Dez anos em parceria com o ambiente.

A Eco-Partner faz 10 anos e queremos
partilhar com todos os nossos clientes,
colaboradores, parceiros, fornecedores
e amigos este momento simbólico.
Este é um momento muito rico e significa
para nós uma etapa importante
de um caminho iniciado há 10 anos.

As estatísticas são duras: segundo um artigo do Jornal
de Notícias de 2009, em Portugal apenas 30% das empresas
que nascem chegam ao fim do 1º ano e apenas metade destas
se mantêm abertas após o 2º. Cá estamos a comemorar
os 10 anos.
O desafio de criar e fazer crescer a Eco-Partner foi muito
interessante, numa altura em que o mercado dos serviços
ambientais estava pouco maduro e muito recetivo. Sentimos
que fazia todo sentido querer transformar a gestão ambiental
em oportunidade, com e para os nossos clientes e parceiros.
Seguiu-se uma etapa de consolidação da atividade e da equipa.
Esta etapa foi muito gratificante para todos os que
nos empenhámos no projeto. Crescemos como profissionais
e como pessoas, desenvolvemos novas competências
e adquirimos uma experiência sólida.
Agora os desafios são mais exigentes porque o mercado
nacional nos pede um ajustamento. Há que manter os níveis
de serviço a que habituámos os nossos clientes e parceiros,
mantermo-nos competitivos e potenciar novas oportunidades,
cá e também em países onde a gestão do ambiente está a dar
os primeiros passos.
Quando há competência, ambição e capacidade de trabalho,
a probabilidade de sucesso é maior. Todas as palavras
simpáticas que nos endereçaram são uma fonte de inspiração
e de motivação para continuarmos o nosso percurso.
Obrigada por estarem connosco nesta celebração.
Marta Lampreia (Administração)

Rui Policarpo

Eduardo Miranda

A Matos Car

Atlas Copco

O Ambiente, foi e será sempre uma preocupação nossa.
Anteriormente, tínhamos diversos fornecedores de serviços
relacionados com o ambiente.

É com satisfação que a Atlas Copco Portugal se associa
às comemorações do 10º aniversário da eco-partner, que mais
do que um fornecedor durante estes dez anos foi um verdadeiro
parceiro, em todo o processo não só de gestão de resíduos,
mas também de consultoria ambiental, na implementação
das melhores prácticas ambientais, formação e sensibilização
dos nossos colaboradores e na obtenção da certificação do nosso
sistema de gestão ambiental de acordo com a norma ISO14001.
Existiu sempre ao longo destes 10 anos, uma atitude interessada
e de verdadeira colaboração da eco-partner, ajudando-nos a resolver
os mais diversos problemas, muitas vezes para além do âmbito
do serviço inicialmente contratado, apresentando sempre a eco-partner
soluções efectivas e com bons resultados prácticos.

Em 2009, e consequência de uma proposta comercial integrada,
decidimos iniciar a parceria com a Eco-Partner. Têm sido anos
de uma excelente relação profissional e comercial, assente
no elevado profissionalismo demonstrado pelos elementos
da Eco-Partner. A Eco-Partner tem-nos ajudado imenso a saber lidar
com esta preocupação.
Quando temos alguma dúvida ou alguma questão, contactamos
o Dr. Luis Semedo, e a resposta surge em tempo útil. Espero
que esta data se repita muitos anos, sempre com Clientes Satisfeitos,
como é o nosso caso.
Parabéns.

Tem por tudo isto sido muito vantajoso este percurso ao longo
destes 10 anos, por um lado a eco-partner permitiu-nos cumprir
com as exigências do mercado e dos nossos clientes e ao mesmo
tempo melhorar a sustentabilidade ambiental do nosso negócio.

