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>> 01
CONTENUR 

Informação 

2

A CONTENUR 
estreia uma 
identidade como 
referência em 
soluções 
integrais de 
contentorização de  
resíduos 

A CONTENUR, multinacional de referência 
em soluções integrais de contentorização 
para as cidades, apresenta uma nova identidade 
institucional. O novo logótipo evolui de um 
posicionamento com acentuado caráter industrial 
para uma identidade mais associada ao meio 
urbano. 

A nova imagem transmite os principais valores da 
empresa: inovação, qualidade, fiabilidade, serviço, 
profissionalismo, flexibilidade e integração no meio 
urbano. 

Nos últimos anos a CONTENUR posicionou-se como 
terceira empresa europeia no seu setor e iniciou a 
atividade em países da América Latina e África,num 
processo de internacionalização que continua a 
concretizar-se com a recente entrada na Ásia, um mercado 
com elevado potencial de crescimento. 

A expansão da CONTENUR foi paralela ao desenvolvimento de 
produtos e serviços inovadores, adaptados às novas 
necessidades citadinas. Os progressos da empresa 
compreendem os últimos avanços aplicáveis a estes produtos 
como, por exemplo, os elementos de controlo e acesso, 
os sistemas facilitadores da reciclagem, etc.
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 Informação CONTENUR 

3

Elementos integrados

A CONTENUR trabalhou no desenho de um 
logótipo que reflete o seu posicionamento: a marca 
adapta-se ao meio urbano, oferecendo soluções 
integrais com o firme compromisso de acrescentar 
valor e refletir os seus traços definidores como a 
qualidade, a fiabilidade, a solidez e a durabilidade.

O logótipo utiliza o nome da empresa como base, 
o que permite aproveitar os seus mais de 30 anos
de experiência no mercado. Utiliza o U como
representação de um contentor e quatro círculos
que simbolizam os diferentes tipos de resíduos.

Também renovou toda a estratégia de comunicação, 
integrando a inovação como base de todas 
as ferramentas que venham a ser lançadas no 
mercado. Um claro exemplo é o desenvolvimento 
da sua nova página Web.



>> 02
MERCADOS

Novidades

As cidades mais importantes do mundo experimentaram um profundo processo de transformação 
nos últimos anos. 

A irrupção de novas tecnologias colocou o cidadão no centro da tomada de decisões pelos 
gestores municipais.

Algumas cidades como Marselha estão a evoluir para conseguirem ser mais eficazes, eficientes 
e sustentáveis.

O objetivo é reduzir a percentagem de resíduos e para isso Marselha adjudicou à CONTENUR a 
instalação de novos contentores de carga lateral de 2200 L e 3200 L para a recolha seletiva de 
resíduos orgânicos, vidro, papel, embalagens e uma fração dedicada à reciclagem de embalagens 
e papel. Os contentores foram fabricados com cores específicas, escolhidas pela cidade.

Novo contrato de carga lateral na cidade de Marselha
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CONTENUR: A que se deve esta mudança 
ocorrida em Marselha? 

Frabrice Bardisa: A sociedade marselhesa estava 
muito descontente com a sujidade das ruas, 
procurávamos uma solução e encontrámo-la nos 
contentores de grande volume. Um dia um fornecedor 
veio apresentar-nos o modelo de contentor que 
atualmente se encontra no segundo distrito. 
Estávamos especialmente interessados no modelo 
de carga lateral. 

Testámos os contentores e tiveram muito boa 
aceitação geral. O novo Presidente queria que 
avançássemos com isto o mais rápido possível e que 
concluíssemos os testes. Antes tínhamos instalado 
cinquenta contentores na parte baixa da cidade. 
Como consequência disto, fizemos uma seleção entre 
numerosos distribuidores para concluir este projeto e 
a CONTENUR foi a empresa selecionada.

C: Podia explicar-nos em pormenor a opinião dos 
utilizadores e dos técnicos sobre o contentor de 
carga lateral?

