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Contenur Colômbia

A Contenur Colômbia cumpre neste mês de outubro o seu primeiro
ano de existência. A Colômbia é um mercado de 48 milhões de
habitantes com uma população urbana significativa e seis cidades
com mais de um milhão de habitantes. O importante crescimento
económico que este país experimentou nos últimos anos resultou
num aumento do rendimento per capita e num esforço de melhoria
na prestação dos serviços básicos aos cidadãos. A Contenur
Colômbia pretende desempenhar um papel relevante na promoção
das vantagens da recolha mecanizada de resíduos com
contentores em termos de imagem, salubridade e condições de
trabalho dos profissionais dos serviços de limpeza. E tudo isto com
a experiência de mais de 25 anos do grupo Contenur como aval. 

A Contenur Colômbia assume-se neste quadro como uma das
empresas do setor da recolha de resíduos com maior projeção no
país, com capacidade para oferecer soluções adequadas para as
necessidades de cada cidade.  

O balanço deste primeiro ano de intensa atividade é muito

Boas expectativas para Contenur Colômbia

Participação em ANDESCO

O Congresso Nacional e Internacional ANDESCO de
serviços públicos, TIC e TV que decorreu na cidade costeira
de Cartagena de Índias, é o congresso nacional mais
importante de Colômbia. O objetivo é potenciar os serviços
públicos na região latino-americana, embora os seus
esforços se centrem principalmente no país colombiano. 

O principal objetivo da Contenur Colômbia foi dar a
conhecer a marca e os produtos no mercado colombiano. 

As razões que levaram a Contenur Colômbia a participar
neste Congresso estão relacionadas fundamentalmente
com a perceção de uma crescente excitação no 
mercado colombiano com os modernos sistemas de
contentorização. 

Contentores Contenur em Cartagena de Índias (Colômbia)

positivo e os contentores da Contenur já podem ser
vistos nas ruas de algumas das mais importantes cidades
do país.
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“O mercado colombiano é complexo 
e dispor de uma delegação comercial

ajuda a entendê-lo melhor”

P: Qual é a atual situação do mercado na Colômbia?

R: A situação atual do mercado de contentores na Colômbia
encontra-se numa clara fase de início. Embora existam
determinados fabricantes nacionais de rotomoldagem e
alguns contentores em estabelecimentos comerciais e
pequenas indústrias. De uma forma geral, a recolha de
resíduos na Colômbia é feita de forma manual e nas ruas não
encontramos contentores que possibilitem uma recolha
mecanizada.

P: Quais são as principais diferenças que encontramos
no mercado latino-americano e, em especial, na
Colômbia, em relação ao mercado europeu?

R: Dependendo de que países estivermos a falar na América
Latina, a situação é distinta. Em alguns encontramos cidades
parcialmente contentorizadas, noutros praticamente não
existe qualquer tipo de contentorização, mas, em
comparação com a Europa em qualquer caso, ainda falta
muito caminho por percorrer.

Se compararmos a Colômbia, em particular, com o mercado
europeu, existem diferenças nas tarifas utilizadas, na
integração dos recicladores no processo e, de uma forma
geral, com uma cidadania pouco consciencializada,
acostumada a desfazer-se dos resíduos de qualquer maneira
e em qualquer lugar. 

As iniciativas das autoridades para reconduzir e direcionar
adequadamente as políticas relativas a uma melhor gestão
dos resíduos ainda se encontram em processo de estudo e
a maioria não está ainda em marcha.

P: Quais são os pontos fortes da Contenur em relação
à concorrência para operar no mercado colombiano? 

R: A principal vantagem sem dúvida é a sua presença no

terreno. É importante para conhecer bem o mercado e
conseguir responder num curto espaço de tempo. O
mercado colombiano é complexo e, nesse sentido, ter aqui
uma delegação ajuda a entendê-lo melhor e a estudar mais
de perto a sua evolução.

Outro aspeto positivo a destacar é a nossa versatilidade
em termos das soluções oferecidas: contentores para
carga traseira, lateral, vertical, enterrados, etc. As
empresas da concorrência que encontramos aqui não
possuem todas estas soluções e isso é uma grande
vantagem para nós.

Do ponto de vista comercial e de serviço ao cliente, atender
este mercado como export é complexo.

P: Em que medida a Contenur Colômbia pode ajudar
na contentorização do país latino?

Acreditamos que em grande medida. Oferecemos não
apenas a venda dos distintos contentores, mas também
estudos de dimensionamento preliminares para garantir a
solução mais adequada. Isto proporciona um valor
acrescentado significativo que não apenas nos diferencia da
concorrência, mas que também contribui para fazer as
coisas melhor.

