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A CONTENUR organiza uma visita 
guiada para clientes nas instalações 
de Mielec

No passado mês de abril, a CONTENUR organizou na 
sua fábrica da Polónia uma visita guiada e jornadas 
informativas com os representantes mais destacados das 
empresas de serviços e comunidades do país. O evento 
decorreu em 7 e 8 do referido mês nas instalações da 
empresa.

Os visitantes puderam observar o processo de fabrico 
dos produtos e receberam informação sobre as 
correspondentes normas e a regulamentação europeia. 
Todos os produtos cumprem esta legislação e foram 
projetados e fabricados seguindo os mais rigorosos 
controlos da qualidade.

A visita foi dividida em duas partes: uma primeira 
aproximação ao processo de fabrico dos contentores, 
na qual o diretor de produção do centro e um dos 
especialistas em manutenção realizaram um percurso 
pelas instalações para que os convidados pudessem 
ver a linha de produção de um contentor do princípio 
ao fim; e uma segunda fase, na qual o responsável de 
qualidade do centro realizou diferentes ensaios e testes 
nos contentores que demonstraram o cumprimento da 
legislação sobre a qualidade dos produtos.

O resultado foi uma elevada avaliação pelos visitantes, 
que lhes permitiu conhecer a complexidade do processo 
de produção e as exigências de qualidade do mercado 
para estes produtos.

No passado mês de maio a Contemar realizou a sua 
convenção comercial na filial de Indaiatuba.

O evento durou dois dias e reuniu toda a equipa comercial 
do Brasil. Durante estes dois dias, os comerciais 
receberam formação em diferentes temas: análise 
detalhada dos concorrentes e dos novos mercados 
emergentes, comercialização de novos produtos da 
empresa e aprendizagem de novas estratégias comerciais 
para a equipa.

Outro ponto importante da reunião informativa foi a 
apresentação do novo diretor da empresa, Ignacio Arriola, 
que explicou algumas das estratégias para o segundo 
semestre do ano.

A Contemar realiza uma convenção comercial

Equipa comercial Contemar Ambiental
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Nova participação da CONTENUR na IFAT 2016

A IFAT 2016 foi a feira escolhida pela CONTENUR para apresentar um novo stand, em linha com a sua nova 
estratégia de comunicação e com a identidade empresarial revelada durante 2015. O stand recebeu a visita de 
mais de 100 empresas diferentes, tanto alemãs, como de outros países.

A CONTENUR expôs os seus produtos mais representativos como o novo modelo de contentor de Carga 
Lateral modelo 2200F com fechadura eletrónica.

A CONTENUR recebe a visita de uma delegação de Singapura 

A CONTENUR recebeu a visita da Ministra do Ambiente e Recursos Aquáticos, Dra. Amy Khor, e acompanhada 
por uma delegação da NEA (agência ambiental nacional) de Singapura.

Foi apresentado o modelo de carga lateral com 2200 L de capacidade e abertura eletrónica que esteve exposto 
durante toda a edição, destacando os benefícios da Carga Lateral (como, por exemplo, a eficiência em termos 
do custo da recolha e consumo energético), para uma cidade como Singapura que gera uma quantidade enorme 
de resíduos.
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Iñigo Querejeta, CEO da CONTENUR, entregou um 
reconhecimento à delegação da empresa, liderada 
por Marwan Al Shamsi, para agradecer a confiança 
mostrada durante os últimos anos e reiterar o 
compromisso mútuo de colaboração.

A BEE’AH, THE SHARJAH ENVIRONMENTAL 
COMPANY, é possivelmente a empresa do setor 
ambiental mais conhecida e premiada em todo o Médio 
Oriente.

Apesar da sua juventude, a BEE’AH consolidou-se 
como uma referência no setor, colocando o emirado 
de Sharjah na vanguarda dos locais mais sustentáveis 
do planeta.
Foi fundada em 2007 sob o auspício de S.A.R., Sheikh 
Sultan bin Mohammed al Qasimi, Membro do Conselho 
Supremo e Emir de Sharjah. A visão do seu Presidente, 
H.E. Salim bin Mohamed Al Owais, e o know-how da 
equipa de direção, liderada por Khaled Al Huraimel, 
foram determinantes para esta evolução.
 

