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Somos a CONTENUR 

 

 

 

  

Quem é a Contenur?  

Contamos com uma equipa de profissionais altamente qualificados, em que o compromisso da 

igualdade e do respeito são o pilar de todas as relações existentes entre os diferentes 

departamentos.  

 

 

O que é a Contenur?  

 Somos uma empresa que se dedica à conceção, produção e comercialização de sistemas 

de contentorização para a recolha mecânica de resíduos, de papeleiras, de parques infantis e 

de áreas de lazer e polidesportivas. Além disso, disponibilizamos aos clientes uma gama de 

serviços que vão desde a consultoria sobre a correta implantação dos produtos até à 

manutenção integral dos parques de contentores, áreas de lazer, zonas polidesportivas e 

parques infantis das localidades. E para isso contamos com mais de 8 centros de serviços 

distribuídos por toda a Espanha, além de mais 5 em França e outra em Portugal.  

A empresa dispõe de um quadro de 502 empregados e tem uma faturação anual de 76 

milhões de euros, o que lhe permite posicionar-se como líder no mercado ibérico e como uma 

das mais importantes empresas europeias do setor com uma atividade intensa em mais de 30 

países de todo o mundo.  

 

 

Onde está a Contenur?  

Desde o início que consideramos a internacionalização das nossas atividades como uma das 

principais linhas de desenvolvimento. Atualmente temos presença própria em sete países: 

Espanha, França, Portugal, Reino Unido, França, Itália, Polónia e Marrocos, além de dois centros 

de produção próprios: um em Getafe (Espanha) e outro em Mielec (Polónia).  

Esta presença é completada com uma vasta rede de distribuidores e clientes finais que 

aderiram ao projeto Contenur em todo o mundo.  
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Os Nossos Valores  

 

 

 

 

 

O NOSSO CÓDIGO ÉTICO  

Este Código expõe os compromissos e as responsabilidades éticas que devem ser assumidas 

tanto pelos profissionais que formam o Grupo Contenur como pelas suas associadas. 

Consideramos a igualdade como o ponto de partida e potenciamos o desenvolvimento pessoal 

e profissional do nosso quadro, o que nos levou a criar uma política de prevenção de riscos 

profissionais que zela pela saúde e segurança dos trabalhadores.  

 

 

A NOSSA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Na Contenur temos como princípios básicos o respeito pelo ambiente e o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável. Para tal criámos e implantámos uma política de Qualidade e 

Ambiente com objetivos e procedimentos que devem ser cumpridos por todos os departamentos 

da empresa.  

 

O NOSSO COMPROMISSO COM O CLIENTE  

A Contenur apostou sempre na qualidade dos seus produtos e serviços como marca 

de identidade, empenhando-se na satisfação das necessidades do cliente e melhorando a 

qualidade das nossas cidades. Desde a fundação que acreditamos na inovação e no 

desenvolvimento como pedra angular do negócio.  
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O Empregado e a Contenur: Uma União 

Indissolúvel  

A Contenur apostou desde a sua fundação nos seus empregados, contando com as pessoas mais 

adequadas em cada posto. No departamento de recursos humanos sempre nos propusemos a atrair os 

candidatos com a melhor qualificação para um determinado posto de trabalho, a motivar os nossos 

empregados, a ajudá-los a crescer e a desenvolver-se no interior do grupo, a aumentar a produtividade, a 

melhorar a qualidade de vida no trabalho, cumprindo a regulamentação e a legislação em vigor.  

 

A Nossa Cultura Empresarial: O Valor das Ideias  

 

A nossa missão: ser a empresa de referência no setor dos resíduos sólidos 

urbanos, oferecendo soluções de valor adequadas para preservar o ambiente 

das nossas localidades e proporcionar uma melhor qualidade de vida.  

A nossa visão: fomentar o respeito pelo ambiente e o desenvolvimento 

sustentável das nossas localidades através da conceção e produção de bens 

e serviços de qualidade, esteticamente atrativos e que resolvam os 

problemas apresentados pela gestão de resíduos.  

Os nossos valores: capacidade de compromisso com a empresa, a 

orientação para o cliente, o compromisso com os resultados, a honestidade, 

o interesse pelas pessoas e a capacidade de trabalho.  

