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DESMANTE LAM EN TO N O P O R TO
DE GIJÓ N, ES PA N H A
Desmantelamento
A capacidade de investimento em
tecnologias e equipamentos mais
eficazes e adequados ao perfil de
cada obra tem levado o Ambigroup a
ganhar grande prestígio em trabalhos
de demolição em Espanha. É o caso
do desmantelamento de um pórtico
marítimo com 70 metros de altura.

Demolição
Está a terminar a demolição da Central
Térmica de Puertollano. Ao longo de
dois anos a obra que envolveu grande
parte dos meios técnicos do Ambigroup
em Espanha foi realizada com recurso
a técnicas de demolição em altura,
implosões e obrigou à gestão de mais
de 60 mil toneladas de resíduos.

Logística
O crescimento do Ambigroup na área
da gestão de resíduos com a cada
vez maior procura dos seus serviços
por parte dos clientes tem obrigado
a um consequente aumento das
condições logísticas, armazenamento e
transporte.

Resíduos
A legislação ambiental está em
constante adaptação às novas
realidades. As exigências e os
requisitos que se impõem às empresas
são cada vez maiores. Neste sentido o
Ambigroup promoveu diversas ações
de esclarecimento por forma a dotar os
seus parceiros de conhecimento sobre
os novos procedimentos legais.

Reciclagem
Um novo investimento na área da
reciclagem de frigoríficos irá dotar o
Ambigroup de maior capacidade e
maior eficiência neste setor.
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DE M OL IÇ ÃO DA C ENTR AL
T É RM IC A DE PUER TOLLANO
A obra que envolveu grande parte dos meios do Ambigroup em Espanha,
ao longo de quase dois anos, está na fase final.
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As operações de desmantelamento têm vindo a ser
realizadas com recurso a técnicas que menores riscos
apresentam, tendo em conta a especificade das
estruturas a demolir. A obra envolveu ainda a gestão e
tratamento de 30 mil toneladas de resíduos metálicos,
1000 toneladas de resíduos industriais banais e 30 mil
m3 de betão triturado e aplicado no local.

V

árias estruturas metálicas e de betão armado, torres de refrigeração e todos os
edifícios que constituíam o complexo da
Central Térmica de Puertollano (Ciudad Real) em
Espanha foram ou estão a ser demolidos pelo
Ambigroup.
Esta central térmica do tipo gasificação integrada em ciclo combinado foi criada em 1996 pela
empresa Elcogas e tinha uma potência instalada
de 335MW. Em 2014, a unidade de produção de
energia sofreu graves prejuízos motivados em
grande parte por mudanças nos subsídios para
o consumo de carvão e acabou mesmo por encerrar atividade em janeiro de 2016, tendo sido
decidido o desmantelamento integral da fábrica.
De entre várias empresas concorrentes espanholas e outras internacionais, o Ambigroup acabaria por ganhar a empreitada de demolição com a
melhor proposta não só de preço como de execução técnica.
Os trabalhos que têm vindo a ser realizados ao
longo de quase dois anos com recurso a meios e
técnicas de demolição que satisfazem os mais exigentes padrões de segurança e de sustentabilidade estão agora aproximaram-se da sua conclusão.
A especificidade da obra, quer pela sua dimensão, quer pelas características das estruturas a
demolir levou ao recurso de técnicas específicas
de demolição em altura, implosão de estruturas
de betão armado, corte de peças a oxi-corte e extração com grua, corte mecanizado, separação de
resíduos e encaminhamento para reciclagem.
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Desmantelamento
de Pór tico com 70
metros de altura

A

setenta metros de altura teve lugar o desmantelamento de um pórtico do porto de Gijón nas Astúrias, em Espanha. O pórtico, com capacidade de
50 toneladas, deixou de reunir as condições de segurança
exigidas para carga e descarga dos navios após o embate
de uma embarcação na sua estrutura, tendo esta ficado
danificada.
O know how na realização de obras de desmantelamentos
em altura foi fator determinante para o Porto de Gijón na
adjudicação da empreitada ao Ambigroup.
O plano de trabalhos da obra obrigrou a um estudo cuidado e cálculo minucioso da distribuição do peso das peças
que compunham a estrutura metálica, permitindo o corte
em pedaços através de oxi-corte e extração dos elementos com grua.
Esta obra é marcada também pela estreia da grua Liebherr
LR1500 com capacidade de 500 toneladas e 128 metros de
altura, recentemente adquirida pelo Ambigroup. A aquisição deste novo equipamento dota a empresa de maior
capacidade operacional em obras de desmantelamento
em altura.