A CONTENUR começou a trabalhar com a Bee’ah 
praticamente desde o seu início, tendo colaborado 
desde então na modernização do sistema tradicional 
de recolha de resíduos, mediante a implantação de 
contentores de Carga Lateral.

Entrega de reconhecimento à empresa Bee’Ah

A CONTENUR apresenta as novidades na TECMA

Iñigo Querejeta, CEO da CONTENUR entrega  
o reconhecimento à empresa Bee’Ah
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Novidades

Mais uma vez, a CONTENUR utilizou a plataforma da Feira TECMA para apresentar as suas novidades, tanto de 
produto, como um novo desenho de stand empresarial, uma proposta em linha com a sua nova estratégia de 
comunicação e com a identidade empresarial apresentada durante 2015.

Foi criada uma zona para a inovação e a sustentabilidade, onde a CONTENUR, além de mostrar os contentores 
de carga lateral de 2200 L e 3200 L, apresentou o inovador sistema RECYCLA, um conceito novo para a gestão 
de resíduos que permite obter informação imediata sobre a separação dos resíduos realizada por cada cidadão.

Além disso, a CONTENUR e a empresa italiana Ecologia Soluzione Ambiente apresentaram como novidade 
o único sistema de carga bilateral do mercado com contentor de polietileno, que foi um sucesso entre os 
visitantes e cujas opiniões e sugestões ajudarão a melhorar.

Conceito Inovador 

O conceito de stand apresentado pela CONTENUR assenta em quatro eixos: inovação, sustentabilidade, 
qualidade e smart elements. O stand de 200 m2 destacou-se pelo seu desenho inovador e pela apresentação 
dos produtos estratégicos da empresa organizados em quatro zonas diferenciadas. Os visitantes puderam 
comprovar que a apresentação dos produtos vai mais além do tradicional, dirigindo-se para uma interação 
digital e tecnológica e aproximando o stand do conceito Look, Think, Act que combina produtos e soluções 
tradicionais, desenhadas para a sua integração no meio urbano, com a inovação na aplicação e com os smart 
systems.

Em resumo, a empresa quis apostar num stand que permite um relacionamento mais direto com os visitantes, 
criando para isso uma “área social” que possibilitou o networking com um caráter mais lúdico e se converteu 
num dos pontos de visita e paragem obrigatória para todos os clientes.

Informação CONTENUR
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6 A CONTENUR iniciou a sua atividade comercial em 
Taiwan com o fornecimento de contentores para 
resíduos urbanos nas principais cidades da ilha.

Taiwan, localizada no Mar da China Oriental, possui uma 
população aproximada de 23 milhões de habitantes e 
uma economia florescente nas três últimas décadas. É 
considerada um dos quatro tigres asiáticos, a par de 
Singapura, Hong-Kong e Coreia do Sul.
 

A empresa destinatária selecionou inicialmente os 
contentores de carga traseira com capacidade de 120 
L, 240 L e 360 L, que serão distribuídos pelos principais 
polos populacionais do país como Taipé, Taichung, 
Kaohsiung e Taoyuan.

O início da atividade comercial nesta região constitui 
mais um passo na estratégia de crescimento na zona, 
onde a CONTENUR abriu recentemente uma delegação 
comercial. As áreas de Singapura e Malásia já dispõem 
de atividade regular.

A CONTENUR inicia a sua atividade comercial em Taiwan

 Vista da cidade de Taipé

Renovação de contratos de manutenção e 
fornecimento em França

A CONTENUR França renovou dois grandes contratos de manutenção e 
fornecimento de contentores na Região Versailles Grand Parc e Ille de France.

Durante este primeiro semestre do ano, a comunidade de Versailles Grand 
Parc decidiu renovar o contrato de manutenção e fornecimento do parque de 
contentores da região, o que permitiu alcançar o objetivo de melhorar o serviço 
de atendimento ao cliente e a qualidade dos produtos que a CONTENUR tem 
oferecido durante os últimos quatro anos.

