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Eco-Partner

Preparada para novos desafios
A

Desenvolvendo serviços na área da consultoria ambiental, com forte predominância
no sector automóvel, a Eco-Partner inaugurou o Centro de Transferência de resíduos,
tendo em vista a melhoria da qualidade dos seus serviços.

Eco-Partner iniciou a sua actividade em Maio de 2003, com o
objectivo de prestar serviços na
área do ambiente para o sector automóvel.
Sabendo a legislação ambiental que se
aplicava às empresas do sector automóvel, a Eco-Partner desenvolveu um pacote
de serviços de maneira a que as empresas
pudessem contar com um prestador de
serviços que lhe resolvesse todos os problemas em matéria ambiental.
Desde logo ficou marcada a diferença
face a outras empresas, que só faziam um
ou outro serviço, mas que não tinham a
oferta global de serviços ambientais para
o sector automóvel que a Eco-Partner
apresentava.
“A ideia era que as empresas do sector
automóvel pudessem apenas contar com
um interlocutor em matéria ambiental”,
conta Marta Lampreia, directora-geral da
Eco-Partner, adiantando que “a nossa empresa apostava também na implementação das soluções ambientais que propunha aos seus clientes, não se ficando só
pela mera consultoria”.
Com esta forma de estar no mercado,
que ainda hoje se mantém, foi feita uma
parceria com a ACAP, sendo a Eco-Partner a gestora dos programas ambientais
da associação. Esta parceria ajudou a ganhar massa critica no mercado, podendo
dessa forma ter uma logística economicamente mais interessante, negociando condições cada vez melhores para todas as
partes envolvidas.
O crescimento começou a implicar a
modernização e consequentemente o
acesso a outros meios, humanos e técnicos, pelo que em 2005 a Eco-Partner teve
que informatizar toda a sua actividade, investindo num sistema integrado de gestão
operacional que “nos permite gerir todo o
circuito, desde as encomendas dos clientes até às encomendas que fazemos aos
nossos fornecedores”.
Centro de Transferência
Desde essa altura que a Eco-Partner
passou a ter outro projecto, que mais não
era do que um centro de transferência,
que permitisse agrupar os resíduos provenientes dos clientes, para depois os enviar
para destino final.
Este projecto foi recentemente concretizado, passando a Eco-Partner a ser também um Operador de Gestão de Resíduos.
“Antes tínhamos uma organização logística mais complexa com circuitos de
recolha dos resíduos e entrega imediata
nos destinos finais, o que se traduzia também em custos mais elevados. Agora temos um local físico para armazenar os resíduos, que são agrupados e só posteriormente enviados para destino final”,
afirma Marta Lampreia, que enuncia de
imediato as vantagens deste Centro de
Transferência, dizendo que “agora podemos ter outro poder negocial pelo facto

A Eco-Partner fornece todos os contentores
para a correcta separação dos resíduos

No Centro de Transferência existe uma
unidade de lavagem dos contentores

Foi recentemente licenciado o Centro de
Transferência de resíduos da Eco-Partner

de sermos operador de gestão de resíduos
o que nos dá uma flexibilidade maior
para escolher os nossos parceiros, mesmo
recorrendo a unidades no estrangeiro,
sempre que as condições forem mais vantajosas”.
Atendendo a que recolha de resíduos é
feita por substituição, isto é, fica sempre
um contentor vazio em cada recolha, a
Eco-Partner apostou também, no Centro
de Transferência, numa unidade de lavagem dos contentores e dos bidões, o que

segundo Marta Lampreia, “nos permite
ter ainda mais cuidado nos contentores
que deixamos nos clientes, o que se vai
reflectir necessariamente na melhoria da
qualidade dos serviços”.
Através do seu modelo de negócio, a
Eco-partner, juntamente com os seus parceiros, tenta constantemente implementar
as melhores práticas ambientais na casa
dos clientes, revelando Marta Lampreia
que “temos uma acção muito forte junto
dos clientes mostrando-lhes o caminho

que devem seguir. Através do sistema que
implementámos, todos os resíduos que recolhemos chegam bem segregados e bem
acondicionados, o que se traduz depois
num melhor e mais económico serviço,
que agora é potenciado com este Centro
de Transferência”.
Disponibilizando também máquinas e
equipamentos para a lavagem de peças,
travões e pistolas de pintura, a Eco-Partner vai apostar no desenvolvimento desta
área de negócio em 2008.
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Serviço Eco-Partner
Com quase cinco anos de actividade, a Eco-Partner já ultrapassou a barreira dos 300 clientes, o que
corresponde a mais de 500 instalações onde desenvolve os seus serviços.
Operando em todos o país, em todo o tipo de oficinas, desde as mais pequenas às multimarca,
concessionários de marca, redes oficinais organizadas, casas de peças, etc, a Eco-Partner apresenta
um variado leque de soluções para diversas indústrias, embora detenha uma enorme especialização
no sector automóvel, já que o seu licenciamento foi feito de modo a responder às necessidades deste
sector.
Dando resposta a todo o tipo de resíduos que existem numa oficina (embalagens contaminadas, filtros
de óleo, calços de travão, aerossóis, solventes das máquinas de limpeza, baterias, filtros das cabinas
de pintura, etc), a Eco-Partner faz a gestão e manutenção dos contentores, assim como toda a gestão
burocrática inerente ao preenchimento das declarações obrigatórias de resíduos que têm que ser
entregues ao abrigo do SIRER.
Em termos organizacionais, a Eco-Partner possui uma equipa de três técnicos-comerciais, que
visitam constantemente os clientes, existindo depois todo o apoio de “back-office” através de uma
equipa interna que está preparada para ajudar em todas as questões técnicas.

