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SERVIÇOS DE TRANSPORTE
AMBIGROUP aumenta capacidade
para 300 mil ton/ano
REABILITAÇÃO
Várias obras de demolição
e reconversão industrial e urbana em curso

NOVOS PROCESSOS INSTALADOS
NO ECOPARQUE DO SEIXAL

AMBIGROUP mais eficiente
na reciclagem de metais
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INFORMAÇÃO DE ABERTURA
EDITORIAL
Num período em que a economia cresce, mas a passo de caracol e há setores onde a estagnação ainda é evidente, como o
caso da construção em Portugal,
há que encontrar alternativas
sustentáveis. A reabilitação, quer
urbana quer industrial, tem-se
mostrado como um caminho
viável e necessário.
Muitos são os edifícios e unidades industriais que se tornaram
obsoletos quer pela extinção
das atividades que suportavam,
quer pela desadequação às
necessidades modernas. A reconversão destas unidades ou
estruturas em espaços arquitetónicos enquadrados e aptos a
albergarem novos modelos de
negócio, novas atividades ou
novas necessidades habitacionais é por isso uma maisvalia a
considerar. Construir de raiz é
sempre mais dispendioso e espaços desajustados existem por
demais. A requalificação permite reenquadrar os espaços mantendo os traços originais em harmonia com a cultura e a história
locais.
A experiência do AMBIGROUP
é já extensa com dezenas de
obras de reconversão levadas a
cabo quer para utilização própria, quer para albergarem novas
empresas, comércio ou serviços.
O nosso portfolio em demolições urbanas e industriais para
reconversão dos espaços é, de
facto, notável mas agora vamos
muito mais além ao realizarmos
também a reconstrução propriamente dita. Enquanto isto,
não esquecemos o cerne da
nossa atividade e continuamos
a investir em modernização dos
nossos processos de reciclagem.
João Carlos de Além

RECIFEMETAL
ESPAÑA membro
da AEDED
Associação espanhola de empresas de demolições
estabelece protocolos para a acreditação
das empresas desta especialidade.

A

Recifemetal Espanha tornou-me
membro da AEDED, Associação
Espanhola de Empresas de Demolições. A AEDED tem como objetivo
o reconhecimento expresso da ativiade
de demolição. Estabelece, por isso, protocolos para a acreditação das empresas
especializadas nesta atividade e promove
a colaboração de todos os agentes relacionados.
A Recifemetal España é um dos principais
players do setor das demolições e des-

mantelamentos industriais em Espanha,
contando com uma experiência de 22
anos na atividade naquele país. Recorde-se
que ainda recentemente a empresa terminou uma série de obras de grande envergadura como foi o caso da Central Térmica
de Pasajes que envolveu grande parte dos
meios e corpo técnico da empresa.
Com um portfolio notável na área dos
desmantelamentos, a empresa tem vindo a ser solicitada para projetos cada vez
mais exigentes tecnicamente.
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AMBIGROUP é a escolha da Motofil para a gestão de resíduos

Empresa que desenvolve soluções de engenharia robótica tem grandes preocupações ambientais

“Temos uma relação
de confiança”

Na Motofil Robotics existem pequenos ecopontos distribuídos pelas
instalações permitindo uma melhor separação de resíduos na origem.
Os resíduos resultantes dos processos produtivos são então levados para
o ecoponto principal da unidade, o qual fica ao encargo da AMBIGROUP Resíduos.

A

Ambinews esteve com um dos parceiros da AMBIGROUP Resíduos em
Aveiro. A visita à Motofil Robotics
permitiu conhecer como se processa o
sistema de gestão de resíduos naquela empresa que escolheu a AMBIGROUP como
principal gestora.
A Motofil Robotics desenvolve soluções de
engenharia na área da robótica, máquinas
e equipamentos ajustáveis às necessidades
dos seus Clientes. De acordo com Eliana
Duarte do Dept. de Qualidade, Ambiente e
Segurança da Motofil, aquela unidade trabalha muito para o setor automóvel “com
soluções muito específicas onde tentamos integrar o nosso know how para
fazer o projeto, a fabricação dos componentes, a montagem das máquinas, os
programas de automação, montagem
no cliente, e posterior manutenção”.
A produção de resíduos é uma inevitabilidade dos processos produtivos da Motofil.