Na região de Ille de France, a CONTENUR conseguiu um novo contrato em Grand 
Paris Seine Ouest, a segunda mais importante depois de Plaine Commune. O 
contrato inclui a manutenção do parque de contentores e a reparação ou a 
substituição dos que se encontrem em mau estado.
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Mercados CONTENUR

A CONTENUR vai gerir os serviços de lavagem e manutenção em 
Cartagena de Indias 

A CONTENUR inaugurou recentemente uma nova base de operações em Cartagena de Indias (Colômbia) que 
vai gerir os serviços de lavagem e manutenção do parque de contentores da cidade colombiana, dispondo para 
isso de um armazém e materiais para a respetiva reparação.

O contrato, assinado com os dois operadores da cidade, Aseo Urbano de la Costa e Pacaribe, inclui a lavagem 
mecânica dos contentores, o que implica uma limpeza in situ realizada com água sob pressão e aditivos 
ecológicos através de um veículo lava-contentores. Esta manutenção também inclui a limpeza da área ocupada 
pelo contentor e das suas imediações.

Novidade no mercado 

Este veículo é um dos poucos que prestam este serviço na América Latina e que cumprem as 
normas de limpeza dos contentores, o que proporciona diversos benefícios, não apenas pelo aspeto 
estético dos contentores, mas pela melhoria dos níveis de salubridade e vantagens para o ambiente. 

Experiência em manutenção 

A CONTENUR dispõe de pessoal altamente qualificado e com uma ampla experiência  para realizar os trabalhos 
de inspeção, manutenção e reparação dos contentores.
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Contemar implanta a recolha mecanizada de resíduos em Capela do Alto 

A equipa comercial de Contemar realizou um projeto para implantar a recolha mecanizada de resíduos na 
cidade brasileira de Capela do Alto. O plano, financiado integralmente pelo governo do estado de São Paulo, 
foi desenvolvido em duas etapas: uma primeira fase para a instalação no centro da cidade de contentores 
CONTENUR com uma capacidade de 1000 L e de papeleiras; e uma segunda etapa para 2017 na qual se prevê 
o fornecimento e a instalação de contentores para resíduos nas zonas rurais da região.

Para realizar este projeto de contentorização na zona, foi necessário um projeto preliminar de consciencialização 
dos cidadãos, em que tanto a Contemar como a câmara da cidade colaboraram estreitamente para expor aos 
habitantes do município os benefícios da contentorização de uma cidade.

Fornecimento de contentores de 1100 L na cidade Capela do Alto

Nova instalação de contentores 
enterrados em Ilha Bela

A Contemar instalou sete contentores enterrados na 
turística praia de Ilha Bela, uma das mais importantes 
do Brasil, no estado de São Paulo.

Apesar de inicialmente apenas terem sido fornecidas 
sete unidades nas zonas com mais movimento de 
turistas, a prefeitura da cidade tem um projeto para 
ampliar a instalação de contentores enterrados por 
toda a cidade.

Fornecimento de iglus na cidade 
brasileira de Florianópolis

A Contemar foi a empresa vencedora do concurso 
público anunciado pela prefeitura de Florianópolis, 
capital do estado de Santa Catarina, para a recolha 
de vidro na cidade.

O projeto é muito inovador no mercado brasileiro, 
visto que a recolha de vidro mediante o sistema de 
carga vertical não é comum. Este concurso implica 
o fornecimento de 170 iglus que serão instalados em 
toda a cidade.

A CONTENUR forneceu à maior empresa de recolha do 
país, o grupo AKMERÇAN, contentores de Carga Lateral 
modelo D na versão de 3200 L. A AKMERÇAN é pioneira 
na implantação de sistemas cada vez mais eficientes na 
recolha de resíduos.

Os primeiros contentores de carga lateral foram 
fornecidos pela CONTENUR há dois anos no município 
de Başakşehir, com operação da AKMERÇAN, tanto de 
superfície, como enterrados.

