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Reforma e Transforma: Uma Nova vida para o seu 

contentor  

UNIDADE DE RECICLAGEM DE CONTENTORES 

 

EMPRESA 

A OTTO Portugal disponibiliza um conjunto completo de soluções de gestão de 

resíduos sólidos e urbanos em Portugal. 

 

Líder no segmento dos ecopontos e reconhecida pela introdução de soluções 

inexistentes no mercado nacional, conta com uma experiência internacional 

comprovada que permite satisfazer as necessidades locais com soluções 

previamente testadas, assegurando que a recolha de resíduos sólidos e urbanos é 

eficiente e rentável.  

 

Representada em Portugal desde 1996, apesar da primeira venda ter sido feita em 

1979, tem actualmente uma fábrica de processamento de plástico com capacidade 

de produção de 16 mil contentores por ano. 

 

A unidade fabril situada na Moita com cerca de 5 000 m2, é compreendida por: 

〉 Uma nave de produção de contentores com cerca de 2 500 m2; 

〉 Um parque vedado de armazenamento com cerca de 2 500 m2;  

〉 Uma zona administrativa anexa à nave de produção, composta pelas 

instalações sociais da mesma. 

 

A unidade portuguesa fabrica, actualmente, contentores da gama CYCLEA, IGLO, 

HORIZONT, ISLEA e ECOBOX. No entanto, garante também a montagem e a 
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reparação de outros contentores e produtos do vasto catálogo representado pela 

OTTO Portugal. 

Os principais clientes da OTTO são as Associações de Municípios, as Câmaras 

Municipais, as Empresas de Recolha, Gabinetes de Arquitectura e Construtoras. 

 

O projecto de expansão e alargamento da OTTO Portugal vem reforçar a sua 

liderança e reconhecer a experiência internacional, bem como o design moderno 

aplicado aos seus diversos produtos.    

 

ENVOLVIMENTO 

A criação desta nova unidade de reciclagem foi motivada numa primeira fase para 

encontrar uma solução para uma necessidade interna. Isto é, reintroduzir os 

desperdícios e produtos rejeitados na nossa produção no ciclo produtivo. Deste 

modo, reduzimos o impacte de colocar um resíduo no mercado com consequentes 

custos financeiros e ambientais. Por outro lado verificamos também que esta era 

uma dificuldade para muitos dos nossos clientes que, como consequência da 

utilização de contentores ao longo do seu ciclo de vida, ficavam danificados e assim 

inutilizados. A solução era muitas vezes enviar os contentores danificados para um 

aterro. Ao propormos aos nossos clientes a retoma dos contentores danificados 

estamos a solucionar um problema e, por outro lado, a transformar uma vantagem 

ambiental numa oportunidade de negócio para as duas partes. Os clientes 

encontram uma solução amiga do ambiente e nós, ao reintroduzir o plástico no 

ciclo de fabrico de um novo contentor estamos a reduzir a utilização dos recursos 

naturais. 

 

Desta forma fechamos o ciclo de vida do plástico (neste caso em forma de um 

contentor). 

 

Outro objectivo é seguir a tendência da legislação ambiental actual que estabelece 

uma preferência pela reutilização sobre a reciclagem. Por outro lado representa 

também a criação de quatro postos de trabalho. 
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OBJECTIVOS 

Com esta nova actividade, a Otto teve como objectivo cumprir a sua missão de 

criar “Um Ambiente Limpo e Saudável”. A reciclagem dos contentores permite 

rentabilizar os recursos e reutilizar o plástico para a criação de novos contentores, 

dando-lhes uma nova vida. 

 

Os objectivos estabelecidos inicialmente eram de conseguir retomar mensalmente 

em média 20 toneladas de plástico. Por outro lado, conseguir efectuar a retoma de 

contentores mesmo em clientes que ainda não trabalhavam com a Otto, 

conseguindo assim novas relações comerciais. 

 

ACTIVIDADES 

Depois de o projecto estar concebido, a sua divulgação foi efectuada a todos os 

nossos clientes, recorrendo a uma campanha de divulgação por mailing e nas 

revistas da especialidade. Em alguns casos particulares foram estabelecidas 

parcerias com vista a facilitar as questões burocráticas do processo. 

 

PROJECTO 

O projecto está dividido em duas etapas principais: 

a) Reduzir o plástico que se encontra na forma de contentor usado para uma 

forma de granulado com dimensões aproximadas de 8 a 10mm de diâmetro. Para 

efectuar esta operação foi adquirido um equipamento mecânico para destroçar os 

contentores (granulador/destroçador). 

b) Nesta etapa pretende-se reduzir o granulado com dimensões aproximadas 

de 8 a 10mm de diâmetro num granulado com dimensões aproximadas de 0,5mm 

(micronização), adequado para ser utilizado no processo de fabrico. Para efectuar 

esta operação de micronização do plástico foi adquirido um equipamento mecânico 

chamado Micronizadora. 

 

No final pretende-se obter um granulado de plástico limpo e sem outros resíduos, 

devidamente embalado por tipo de plástico e diferentes cores. 
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DIFICULDADES 

As maiores dificuldades estão relacionadas com a recolha de pequenas 

quantidades, o que torna o processo pouco rentável. Por outro lado, a coordenação 

ao nível logístico entre os locais de recolha e os locais de tratamento, bem como o 

facto de muitas vezes os contentores ainda conterem resíduos. 

 

RESULTADOS 

A nível interno passamos de uma situação em que os desperdícios e sucata de 

plástico resultante do nosso processo produtivo eram um resíduo para uma 

situação em que é considerado uma matéria-prima. Isto é, o que antes era um 

problema cuja gestão passava por terceiros, neste momento estamos a reutilizar os 

desperdícios de plástico para os reintroduzir no processo produtivo. Desta forma, o 

nosso processo de transformação de plástico (rotomoldagem) não produz qualquer 

resíduo. 

 

A nível externo, os nossos clientes (Autarquias, Associações de Municípios e 

Empresas de Serviços) têm aderido a este projecto porque têm uma solução que 

lhes permitiu encontrar uma solução para escoarem um resíduo de plástico e ainda 

lhes permitem obter uma valorização por algo que antes representava um custo. 

Na primeira fase deste projecto conseguimos uma média de 1 000 contentores por 

mês (cerca de 15 000 Kg de plástico reciclado) e na segunda fase, uma média de 1 

500 contentores mensais (22 500 Kg). 

 

Desde início do projecto até Março de 2010 já foram recolhidas aproximadamente 

100 toneladas de plástico. 

 

 

 