No entanto, sendo esta empresa certificada
pelas normas ISO 9001, ISO14001 e OHSAS
18001 as preocupações com a qualidade e
ambiente são evidentes: “tentamos dar o
melhor encaminhamento possível aos
resíduos privilegiando a reciclagem e
a reutilização, fazemos a separação em
fábrica, damos formação aos colaboradores orientando toda a equipa para a
separação de resíduos”, constata Eliana.
De facto, ao longo da nossa visita foi possível encontrar ecopontos nos mais variados
locais. Resíduos como a sucata de oxi-corte e a limalha, resíduos perigosos, cabos e
componentes elétricos, lamas de etar e outros resíduos equiparados a urbanos como
o papel e cartão, que resultam da atividade
da fábrica são separados na origem e depois enviados para o ecoparque existente
no interior das instalações. É aqui onde se
sustenta a parceria com a AMBIGROUP Resíduos, efetuando a recolha dos contentores

cheios e a reposição por outros vazios. Os
resíduos são então encaminhados a destino
final em condições ambientalmente seguras.
“Quando vim para a Motofil, a gestão de
resíduos não era global, fizemos uma lista de resíduos, consultamos propostas a
várias empresas e surgiu aí a oportunidade de trabalharmos com a AMBIGROUP.
Os valores eram competitivos e iniciamos uma boa relação comercial que se
tem vindo a tornar cada vez mais sólida”,
esclarece Eliana. Hoje, sempre que possível,
a Motofil trabalha com a AMBIGROUP Resíduos mesmo em cargas pontuais de resíduos produzidos em menor quantidade.
“Trata-se de uma parceria que tem funcionado muito bem, quer pela empresa
quer pelas pessoas que vão dando a cara
por ela. Temos uma relação de confiança”, conclui a técnica.

Resíduos como sucatas, cabos e componentes elétricos, resíduos perigosos e resíduos banais como o papel e cartão depositados
no ecoponto da Motofil são recolhidos pela AMBIGROUP Resíduos e transportados para as suas unidades de tratamento e reciclagem.
Nestas procede-se ao respetivo tratamento, reciclagem e/ou valorização energética destes “novos recursos” permitindo a sua reintrodução
no ciclo económico e evitando o consumo excessivo dos recursos naturais, no fundo, viabiliza-se a economia circular.
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ECOPARQUE do Seixal - AMBIGROUP investe na modernização dos processos de separação

Novas linhas de processamento de metais foram introduzidas na unidade de reciclagem

Tecnologia aplicada permitiu
aumentar a eficiência em 30%

Sistema de separação de metais por via correntes de Foucault

A área do plástico terá
também uma nova
unidade de separação
por densidades
Sistema de separação de metais por via sensores de Raio X de transmissão

A tecnologia aplicada
no fluxo dos metais
permitiu evitar
o envio para o exterior
de determinados
componentes
que não eram passíveis
de reciclagem.

A

criação/ampliação do Ecoparque
do AMBIGROUP no Seixal em 2012
representou para o Grupo um salto
qualitativo no que respeita a inovação tecnológica e eficiência produtiva em matéria
de processamento de resíduos, nomeadamente no que toca ao fluxo dos metais.
O espaço, que já continha duas unidades
de reciclagem, uma de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)
e outra de plástico, viu serem instaladas
diversas naves industriais equipadas com
modernas metodologias de reciclagem.
A tecnologia de fragmentação e de separação aplicada no fluxo dos metais permitiu ao Grupo aumentar em cerca de 30 por
cento a eficiência de reciclagem evitando
o envio para o exterior de determinados
componentes metálicos que, devido à
complexidade da sua composição, não
eram passíveis de reciclagem.
Com um investimento aplicado recentemente de vários milhões de euros, a área
de processamento de metais no Ecoparque do AMBIGROUP do Seixal é agora
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constituída por cinco sistemas diferentes
de separação: Fragmentação; Correntes de
Foucault; Flutuação de metais; Sistema de
Sensor de Raio X de Transmissão; fragmentação de finos e separação em mesas densimétricas. Tratam-se dos mais modernos
processos de processamento de metais
existentes ao nível europeu.
Para além de se aumentar significativamente o volume de material processado
foi o passo qualitativo que mais marcou
o Grupo possibilitando uma valorização
superior e melhor conformidade com os
padrões exigidos pelo mercado atual da
transformação.
A projeção deste novo modelo de reciclagem trouxe vários benefícios associados,
nomeadamente de impacto ambiental,
com o aumento da qualidade da matéria reciclada que por sua vez permite a
redução do consumo de recursos naturais.
Mas também de impacto económico, na
medida em que representa um estímulo
à criatividade na redução de custos e fomenta a criação de emprego.