Başakşehir é um dos principais municípios da região 
metropolitana de Istambul. A par de Başakşehir, outros 
dois grandes municípios de Istambul operados por 
AKMERÇAN, Bağcılar e Küçükçekmece, começaram a 
utilizar os contentores de carga lateral da CONTENUR.

A CONTENUR fornece contentores de Carga Lateral na Turquia

Instalação do contentor de carga lateral,
Modelo 3200 D na Turquia.
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A CONTENUR foi adjudicatária dos contratos relativos 
à prestação de serviços de inspeção e manutenção 
das áreas de jogo infantil nas cidades de Segóvia, San 
Fernando de Henares e Paterna.

Os contratos de manutenção de Segóvia e San 
Fernando de Henares abarcam todas as áreas 
existentes nestas cidades (54 em Segóvia e 47 em 
San Fernando de Henares). Os trabalhos a cumprir 
com os requisitos para a prestação destes serviços 
estão contemplados na Norma UNE EN 1176-7:2008 
e consistem em realizar inspeções visuais, funcionais 
e principais, bem como a limpeza de áreas e jogos, a 
manutenção preventiva e corretiva.

Em Segóvia o contrato tem uma duração de quatro 
anos, enquanto em San Fernando de Henares dura 
dois anos.
 

Em Paterna, o contrato de manutenção e adequação 
das áreas infantis inclui todos os trabalhos exigidos 
por esta norma, além dos trabalhos necessários para 
a adaptação e a certificação de todas as áreas.
Neste caso, a duração do contrato é um ano, 
prorrogável por mais um.

A intervenção será realizada em todas as áreas infantis 
da cidade, incluindo também as escolas públicas 
municipais.

Área instalada em Alcalá de Henares (Madrid)

A CONTENUR foi a adjudicatária dos contratos 
relativos ao fornecimento de novos contentores de 
carga lateral nas cidades de Alcantarilla, Burjassot e 
Alcobendas.

Para Alcobendas e Burjassot, o contentor de carga 
lateral de 3200 L foi o modelo escolhido, ao passo que 
a Câmara Municipal de Alcantarilla escolheu o modelo 
de menor capacidade, 2200 L, para a recolha de RSU, 
por ser aquele que melhor se adapta ao terreno da 
cidade.

Em Burjassot, a câmara vai renovar os contentores de 
RSU, embalagens, em amarelo, e os de papel, em azul. 
A empresa FCC, concessionária da recolha de lixo no 
município, já iniciou os trabalhos de substituição dos
 

antigos contentores pelos novos. Todos os modelos 
incluem um autocolante na tampa com informação 
útil para os cidadãos sobre os horários de recolha de 
lixo e sobre a importância de separar os resíduos e 
depositá-los no contentor correspondente.

Em Alcobendas, os contentores de carga lateral 
destinam-se à recolha de RSU e possuem uma 
serigrafia no corpo com o escudo municipal. Em 
Alcantarilla, o modelo de 2200 L está equipado com 
uma boca de 400 mm na parte frontal para facilitar 
o depósito do resíduo. Os contentores para a 
reciclagem de embalagens e plásticos possuem duas 
bocas frontais a 1180 mm do solo. Ambos os modelos 
incluem os escudos do município impressos.

Novos fornecimentos de contentores de carga lateral em Espanha

A CONTENUR vai gerir os serviços de manutenção de áreas infantis em 
Segóvia, San Fernando de Henares e Paterna

Modelo fornecido ao Município de 
Alcobendas

Modelo para o Município de Burjassot Modelo instalado em Alcantarilla
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A CONTENUR completa a sua gama H de contentores de duas rodas 
com os novos modelos de 120 L e 240 L

A CONTENUR lança dois novos contentores de carga traseira: o modelo C120 H com uma 
capacidade de 120 L e uma carga nominal de 48 kg; e o contentor C240 H, com 240 L de 
capacidade e uma carga nominal de 96 kg.

Estes dois novos volumes de 120 L e 240 L completam a família H de 
contentores de duas rodas, que assim dão resposta à procura do mercado.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

QUALIDADE ERGONOMIA FUNCIONALIDADE
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Projetado com nervuras nas esquinas que 
proporcionam solidez, resistência e qualidade.