F.B.: Os técnicos destacaram que a descarga destes
contentores é melhor que a dos restantes e os
cidadãos que, com a substituição dos contentores
pequenos pelos de grande volume, a envolvente
ficava notoriamente mais limpa.

 Mercados CONTENUR

Isto e a homogeneidade dos resíduos 
domésticos vão permitir-nos obter uma 
melhoria significativa nos nossos objetivos de 
recolha e reciclagem.

C: Atualmente existem objetivos para 
alcançar em termos de resíduos?

F.B.: Hoje o nosso principal objetivo é
conseguir uma redução de 7 % em resíduos
domésticos para 2016.

C: Há muitas pessoas que dizem que, se 
Marselha conseguiu, então todos podem 
fazê-lo...

F.B.: Aderimos ao DPU (plano de limpeza),
somos indicados como um município
que muda e evolui no bom sentido, como
aconteceu em Barcelona nos anos 90, e
hoje a limpeza e a recolha de resíduos estão
presentes em todos os projetos.

Os marselheses não evoluíram o suficiente se 
considerarmos como referência os objetivos 
europeus, mas Marselha está a mudar.

Entrevista

Diretor do Serviço de Limpeza de 
Marselha 

A CONTENUR foi a empresa escolhida para 
colocar em Marselha 200 contentores de carga 
lateral. A cidade é a segunda comunidade urbana 
em França, agrupando 18 municípios com mais 
de um milhão de habitantes. 

Tivemos a oportunidade de conversar com o 
Fabrice Bardisa, diretor da limpeza de Marselha 
Província Metropolitana, cujas competências 
compreendem a recolha de lixo e a limpeza das 
praias.

Fabrice Bardisa, durante a entrevista com a CONTENUR
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Atividade no Brasil>>

Avaliação positiva da Contemar Ambiental na região de Campinas 

Campinas, uma das cidades de maior população do Brasil e onde a Contemar realiza os serviços de limpeza 
e manutenção de contentores, avaliou positivamente o trabalho que a empresa brasileira leva a cabo na zona.

Com a intenção de avaliar o grau de satisfação dos cidadãos de Campinas em relação ao serviço de limpeza e 
manutenção dos contentores, a Contemar realizou um inquérito de satisfação na zona. Os resultados obtidos 
confirmam o bom trabalho da empresa na cidade, com 95 % dos inqui¬ridos a favor do serviço de recolha 
de lixo com contentor e 97% a afirmar que este serviço melhora o seu rendimento se forem utilizados os 
contentores para resíduos. Adicionalmente, é o serviço público mais bem classifi¬cado com 96 %, contra os 
71% do serviço viário encarregado da limpeza de ruas, praças e zonas comuns.

Com o objetivo de melhorar os serviços na região de São 
Paulo, onde a Contemar concentra a maioria dos seus 
contratos de serviços, a empresa brasileira inaugurou 
uma nova filial na região de Indaiatuba, que realizará 
a manutenção de cerca de quinze mil contentores. 
Especialmente importante é o serviço de pré-lavagem e 
manutenção que vai ser efetuado na cidade de Campinas, 
uma das mais importantes do Brasil e onde se concentra a 
maior frota de contentores da zona. 

Com a abertura desta nova filial de serviços, a Contemar 
pretende cumprir com maior rapidez e eficácia os novos 
contratos que possam surgir na zona.

A Contemar Ambiental abre uma nova filial de serviços em Indaiatuba

A Contemar instala no Rio de Janeiro um novo sistema de enterrados

Os novos contentores enterrados instalados no Rio de Janeiro já começaram a funcionar. O novo sistema de 
recolha de lixo foi instalado no município de Barra Mansa, numa zona de restaurantes e comércios. 

A quantidade de lixo que se acumulava nas ruas preocupava grandemente os habitantes, que estão a colaborar 
para que esta situação termine. O conceito de seleção e classificação de resíduos está a desenvolver-se entre 
os habitantes desta cidade que reciclam cada vez mais.
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Mercados CONTENUR

A CONTENUR inicia a sua atividade comercial em Singapura

A empresa líder em soluções integrais para a contentorização de resíduos sólidos urbanos iniciou a sua atividade 
comercial em Singapura com o fornecimento de contentores. Este é o primeiro passo da estratégia de crescimento 
da CONTENUR nesta região, que prevê criar num futuro próximo uma delegação comercial neste país e iniciar a 
atividade noutros países da zona como a Tailândia e a Malásia.