AMBIGROUP INSTALA NOVA UNIDADE
DE RECICLAGEM DE PLÁSTICO
NO ECOPARQUE DO SEIXAL
O AMBIGROUP está a criar um novo espaço para separação e reciclagem de plástico,
nomeadamente misturas mais complexas
provenientes dos frigoríficos, máquinas de
lavar e pequenos eletrodomésticos onde a
predominância reside sobretudo nos tipos
de plástico PS, ABS, PP e também PVC.

Sistema de separação de metais por densidades

As novas linhas que irão processar também plásticos mistos provenientes de recolha seletiva, consistem em métodos de
separação através de flutuação em meios
densos.
O AMBIGROUP tem atualmente duas unidades de processamento de plástico. Uma
delas dedicada à separação e granulação
de plásticos rígidos, localizada no Ecoparque do Seixal e a outra dedicada à extrusão de plásticos flexíveis, localizada na
Chamusca.

Sistema de fragmentação e de separação densimétrica
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Grupo mais eficiente e com maior capacidade

AMBIGROUP pode transportar
300 mil toneladas/ano
Aumento da frota é justificado pelo crescimento da procura de serviços
do Grupo quer na área dos resíduos, quer na área das demolições.

C

om o objetivo de responder prontamente às necessidades de transporte dos seus Clientes, o AMBIGROUP
aumentou este ano a sua capacidade com
a aquisição de novos meios. Seis tratores,
três pisos móveis e novos basculantes vieram juntar-se à já extensa frota detida pela
empresa que neste momento consegue
perfazer 300.000 ton/ano de capacidade de
transporte.
O aumento desta capacidade é justificado pela crescente procura dos serviços do
AMBIGROUP nas áreas dos resíduos, demolições e reciclagem.
A frota do Grupo ascente a centena e meia
de viaturas que diariamente percorrem as
estradas da Península Ibérica transportando resíduos, equipamentos e produtos.
A gestão de tráfego é efetuada a partir de
comandos centrais a sul, centro e norte do
país, havendo ainda um gestor dedicado ao
tráfego internacional.

Reparação de molas | Desempeno de chassis
Fabrico e reparação de caixas de carga basculantes

Urbanização da Carambancha Lote 13 - 2580-461 Carregado
Tel.:263850220 | Fax.: 263850229 | E-mail: geral@molavide.pt | www.molavide.pt
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CONSTRUÇÃO - Unidade de gestão de resíduos de Albergaria irá passar para Aveiro

AMBIGROUP com nova unidade

AMBIGROUP reabilita parte do Palácio Marquês de Tomar

Requalificação do Palácio Marquês de Tomar

O novo parque industrial tem uma área de quatro hectares. A maior parte
do espaço está destinado ao tratamento de resíduos, mas uma unidade
de produtos de reaproveitamento também será instalada.

O

AMBIGROUP está a reabilitar o espaço
industrial que pertenceu outrora à Cerâmica Campos em Aveiro. Este projeto

conta com quatro hectares de área e irá albergar as novas instalações do AMBIGROUP Resí-

duos naquela zona. A unidade de Albergaria
a Velha será transferida para este recinto que
terá melhores condições de armazenamento
e tratamento de resíduos, face ao aumento do
volume de negócios atingido na zona norte do

país. O espaço terá ainda uma unidade dedicada à comercialização de produtos siderúrgicos
e produtos de reaproveitamento, assim como
equipamentos industriais usados, área em franca espansão no seio do AMBIGROUP.
Construção de ecoparque na TAP