P: Quais são os objetivos da Contenur Colômbia para
os próximos anos?

R: O principal objetivo para a Contenur Colômbia é ser a
empresa de referência do setor no país.

Também esperamos assumir posições em países vizinhos
como o Equador e o Peru, onde as nossas expectativas
consistem em crescer e consolidar-nos, e, quem sabe, talvez
estabelecer-nos também com delegação própria num futuro
próximo.

A Contenur chega ao mercado colombiano

David Estéfano é o Responsável da Contenur Colômbia 
e o encarregado de transmitir os valores e a cultura 
empresarial da Contenur ao mercado colombiano.
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Contenur recebe Menção Honrosa para a Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Iñigo Querejeta, Diretor-Geral da Contenur recebe o prémio
das mãos do Alcaide de Getafe, Juan Soler. 

da economia e a criação de emprego na capital do sul de
Madrid. 

No passado dia 24 de setembro no Teatro Federico García
Lorca de Getafe, a Contenur recebeu a Menção Honrosa
para a Sustentabilidade e Responsabilidade Social na XVII
Edição dos Prémios Getafe Empresarial. Estes prémios têm
como objetivo reconhecer o trabalho das empresas
sediadas em Getafe que contribuem com a sua atividade
para o desenvolvimento e o crescimento deste município
madrileno. As distinções são atribuídas pelo Município de
Getafe através da Agência de Desenvolvimento Local
Getafe Iniciativas. 

A Contenur, desde a sua fundação em 1989, tem apostado
na promoção do emprego e na participação dos cidadãos
de Getafe, conta com um quadro de mais de 500
empregados, dos quais mais de um terço reside em
Getafe. A empresa volta declarar o seu compromisso com
o estabelecimento e o desenvolvimento de políticas que
integrem a igualdade de tratamento e oportunidades.

A Contenur e o Município de Getafe procuram, com a sua
atividade e as suas políticas, contribuir para a dinamização

Nova implantação de carga lateral em O Grove (Galiza)

O município de O Grove, na Galiza, decidiu modernizar o seu parque de contentores, substituindo os atuais modelos de carga
traseira pelos contentores de carga lateral da Contenur com 2400 L de capacidade para todas as frações: RSU, papel e cartão,
embalagens e vidro. 

A acessibilidade e a eficiência do nosso modelo foram fundamentais para a escolha. A Contenur assessorou tanto a Câmara
Municipal como a empresa de serviços para equipar os contentores destinados às diferentes frações com bocas de baixa altura
e sobretampas para facilitar aos cidadãos a manobra necessária para depositar os resíduos. 

Com esta nova implantação, O
Grove converte-se na terceira
cidade da Galiza que instala
contentores de carga lateral em
todas as suas rotas de recolha de
resíduos.
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A criação do Consórcio R.S.U. da província da Ciudad Real foi
impulsionada pela Deputação Provincial nos finais dos anos
80. Nasceu como uma ferramenta à disposição dos
municípios para dar uma resposta ambiental ao problema da
gestão de resíduos.

O Consórcio gere o serviço através de uma empresa pública,
da sua total titularidade (Resíduos Sólidos Urbanos de Castilla
La Mancha, S.A., R.S.U., S.A.). Trata-se assim de uma

empresa que pertence em exclusivo à Deputação Provincial 
e aos municípios integrados no Consórcio e cujo objetivo é
prestar serviço às entidades locais como uma ferramenta
moderna e eficiente na procura de um bom serviço e na
proteção da natureza. 

A RSU Cuidad Real lançou este passado verão um concurso
de aquisição de contentores de Carga lateral, dando um
passo na direção do futuro com o sistema de recolha de
resíduos na província. É a primeira experiência do Consórcio
com este tipo de recolha, já que até agora era realizada
mediante contentores de carga traseira.

O modelo escolhido no concurso foi o novo contentor de
carga lateral, C 3200F e C 2200 F, da Contenur. Foram assim
premiadas a forma, a ergonomia e acessibilidade, a rapidez
nas operações de carga e descarga e a melhor relação
qualidade preço do mercado. Tudo isto, em conjunto com a
experiência e a garantia oferecida pela Contenur no seu
serviço pós-venda, fez com que a RSU Ciudad Real ficasse 
na vanguarda de Espanha em termos de utilização de
contentores de última geração.

Ciudad Real aposta no sistema de carga lateral

Carga Lateral

O município de Ponferrada, na província
de León, começou a implementar em
toda a cidade os novos contentores de
3200 L de carga lateral para a recolha de
RSU, papel e cartão e embalagens leves. 