Singapura, com o segundo porto marítimo mais importante do planeta, é considerada o centro nevrálgico da 
Ásia, uma das regiões com um mercado potencial e projeção de futuro mais significativos a nível mundial para 
a atividade da CONTENUR.

A empresa que recebeu os contentores irá implantá-los por todo o país asiático.

A CONTENUR consolida a sua posição na Hungria

Várias cidades húngaras escolheram os contentores da marca CONTENUR para realizar a contentorização das 
suas cidades. A norte do país, na localidade de Salgótarján, capital do condado de Nógrád, foi fornecido o 
contentor de 1100 L normalizado com tampa curva. Este mesmo modelo foi fornecido na cidade de Tatabanya, 
o maior município do condado de Komárom-Esztergom, a 60 km da capital, Budapeste.

Por outro lado, a cidade de Tokaj, no nordeste do país e famosa pela sua agricultura vitivinícola, escolheu os 
nossos modelos de 120 L de capacidade. Esta cidade também foi a primeira cidade do Leste Europeu a instalar 
os primeiros contentores enterrados da marca CONTENUR.A Hungria torna-se assim um país estratégico no 
mercado da Europa de Leste para a CONTENUR.
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Prsença 
na 
Alemanha 
A CONTENUR vence 
concurso europeu de 
Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Landkreises Esslingen. A associação 
de Esslingen localiza-se em Baden-
Wurtemberg e pertence à região de Estugarda. 
Conta com 44 municípios onde residem cerca 
de 512 000 habitantes. 

Depois de ter fornecido caixotes de 120 
L e 240 L durante 2014, a CONTENUR 
Alemanha venceu novamente o concurso de 
fornecimento de contentores de duas e quatro 
rodas. A instalação dos contentores de 120 L, 
240 L e 1100 L com sobretampa será realizada 
durante 2015, 2016 e 2017.

Novos contratos na 
Lituânia
A CONTENUR consegue novos contratos para 
fornecer contentores por toda a geografia lituana. 
No leste do país, na cidade de Anyksciai, foram 
fornecidos contentores de 240 L com o modelo 
normalizado, enquanto Akmenes, cidade no 
noroeste do país e que é o centro administrativo 
da região de Naujoji Akmené (Nova Akmené), 
decidiu completar o seu parque de contentores 
com os modelos de 120 L e 240 L. 

Por outro lado, a cidade de Klaipeda, situada 
na orla do Báltico, foi a primeira da Lituânia a 
escolher os contentores enterrados de carga 
vertical da CONTENUR. 

O cliente final foi a Universidade de 
Klaipeda, que escolheu este sistema 
de contentorização devido a 
uma forma que se integra 
perfeitamente no campus 
universitário e que permite 
transmitir a modernidade 
de que a universidade 
se orgulha.

O município de Quinta 
Normal na província 

de Santiago de Chile 
escolheu os contentores da 

marca CONTENUR para iniciar 
a contentorização nesta região. O 

modelo eleito pelas autoridades foi o contentor 
de 120 L de capacidade, embora também 
tenham sido fornecidos contentores de 240 L, 
360 L e 1100 L de capacidade. 

O município quis destinar alguns dos contentores 
à reciclagem com o objetivo de consciencializar 
a população sobre os benefícios que esta ação 
pode gerar para a comunidade e com a intenção 
de torná-los extensíveis ao resto da província 
chilena.

A CONTENUR no 
Gabão 
O departamento de exportação deu mais um 
passo na internacionalização da atividade 
comercial da CONTENUR com o fornecimento 
de novos contentores no país africano do 
Gabão, situado no oeste da África Central. 

Foram escolhidos os contentores da marca 
CONTENUR para implantar na cidade de 
Libreville, capital do país. 