Futuras instalações do AMBIGROUP em Aveiro.
Para além da atividade da gestão de resíduos, o espaço
também irá ter um armazém de venda de produtos
siderúrgicos e equipamentos usados

AMBIGROUP RESÍDUOS É PME EXCELÊNCIA 2015

A

AMBIGROUP RESÍDUOS SA foi novamente distinguida com estatuto
PME Excelência 2015. Mesmo numa
conjuntura económica nacional difícil esta
empresa do Grupo AMBIGROUP alcançou
bons desempenhos económico-financeiros
e de gestão no exercício de 2014.
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Este estatuto é atribuído anualmente pelo
IAPMEI numa parceria com o Turismo de
Portugal e uma série de bancos nacionais
para distinguir pequenas e médias empresas que cumpram uma série de critérios
económico-financeiros.

Reconversão vs. construção
O
AMBIGROUP está a levar a cabo o projeto de demolição parcial e contenção
do Corpo B do Palácio Marquês de Tomar, na rua do Grémio Lusitano, em Lisboa.

Trata-se de um Palácio construído na segunda
metade do séc. XIX, que serviu de residência de
António Bernardo da Costa Cabral, 1º marquês
de Tomar. Em 1970 foi adquirido pela Câmara
Municipal de Lisboa e em 1973 foi nele instalado a Hemeroteca. Atualmente o edifício pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os trabalhos de requalificação a realizar pelo
AMBIGROUP passam pelo desmonte da cobertura e da estrutura interior do edifício preservando, e protegendo o teto, pavimento
e paredes do piso dois. Os alinhamentos das
paredes exteriores, de fachada e meeiras entre
corpos, serão também preservados. O processo de demolição prevê todos os meios auxiliares que permitem assegurar a estabilidade dos
elementos a manter. A obra contempla ainda
a reutilização de alguns materiais e produtos

provenientes da demolição.

Outro dos projetos de construção do
AMBIGROUP - este terminado recentemente
- consistiu na edificação de uma cobertura/
armazém no interior das instalações da TAP.
A estrutura tem como objetivo albergar um
ecoparque de resíduos dotado de meios
e condições para o respetivo acondicionamento de resíduos e reposição de contentores. De referir que o AMBIGROUP é também
gestor de resíduos da TAP.
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DEMOLIÇÕES - Trabalhos de reconversão de edifício industrial em Lisboa

DESMANTELAMENTO - Operações de desmontagem de substações da EDP

Operações de demolição
a bom ritmo

O

O AMBIGROUP tem ganho grande reconhecimento no mercado
da reabilitação industrial. Entretando outras obras decorrem em simultâneo.
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AMBIGROUP está a executar a demolição parcial com contenção
de fachada para a reconversão do
edifício destinado a serviços e escritórios,
no gaveto da Rua D. Luís I com o Boqueirão
do Duro, na freguesia da Misericórdia, em
Lisboa, para a Fidelidade – Property Europe,
S.A..
Trata-se de um edifício que originalmente
foi construído para alojar uma instalação
fabril de componentes industriais para o
ramo automóvel, tendo sido construído no
início do século passado. O edifício está im-

plantado num lote com aproximadamente
3 650m2 de área, tendo sido alvo de inúmeras alterações ao longo dos anos, incluindo uma reconstrução em 1909, alterações
entre 1941 e 1949, com a introdução de
alguns elementos arquitectónicos, tal como
mezaninos, escadas metálicas e demais elementos que beneficiariam as instalações,
adequando-as às exigências do ramo industrial.
Os trabalhos que já vão adiantados incluem
a demolição integral dos elementos arquitectónicos no interior do edifício, preser-

vando apenas a construção pré-existente,
apesar de lhe ser também removida a cobertura.
Em Coimbra, decorreram recentemente as
operações de desmantelamento, transporte e tratamento final de resíduos de instalações da EDP Distribuição, nomeadamente,
do posto de corte seccionamento de Santa
Clara. Ao AMBIGROUP foi ainda adjudicado
o desmantelamento da subestação de Tavira, posto de corte e seccionamento do
Lousal e posto de corte e seccionamento
de Eurominas.
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CONTACTOS AMBIGROUP
AMBIGROUP RESÍDUOS SA
(Sede e Unidade de Lisboa):
Ed. AMBIGROUP, Rua Quinta das Lamas,
1679-013 Pontinha, Odivelas
 +351 217 107 030 | +351 217 107 038
@: residuos@AMBIGROUP.com
@: lisboa@AMBIGROUP.com
(Unidade de Aveiro):
Parque Industrial de Albergaria
a Velha, Arruamento E - 3850 Albergaria a Velha
 +351 234 520 150 | +351 234 520 159
@: aveiro@AMBIGROUP.com