Tanto o Município como a F.C.C, empresa
concessionária da limpeza da cidade,
decidiram substituir os antigos contentores
metálicos existentes pelos contentores da
Contenur fabricados com polietileno de
alta densidade por sistema de injeção. O
contentor de carga lateral teve de obter
aprovação nos muitos critérios do
caderno técnico definido pelo município e
pela empresa de serviços, que incluía o
cromatismo, a ergonomia, a acessibilidade,
a segurança e a eficiência do modelo. 

Ponferrada, na vanguarda da contentorização

Cidadã a reciclar com o novo contentor da Contenur.
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Sanecan Bindog: um incentivo para o depósito 
de resíduos caninos que premeia o utilizador

www.contenur.com
Inovação e 

Certificações

O sistema BINDOGS, desenvolvido pela Contenur e pela Ferrovial, é
formado por uma rede de papeleiras inteligentes destinadas à recolha de
excrementos caninos. A papeleira dispõe de um dispensador de sacos
para a recolha dos resíduos. A abertura da papeleira para depositar o
resíduo é realizada através de um cartão personalizado fornecido ao
utilizador que aciona o sistema que permite usar e enviar dados à
plataforma do software de gestão. 

A informação acumulada serve para melhorar a gestão dos resíduos
caninos e promover a utilização com prémios.

Os mais acessíveis do mercado

A Contenur desenvolveu um novo sistema de controlo do enchimento
mediante contagem de utilizações que pode ser instalado tanto em
contentores de carga lateral, como em contentores enterrados. Este
sistema permite ao utilizador abrir o contentor com um cartão
personalizado e depositar o saco numa boca de volume limitado, com uma
capacidade de 25 L, que controla o número de sacos depositados, o
resíduo depositado e a frequência da operação. 

Este sistema promove a separação na origem do resíduo, reduzindo assim
os custos de recolha. Também permite aos municípios premiar o cidadão
na taxa de lixo por boa reciclagem.

Os contentores acessíveis da Contenur foram avaliados e certificados como Produto Acessível Fundosa Accesibilidad S.A.
com a classificação máxima de três estrelas. 

Os contentores, tanto de 3200 L de capacidade como de 2200 L, foram concebidos e
fabricados de acordo com os critérios de produto acessível definidos pela FUNDOSA
ACCESIBILIDAD, S.A., do Grupo ONCE, e baseados nos requisitos de deambulação,
apreensão, localização e comunicação (DALCO), bem como na Norma UNE EN 170001-1
Acessibilidade global. Para obter esta classificação não foi necessário realizar nenhuma
modificação no produto.

Controlo de acesso com limitador de volume: um sistema 
que promove a separação na origem
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Contemar 
Ambiental

Contemar Ambiental na feira RWM em São Paulo

Nova delegação na cidade de Paulista

A nossa filial no Brasil participou, pelo segundo ano consecutivo,
na feira RWM, o evento mais importante do setor dos resíduos
do país brasileiro. A RWM São Paulo realizou-se durante os dias
9 e 10 de setembro e contou com uma grande presença de
expositores provenientes de mais de 17 países diferentes. O
evento conseguiu concentrar no seu recinto os expositores mais
representativos do setor dos resíduos sólidos urbanos.

A Contemar optou por um stand simples e bem localizado,
onde foi possível ver a demonstração in situ do funcionamento
dos contentores enterrados, através de uma instalação

A Contemar Ambiental inaugurou uma nova delegação na cidade
de Paulista, no estado de Pernambuco, que assim se torna na
primeira sede de serviços aberta na zona norte do Brasil. 

A nova sede estará encarregada de levar a cabo o
fornecimento, a manutenção e a limpeza dos contentores
instalados nas cidades brasileiras de Paulista e Garanhúns.
Está prevista a instalação de cerca de 3000 unidades e o
modelo escolhido foi o contentor de carga traseira com 1000 L
de capacidade na versão básica.

Novo contrato na cidade 
de Lucas do Rio Verde

A Contemar ganhou o concurso público para a
contentorização da cidade Lucas do Rio Verde, no estado
de Mato Grosso no oeste do país. Lucas do Rio, com a
ajuda da Contemar, começou a mecanizar o seu processo
de recolha de resíduos com a instalação de contentores de
quatro rodas na versão 1000 L. Lucas do Rio Verde é uma
cidade de referência no estado, com uma grande projeção
de futuro e uma notável previsão de crescimento
económico no Brasil.  

desenvolvida especialmente para este evento. 

A Contemar teve igualmente a oportunidade de participar no
congresso mundial ISWA, dedicado ao tratamento de resíduos
sólidos urbanos, onde expôs casos práticos sobre a
contentorização levada a cabo em algumas das maiores
cidades do Brasil. 

