser uma das Empresas 

de Excelência. 

 

Decorreu ontem, dia 20 de fevereiro, em Lisboa a gala de apresentação dos vencedores da 3ª 
edição do estudo de clima organizacional e desenvolvimento do Capital Humano, "Índice da 
Excelência", desenvolvido pela Neves de Almeida HR Consulting, em parceria com a Human 
Resources Portugal, a Executive Digest e o INDEG-ISCTE. 
 

Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 200 empresas provenientes de áreas de 
atividade diversificadas, que vão da Consultoria e da Tecnologia à Saúde e ao Sector Público, 
e tem por objetivo identificar e premiar as organizações nacionais que mais investem e 
apostam em boas práticas de Recursos Humanos. 
 
A iniciativa pretende contribuir para alertar o tecido empresarial português para a 
importância das temáticas relacionadas com a gestão estratégica do ativo humano, 
possibilitando identificar e premiar as entidades que mais investem e apostam nesta área. 
 
Ao mesmo tempo que possibilita às organizações obterem um reconhecimento público pelos 
bons resultados e pelas suas boas práticas, este estudo proporciona informação de gestão 
relevante que permite a identificação de áreas fortes e de melhoria na gestão do seu ativo 
humano e dos seus principais fatores de retenção. 
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A metodologia de avaliação desenvolvida integra a análise de dimensões complementares da 
excelência do relacionamento com os colaboradores, dinâmica organizacional, processos, 
clima e gestão de recursos humanos. 
 
Este prémio representa o resultado da dedicação, envolvimento e o empenho coletivo de 
todos, Conselho de Administração, Colaboradores, Municípios associados e todos os nossos 
Parceiros, sempre em busca da Excelência. 
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Sobre a LIPOR 

 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos 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 urbanos produzidos por 

1 milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados 

e de resíduos previamente preparados.  

 

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das 

práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, 

através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 

 

 