 

 

 

Acreditamos na Nossa Equipa Humana  

Temos como objetivo promover um ambiente de trabalho respeitador dos nossos empregados, 

envolvendo-nos na sua formação e desenvolvimento profissional, potenciando o compromisso com a 

empresa, a diversidade de opiniões, perspetivas, culturas, idades e género. Em suma, uma visão de 

conjunto.  

Princípios de intervenção responsável da Contenur:  

  

Dotamos os nossos empregados de formação contínua e 

proporcionamos-lhe oportunidades de desenvolvimento profissional 

adequadas às suas competências.  

Fomentamos a clareza de objetivos, a liderança eficiente e o 

reconhecimento das metas alcançadas.  

Acreditamos num ambiente de trabalho onde se salvaguarde e respeite o 

empregado.  

Facilitamos as condições para criar o melhor equilíbrio pessoal e 

profissional num contexto de igualdade e diálogo.  
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Pensamos na Integração Profissional  

Desde a nossa fundação em 1984 que apostamos sempre na integração profissional de pessoas 

portadoras de deficiência através de um trabalho adaptado ao perfil e às necessidades de cada um.  

 

Acreditamos que a melhor forma de realizar a integração profissional é por 

meio de uma contratação direta, em que o empregado possa desenvolver-

se tanto pessoal como profissionalmente e tendo sempre em conta os valores 

da Contenur.  

Trabalhamos para que as oportunidades de emprego sejam uma realidade 

para todos. Cumprimos a legislação espanhola de Integração Social dos 

Deficientes (LISMI) ao mantermos no quadro uma percentagem superior a 

2%.  

 

Compromisso com a Igualdade  

 

A Contenur definiu e desenvolveu políticas que integram a igualdade de 

tratamento e as oportunidades entre mulheres e homens sem 

discriminação direta ou indireta de género.  

Em todos os âmbitos de exercício da nossa atividade (seleção, 

promoção, política salarial, formação, condições de trabalho e emprego, 

saúde profissional, organização do tempo de trabalho e conciliação) 

assumimos o princípio da igualdade prestando especial atenção à 

discriminação indireta.  

 

Comunicação Ativa e Participante  

 

Acreditamos na importância de uma comunicação direta e pessoal 

entre os membros da organização, na participação dos empregados, nas 

sugestões e na implementação de iniciativas comunicativas e de 

relacionamento.  

 

 

Reuniões de Colaboradores  

 

Na Contenur realizamos mensalmente reuniões de colaboradores a 

todos os níveis nas quais são partilhados os objetivos alcançados pela 

empresa e por cada departamento. Além disso, são fixados novos 

desafios e metas para as sessões seguintes. É uma forma de manter o 

nível de envolvimento, ao mesmo tempo que serve para detetar, analisar e 

melhorar determinados aspetos de um departamento.  
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Plano de Boas-vindas  

A Contenur criou um plano de boas-vindas para cada novo contratado com o objetivo de proporcionar uma 

formação inicial e assim garantir uma assunção das funções e integração rápida e eficaz.  

 

 

O Departamento de RH põe à disposição do colaborador um Manual de 

Boas-vindas no qual encontrará toda a informação institucional da 

empresa, o organigrama, a sua missão e visão, os procedimentos 

básicos e as políticas de qualidade e de prevenção de riscos 

profissionais, entre outros temas pertinentes.  

 

Entrevista de Desenvolvimento  

Na Contenur acreditamos que o sucesso de uma empresa depende muito do sucesso das pessoas que a 

compõem.  

 

Por isso, realizamos todos os anos uma entrevista de 

desenvolvimento do nosso pessoal para promover e impulsionar a 

melhoria de cada indivíduo na empresa. É uma oportunidade para que 

o responsável de uma equipa e o seu colaborador analisem o grau de 

desempenho e a avaliação enquanto estabelecem novos objetivos e 

necessidades de desenvolvimento para o ano seguinte.  

 

 

O nosso objetivo é conseguir que o colaborador tire o máximo proveito desta 

avaliação, identificando os seus pontos fortes e fracos, as necessidades de 

desenvolvimento e os objetivos para a sua carreira profissional para melhorar o 

seu trabalho. 