Silvia Valente
ACAP

O Programa de gestão ambiental Ecoauto foi criado pela ACAP
em 2000, tendo sido relançado em 2003 com nova parceria
com empresa mais motivada para os objectivos definidos, como
a Eco-Partner, empresa devidamente licenciada e vocacionada
para a implementação e dinamização do programa.
O objectivo do programa foi o de ajudar as empresas associadas
da ACAP a cumprir as suas obrigações ambientais nos termos
legalmente impostos, optimizando e racionalizando os custos
associados, tendo vindo a evoluir e a conquistar a preferência
dos associados que optam por conhecer com o rigor necessário
as obrigações ambientais legais que lhe são aplicáveis.
A Eco-Partner sempre demonstrou ser um parceiro credível e atento
às necessidades do Sector Automóvel, tendo sempre demonstrado
toda a dedicação e o maior profissionalismo, sugerindo, adaptando
e desenvolvendo diversos serviços (SERVIÇO ECOLIGHT PEÇAS,
SERVIÇO ECOLIGHT, monitorização de Emissões Gasosas
e Efluentes Líquidos, apoio no Sistema SIRAPA), cada vez mais
adaptados às necessidades dos associados e às mudanças
da legislação e do mercado.
Prosseguindo os objectivos do Programa ECOAUTO da ACAP,
a Eco-Partner como seu parceiro privilegiado e único neste desígnio,
é a empresa que assegura a melhor e mais eficaz implementação
de serviços de “outsorcing ambiental”, consultoria, de implementação
de sistemas de gestão ambiental e de gestão de resíduos.
A ACAP congratula-se que seja a ECO-PARTNER o seu parceiro
ambiental já ao longo destes 10 anos, perspectivando-se para o futuro
a continuação do bom trabalho e colaboração conjunta, ainda com
maior exigência e rigor de modo a que, com novos serviços e novas
formas de os prestar, os Associados da ACAP possam continuar
a sentir-se apoiados na gestão do ambiente nas suas instalações,
com a implementação de melhores práticas ambientais,
com o cumprimento da legislação e com a maior racionalização
dos custos.

Patrícia Pinho
Melisauto

Antes de mais, quero felicitar a Eco-Partner pela celebração dos seus
10 anos de existência, desejando que se sigam mais 10! e depois
mais 10! e mais 10!...plenos de grandes sucessos!
Se a memória não me falha somos parceiros desde 2007, portanto
já lá vão 5 anos de trabalho conjunto! Ao longo destes anos
a Eco-Partner tem mantido uma postura muito correcta, a qual nos
tem dado a confiança necessária para a sua manutenção como nosso
fornecedor principal em tudo o que são matérias relacionadas com
o Ambiente. Quando pensamos em Ambiente, a Eco-Partner é, sem
dúvida, a nossa primeira escolha, quer para pedido de propostas,
de informações, de esclarecimentos ou de apoio na realização
de qualquer tarefa relacionada com o Ambiente.
O seu conhecimento do Sector Automóvel tem tido um papel
muito importante em todo este processo, sendo de salientar
a preocupação que a Eco-Partner tem demonstrado
no acompanhamento da evolução do mercado e na procura
de resposta aos novos desafios. A existência de um elo de ligação
entre a Eco-Partner e a Melisauto, na pessoa do Dr. Luís Semedo,
que se tem mantido ao longo dos anos, tem sido fundamental
na manutenção desta parceria.
Afinal as empresas, são as pessoas que as constroem,
em cada dia, ao longo dos anos!
Muitos Parabéns!

Rui Damas

Paulo Sousa

A Create Business, S.A. implementou em 2006 o programa de Create
Eco-Solutions com o objectivo de propor aos nossos clientes,
as oficinas multimarca, uma solução ambiental que fosse ao encontro
das suas necessidades ambientais, numa altura em que a informação
que existia no mercado era escassa e por vezes com operadores
a desenvolver práticas pouco transparentes, desde logo escolhemos
a Eco-Partner como parceiro para desenvolver o programa, a visão
e a transparência que desde sempre a Eco-Partner impôs ao mercado
foram as garantias base para desenvolver o Create Eco-Solutions.
Hoje passados estes anos é para a Create Business uma aposta
ganha, pois a Eco-Partner é o parceiro para além das boas práticas
que mantém no mercado, soube sempre adaptar-se ás imposições
e alterações ambientais exigidas às oficinas multimarca, sem dúvida
o parceiro que garante um serviço de excelência de A a Z, em todas
as áreas de gestão ambiental presentes numa Oficina Multimarca.

A Eco-Partner é desde 2008 e até hoje parceira do SUCH no Somos
Ambiente Ace, agrupamento que concebeu e projectou o CIVTRHI,
Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos
Hospitalares e Industriais, constituindo-se, pela sua participação
e intervenção activa, como um parceiro sério, actuante e que aportou
valor apreciável ao projecto na área, que muito bem conhece,
da gestão da fileira de resíduos industriais perigosos.

Creative Business

Parabéns pelos Vossos 10 anos a ensinar e desenvolver
Boas Práticas Ambientais.

Susana Teixeira
Labesfal

Numa indústria como a Labesfal que, mesmo em tempo de crise,
prima pelo crescimento ambicioso em valor, em volume e em
qualidade, a gestão ambiental, em particular a eficácia e eficiência
da gestão de resíduos, assume uma importância vital.
A Eco-Partner, entidade especializada nesta área, tem demonstrado,
ao longo de vários anos de convivência, ser um parceiro activo,
empenhado e disponível, sempre pronto a acorrer e solucionar
as nossas solicitações. Esperamos que assim se mantenham e que
perdure a nossa relação de parceria, visando sempre a melhoria
contínua desta tão importante vertente.