Foram selecionados os contentores de 1100 L 
com tampa curva e sobretampa, e os modelos 
de 120 L e 240 L, além da papeleira DIN. 

A presença da CONTENUR no Gabão faz parte 
da estratégia de internacionalização, 

crescimento e proximidade 
ao cliente que a empresa 

vem desenvolvendo há 
vários anos. 

8

Atividade 
no Chile



Sistema Recycla

O sistema Recycla utiliza as novas tecnologias 
aplicadas aos produtos de recolha para que os 
municípios, as empresas de serviços e os cidadãos 
usufruam de um maior controlo sobre a reciclagem e 
de uma gestão mais económica e eficiente.

O Município de Sintra, através da empresa HPEM 
(Higiene Pública - Empresa Municipal de Sintra), foi o 
primeiro município a utilizar estes novos equipamentos 
em Portugal, o que representou um aumento nos 
níveis de recolha seletiva de mais 40 %, conforme 
comentou o ex-presidente da HPEM, Rui Caetano.

O Diretor Comercial da Europa Ocidental na 
CONTENUR, Lorenzo Fernández, explicou aos 
técnicos dos municípios que a gestão inteligente 
dos resíduos é a principal característica do projeto 
Recycla, cujo grande objetivo é ajudar os municípios 
a cumprir os objetivos impostos pela União Europeia 
para 2020: aumentar a taxa de reciclagem de 30 % a 
50 %.

A CONTENUR apresenta em Portugal a nova gama de contentores de 
carga lateral e o sistema Recycla

A apresentação teve lugar no auditório Lipor em Baguim do Monte, no norte do país

Contentores de Carga Lateral para Pamplona

Mercados CONTENUR

Novos Contratos em Espanha>>

A Mancomunidade da Comarca de Pamplona nasceu em 1982, com 
o nome de Mancomunidade de Águas da Comarca de Pamplona,
em resultado da decisão política da Deputação Foral de Navarra, da
Câmara Municipal de Pamplona e de várias corporações locais da
Comarca de Pamplona, com o objetivo de solucionar os problemas
dos serviços municipais.

Esta associação, que há alguns anos decidiu implantar a quinta 
fração nos seus contentores de carga traseira, evoluiu o seu sistema 
de recolha para a carga lateral, de forma a facilitar a recolha seletiva 
voluntária de matéria orgânica aos 350 000 habitantes de Pamplona.
Esta iniciativa destina-se aos grandes produtores de matéria orgânica 
e à população em geral. 

Deste modo e a partir de agora, os residentes participantes disporão 
de uma chave para depositar os resíduos orgânicos em qualquer um 
dos 2650 contentores específicos de 2200 L de capacidade. Prevê-se 
que a implantação termine em fevereiro de 2016.

>>

Contenur si è aggiudicata una gara d’appalto per la fornitura di 2.650 cassonetti a caricamento laterale 
per la raccolta della frazione umida, indetta dal consorzio intercomunale di Pamplona.
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Jogos inclusivos em Coslada
O alcaide de Coslada, Raúl López, visitou acompanhado pelo primeiro 
vice-alcaide, Francisco Javier Becerra, e pela segunda vice¬-alcaidessa, 
María Teresa García Ferrer, a nova zona de jogos in¬fantis inclusivos, 
localizada junto ao lago de La Rambla e instalada pela CONTENUR. 

A criação desta nova zona, primeira do município com estas 
características, foi possível graças ao trabalho conjunto do Pelouro 
de Serviços Sociais, Família e Idosos, do Pelouro de Ambiente e da 
CONTENUR.

Tanto o primeiro vice-alcaide, Francisco Becerra, como a segunda vice-
alcaidessa, Maite García Ferrer, destacaram que “o objetivo principal 
desta intervenção não era outro que a criação de um espaço de jogos 
com áreas inclusivas onde possam brincar todoas as crianças com e 
sem deficiência”.

Acessibilidade em Palencia 
Em Palencia quinze mancomunidades aprovaram a renovação do seu 
parque de contentores. A CONTENUR foi a empresa encarregada do 
fornecimento dos contentores acessíveis de 800 L. 

