A LIPOR COMEMOROU 30 ANOS
A 12 de novembro de 1982, um grupo de
Autarcas, com visão e pragmatismo,
resolveram unir-se para solucionar um
problema – o tratamento dos resíduos
sólidos produzidos na região – que cada
um, por si só, nunca poderia bem resolver.
Assim nasceu a LIPOR, que 30 anos
depois,
podemos
dizer
cumpriu
cabalmente a missão para a qual foi
constituída.
A LIPOR está, com certeza,
preparada para outros 30
anos de vida…

A LIPOR, 30 anos depois e sem nunca
abandonar os objetivos e ideais para os
quais foi criada, teve o engenho, a
clarividência e a visão de que tinha que
fazer mais e melhor.

SABIA QUE…
No dia em que a LIPOR fez 30 anos, nasceu um novo Portal de Internet da LIPOR?
É um Portal virado para o futuro e para o aproveitamento das novas tecnologias no conteúdo e
na forma de comunicar com os seus stakeholders. O principal objetivo é o de reforçar a
estratégia de posicionamento da Marca LIPOR junto dos seus stakeholders externos e internos,
numa comunicação integrada entre si e com a estratégia da Organização. Gerar resultados e
fortalecer a parceria, tornar concreto aos seus públicos os conceitos e valores da Marca,
aproximando-a e vivenciando-a.
Está convidado a aceder, desde já, ao novo portal www.lipor.pt
No dia em que a LIPOR fez 30 anos, obteve a certificação na NP 4457:2007, pela APCER - Associação Portuguesa de
Certificação, no âmbito da Investigação, Desenvolvimento e Inovação de soluções sustentáveis de gestão de resíduos?
Esta certificação, vem tornar a LIPOR na primeira entidade do setor dos resíduos em Portugal, a obter este reconhecimento
externo, reforçando o compromisso e o empenho da LIPOR em continuar no caminho da Inovação, de modo a potenciar
mais Ideias, mais Projetos e novas Oportunidades de Negócio, que potenciem os proveitos da Organização!

O TRABALHO DA LIPOR NÃO TERMINA NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS…
A LIPOR desenvolve, diariamente, um importante trabalho em prol do bem-estar da Comunidade Local.
Neste sentido, aposta num sem número de Iniciativas e Projetos… conheça mais em www.lipor.pt!

