
A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado 
de Gestão de Resíduos do Grande 
Porto – é a entidade responsável pela 
gestão, valorização e tratamento dos 
Resíduos Urbanos produzidos pelos 
oito municípios que a integram: Espi-
nho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e 
Vila do Conde. 

Constituída como Associação de Mu-
nicípios em 1982, a LIPOR tem vindo 
a implementar uma gestão integrada 
de resíduos, recuperando, ampliando 
e construindo infra-estruturas, com-
plementadas com campanhas de sen-
sibilização junto da população. 

A LIPOR trata, todos os anos, cerca de 
500 mil toneladas de resíduos urba-
nos (RU) produzidos por cerca de 1 
milhão de habitantes. 

Sustentada nos modernos conceitos 
de gestão de RU, que preconizam a 
adoção de sistemas integrados e a 
minimização da deposição de resí-
duos em Aterro, a LIPOR desenvol-
veu uma estratégia integrada de va-
lorização, tratamento e confinamen-
to dos RU, baseada em três compo-
nentes principais:  Valorização Mul-
timaterial, Valorização Orgânica e 
Valorização Energética.  

A Lipor 

         Estudo de Caso Projeto Comportamentos Seguros na Lipor. Copyright LTM – Consultoria ® 

“os resultados alcançados 
superaram as nossas expe-
tativas” 

“a segurança deixou de ser 
responsabilidade apenas 
do Departamento de Segu-
rança e passou a ser res-
ponsabilidade de todos”  

Testemunhos completos na ultima página. 

Promovendo a Economia Circular, 
mote da estratégia da LIPOR, explici-
ta, desde logo, uma gestão circular 
do negócio agregadora dos três pila-
res do Desenvolvimento Sustentável 
e  apostando sempre na Inovação e 
na Melhoria Contínua do seu desem-
penho.  

Olhar para trás orgulha-nos, olhar o 
presente envaidece-nos, pensar e 
imaginar o futuro honra-nos!  

2015 

2017 

-27 % 
de acidentes 

-16 % 
de acidentes 

2016 

Em maio de 2015, a 
LIPOR iniciou o pro-
jeto Comportamentos 
Seguros®. Como em 
todos os projetos de 
segurança, o objetivo 
só podia ser um:  

evitar que as pessoas 
se magoem.  

Comportamentos 

 Seguros® 

 



Ponto de Partida 

A LIPOR, nos 3 anos anteriores ao projeto investiu na melhoria das condições de 
trabalho, adquirindo máquinas de acordo com normas de segurança e equipamen-
tos de segurança. Organizou os serviços internos de segurança e higiene. Monitori-
zou riscos e implementou medidas para os minimizar. Promoveu a realização de 
ações de formação em diversos procedimentos de prevenção da segurança e saúde 
no trabalho. Todo este trabalho teve maior enfoque nas componentes meios e pro-
cessos e não tanto na componente pessoas e no seu comportamento. 

Foi garantido, com o trabalho desenvolvido, o cumprimento dos requisitos legais e 
de boas práticas, no entanto o número de acidentes de trabalho e o número de dias 
de baixa mantinham-se em patamares demasiado altos para a ambição da organiza-
ção. 

Podemos dizer que na LIPOR praticamente se fez o que havia para fazer em matéria 
de segurança. Faltava “apenas” a alteração do comportamento dos colaboradores. 
Foi neste contexto que foi tomada a decisão de avançar com o projeto de compor-
tamentos seguros®. 

Gestão, Preparação e Formação  

A metodologia preconizada por LTM foi aplicada. Desde inicio existiu por parte da 
empresa um cuidado particular com a internalização de práticas e domínio por par-
te da equipa interna das diferentes componentes e mecanismos a implementar. 

Foi formalmente constituído um grupo de gestão alargado, composto por repre-
sentantes de várias áreas. As medidas propostas e iniciativas eram validadas (e criti-
cadas) por este grupo previamente à sua implementação. Resultaram deste proces-
so 2 grandes vantagens para o projeto: 

• Foi assegurado um compromisso de todas as áreas desde inicio (porque todas 
estavam representadas no grupo de gestão) 

• Todas as medidas foram submetidas ao crivo do grupo. Várias foram descarta-
das antes da implementação, evitando o consumo de energia com ações de 
sucesso improvável.  

Após a etapa da preparação e diagnóstico, foi dado inicio à formação de Comporta-
mentos Seguros®. Todos os colaboradores foram envolvidos, tendo o processo inici-
ado pelos lideres.  

Desde inicio, a organização assumiu uma postura exigente para com o projeto. Um 
exemplo: para cada acidentado no período de cerca de 3-4 meses pós-formação, 
era feita uma análise ao acidente numa perspetiva comportamental com o objetivo 
de avaliar a eficácia da formação.  

Finalizada a etapa da formação, deu-se inicio à etapa mais longa do projeto: Iniciati-
vas. Destacamos, pelo sucesso e forte adesão, a iniciativa Diálogos de Segurança. 