Fundo do contentor desenhado especialmente 
para resistir aos impactos e golpes por queda.

O contentor dispõe de um apoio na zona inferior 
posterior que facilita a inclinação para iniciar o 
movimento do contentor.

Existem distintas versões para cada recolha: 
papel e cartão, vidro, embalagens, orgânica, etc.

Um espaço amplo para a personalização no 
corpo e na tampa.

Contentores certificados com a Marcação CE 
com indicação de nível sonoro de acordo com a 
diretiva 2000/14/CE do Parlamento Europeu.

Produto certificado pela TÜV SÜD Product 
Service GmbH de acordo com a norma europeia 
EN 840: 2012, bem como a especificação RAL-
GZ 951/1: 2013.

Vantagens do produto

>> Equipamento para todas 
as necessidades

Chip eletrónico

Numeração

Insonorização Empilhamento 
fácil

Bandas
refletoras

Fechadura
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Modelo C240 H Litros

Modelo C120 H Litros

Produtos CONTENUR



No passado mês de abril teve lugar o seminário Inovação 
na Economia Circular na ETSI de Montes da Universidade 
Politécnica de Madrid e organizado pela Cátedra 
Ecoembes de Ambiente.

A primeira parte deste fórum está vocacionada para 
a gestão e o tratamento dos resíduos como parte da 
economia circular.

A segunda parte do encontro foi dedicada a comentar 
as ações de implementação de novas tecnologias na 
recolha tradicional de resíduos.

Jorge Gutiérrez, Diretor Comercial e membro do Comité 
de Inovação da Contenur, assegurou que “a inovação no 
nosso trabalho garante a sobrevivência da empresa” e 
manifestou que, para o futuro, “apostamos num contentor 
mais integrado nas smart cities que consiga recolher e 
enviar informação em sistemas abertos com vista a uma 
maior e melhor reciclagem”. Assim, também destacou 
que a CONTENUR está empenhada em desenvolver 
soluções inovadoras que aproximem o consumidor dos 
hábitos de reciclagem e permitam consciencializar sobre 
a sua importância.

ECONOMIA CIRCULAR: a inovação como motor

Participação de Jorge Gutierrez, Diretor Comercial da CONTENUR em Espanha, no fórum Inovação em Economia 
Circular organizado pela Cátedra Ecoembes de Ambiente.

>> 04
CONTENUR 

Notícias 

12

A CONTENUR assinou com a câmara municipal de Getafe 
um convénio de colaboração para promover o emprego, 
cujo principal objetivo é facilitar o acesso ao emprego aos 
desempregados deste município.

Com este novo acordo, a CONTENUR reforça o seu 
compromisso com a formação ocupacional e a inserção 
laboral dirigidas prioritariamente aos desempregados.

Entre outras iniciativas, a CONTENUR compromete-se 
a promover ações formativas específicas para ofícios 
e atividades do âmbito do seu setor, a proporcionar 
instalações próprias para a formação ocupacional dos 
cursos de especial interesse e a receber os alunos em 
estágios inseridos nos cursos de formação relacionados 
com o setor de atividade.

A CONTENUR e o município de Getafe assinam um convénio para  
promover o emprego

A CONTENUR reforça o compromisso com a 
formação ocupacional e a inserção profissional“ ”



Gestão da liderança no processo de internacionalização  
na CONTENUR – Fórum Amec

Por outro lado, ressaltou o facto de que o peso da 
indústria deveria ser, pelo menos, 20 % do PIB, e o da 
inovação de, pelo menos, 2 %, conseguindo assim 
passar do atual modelo industrial para a indústria 
4.0, através da inovação e facilitar a mudança de 
dimensão que aumente a competitividade das 
empresas industriais.

Uma nova era em que o talento é mais importante 
que o capital

Nesta edição, Iñigo Querejeta, CEO da CONTENUR 
participou na primeira mesa de debate dedicada a 
“O Impulso do Líder” com perguntas sobre como 
a empresa gere os Recursos Humanos e que 
ferramentas e recursos a Direção-geral utiliza para 
fazer da empresa um líder.