Desde o final do ano passado que a Deputação de Palencia vinha 
anunciando o seu compromisso com a melhoria da recolha e gestão 
dos resíduos sólidos urbanos que, segundo o deputado de Ambiente 
Mario Granda: “Está muito sensibilizada para esta situação e um dos 
objetivos prioritários é trabalhar para melhorar a qualidade ambiental 
da nossa província e atender as necessidades dos presidentes das 
Mancomunidades e dos alcaides para a melhoria do funcionamento na 
recolha do lixo”.

Manutenção em Córdova 
Com uma frequência mínima de limpeza de três vezes por semana em 
cada zona, a CONTENUR-Recolte utiliza para este trabalho maquinaria 
mais moderna e respeitadora do ambiente. Por outro lado, 75 % dos 
trabalhadores empregados são pessoas em risco de exclusão social. 

Além da limpeza dos 2 700 000 m2 de zonas verdes e parques infantis, 
a empresa adjudicatária realiza a manutenção das 165 áreas de jogo e 
12 instalações cardiossaudáveis da cidade.

>>

>>

>>
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Novos contratos de carga lateral em Arcos de la Frontera e Santa Pola>>

A CONTENUR, através da sociedade Fomento de Construcciones y Contratas, 
FCC, forneceu os novos modelos F de carga lateral com 3200 L e 2200 L de 
capacidade para as frações de embalagens, papel e cartão e RSU, na cidade 
gaditana de Arcos de la Frontera. 

Este modelo tem uma estética mais moderna que os atuais e está perfeitamente 
adaptado à fisionomia da cidade. Convém destacar que a boca de depósito dos 
resíduos se encontra a 1180 mm de altura, o que permite a sua utilização por 
pessoas com algum grau de deficiência. Jorge Gutierrez, Diretor Comercial para 
Espanha da CONTENUR, assinalou, durante a apresentação dos contentores na 
cidade, que os novos modelos “são mais resistentes, se adaptam perfeitamente 
à cidade e foram projetados para minimizar o impacto ambiental”.

Modelo F de carga lateral 



Mercados CONTENUR

Huelva e a Ferrovial escolhem os contentores inovadores da CONTENUR

Para o centro e as zonas pedonais foi escolhido o modelo 1100 TC com sobretampa de fornecimento. Predomina 
a cor cinzenta neste contentor para o interior da cidade. A utilização de tampa curva assegura à Cidade de 
Huelva a permanência do contentor encerrado, evitando a visibilidade dos resíduos e a propagação de odores.
Também no centro vão ser substituídos os antigos coletores das ilhas enterradas pelo modelo Europa da 
CONTENUR. Com uma cobertura de polietileno de alta densidade e um mecanismo interno de aço inoxidável, 
dão uma imagem mais moderna à cidade.

Para o resto da cidade optou-se pelo sistema de recolha mediante carga lateral. As frações de embalagens, 
papel e a nova fração resto conseguem que Huelva dê um passo em frente no sistema de recolha de resíduos 
sólidos urbanos. O modelo escolhido foi o novo contentor C3200 F nas três frações. O início da entrega das 
mais de 1800 unidades foi em fevereiro de 2015.

As cores foram personalizadas cuidadosamente para a cidade colombiana, destacando-se um corpo cinzento 
escuro combinado com as tampas em cinzento claro. 

A diferenciação de resíduos é realizada com os clássicos amarelo (embalagens), azul (papéis) e cinzento (RSU) 
nas bandas laterais e nas bocas de depósito, para criar uma imagem moderna e inovadora que esta cidade 
exige.
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Novos contratos de carga lateral em Arcos de la Frontera e Santa Pola

Modelo D de carga lateral 

A cidade alicantina de San Pola substituiu recentemente o seu parque de 
contentores metálicos pelo modelo 3200 D de carga lateral da CONTENUR. Tanto 
a Urbaser, empresa encarregada do serviço e da limpeza do município, como 
a câmara municipal decidiram que o modelo de carga lateral da CONTENUR 
era aquele que melhor se adaptava à nova imagem da cidade, simplificando 
simultaneamente a utilização pelos cidadãos.

