
Reconhecimento Externo  

A LIPOR, desde o início dos anos 2000 que tem pautado o seu trabalho pela excelência e pela 

melhoria contínua. 

É para nós muito importante que este trabalho seja reconhecido externamente, sendo esta 

uma motivação adicional para continuar este caminho, servindo os cidadãos com toda a dedi-

cação e empenho. 

Deixamos aqui alguns destes momentos marcantes mais recentes. 

 

2022 

 

• A LIPOR foi distinguida com o 1º lugar no Índice de Excelência no trabalho, na categoria 

do Setor Público. Este estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital hu-

mano é desenvolvido pela Neves de Almeida HR Consulting em parceria com a Human 

Resources e o ISCTE Executive Education. 

 

 

2021 

 

• O Parque Aventura & Trilho Ecológico da LIPOR foi galardoado prémio internacional Gre-

en Flag Award, além de ser reconhecido com o Special Award for Innovation. 

• A Estratégia 4M  da LIPOR foi galardoada na 7.ª Edição do Reconhecimento de Práticas 

em Responsabilidade Social e Sustentabilidade, promovido pela APEE - Associação Por-

tuguesa de Ética Empresarial. 

• A LIPOR foi uma das três selecionadas na categoria de "Local de Trabalho”, para a final 

da 7ª edição dos Prémios #BeActive organizada pela Comissão Europeia - DG EAC – 

Sport, sendo a única candidatura portuguesa submetida a este prémio. 

• A LIPOR conquistou o Estatuto INOVADORA COTEC 2021, em reconhecimento dos eleva-

dos padrões de solidez financeira, e desempenho económico atingidos e, especialmen-

te, competências de INOVAÇÃO pela organização. 

• A Academia LIPOR obteve a Acreditação pelo Sistema de Acreditação da Formação Con-

tínua para Engenheiros - OE+AcCEdE® da Ordem dos Engenheiros para duas das suas 

formações, designadamente a ação Princípios da Economia Circular e a ação Circuitos de 

Recolha Seletiva. 

 

www.lipor.pt 



Reconhecimento Externo  

www.lipor.pt 

• A LIPOR renova, mais uma vez, a sua certificação pela Norma  NP 4457:2007 - Certifica-

ção de Sistemas de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, sendo a pri-

meira entidade do setor de gestão de resíduos a ser certificada de acordo com o norma-

tivo NP 4457 e contando com o maior número de registos de Propriedade Intelectual. 

• Superamos a Meta de 2020 da Estratégia de Carbono 3M, no âmbito da qual a Lipor se 

comprometeu a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 20%. 

Na prática, registou-se uma redução efetiva de 23,2% nas emissões de CO2e, o equiva-

lente a menos 93 648 toneladas de CO2e face a 2006 (ano de referência). 

• LIPOR foi selecionada como caso de estudo da versão portuguesa dos “Indicadores de 

Transição Circular V2.0”, lançada pelo BCSD Portugal, sendo pioneira na utilização de 

uma ferramenta de circularidade, a CTI TOOL – Circular Transition Indicators, desenvolvi-

da pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e por 30 empre-

sas-membro desta associação. 

 

 

2020 

 

• Projeto Zero Desperdício, implementado em Parceria com a LIPOR, vence o 1º prémio na 

categoria "Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à eficiência dos recur-

sos”, dos European Enterprise Promotion Awards 2020 do IAPMEI. 

• A Agenda de Sustentabilidade da LIPOR foi distinguida pela Associação Portuguesa de 

Ética Empresarial, no âmbito da 6.ª Edição do Reconhecimento de Práticas em Respon-

sabilidade Social e Sustentabilidade. 

• WASH, produto feito com Escórias de Incineração desenvolvido pela Unidade de Investi-

gação, Desenvolvimento e Inovação da LIPOR, em parceria com a Givaware ganha Pré-

mio Red Dot Design Award. 

• Projeto CREW ganha prémio internacional promovido pela iFixit, plataforma internacio-

nal de reparação, com o Repair Café. 

 

2019 

 

• Vencedora Sectorial na categoria das médias empresas Sector Público, no Prémio Exce-

lência no Trabalho (ano de 2019) desenvolvido pela Neves de Almeida | HR Consulting, 
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em parceria com a Human Resources Portugal, a Executive Digest e o INDEG-ISCTE. 

• Prémio “Consciencialização e Sensibilização Ambiental” - Prémios Humana Circular, atri-

buídos pela Humana Portugal. 

• Nomeada na categoria da Responsabilidade Social e Ambiente, na edição 2019 dos Pré-

mios Marketeer. 

 

 

2018 

 

• Projeto GERAÇÃO+ recebeu uma Menção Honrosa nos Green Project Awards 2017, na 

categoria Iniciativas de Mobilização. 

• Distinguida com o 1º lugar no Índice de Excelência, no Setor Público, na categoria de mé-

dias empresas, no "Índice da Excelência no Trabalho", desenvolvido pela Neves de Al-

meida | HR Consulting, em parceria com a Human Resources Portugal, a Executive Di-

gest e o INDEG-ISCTE. 

• Reconhecida com o 1º prémio "Excelência no Sistema de Melhoria Contínua” na catego-

ria PMEs , na 7ª Edição do Prémio Kaizen Lean, promovidos pelo Kaizen Institute, que 

distingue as entidades nacionais que se destacam pelas iniciativas e resultados na me-

lhoria contínua dos seus sistemas e operações. 

• O Projeto BinUp, desenvolvido pela LIPOR em parceria com a Ernesto São Simão e o LNEG, 

foi um dos 2 vencedores na categoria "Prémio Design”, do concurso FAMAE - The World 

Largest Green Innovation Challenge, lançado pela Zero Waste France e a Fundação FAMAE. 

 

 

2017 

 

• O Projeto da LIPOR Geração+ venceu o Prémio National Energy Globe Award Portugal. 

• A LIPOR vence os Troféus Luso-Franceses, promovidos pela Câmara de Comércio e 

Indústria Luso-Francesa, na categoria de Desenvolvimento Sustentável. 

 