A especificidade da obra de desmantelamento do
pórtico metálico obrigou a um estudo minucioso
sobre as peças a desmontar por forma a garantir a
estabilidade de toda a estrutura.
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Desmantelamento
em central térmica
da EDP nas Astúrias

Recolha e tratamento
de resíduos de aerogeradores
em Proença-a-Nova

O Ambigroup está a efetuar
o desmantelamento de um
recipitador eletroestático na
central termoelétrica Soto de
Ribera, nas Astúrias para a
EDP.
A central de produção de
energia elétrica que ainda
funciona a carvão está a reconverter alguns dos seus
grupos, pelo que adjudicou
ao Ambigroup o respetivo
desmantelamento.
No local, o corpo técnico do
Ambigroup tem efetuado a
remoção do isolamento dos
equipamentos permitindo o
corte e extração de peças com
apoio de grua de 100 toneladas e grua de 500 toneladas.

Foram concluídas recentemente as operações de recolha e tratamento de dez
aerogeradores do parque
eólico de Proença-a-Nova.
Os moinhos de 60 metros
de altura chegaram ao fim
do seu tempo de vida e foram substituídos por outros
mais eficientes.
A Ambigroup Demolições
levou a cabo os trabalhos
de corte, transporte e tratamento dos resíduos gerados no desmantelamento.

Desmantelamento
em Mangualde para a Sonae
A Ambigroup Demolições
efetuou o desmantelamento
de uma série de equipamentos metálicos e a demolição
dos respetivos maciços de
betão de suporte às estruturas, assim como a regularização do solo, numa unidade
da SONAE em Mangualde. A
obra foi adjudicada à Ambigroup após um incêndio no
final de 2017 naquelas instalações.

Novo equipamento
de demolição
A Ambigroup Demolições adquiriu
mais um equipamento pesado que
permitirá uma maior capacidade
de demolição. Trata-se de uma giratória Hitachi equipada com braço de 35 metros de alcance que
pode acoplar tesoura de ferro ou
tesoura de betão.
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AMBI GROUP AUMENTA
F ROTA PESADA

O crescimento da Ambigroup na área dos resíduos
tem sido notável nos últimos anos. Com a cada
vez maior solicitação dos seus serviços por parte
de clientes industriais, a empresa tem procurado
renovar e aumentar a sua capacidade logística e
operacional. Neste sentido, foi adquirido mais de
uma dezena de viaturas pesadas para recolha de
resíduos.
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MAIOR CAPACIDADE
DE ACONDICIONAMENTO
Um novo conjunto de contentores com sistema de compactação para resíduos leves foi adquirido

Novos contentores foram construidos por forma a responder às necessidades dos Clientes

O adequado acondicionamento de resíduos no produtor é fator determinante
para uma melhor separação e valorização dos mesmos. O Ambigroup disponibiliza
diversos tipos de contentores que se ajustam a cada tipologia de resíduos.
Em 2018 não foi só a frota pesada que foi alvo de investimento. Para melhor
satisfazer as necessidades dos Clientes a Ambigroup aumentou o seu parque de
acondicionamento em mais de 1000 contentores, possibilitando o aumento da
eficiência na gestão de resíduos.

EMPRESAS AMBIGROUP
PME EXCELÊNCIA
O Estatuto PME Excelência é atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal (no
caso das empresas do setor do Turismo), em parceria com 10 bancos a operar em
Portugal. As empresas selecionadas para PME Excelência cumprem determinados
critérios de autonomia financeira, rentabilidade líquida, volume de negócios,
entre outros. O grupo Ambigroup obteve este estatuto em 2018 em duas das suas
empresas, a saber, Ambigroup Reciclagem e Ambigroup Resíduos, sendo que as
restantes empresas obtiveram estatuto PME Líder.

Nova frota permitirá aumentar a eficiência na gestão de resíduos
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AMB IG ROUP PROMOV E
SE SSÕE S D E INFORMAÇ ÃO
Mais de 200 colaboradores de entidades parceiras participaram nas sessões
de informação, sob o tema “Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos
(e-GAR)”, promovidas pelo departamento comercial da Ambigroup.