SUCH

Na comemoração dos seus jovens 10 anos de actividade, não poderia
o SUCH de deixar de se associar á comemoração, prestando
o presente testemunho e um agradecimento personalizado,
em especial, na Dra Marta Lampreia.

Marta Pinto
Barloworld STET

A BW STET tem a Eco-Partner como fornecedor de serviços
ambientais praticamente desde o início desta jovem empresa.
Ao longo destes 10 anos, mais do que um fornecedor, encontrámos
na Eco-Partner um parceiro ambiental com conhecimento, capacidade
de resposta e adaptação aos desafios que lhes lançamos.
Com uma equipa competente, dinâmica e extremamente profissional
a Eco-Partner corresponde às nossas expectativas não só de gestão
de resíduos como também num âmbito alargado de criação de valor
através da consultoria ambiental.
No âmbito da Responsabilidade Social e Ambiental esperamos
manter esta colaboração no futuro para em conjunto darmos
continuidade aos objectivos e à missão da BW STET

Diogo Vassalo

Paulo Varandas

Advogado

Expertfile

Tem sido gratificante trabalhar com a Eco-Partner ao longo
dos últimos 10 anos.

A Expertfile acompanha diariamente a Eco-Partner e a sua equipa.
É o parceiro certo.

Apesar do meu relacionamento ser ao nível da gestão, sei por
diversas experiências que a Eco-Partner é uma PME de excelência.
Todas as situações vividas em comum mostram que a empresa
tem sido perseverante no seu crescimento, resiliente na sua gestão
e criativa na forma inovadora como procura soluções.

Neste percurso comum, a Eco-Partner acrescentou mais valias
aos nossos projectos, levando-os mais além e muitas vezes
para além do esperado, sendo sempre profissional, disponível
e presente em todos os momentos.

Einstein disse em tempos “Não penso no futuro, pois ele chegará
em seu momento.”. Na Eco-Partner o êxito não vai ser chegar ao
“topo da montanha”, mas o caminho que vai percorrer até lá chegar.
10 anos de sucessos.

A facilidade com que se tem vindo a adaptar às necessidades
do mercado tem sido um forte incentivo para a nossa aposta,
cada vez mais significativa, nas novas tecnologias de informação.
A Eco-Partner mostra-se um parceiro empenhado e imaginativo,
que usa os seus saberes e experiências para acrescentar valor…
mais do que projectos possuimos aventuras em comum.

André Monteiro

Filipe Palma

Roff

Filipe Palma Aventura

Tive o prazer de partilhar alguns momentos com a Eco-Partner
a propósito da implementação do sistema ERP SAP.
Destaco a dinâmica e o espírito de equipa presente em todos
os colaboradores. Mesmo num momento difícil, a Eco-Partner
procurou oportunidades e apostou na inovação e na melhoria
dos processos para se tornar um player de referência neste mercado
extremamente competitivo.

A ligação da Filipe Palma Aventura e agora Lisbon Bike Tour
& Outdoors à Eco-Partner é através do Ar Livre.

Muitos parabéns por esta década e muitas felicidades para a próxima
que aí vem.

Marta Costa
Dreamtrans

É com muito prazer que aceitamos fazer o nosso testemunho:
A nossa empresa é uma empresa de transportes recente no mercado,
mas a nivel de serviços já nos conhecemos á vários anos, e temos
muito prazer em fornecer os nossos serviços a Eco-Partner,
pois ao longo dos anos têm se notado uma preocupação constante
em acompanhar as necessidades dos clientes, apostando
em melhorias e formações.

Uma vez mais vamos este ano organizar as actividades da reunião
anual da Eco-Partner. Será o sexto ano consecutivo. Nestas seis
edições do “Challenge Eco-Partner” confrontámo-nos sempre
com equipas dotadas de um espírito positivo, altamente competitivo
e especialmente solidário e de entre-ajuda. Estas são
as características fundamentais para superar desafios, plenos
de realização, no campo ou no escritório.
Por isso, nesta celebração dos 10 anos de existência, endereçamos
os nossos parabéns à Eco-Partner e a toda a sua Equipa.
Bons 2013/2023!

Silvino Cruz

Joana Salgado
Já lá vão 7 anos
desde que esta equipa vim integrar
Não me faltam assim
Motivos para festejar
Na área comercial comecei
Área técnica, consultoria e logística,
Várias áreas experimentei
Até Pelo Marketing passei!
Hoje esperam-nos desafios difíceis
Haja cabeça para os enfrentar
Juntos e motivados
Tudo vamos superar!
A Eco-Partner faz 10 anos
Muito tem para contar
Venham outros tantos
Para Comemorar!
Parabéns!