Na apresentação oficial, o gerente da Urbaser, Alberto Bleda, destacou algumas 
vantagens destes novos contentores, que “não são afetados pela corrosão 
resultante da salinidade, razão por que a sua vida útil aumenta, e que resolvem 
o problema do barulho ao deitar o lixo, pois a queda da tampa, como ambas as
partes são de plástico, produz menos ruído”.
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Novos contentores acessíveis instalados em Vitoria

A Câmara Municipal de Vitoria e a FCC, empresa encarregada do serviço de limpeza nesta cidade vasca, 
foram incumbidas da substituição do atual parque de contentores pelo modelo acessível de carga lateral da 
CONTENUR. 

Atualmente o município gere cerca de 750 contentores para a recolha de papel e cartão, 750 para a recolha de 
embalagens e cerca de 1500 para a recolha da fração resto. No último verão, a empresa de serviços e limpeza 
FCC comprometeu-se a “substituir todos os seus contentores nos próximos oito anos” depois de ganhar, 
juntamente com a empresa bilbaína GMSM, o concurso municipal para administrar o contrato de limpeza e 
recolha de resíduos da cidade.

O vereador de Ambiente, Borja Belandia, explica que o novo modelo de contentor que será instalado na cidade 
“garante a acessibilidade e favorece não apenas as pessoas portadoras de deficiência, mas também o resto 
da sociedade. Vamos distribuir estes novos contentores com inteligência, procurando colocá-los em lugares 
selecionados estrategicamente para que qualquer pessoa com problemas de mobilidade disponha de um 
adaptado próximo. Estamos a trabalhar nesse sentido, tanto o governo, como o serviço de Recolha de Resíduos 
e o próprio concurso”.

>> 03
CONTENUR

Eventos

A CONTENUR participou nas XXIII Jornadas Técnicas de Ambiente organizadas 
pela ANEPMA, (Associação Nacional de Empresas Públicas de Ambiente) em 
Algeciras, com um stand que mostrava o sistema RECYCLA aos clientes.

As jornadas, que se realizaram em 18, 19 e 20 de novembro no Campo de Gibraltar, 
foram um sucesso em termos de participação e visitantes. No primeiro dia, o 
debate sobre o Plano Estatal Quadro de Gestão de Resíduos (PEMAR) e o custo 
dos serviços públicos ocupou a jornada. 

O segundo dia teve um acentuado toque internacional, com testemunhos de 
profissionais do setor oriundos de diversos países europeus; o encerramento focou-
se na responsabilidade social e na sustentabilidade, tanto no âmbito espanhol, 
como internacional. 

Algeciras converteu-se durante três dias no foco do setor dos serviços públicos e 
da gestão de resíduos, e no qual a CONTENUR participou ativamente.

A CONTENUR nas XXIII Jornadas Técnicas de ANEPMA

Mercados CONTENUR
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Eventos CONTENUR

A CONTENUR participa na MUNICIPALIA 2015

A CONTENUR, multinacional líder em soluções integrais de contentorização para as cidades, participou na 
feira bienal Municipalia, que decorreu no Recinto Feiral de Lleida entre 13 e 16 de outubro, no stand 404, no 
interior do pavilhão 4. O resultado foi um grande sucesso, com um elevado número de clientes visitantes.

A principal novidade foi a apresentação do Sistema Recycla como novo conceito para a gestão de resíduos 
urbanos. Este conceito aproveita as novas tecnologias aplicadas aos produtos de recolha para que os 
municípios, as empresas de serviços e os cidadãos usufruam de um maior controlo sobre a reciclagem e de 
uma gestão mais económica e eficiente, com vista a simplificar o cumprimento da legislação europeia.

A CONTENUR participa na feira POLECO System 2015

A CONTENUR POLÓNIA participou no passado mês de outubro na feira POLECO System que se realiza 
anualmente na cidade polaca de Poznan. 