 

 

Inquérito de Satisfação  

 

Para delinear ações e soluções que ajudem a 

melhorar a qualidade e a eficiência dos nossos 

processos e sistemas de gestão, realizamos 

bianualmente Inquéritos de Satisfação em que são 

avaliadas as opiniões e o grau de satisfação dos 

trabalhadores.  

 

 

 

77

77,5

78

78,5

79

79,5

80

Satisfação Total Grupo

Ano 2007

Ano 2008

ANo 2010



C O  N T E N U R  S.L   
Relatório de Responsabilidade Social Empresarial 

8 

 

A Contenur conseguiu reduzir 

em 0,7% o absentismo laboral 

desde 2009, apesar de a 

percentagem ter aumentado em 

2010. Em 2011 a Contenur 

conseguiu uma redução de 1% 

em relação a 2009. 

 

 

Indicadores Contenur 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488

490

492

494

496

498

500

502

Ano 2009
Ano 2010

Ano 2011

N.º Empregados

0

50000

100000

150000

Ano 2009
Ano 2010

Ano 2011

Investimento Anual/ Formação(euros)

0

2

4

6

8

10

12

14

Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011

Horas / Formação Empregado

0

1

2

3

4

5

6

Ja
n

Fe
v

M
ar

A
b

r

M
ai

o

Ju
n

Ju
l

A
go Se

t

O
u

t

N
o

v

D
ez

Ano 2009

Ano 2010

Ano 2011

Índice de Absentismo Laboral



C O  N T E N U R  S.L   
Relatório de Responsabilidade Social Empresarial 

9 

 

Indicadores Contenur 

Total Mensal Reuniões de Colaboradores Realizadas 
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Compromisso com a Qualidade e o 

Ambiente 

A Contenur estabeleceu um Sistema Integrado de Qualidade e Gestão Ambiental baseado nos requisitos 

das normas UNE-EN-ISO 9001 e UNE-EN-ISO 14001, sendo uma das primeiras empresas espanholas 

a implementar o sistema de gestão ambiental ISO 14000. A certificação do sistema em 2004 demonstra a 

eficiência desta implementação.  

 

A Nossa Política  

A Contenur empenha-se sempre no planeamento da sua atividade, assegurando a prevenção da 

poluição e a análise dos processos relevantes para melhorar e prevenir continuamente os problemas 

ambientais.  

 

Gerimos os resíduos gerados de forma responsável e reduzimos o 

consumo de recursos naturais, aplicando sempre as melhores técnicas 

disponíveis nas nossas instalações.  

A Contenur assume o compromisso de melhorar continuamente a eficácia 

do sistema integrado, promovendo as relações com os seus clientes, 

aumentando a competitividade, ganhando um maior prestígio no mercado e 

gerando assim benefícios para a comunidade.  

 

 

Acreditamos num Consumo Responsável  

A Contenur empenha-se sempre no planeamento da sua atividade, assegurando a prevenção da 

poluição e a análise dos processos relevantes para melhorar e prevenir continuamente os problemas 

ambientais.  

Gerimos os resíduos gerados de forma responsável e reduzimos o consumo de recursos naturais, 

aplicando sempre as melhores técnicas disponíveis nas nossas instalações.  

 

 

 Um dos nossos objetivos é reduzir o consumo de papel. Por exemplo, reutilizando aquele que 

pode ser usado novamente e imprimindo apenas o estritamente necessário. Adicionalmente, 

conseguimos o certificado FSC para o boletim de notícias, contribuindo deste modo para a 

eliminação do consumo de madeira proveniente de abates ilegais.  

 

 

Outra das nossas metas é contribuir para a redução do consumo de energia. Para tal, montámos sensores em todas as 

instalações de forma a evitar o consumo desnecessário de eletricidade quando não houver pessoas numa determinada 

zona.  
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No caso dos resíduos, a Contenur compromete-se a realizar uma separação 

correta dos resíduos produzidos. Cada resíduo é reciclado no contentor respetivo 

e os resíduos não perigosos não são colocados em contentores para os resíduos 

perigosos que possam ser produzidos no centro de produção.  

 

 

Na Contenur propusemo-nos a fazer uma utilização eficiente da água, realizando um controlo exaustivo das fugas 

que ocorram para assim evitarmos o desperdício.  