As conclusões de Iñigo Querejeta basearam-se 
em dois pilares: “como a direção deve transmitir 
o projeto aos empregados”, e “como atrair talento 
que permita à empresa continuar a crescer e a criar 
valor”.

No passado 30 de junho decorreu na sede do IESE 
(Barcelona) a terceira edição do Fórum AMEC com 
o tema “Internacionalização em pessoa”. Este é o 
fórum de referência para a internacionalização das 
empresas industriais, com uma experiência de 45 
anos a promover a internacionalização das empresas 
industriais.

O Fórum Amec 2016 centra-se na criação do 
debate sobre as pessoas como fator-chave para 
a competitividade das empresas nos mercados 
internacionais.

Apresentação do Fórum 

Manel Xifra, presidente da AMEC, fez a apresentação 
do Forumamec 2016, destacando que a “AMEC 
foi criada para apoiar a atividade exportadora de 
empresas industriais” e sublinhando a importância 
do ISI (índice de solidez internacional) e a sua 
melhoria em relação a 2014 (mais de 3 %).

13

Intervenção de Iñigo Querejeta, CEO da CONTENUR na 3.ª Edição do Fórum AMEC

Notícias CONTENUR
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>> 05
REPERCUSSÃO NA IMPRENSA

Média

Mais de 20 notas de imprensa,
Mais de 20 anúncios em seis países diferentes,
Mais de 20 modelos de banners distintos que conseguiram um grande 
aumento da repercussão e da notoriedade da empresa depois do 
lançamento da nova identidade em 2015.

Imprensa CONTENUR



Benedykt Waz, Chefe de Produção Mielec (Polónia) 

Entrou para a Contenur Polónia como Chefe de Produção da fábrica de Mielec. 
Licenciado em Engenharia Industrial, possui uma grande experiência em 
empresas multinacionais onde desempenhou funções de coordenação e direção 
do centro de produção, gestão de pessoal e análise da concorrência.

Arnaud Saint Honore, Gerente comercial zona oeste 
(França) 

Entrou para o grupo CONTENUR como gerente de área para a zona oeste
de França. Trabalhou durante os últimos dez anos no setor industrial, para 
empresas especializadas na comercialização de equipamentos de proteção 
individual, onde pôde colaborar diretamente com os municípios e organismos 
públicos franceses.

Juntou-se ao grupo 
CONTENUR como gerente 
de área para a zona noroeste 
de Espanha. É licenciada em 
Ciências Marinhas e possui 
uma pós-graduação pelo EOI 
em Engenharia e Gestão
Ambiental. Possui mais de 
dez anos de experiência 
como Project Manager em 
setores relacionados com a 
reciclagem.

Juntou-se ao grupo 
CONTENUR como gerente 
de área para a zona norte 
de Espanha. É Engenheiro 
Elétrico e conta com mais 
de 17 anos de experiência 
em empresas relacionadas 
com o setor dos resíduos, 
onde desempenhou diversas 
funções de gestão de 
equipas e de grandes contas.

>> 06
CONTRATAÇÕES

Recursos Humanos
Contratações CONTENUR

15

Asier Villanueva,
Gerente de área zona norte

Sofia Boente,
Gerente de área zona noroeste

Juntou-se à CONTENUR 
como Diretor Industrial para 
as fábricas de Getafe e 
Mielec. Possui uma vasta 
experiência no Grupo Antolín 
onde ocupou diversas 
posições de responsabilidade 
durante os últimos 10 
anos. Tem igualmente 
ampla experiência em Lean 
Manufacturing, compras e 
controlo de gestão industrial. 

Entrou para a Contemar 
Ambiental, empresa brasileira 
do Grupo CONTENUR, como 
Diretor-geral. Conta com 
uma dilatada experiência 
em cargos da máxima 
responsabilidade em 
empresas deste setor ou 
similar, tanto em Espanha, 
como no Brasil.

Álvaro Godino,  
Diretor Industrial

Ignacio Arriola, Diretor-geral 
Contemar Ambiental
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