Esta edição decorreu de 27 a 30 de outubro e foi uma excelente oportunidade para encontrar os principais 
clientes e apresentar os novos produtos fabricados no centro de produção de Mielec, cidade do sul da 
Polónia. Os clientes puderam constatar a elevada qualidade dos contentores de quatro rodas e avaliaram de 
forma muito positiva a vasta gama de produtos da CONTENUR. 

A Poleco System é a feira internacional mais importante do país em matéria de proteção do ambiente, 
recebendo um crescente número de visitantes e participantes estrangeiros. Esta edição da feira ocupou 
cerca de 26 000 m2 distribuídos por mais de 520 expositores, que apresentaram as suas últimas novidades 
em matéria de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável.  



O plano de igualdade é um conjunto 
ordenado de medidas, adotadas 
depois de um diagnóstico de situação, 
tendentes a alcançar a igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre 
mulheres e homens e a eliminar a 
discriminação por sexo, definindo os 
objetivos concretos de igualdade a 
atingir, as estratégias e as práticas a 
adotar para a sua consecução, bem 
como o estabelecimento de sistemas 
eficazes de seguimento e avaliação.

O primeiro plano de CONTENUR inclui 
uma série de áreas de intervenção 
centradas no compromisso com a 
igualdade entre mulheres e homens, o 
acesso, a contratação e classificação 
profissional, a formação, a promoção

e desenvolvimento profissional,a 
conciliação da vida pessoal, familiar e
profissional e uma secção específica 
sobre a prevenção contra o assédio 
laboral, psicológico e/ou sexual.

O plano contempla a proposta de 
medidas de ação positiva para 
alcançar os objetivos. Além disso, 
foi delineado um programa de 
seguimento com revisões anuais 
para avaliar o alcance das medidas e 
programar a estratégia de cada ano.
O plano estará em vigor até 2017 e 
foi assinado pelo Diretor-Geral da 
CONTENUR, Íñigo Querejeta, e a 
Secretária-Geral da FITAG-UGT, 
Susana Dussaillant.

A CONTENUR assina o seu primeiro Plano de Igualdade

O plano visa garantir a igualdade real e efetiva 
de oportunidades entre mulheres e homens na 

CONTENUR
“

”

>> 04
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A CONTENUR recebe o prémio para a inovação

A gala, que este ano cumpriu a sua 
37.ª edição, foi presidida pelo diretor 
da revista, Miguel Ángel Belloso,
que destacou a importância do
empreendedorismo e da inovação
no progresso económico.

Foram cinco as empresas que 
receberam o apoio do júri em 
Inovação. Eroski, IDPSA Engineering 
& Robotics, Ipsos España, Ofita e 
CONTENUR, escolhidas pelos seus 
contentores inteligentes.

A CONTENUR recebeu o prémio 
pelo desenvolvimento dos seus 
contentores com elementos SMART 
que melhoram a gestão dos 
resíduos.

Esta publicação entregou, como todos 
os anos, os prémios correspondentes 
as 100 MELHORES IDEIAS, que 
reconhecem todas as empresas 
e pessoas que lançam todos os 
mercado espanhol produtos e serviços 
que apostam na inovação como fator-
chave para o seu sucesso.

A entrega dos prémios para as 100 
melhores ideias realizou-se em 14 de 
maio durante uma gala no hotel Ritz 
de Madrid. Não apenas são premiadas 
as empresas multinacionais, mas 
também as pequenas e start-ups que 
apostam na inovação como elemento 
diferenciador nos seus negócios.

O prémio para a CONTENUR foi 
recebido pelo Diretor Comercial em 
Espanha, Jorge Gutierrez Molina.

Notícias CONTENUR
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>> 05
DE PRODUTO

Novidades

Novos contentores de carga traseira de 80 L ou 180 L

A CONTENUR lança dois novos contentores de carga traseira: o modelo C80 com uma 
capacidade de 80 L e uma carga nominal de 32 kg; e o contentor C180, com 180 L de 
capacidade, uma carga nominal de 72 kg. 