 

Ao Serviço da Qualidade 

Dispomos de um Departamento de Qualidade 

e Ambiente que se encarrega de implementar 

a política ambiental e de zelar pelo seu 

cumprimento. Todos os setores de atividade e 

processos da Contenur estão certificados em 

conformidade com a norma ISO 9001 e 9002. 

Acreditamos na qualidade dos nossos serviços.  

O nosso sistema de gestão permite-nos eliminar 

as atividades não produtivas, o que ajuda a 

otimizar a eficiência, traduzindo-se em poupança 

de tempo e custos. Também melhora a 

transparência comercial e garante que os 

nossos serviços satisfazem os critérios dos 

clientes.  

 

Produtos Certificados  

Os nossos produtos são fabricados segundo a 

regulamentação europeia aplicável em cada 

caso, conforme certificado pelos laboratórios e 

entidades europeias mais prestigiadas: TÜV, 

AENOR, LNE. 

 

Um dos indicadores que nos confirmam como uma 

empresa empreendedora e na vanguarda da 

inovação são os registos de propriedade 

intelectual mantidos desde a criação do 

Departamento de Desenvolvimento de Produto.  

 

 

Conseguimos registar 75 modelos de utilidade, uma patente de invenção, 

encontrando-se em tramitação mais cinco, 43 modelos industriais e 92 desenhos 

industriais próprios. 

 

Somos uma Empresa de Referência  

Pertencemos à Comissão Europeu de 

Normalização, além de estarmos 

representados no grupo de trabalho WG1 

“Waste containers” e em todos os subgrupos 

relativos a cada tipo de contentor. Participamos 

ativamente na elaboração de normas novas, 

bem como na revisão das já existentes, 

contribuindo com a nossa experiência. A 

Contenur pertence a associações prestigiadas 

como a ANAIP, ANEPMA, AMEC, FAMAD e 

PIGO, entre outras, além de participar em 

fóruns profissionais em Espanha, França ou 

Polónia.  
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Indicadores Contenur – Centro Fabril de Getafe  

 Consumo de Combustível  

  

Contenur conseguiu reduzir o consumo de combustível em 13, 5% desde 2010. 

  

Consumo de Eletricidade  

 

A Contenur conseguiu reduzir o consumo de eletricidade em 7,8% no centro de 

produção em relação a 2010. 

 

Consumo de Papel  
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A Contenur aumentou o 

consumo de papel em 

0,67% em relação a 

2010, no entanto 

diminuiu o consumo em 

11,51% em relação a 

2009. 
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 Consumo de Água  

 

 

 

Indicadores de Qualidade – Grupo Contenur  

 

 Número de Reclamações       Dias atraso  

 

 

 

Os nossos clientes confiam sempre na elevada qualidade e segurança dos nossos 

produtos, pois são as pedras angulares do nosso sucesso, parte integral do nosso 

legado e um reflexo fiel da filosofia empresarial da sociedade. 
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I+D+i: Na Vanguarda da Inovação 

 

A investigação, o desenvolvimento e a inovação foram e são a nossa alavanca de crescimento. A 

inovação permitiu-nos lançar as bases para o desenvolvimento de uma economia sustentável que nos 

tornou competitivos em mercados nacionais e internacionais.  

Dispomos de um departamento de I+D capaz de traduzir as necessidades do mercado atual e dos 

nossos clientes em especificações técnicas que satisfaçam as suas exigências.  

A Direção Comercial está encarregada de, juntamente com o nosso cliente, detetar as necessidades do 

mercado e de informar o departamento de desenvolvimento sobre a criação de um modelo de produto.  

 

 

O Responsável de Desenvolvimento elabora e planifica a conceção e o 

desenvolvimento do novo produto, além de comprovar e resolver qualquer 

ambiguidade ou imprecisão ocorrida durante o processo de criação.  

Adicionalmente são realizadas revisões formais do desenvolvimento em cada uma 

das etapas e o projeto é controlado para garantir que o produto final satisfaz as 

necessidades e os requisitos estabelecidos previamente pelo cliente.  

 

 

 

A Comissão de Desenvolvimento de Produto é composta por todas as áreas funcionais da empresa. 

Reúne-se mensalmente para descrever e examinar a atribuição de funções e responsabilidades de cada 

departamento.  

