Página 1 de 4

A Euro Separadora foi constituída a 20 de Agosto de 1997 e o início da atividade dá-se em Fevereiro de 1998,
tendo como objeto social a Gestão Integrada de Resíduos Não Perigosos.

As limitações das instalações, que impediam o desenvolvimento da empresa e o espírito empreendedor dos
sócios, levaram à aquisição de um terreno com 4.100 m2, onde foram projetadas as atuais instalações.

A sua construção, por razões estratégicas, processou-se em duas fases, tendo sido a primeira finalizada no
primeiro trimestre de 2001, com a transferência dos meios produtivos em Abril desse mesmo ano.

Em 2004, um projeto de apoio empresarial proporciona à empresa um investimento em equipamentos industriais
e administrativos e aquisição de mais uma parcela de terreno com 2.000 m2, para a segunda fase de construção
de infraestruturas, passando a deter no total 6.100 m2.

Em 2007, e em consequência do crescimento da atividade, realiza-se a aquisição de novo terreno para
armazenamento e manutenção de contentores.

Em 2008, e pela crescente solicitação do mercado, a Euro Separadora, alargou a sua área de atuação e ampliou
novamente as suas instalações, ocupando um espaço industrial com cerca de 12.000 m2. Assim, o âmbito desta
organização, Gestão de Resíduos Industriais Não Perigosos é alargado também para a Gestão de Resíduos
Industriais Perigosos, passando a denominação a Euro Separadora – Gestão de Resíduos Lda.

No ano de 2010 a empresa adquire duas novas parcelas de terreno perfazendo um total de 28.500 m2.

Em 2012 inicia-se o processo de implementação do sistema de gestão de qualidade, ambiente e segurança, tendo
a empresa adquirido a certificação no ano de 2015.

Em 2013, novo projeto de ampliação da área administrativa e produtiva, passando a área coberta total a cerca de
3.500m2, com a sua conclusão em 2014.

Em 2016 a empresa inaugura a sua primeira linha de triagem mecânico manual, seguindo-se a implementação de
uma segunda linha em 2017, aumentando assim a produtividade.
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MISSÃO

Prestar serviços de gestão global de resíduos, a organizações que pretendam cumprir requisitos de qualidade,
preservação do ambiente e segurança de pessoas e bens. Para isso, dispomos de colaboradores altamente
especializados, recorrendo às melhores técnicas disponíveis.

VISÃO

A Euro Separadora pretende ser uma referência por Excelência, no sector ambiental, pela inovação e qualidade
de serviço, alicerçada em soluções integradas que contribuam para a cadeia de valor dos nossos Parceiros de
Negócio.

VALORES

Inovação - Procuramos sempre novas soluções que acrescentem valor aos nossos Clientes e a outros parceiros de
negócio;
Ambição - Queremos fazer sempre mais e melhor;
Segurança - A nossa atuação pretende o cumprimento das regras ambientais e de segurança instituídas para a
execução do serviço, tanto em termos legais, como em termos operacionais;
Responsabilidade empresarial - Privilegiamos soluções de valorização de resíduos em detrimento da sua
deposição, indo ao encontro das necessidades e expectativas dos nossos Clientes, de forma a sermos seus
parceiros de negócio;
Os nossos Clientes são nossos parceiros de negócio - A nossa postura é de total clareza e transparência na relação
com os nossos Clientes, para isso, somos rigorosos connosco e em todas as fases da prestação do serviço detemos
procedimentos que definem a nossa atuação. Os nossos processos são a extensão dos nossos Clientes.
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SERVIÇOS PRESTADOS
Gestão global de resíduos, não perigosos e perigosos – O serviço de gestão, implica previamente uma visita às
instalações do cliente e uma análise técnica de resíduos produzidos, com identificação da tipologia e classificação
dos mesmos com o respetivo código LER. Posteriormente segue-se o processo de identificação de meios de
acondicionamento apropriados a cada realidade, a recolha e o encaminhamento para valorização ou eliminação.

Compra e venda de matérias primas secundárias – compra de resíduos e posterior transformação em matéria
prima secundária, nomeadamente a transformação através de processos mecânicos e físicos.

Transporte de resíduos – A Euro Separadora disponibiliza uma frota e acondicionamentos próprios, com
capacidade comprovada no que respeita ao transporte de resíduos perigosos e não perigosos, incluindo de
construção e demolição e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Centro de receção de REEE – No âmbito de um protocolo de colaboração com a entidade gestora de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos, Amb3E, é centro de receção destes resíduos.

Apoio técnico ambiental – De forma a assegurar a total satisfação das necessidades dos seus clientes e o
cumprimento legal, disponibiliza-se acompanhamento técnico, que envolve a verificação do cumprimento de
requisitos legais e visitas periódicas ao cliente.
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Período de Funcionamento

Pessoal de Escritório

Pessoal Fabril

De Segunda a Sexta-feira

8h:00 às 18h30

8h:30 às 21h:30

Período de Almoço

13h:00 às 14h:00

12h:30 às 13h:30

Descanso Semanal

Sábado e Domingo

MORADA
Rua das Fontaínhas, nº 48 Arcozelo
4730-020 Vila Verde

CONTACTOS
TEL: 253 380 020
FAX: 253 380 029
EMAIL: geral@euroseparadora.pt
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