Estes novos contentores completam a família de volumes em contentores 
de duas rodas, dando assim resposta às necessidades do mercado. 

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

QUALIDADE ERGONOMIA FUNCIONALIDADE
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Produto CONTENUR

Fabricados através do sistema de injeção com 
polietileno de alta densidade colorido em massa e 
estabilizado contra à ação combinada da água e dos 
raios UV. 

A produção utiliza materiais recicláveis que não 
prejudicam o ambiente.

Os pigmentos utilizados na elaboração destes 
produtos não contêm materiais pesados. 

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

Sistema de preensão DIN.

Além destas características, também incluem:

Um espaço para a personalização no corpo e na 
tampa. 

Marca CE com indicação do nível sonoro de acordo 
com a diretiva 2000/14/CE do Parlamento Europeu. 
v79 dB. 

Certificado de homologação do produto emitido pela 
entidade TÜV SÜD Product Service GmbH de acordo 
com a norma europeia EN 840: 2012, bem como a 
especificação RAL-GZ 951/1: 2013.

Características técnicas:

>> Equipamento paratodas
as necessidades

Chip eletrónico

Numeração

Insonorização Empilhamento 
fácil

Faixas 
refletoras

Fechadura

>> 17



María Retamero

Entrou para a 
CONTENUR como 
Responsável de produto 
“Qube”. Conta com 
uma grande experiência 
em ambientes 
multinacionais com a 
gestão de projetos de 
desenvolvimento de 
produtos. 

Alejandro Barrio 

A CONTENUR tem um novo chefe de serviço para a zona norte de Espanha. É 
Engenheiro Técnico de Obras Públicas, com especialidade em Construções 
Civis, dispondo igualmente de uma ampla experiência em empresas de 
serviços ambientais.

Susana Díez 

A CONTENUR dispõe de uma nova 
Responsável de Marketing e Comunicação. 
Diplomada em Administração e Direção de 
Empresas, tem também uma Pós-graduação 
em Direção de Marketing. Acumula mais de 
dez anos de experiência na direção da área 
de Marketing e Comunicação em empresas 
multinacionais.

Raúl Amérigo

Entrou para a 
CONTENUR como 
Responsável Comercial 
para o mercado asiático. 
É Licenciado em Gestão 
Comercial e Marketing 
e tem uma grande 
experiência profissional 
no mercado asiático, 
onde exerceu a maior 
parte da sua carreira 
profissional.

>> 06
CONTRATAÇÕES

Recursos Humanos 
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Delphine Peragut

Entrou para a 
CONTENUR França 
como Comercial. 
Dispõe de uma vasta 
experiência no setor 
da transformação do 
plástico e conhece 
perfeitamente a 
contratação, tanto com 
a Administração Pública, 
como com as Empresas 
de Serviços francesas.

Gabriel Grabowski

Ingressou na CONTENUR como Diretor Comercial na 
Polónia. É Engenheiro Ambiental com estudos de pós-
graduação em análise financeira e gestão comercial. 
Dispõe uma ampla experiência como Diretor Comercial em 
empresas multinacionais B2B.

Daniel Calvo 

Entrou para o Grupo CONTENUR 
como Responsável de Compras. 
Licenciado em Ciências Empresariais, 
possui uma ampla experiência 
como responsável de compras em 
empresas multinacionais do setor do 
grande consumo.

Elena Jañez 

Nova Responsável de Qualidade e 
Ambiente do Grupo CONTENUR. 
É Licenciada em Química, tendo 
igualmente um MBA Executive e uma 
Pós-graduação em Gestão da Qualidade 
e PRL. Possui mais de 15 anos de 
experiência na Área de Qualidade em 
ambientes multinacionais.

Contratações CONTENUR

Juan Manuel 
Horcas

A CONTENUR conta 
com um novo Chefe de 
Serviço na Delegação de 
Córdova. É Engenheiro 
Técnico de Obras 
Públicas, especializado 
em Construções Civis e 
com enorme experiência 
emempresas de serviços.
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