 

 

Avançamos no Design Ecológico  

Os princípios do design ecológico são integrados em todos os processos de desenvolvimento e fabrico 

de um produto. A Contenur concentra a sua atividade na inovação e na exploração de novos campos para 

integrar materiais reciclados na sua gama de produtos.  

  

Os nossos produtos são completamente recicláveis no fim da sua vida útil.  

A gama de produtos foi especialmente concebida para contribuir para a 

eficiência ecológica. A facilidade de empilhamento e a pouca embalagem 

necessária para o transporte contribuem significativamente para um 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

Por outro lado, a Contenur não utiliza em nenhum dos seus pigmentos metais pesados, cumprindo a 

legislação ambiental existente.  
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Acreditamos no Codesign  

 

O codesign é uma metodologia pela qual o fornecedor e o utilizador final concebem conjuntamente do 

início ao final um objeto ou serviço do qual beneficiarão os clientes ou utilizadores finais.  

O processo de criação conjunta permite ao cliente participar no processo criativo logo a partir da 

primeira etapa. Para tal são utilizadas ferramentas específicas que promovem a criatividade e a 

comunicação no interior do grupo de participantes selecionados.  

A Contenur e o BCD (Barcelona Centre de Disseny) utilizaram esta ferramenta para a conceção das 

novas papeleiras, dos novos modelos de contentores de carga lateral e para definir as 

funcionalidades desejadas pelos utilizadores nos contentores do futuro.  

 

 

Incorporamos os novos sistemas nos nossos produtos para 

melhorar o ambiente e a qualidade das nossas localidades  

 

A nossa vasta gama de produtos permite-nos instalar o produto adequado no ambiente pretendido. Os 

produtos são altamente funcionais, possuem um design atraente e são criados para aumentar a eficácia e 

a rapidez da recolha de resíduos e a limpeza. São produtos muito resistentes a agressões e a sua 

utilização é prática e simples.  

 

 

Dispomos de contentores para a reciclagem de óleo doméstico, um resíduo 

altamente poluente e muito presente na nossa sociedade.  

 

 

 

 

O nosso biocontentor foi desenvolvido especificamente para a produção de 

composto de utilização doméstica, aproveitando os resíduos orgânicos do lar e os 

resíduos vegetais de colheitas ou florestas (folhas, ramos, plantas, etc.) e assim 

contribuir para a melhoria do nosso solo: mais fértil e com mais qualidade.  

 

 

 

A acessibilidade é uma das nossas preocupações constantes. O departamento 

de desenvolvimento concentra todas as suas ações na criação de contentores 

novos que melhorem a ergonomia na perspetiva do utilizador. Produtos 

universais adaptados a pessoas com mobilidade reduzida e mais bem integrados 

na via pública.  
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Concebemos e fabricamos contentores enterrados para preservar zonas 

históricas em que a contentorização tradicional não é possível por causa do seu 

traçado que impossibilita este tipo de recolha.  

 

 

 

 

O sistema de controlo de acesso possibilita, através de um cartão de 

proximidade RFID, o depósito dos sacos de resíduos nos coletores unicamente 

aos utilizadores que disponham deste cartão e que tenham sido registados 

previamente.  

Sistema de controlo do enchimento, cuja principal finalidade é bloquear o 

acesso ao coletor quando o contentor estiver cheio para evitar entupimentos.  

 

 

 

 

 

Com os nossos contentores de grande volume facilitamos o manuseamento e a 

utilização do contentor pelo operador, contribuindo para um trabalho menos 

fatigante e para melhorar a ergonomia do trabalhador.  

 

 

 

 

 

 

Na perspetiva do utilizador, equipamos os nossos contentores com patins de 

apoio, asas integradas e pedal de abertura da tampa para uma maior 

acessibilidade e menor poluição acústica, graças à uma emissão sonora reduzida. 

Tornamos a cidade um lugar mais silencioso.  

 

 

 

 

A utilização de uma tecnologia de fabrico não contaminante, a conceção de 

produtos destinados a reduzir o impacto ambiental, a acessibilidade para todos e 

a possibilidade de reciclagem dos produtos demonstram a nossa preocupação pelas 

condições ambientais. 
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Colaborações Externas  

Colaboramos com universidades prestigiadas no desenvolvimento de mecanismos inovadores para 

pormos à disposição dos nossos clientes as melhores soluções.  