(Unidade de Beja):
Parque Ambiental da AMALGA,
Apartado 6040, 7801-908 Beja
 +351 284 329 880 | +351 284 331 068
@: beja@AMBIGROUP.com
(Unidade de Faro):
Estrada Nac. 125 km 96.7
Caixa Postal 641 - Arneiro, 8005-412 Faro
 +351 289 896 720 |  +351 289 896 729
@: faro@AMBIGROUP.com
(Unidade de Peças Auto Usadas):
Estrada Municipal da Mourisca, Quinta Vale da Rosa,
Armazém 1, 2910 Setúbal
 +351 265 701 000 |  +351 265 701 009
@: pecas@AMBIGROUP.com
AMBIGROUP DEMOLIÇÕES SA
Ed. AMBIGROUP, Rua Quinta das Lamas,
1679-013 Pontinha, Odivelas
 +351 217 121 910 | +351 217 121 918
@: demolicoes@AMBIGROUP.com

E

ncontram-se praticamente concluídos
os trabalhos de demolição da Fábrica
da SOLVAY Portugal, na Póvoa de Santa Iria, no âmbito da reconversão daquele
importante espaço industrial. Ao longo de
vários meses foram demolidas as estruturas
de betão armado e equipamentos obsoletos, dando lugar a um amplo espaço que
poderá agora ser direcionado para outros
fins.
A obra, que decorreu dentro dos mais exigentes parâmetros de segurança e ambiente, incluiu a demolição de duas chaminés
com cerca de 60 metros e diversas estru-

turas com alturas superiores a 40 metros,
transfigurou assim a frente ribeirinha do
Tejo nesse local, facto já notado pela população da Póvoa de Santa Iria.
Refira-se ainda que mais de 95% dos resíduos produzidos foram valorizados ou reciclados, fruto das metodologias selecionadas para a demolição do empreendimento
industrial.
A AMBIGROUP Demolições irá agora manter uma pequena equipa na SOLVAY Portugal, que efetuará os desmantelamentos de
precisão necessários ao términus da reconversão daquele importante polo industrial.

(Sede e Estaleiro de Equipamentos)
Edifício Além, EN 115 - km 65,2 2630-058 Arranhó
 +351 219 687 430 |  +351 219 687 440
AMBIGROUP RECICLAGEM SA
Rua Eugénio dos Santos, n.º1 Pinhal de Frades,
Casal do Marco - 2840-185 Arrentela, Seixal
 +351 212 269 900 |  +351 212 269 907
@: reciclagem@AMBIGROUP.com
(Unidade da Chamusca)
Estrada do Relvão, Casal do Relvão E. M. 1375 Lotes 1 2, Casal do Relvão -2140 - 671 Carregueira, Chamusca
 +351 249 741 129 |  +351 249 741 175
INCOFERRO SA
Edifício Além, EN 115 - km 65,2 2630-058 Arranhó
 +351 219 687 430 |  +351 219 687 440
@: incoferro@AMBIGROUP.com
RECIFEMETAL ESPAÑA SL
C/Capitan Mendizabal, 20-1ºc 48980 Santurtzi Vizcaya
 0034944625194 |  0034944835162
@: recifemetal.espana@AMBIGROUP.com

Nota: Isento de Registo na ERC ao abrigo do decreto regulamentar 8/99 de 9/6 art. 12º nº 1 A | Textos escritos ao abrigo do novo acordo ortográfico

(Unidade de Setúbal):
Parque Industrial da Mitrena,
lote 76, 2910-738 Setúbal;
 +351 265 709 630 |  +351 265 709 639
@: setubal@AMBIGROUP.com