Com mais de 14 anos de experiência no setor dos resíduos, a
Contemar Ambiental posiciona-se como empresa líder no
mercado brasileiro. 
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A Contenur regressa à IFAT depois de vários anos de ausência

Nos seus 100 m2 de stand, a Contenur expôs as suas
soluções mais inovadoras para a recolha de resíduos por
carga lateral, traseira e contentores enterrados. Merece
menção especial o novo modelo de carga lateral de 2200 L
com sistema de controlo do utilizador, instalado recentemente
em San Sebastián (Espanha), e que chamou a atenção de um
grande número de visitantes. 

Thomas Reeh, responsável comercial da Contenur Alemanha,
expressou a sua satisfação com o resultado da feira e a
qualidade dos visitantes que a Contenur recebeu nesta
edição. “Neste ano, além dos visitantes locais, houve também
um público internacional muito numeroso, com um elevado
grau de competência na tomada de decisões, que motivou
debates e conversas muito interessantes”.

A IFAT afirmou-se nos últimos anos como a feira internacional
mais importante do setor das tecnologias ambientais, motivo
por que o Grupo Contenur, em linha com a sua aposta na
internacionalização, decidiu voltar a marcar presença neste
evento.

A IFAT 2014, que se realizou em Munique de 5 a 9 de maio,
significou para a Contenur uma grande oportunidade de
apresentar as suas novidades no mercado alemão e
internacional. 

Esta passada edição registou mais de 135 mil visitantes vindos
de 170 países e conseguiu reunir 3081 expositores de 59
nações diferentes.

A mudança climática, o aumento dos preços das matérias-
primas, o número crescente de megacidades e o avanço da
industrialização nos países emergentes estão a impulsionar a
procura de produtos e serviços que solucionam problemas
ambientais e climáticos. 

Na feira foi possível ver uma ampla mostra das diferentes
estratégias, aplicações e maquinaria para uma utilização
inteligente e sustentável dos recursos naturais com vista à sua
conservação no longo prazo. 

Depois de várias edições sem participar, a Contenur reaparece na feira internacional 
mais importante do setor da reciclagem.

A Contenur na IFAT 2014
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Grande afluência de público no stand da Contenur na Feira TECMA 2014

Tecma 2014

A Contenur optou, como em edições anteriores, por unificar
num único stand de 210 m2 as soluções para resíduos sólidos
urbanos e as propostas mais inovadoras de Jogos Infantis. 

Nos seus 150 m2 de stand sobre resíduos, a Contenur expôs 
os novos modelos para a recolha de carga lateral de 3200 L e
2200 L e o sistema Bindogs para a recolha de resíduos caninos. 

A Contenur apresentou o seu modelo de 2200 L,
recentemente instalado na cidade de San Sebastian e
equipado com sistema de controlo de acesso, fechadura
eletrónica e abertura de tampa mediante cartão eletrónico,
que assim substitui a antiga chave. Estes cartões são
personalizados e permitem, tanto à Câmara Municipal como à
empresa de serviços, saber se os cidadãos estão a utilizar o
novo sistema.  

Nesta linha de novidades tecnológicas, a equipa comercial da
Contenur apresentou também o sistema Bindogs com controlo
de utilizador, instalado na cidade de Guadalajara. O novo
caixote Bindogs para excrementos caninos integra um sistema
eletrónico que permite a abertura através de um cartão de
identificação de utilizador. Com o sinal emitido pelo cartão e
enviado ao centro de gestão é possível obter informação sobre
a utilização que os cidadãos fazem do sistema. 

O I Fórum de Soluções Ambientais Sustentáveis
realizado durante a feira, abordou aspetos como a
eficiência e a sustentabilidade, como principais
desafios enfrentados pelas cidades, a qualidade
de vida nas mesmas e o papel das urbes
intermédias, a gestão eficiente na manutenção
urbana ou o modelo de cidade a partir da visão do
urbanismo e do planeamento. 

Na superfície dedicada aos Jogos Infantis, a Contenur teve a
oportunidade de apresentar vários modelos de fabrico próprio
com um design único. Os visitantes puderam ver um jogo em
forma de moinho e um grande cesto para instalar em zonas
desportivas e de lazer. 

Um evento com caráter internacional sobre Urbanismo e Ambiente, 
realizado de 11 a 13 de junho em Madrid.
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Contenur Polska na Poleko na edição 2014

A Verband Unternehmen e.V. (VKU) é a associação alemã de câmaras municipais e municípios, cujo objetivo final é ir ao encontro
dos interesses dos cidadãos em matéria ambiental. A VKU organizou três congressos nas cidades alemãs de Potsdam, Saarlouis
e Goslar durante os meses de setembro e outubro. 