 

 

Trabalhamos com a Universidade de Saragoça e graças ao seu 

departamento de Engenharia Mecânica, realizamos ensaios para a 

modelização de contentores com software de simulação e fluxo nos 

contentores. Além disso, mantemos uma estreita colaboração com 

o Centro Tecnológico AiTiip para a realização de projetos de 

investigação e desenvolvimento de novas soluções.  

 

 

Tanto a Contenur como as universidades e centros tecnológicos com os quais 

trabalha consideram que a partir da inovação e do desenvolvimento é preciso 

chegar à investigação para assim continuar a melhorar a produtividade e a 

competitividade no âmbito industrial. 

 

 

Formação em Escolas Profissionais  

 

A Contenur mantém um contacto regular com as principais escolas profissionais de negócios e de 

engenharia em toda a Espanha. Além da Universidade de Saragoça que nos ajuda na investigação e no 

desenvolvimento dos novos produtos, também a Universidade Politécnica de Madrid, com o seu 

Departamento de Química Industrial e Polímeros, a Universidade Carlos III de Getafe e a Universidade 

Europeia de Madrid, nos apoiam na inovação e no desenvolvimento tecnológico.  

 

 

Realizamos encontros e reuniões informativas com os 

estudantes, a quem posteriormente são oferecidos estágios 

remunerados na empresa. Desde há mais de 10 anos que a 

Contenur se associa a estas Escolas de Engenharia para se 

manter atualizada com ideias e soluções novas.  

 

 

Na Contenur acreditamos que o contacto permanente com pessoas jovens e 

inovadoras é uma oportunidade de renovação e atualização. 

 



C O  N T E N U R  S.L   
Relatório de Responsabilidade Social Empresarial 

18 

 

 

A Prevenção de Riscos Profissionais: Um 

Trabalho de TODOS 

A prevenção de riscos profissionais é um objetivo permanente e prioritário da Contenur, tanto pelo seu 

conteúdo social e humano, como pelo seu contributo para a eficiência empresarial.  

A Política de Prevenção de Riscos Profissionais da Contenur reflete o elevado grau de empenho da 

direção e o envolvimento de todos em matéria de prevenção.  

 

A Nossa Política 

 

Acreditamos numa gestão integrada da Prevenção, sendo cada chefia 

responsável pela segurança da sua área e cada trabalhador responsável 

junto da sua chefia pelas ações que afetem a sua segurança.  

A Contenur tem e aplica uma política de prevenção de riscos 

profissionais. A direção tem consciência de que todos os acidentes 

podem ser evitados. Para isso são identificados e avaliados os riscos das 

atividades de trabalho através de um controlo adequado das instalações e 

das operações.  

Somos uma empresa comprometida com a legislação, pelo que exigimos 

o respeito e o cumprimento rigoroso das normas para criar um centro 

de trabalho seguro onde desenvolver a nossa atividade profissional.  

 

 

O Nosso OBJETIVO: Centros de Trabalho Ergonómicos e 

Seguros  

 A Contenur dispõe de recursos materiais e humanos para a melhoria das instalações e o 

desenvolvimento da atividade preventiva, de ações destinadas à melhoria das condições de trabalho e à 

redução da sinistralidade nos centros. A aposta mais forte da nossa empresa em matéria de ergonomia e 

segurança profissional consistiu na automatização do processo produtivo no centro de trabalho.  

A Contenur melhorou a sinalização as instalações, delimitando as vias de evacuação e os equipamentos 

de extinção de incêndios, indicando também os equipamentos de proteção necessários em cada posto de 

trabalho.  

 

 

Reduzimos os níveis de ruído no interior das nossas instalações para evitar 

que o trabalhador fique exposto a um nível excessivo de poluição acústica que 

afete a sua concentração no trabalho.   
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A equipa de riscos profissionais levou a cabo a adequação dos veículos nos postos de trabalho onde 

foram detetados riscos, instalando sistemas de extração permanente de ar para garantir uma renovação 

completa e constante da atmosfera no interior do habitáculo sem a acumulação de agentes nocivos para a 

saúde do trabalhador.  