C

Departamento comercial da Ambigroup Resíduos

om a publicação da Portaria n.º
145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo
e aéreo de resíduos em território nacional
e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de
Resíduos (SIRER), desde Janeiro de 2018,
apenas as e-GAR emitidas na plataforma
SILIAMB são válidas para transporte.
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45 empresas, sendo que na última sessão,
organizada na unidade de Faro, reuniram-se 53 participantes de 36 empresas.
Totalizou-se deste modo mais de 200 participantes pertencentes a mais de 100 entidades parceiras de diferentes setores de
atividade, tais como metalurgia, corticeira,
construção civil e reabilitação, construção
naval, indústria automóvel, entre outros.

A plateia mostrou-se bastante recetiva e
satisfeita e as sessões revelaram-se uma
Neste enquadramento e tendo por obje- mais valia para os presentes, pois não só
tivo facilitar a transição e adaptação dos tiveram oportunidade de compreender as
seus parceiros a este novo sistema, a Am- novas alterações como também puderam
bigroup Resíduos organizou, ao longo do expor as suas questões e esclarecer as suas
último trimestre de 2017, três sessões de dúvidas sobre o tema. Para a responsável
esclarecimento de norte a sul do país sob de Ambiente da Grohe Portugal, Sandra
o tema “Guias Eletrónicas de Acompanha- Martins, que confia a gestão de resíduos
mento de Resíduos”. A empresa quis sen- industriais à Ambigroup desde 2009, “foi
sibilizar os seus parceiros, enquanto pro- muito útil, principalmente para conhecer
dutores, transportadores e/ou operador o sistema que vão aplicar relativamente
de tratamento de resíduos para a impor- às e-GAR e esclarecer dúvidas relativas ao
tância da utilização de e-GAR, assim como mesmo”.
informar sobre os procedimentos legais e
Com esta iniciativa, a Ambigroup Resíapresentar as novas funcionalidades do
duos aposta na comunicação e partilha
Portal do Cliente do Ambigroup (webserde informação para fortalecimento da
vice certificado pela APA).
relação comercial com os seus parceiros,
Este projeto, promovido e dinamizado mostrando mais uma vez a excelência do
pelo departamento comercial da empresa seu serviço em prol dos parceiros, indo ao
traduziu-se em sessões de esclarecimento encontro das melhores soluções para os
que tiveram lugar nas unidades de Aveiro, seus clientes, quer na gestão integrada de
Seixal e Faro. A primeira sessão, organiza- resíduos quer na informação acerca da leda em Aveiro contou com a presença de gislação em vigor.
cerca de 60 clientes. Na unidade do Seixal
estiveram presentes 81 participantes de
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AMBIGROUP NA GESTÃO
DE RESÍDUOS DO C AMPUS
DE C ARC AVELOS
Selecionada pelo consórcio que tinha a cargo a obra de construção do espaço
a Ambigroup Resíduos efetuou a recolha e gestão de mais de 6000 toneladas
de resíduos produzidos no decurso dos trabalhos.

I

O Campus dispõe de uma entrada que
conduz a um claustro, uma galeria central, acompanhada, em paralelo, por uma
alameda exterior, três edifícios de ensino,
edifícios de estudo, um espaço 24 horas,
biblioteca, ginásio, restaurante, grande auO consórcio entre as construtoras HCI e Alditório, residências de estudantes, áreas exves Ribeiro confiou à Ambigroup Resíduos
teriores, passagem pedonal sob a estrada
a gestão e tratamento das mais de 6000 tomarginal, lugares inspiradores, de conforto
neladas de resíduos gerados em obra. No loe de acolhimento, com intuito de proporcal, foram colocadas diversas tipologias de
cionar excelência académica e profissional.
acondicionamentos, permitindo uma eficaz
separação e triagem de resíduos e possibili- “O novo Campus da Nova SBE vai mudar
tando à poteriori o seu devido tratamento. (para melhor) Carcavelos”. Mas, mais do que
isso, “vai colocar o ensino superior em PorO projeto orçamentado em 50 milhões de
tugal num patamar bastante mais elevado”,
euros garantidos por donativos da sociedacomentários de pessoas, anónimas, sobre o
de civil, teve a mão dos arquitetos Vitor Carnovo Campus da Nova School of Business &
valho Araújo e António Barreiros Ferreira. SeEconomics.
gundo os responsáveis, esta era a proposta
que melhor refletia a ideologia da escola e
que permitia aproveitar espaço envolvente,
uma área total de 80 mil metros quadrados,
dos quais apenas 27 mil são área construída
e 50 mil serão espaços verdes e Natureza.
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Em obra foram colocados diversos tipologias de acondicionamentos

niciou em 2016 e terminou no final deste
verão a construção do Campus de Carcavelos onde a Ambigroup Resíduos foi o
operador escolhido para efetuar a gestão
dos desperdícios e do lixo gerado em obra.
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A
Recolha de resíduos acumulados ao longo de anos de uma actividade industrial