Thomas Reeh, o nosso diretor comercial na Alemanha, teve a oportunidade de participar nestes fóruns e trocar impressões com
os assistentes sobre ambiente, qualidade e sustentabilidade. Um dos temas recorrentes do congresso foi a possibilidade de
instalar o contentor de resíduos orgânicos nas ruas das cidades alemãs, pois esta fração ainda não conta com uma implantação
generalizada.  

Stand da Contenur na Feira Poleko 2014.

Contenur UK estreia novo stand na feira de Birmingham

Contenur Alemanha participa em congressos regionais 
organizados por Verband kommunaler Unternehmen e.V

Novo stand da Contenur UK na feira RWM de Birmingham.

A RWM teve lugar no passado mês de setembro nos dias 15,
16 e 17 na cidade inglesa de Birmingham. A feira é considerada
o maior evento britânico especializado no setor dos resíduos. 

Durante os três dias de realização do evento sucederam-se os
seminários que abordaram os temas e problemas habituais 
do setor: maquinaria e equipamento, energias renováveis e
reciclagem.

A Contenur UK instalou um novo stand com a peculiaridade de
os contentores estarem suspensos por uma roleta giratória
numa das paredes do espaço. Alem disso, os clientes puderam
obter informação completa sobre a oferta da Contenur em
produtos e serviços. Os visitantes foram atendidos pela equipa
comercial da Contenur UK.

A nossa empresa participou mais uma vez na Feira Internacional de
Proteção do Ambiente (Poleko) que decorreu no passado mês de outubro
nos dias 14, 15, 16 e 17 na cidade polaca de Poznan.

A feira contou com uma grande presença de expositores provenientes dos
setores do tratamento de resíduos e do equipamento urbano, das energias
renováveis e da reciclagem. 

Nos seus 100 m2 de stand, a Contenur expôs soluções para a recolha de
resíduos por carga traseira, apresentando também as suas principais
novidades em matéria de recolha de resíduos como o sistema único de
contentores enterrados de polietileno de alta densidade e o sistema de
semienterrados. 
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Contenur Marrocos novamente em Pollutec Maroc

A nossa delegação em Marrocos participou mais uma vez na
Pollutec Maroc, evento que se realizou no mês de outubro
durante os dias 15, 16, 17 e 18. Ano após ano esta feira 
foi crescendo progressivamente até se converter numa
referência no norte de África para o setor da energia, água e
ambiente. 

Importa destacar o grande profissionalismo do público
assistente e o notável aumento dos visitantes em relação à
edição anterior.  

Marrocos assume-se como um dos países com mais projeção
de futuro no continente africano. 

Novo contrato na cidade de Hatvan (Hungria)

Hatvan é uma cidade pertencente ao condado de Heves, na Hungria, situada na margem do rio Zagyva, próximo dos montes
Mátra, e a cerca 60 km a nordeste de Budapeste. 

Desde o passado mês de outubro, a cidade húngara conta com novos contentores distribuídos por toda a cidade. Os modelos
implantados foram o contentor de 120 L em azul, amarelo e castanho e o contentor de 1100 L de tampa plana em verde
destinado à recolha de resíduos sólidos.

A Contenur Polónia, com a ajuda do distribuidor Semicont na Hungria, consolida a sua posição no mercado húngaro. 

Contenur Portugal participa na feira AmbienteAngola 

A Ambiente Angola teve lugar de 5 a 8 de junho em Luanda,
capital deste país africano. A Ambiente Angola é considerada
como a feira mais importante do país em matéria de ambiente
e tecnologias. A equipa da Contenur Portugal deslocou-se pela
primeira vez ao país africano onde expôs as suas soluções para
a recolha de resíduos.

A presença da Contenur na Ambiente Angola faz parte da
estratégia de internacionalização, crescimento e proximidade ao
cliente que a empresa vem desenvolvendo desde há vários
anos. Adicionalmente, a participação no evento pretende,
mesmo que de uma forma modesta, contribuir para a promoção
das relações comerciais entre Portugal e Moçambique.
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Parque Infantil ACB Aviva de Málaga

Mais de 600 m2 de jogos infantis 
para os mais pequenos.

Maior protagonismo para os habitantes,
que ficam equipados com espaços
abertos e áreas de jogos.

Zona de jogos com espaços
diferenciados por escalões etários.

Parque com desenho exclusivo.

Acessível para os menores portadores
de deficiências motoras e sensoriais.

Facilidade de manutenção 
e durabilidade.
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