 

Dispomos de equipamentos mecânicos para realizar os trabalhos na máquina e 

reduzir para metade a quantidade de movimentos repetitivos e manipulações manuais 

que o operário tem de realizar.  

Alertamos os nossos empregados sobre a importância da ergonomia no trabalho e 

os transtornos musculoesqueléticos que podem sofrer em consequência de 

movimentos repetitivos, trabalhos prolongados de pé ou sentados e manuseamento 

de cargas pesadas em posições prejudiciais para a saúde.  

 

 

 

Na Contenur há um total de 5 centros certificados com a norma OHSAS 18001. O objetivo para 2012 é 

certificar os restantes centros de trabalho, um total de 17. Apesar de ser um objetivo ambicioso, tanto a 

direção da empresa como o Departamento de Riscos Profissionais estabeleceram como data final 

para esta certificação de todos os centros de trabalho o ano de 2013.  

 

Perseguimos um Fim:  

“TODOS OS INCIDENTES PODEM SER EVITADOS”  

A Contenur investiga todos os incidentes tanto com danos pessoais como materiais, sendo definidas 

para todos ações corretivas adequadas para a redução e/ou eliminação do fator ou risco.  

 

 Concentramo-nos na identificação das causas que originaram o incidente e 

na procura de soluções, tentando sempre que o acidente não se torne a repetir.  

Fruto do esforço e de todas as ações empreendidas, a Contenur experimentou 

uma diminuição drástica do número de acidentes sofridos pelos seus 

trabalhadores. Durante 2010 melhorámos os canais de comunicação entre a 

direção e o empregado, além de termos investido mais 8% em formação 

profissional para os nossos empregados.  

  

Criar um lugar seguro de trabalho implica, além do esforço e do envolvimento de TODOS, levar a 

cabo uma boa comunicação entre a direção e o empregado.  

 

Aspiramos… 

 
A meta da Contenur vai muito mais além: não basta ter alcançado um bom 

ambiente de trabalho e uma baixa sinistralidade, pois ambos os objetivos 

podem ser melhorados. 
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Planos de Formação Contínua em PRP  

A Contenur dispõe de trabalhadores devidamente qualificados para agirem como recursos preventivos 

nos casos em que a sua presença seja considerada necessária. Levamos a cabo planos periódicos de 

formação contínua para prevenir os riscos na segurança e na saúde dos trabalhadores. 

  

Acreditamos nos valores de uma formação regulamentar para 

capacitar os nossos trabalhadores em matéria de prevenção de riscos 

profissionais. Para tal, instituições especializadas encarregam-se de 

proporcionar formação com 50 horas de duração, para além dos 

programas de formação específicos em função dos requisitos exigidos 

por cada posto de trabalho.  

 

Os nossos planos de formação são elaborados anualmente pelo departamento de RH e 

aprovados pela DIREÇÃO GERAL do Grupo. O Departamento de RH inclui no Plano de 

Formação Geral da empresa planos específicos por centro de trabalho em matéria de 

Prevenção de Riscos Profissionais (PRP). 

 

Uma Comunicação Ativa  

 

A Contenur estabelece canais de comunicação entre trabalhadores e responsáveis de forma a haver 

sempre um conhecimento completo das preocupações e necessidades detetadas entre os empregados.  

 

A campanha “Ideias Concretas de Melhoria” é um espaço de participação que 

permite motivar o pessoal e desenvolver o seu sentido de pertença ao Grupo 

Contenur. As ideias devem ser concretas, originais e devem permitir obter 

melhorias nos processos produtivos, condições de trabalho, qualidade do produto 

e no ambiente.  

 

 

Dispomos de um calendário verde onde são mostrados os dias 

decorridos sem acidente com baixa na empresa. Em 2010 foram 

alcançados 297 dias.  

 

 

Estas ferramentas possibilitam uma comunicação ativa e são uma forma de todos 

participarem nos progressos e resultados alcançados. 
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A Contenur conseguiu reduzir 

em 56% o número absoluto de 

acidentes desde 2008 apesar de 

o quadro da empresa ter 

aumentado durante 2010 em 

18% em relação a 2008. 

 

 Indicadores Contenur – Grupo Contenur  
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