Mónica Oeiras
No final de 2012 fui convidada a fazer parte
da equipa de colaboradores da empresa
Eco-Partner, S.A. que completa agora 10 anos
de actividade. É com muito gosto que
dou os meus sinceros parabéns não só pelos
anos de actividade como também pela atitude
e energia com que serve os seus clientes.
A Eco-Partner, S.A. aposta na satisfação
e qualificação dos seus colaboradores, atenção
ao cliente, flexibilidade e capacidade
de adaptação ao mercado e pela própria
evolução enquanto empresa, tem demonstrado
ser um verdadeiro parceiro de negócio.
Parabéns e que venham mais 10 anos de muito
sucesso e inovação.

Actualmente é difícil encontrar palavras
para descrever todo o empenho e dedicação
com que a nossa equipa leva o nome da
ECO-PARTNER como uma empresa credível
e com um futuro longo pela frente, mesmo com
dificuldades que atravessamos nos dias de hoje.
E como Colaborador da Eco-Partner gosto
das oportunidades que me têm dado para evoluir.

Frederico Lopes
A filosofia empresarial da Eco-Partner é mais
do que um marco importante na minha carreira.
É sobretudo uma lição dos valores da entreajuda,
do rigor e da lealdade.
Do meu trajecto na Eco-Partner destaco
o carácter e profissionalismo de todos à minha
volta, bem como a aposta que tem vindo a ser
feita na minha formação e valorização
profissional.

Gustavo Lopes
Quando cheguei à ECO-PARTNER era novo neste ramo
de actividade. Com ajuda de todos fui-me integrando nesta fantástica
equipa de pessoas que todos os dias dão o seu melhor por um
objectivo comum... melhorar o nosso serviço e o apoio ao cliente.
Na minha óptica, é isto mesmo que define a ECO-PARTNER!
É este espírito de melhoria contínua, de entreajuda, de apoio
ao cliente, por profissionais que todos os dias dão o seu melhor
e procuram as melhores soluções técnicas para que no fim, o cliente
se sinta satisfeito por um trabalho bem realizado e profissional.

Lúcia Manso
Para mim a Eco-Partner é um projecto de vida. Ingressei na Eco-Partner
em 2006, encontrei uma empresa em desenvolvimento e com
um elevado potencial. Durantes estes 7 anos surgiram vários desafios
que me permitiram um enorme crescimento pessoal e profissional. Faço
um balanço muito positivo e é com orgulho que comemoro os 10 anos de
uma empresa sólida constituída por uma equipa dinâmica, jovem e motivada onde reina o bom ambiente e o foco na criação de valor. Contudo
nunca devemos esquecer que “o todo é maior do que a soma das partes.

Luís Semedo
Nádia Tomás
O meu testemunho para os 10 anos de existência da Eco-Partner
baseia-se numa palavra: EQUIPA. Comecei a colaborar com
a Eco-Partner assim que terminei a faculdade, já lá vão quase 6 anos,
e desde então a aprendizagem e desafios têm sido constantes,
o que me permitiu crescer tanto a nível profissional como pessoal.
Cada colaborador tem um papel activo na formação
e desenvolvimento de novas ideias, bem como na sua
implementação. Valorizo esse sentido de equipa, e penso que esse
é um dos factores que permite a uma organização crescer
e adaptar-se à evolução do mercado. Para a Eco-Partner, desejo
que estes 10 anos sejam apenas o início de uma longa existência.
Pessoalmente, espero continuar a dar o meu contributo para
que a empresa continue a evoluir e a satisfazer os seus clientes.
PARABÉNS!

Eco-Partner 10 anos … passou rápido. Começar do zero, crescer, lutar,
crescer mais, perder, aprender, diversificar, lutar, acreditar. Não foi fácil,
não é fácil, nunca será fácil. Aqui aprendi e tive espaço para inovar
e evoluir. Temos caminho a fazer, vamos fazê-lo. Há muito a aprender
e implementar.

Raquel Costa
Trabalhar na Eco-Partner é fazer o que gosto, é um desafio constante.
Cada dia é um dia, em que juntos damos o nosso melhor, vestimos
a camisola e lutamos por um objectivo comum.
Durante estes 6 anos com a Eco-Partner tive oportunidade de aprender
e crescer profissionalmente e como pessoa. Passei por várias áreas
e funções e com cada uma delas enriqueci os meus conhecimentos.
Os meus Parabéns pelo 10º aniversário e que os próximos 10 anos
sejam ainda melhores que os que passaram.
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