Ambigroup Resíduos foi o operador de resíduos
selecionado para realizar a limpeza de um passivo ambiental de uma empresa que operava na
margem sul do Tejo e que não se quis identificar.
Esta entidade ao longo de uma década acumulou mais
de 1200 toneladas de resíduos de plástico. Os resíduos encontravam-se espalhados tanto no interior da
unidade como no parque exterior, potenciando além
de riscos ambientais, riscos de incêndio para as próResíduos plásticos localizados no exterior da unidade

Resíduos foram
encaminhados
para reciclagem
e para produção
de combustível
prias instalações bem como para as
empresas adjacentes em laboração.
Desta forma, a Ambigroup aliou a sua
capacidade logística e as unidades licenciadas para a gestão de resíduos,
procedendo à respetiva remoção,
transporte e recepção dos resíduos.

LIM PEZA DE PAS SIVO
AMBIENTAL

De modo a cumprir com os requisitos
ambientais e estratégias de grupo, os
resíduos sofreram sempre uma operação R de Recuperação, tanto para as
unidades de reciclagem de plásticos
localizadas em Setúbal e no Seixal,
como o encaminhamento para as instalações de Setúbal detentora da unidade de CDR Combustíveis Derivados
de Resíduos.

1200 toneladas de resíduos foram recolhidas pela Ambigroup Resíduos
Associado à produção industrial está a inevitável produção de resíduos. Representado um
custo na maioria dos casos para o produtor, os resíduos acabam por ficar acumulados em
depósitos pouco convencionais nas proximidades da indústria representando diversos
riscos ambientais e de saúde pública.
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A nova linha de reciclagem tem
uma capacidade de tratamento
de 1500 frigoríficos e arcas
congeladoras por dia e estará
apta para extração dos novos
gases (hidrofluorolefinas) que
no futuro serão utilizados neste
tipo de equipamentos.

A nova linha e tratamento será mais eficiente e mais adequada aos novos eletrodomésticos

I

niciou-se em Novembro a montagem de
uma nova linha de fragmentação de frigoríficos e arcas congeladoras em fim de vida
na Instalação de Tratamento de REEE da Ambigroup Reciclagem no Seixal.

A nova linha conta com um sistema de tratamento dos gases frigoríficos apto a recolher
todos os tipos de gases que atualmente são
utilizados na insuflação das espumas de isolamento deste tipo de equipamentos e ainda
dos novos gases do tipo HFO (HidrofluorolefiEste novo sistema tem uma capacidade de
nas), de muito baixo potencial de aquecimentratamento de 1500 equipamentos por dia e o
to global, que poderão no futuro vir a ser utiliseu arranque está previsto para o final do 1º
zados neste tipo de equipamentos .
trimestre de 2019.
Fazem ainda parte deste investimento uma
O projeto irá cumprir, entre outros requisitos, as
linha de geração de azoto gasoso e o reforço
normas CENELEC EN 50625-2-3:2017 e CLC/TS
da capacidade da Fase 1 do tratamento, com
50625-3-4:2017 (as quais fazem parte do esquea instalação de mais um posto de recolha dos
ma de certificação Weeelabex EURo B1801 para
gases do circuito de refrigeração.
o fluxo de frio) permitindo consolidar a certificação Weeelabex que a empresa já possui desde
Julho de 2016 para este fluxo de REEE, garante
de excelência no seu desempenho ambiental.
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Nova linha de tratamento de frigoríficos m construção na Ambigroup Reciclagem

NOVA LINHA DE TRATAMENTO
D E FRIG ORÍFICOS

DEMOLIÇÃO DA CENTRAL
TÉRMICA DE SE TÚBAL
Iniciaram em Novembro os trabalhos de preparação para o desmantelamento da
Central Termoelétrica de Setúbal. Esta central que operava com queima de fuelóleo
tinha parado a sete de janeiro de 2013 depois de 34 anos de atividade. A obra
adjudicada à Ambigroup Demolições decorrerá durante todo o ano com recurso a
meios pesados de demolição, não sem antes terminarem as operações de limpeza e
descontaminação da unidade.