Diagnóstico e 

 Preparação 

Formação 

Iniciativas 

Etapas do Projeto 

Comportamentos Seguros® 



Iniciativa Diálogo de Segurança 

Foram implementadas várias iniciativas estruturadas: Café em Segurança, Passeio 
de Segurança, Safety Walk. Todas tinham objetivos específicos distintos e seriam 
implementadas por grupos de colaboradores de todos os níveis hierárquicos, res-
peitando uma das premissas dos projetos de mudança comportamental que é im-
pedir a sobrecarga de alguns colaboradores (esse facto reduziria significativamente 
a probabilidade de sucesso). 

O que se pretende com a iniciativa Diálogo de Segurança é promover que os chefes 
diretos conversem sobre segurança com os operacionais, de forma rotinada. A fer-
ramenta deve servir para assegurar a passagem de informação relevante e simples 
até ao nível operacional, de forma eficaz. Este diálogo deve incorporar uma reunião 
sistemática (passagem de turno; arranque da jornada de trabalho, etc.) já existente. 

Na Lipor, foi definido que existiria 1 tema por mês, subdividido em 4 diálogos sobre 
esse mesmo tema. LTM assegurou uma sessão de explicação prévia aos responsá-
veis pelos diálogos, acompanhamento posterior para apoio, treino e controlo. 

Os temas foram suportados por fichas, especificamente desenvolvidas para a Lipor 
com base nos temas mais pertinentes. Apresentamos um exemplo. 



Iniciativa Diálogo de Segurança (cont) 

A forma empenhada com que a iniciativa foi assumida pelos lideres diretos dos ope-
racionais superou as melhores expectativas, tornando esta aplicação num ben-
chmark futuro para LTM no que diz respeito a esta iniciativa. 

Transcrevemos alguns comentários do consultor responsável pelo acompanhamen-
to da iniciativa no terreno (Engº Augusto Cunha). 

 

 

 

A iniciativa decorre há mais de 18 meses, estando neste momento perfeitamente 
enquadrada nas rotinas semanais e sendo um canal privilegiado de comunicação 
entre a segurança, as chefias e os operacionais. 

 

 

 

Nunca se tinha verificado um valor tão baixo do número de acidentes. 

-27% no 1º ano do projeto | -16% no 2º ano do projeto 

-58% no numero de dias de baixa (Ano pré-projeto vs 2º ano do projeto) 

“Em todos os diálogos a que assisti 
neste dia, a discussão foi aberta e 
variada.” 

“Achei curioso o facto deste chefe usar o méto-
do rotativo, pondo um trabalhador diferente a 
expor os assuntos, apoiando-o sempre que note 
dúvida ou hesitação.” 

“O ambiente pareceu-me franco e aberto. Os trabalhadores pa-
recem satisfeitos, pelo menos por serem ouvidos com atenção.” 

Impulsos visuais 

O projeto foi reforçado 
através de impulsos vi-
suais, garantindo a ma-
nutenção da temática 
viva. 

 

A Lipor realiza anual-
mente um concurso in-
terno de fotografia. Em 
2016, o tema definido 
foi Comportamentos 
Seguros.  
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 Comportamentos Seguros 
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A todos os colaboradores Lipor, em particular às chefias intermédias e a todos os ele-
mentos do grupo de gestão do projeto, por adotarem este projeto de forma genuína. O 

O projeto Comportamento Seguros® surpreende pela 
abordagem simples, mas de facto totalmente orienta-
da para o compromisso e responsabilização efetiva do 
colaborador pela sua segurança. 

A implementação das diversas iniciativas tem sido mui-
to bem acolhida quer pelas chefias intermédias, quer 
pelos colaboradores em geral e tem-se traduzido numa 
efetiva mudança de comportamentos.  

Na LIPOR os resultados alcançados superaram as nos-
sas expetativas, mas esperamos continuar a melhorar, 
pois temos a ambição de não ter ninguém a magoar-se 
no desempenho das suas funções. 

Isabel Nogueira, 

Diretora do Departamento de Operações e Logística 

O Projeto Comportamentos Seguros® veio mudar o paradigma da estrutura de responsabilidade da segurança 

da Lipor. 

Com a implementação do Sistema de Gestão da Segurança pela norma OHSAS 18001 e pela SA 8000, a res-

ponsabilidade da gestão do sistema ficou sempre afeta aos Técnicos de Higiene e Segurança, quer em termos 

de definição de medidas preventivas e formação, quer em termos de controlo operacional e garantia do cum-

primento das medidas de segurança definidas. 

Com o Projeto Comportamentos Seguros®, foram dadas ferramentas a todos os colaboradores de forma a es-

tes poderem, autonomamente, avaliar o risco do seu posto de trabalho e reportar situações perigosas ou que 

carecem de melhorias. 

A segurança deixou de ser responsabilidade apenas do Departamento de Segurança e passou a ser responsa-

bilidade de todos. 

Paula Fragoso, 

Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho 
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