
Gestão de resíduos

A gestão de resíduos é um "tema quente" na atualidade e são cada vez mais as 
empresas e organismos públicos que pretendem reduzir a quantidade de resíduos que 
geram e otimizar a forma de geri-los.

A NOSSA SOLUÇÃO

As soluções de gestão de resíduos consistem em:
 

Desenvolver e executar planos de gestão de resíduos.
Definir e implantar estratégias de prevenção e minimização de resíduos.
Aumentar a consciencialização sobre a importância de minimizar a quantidade de 
resíduos e melhorar a sua gestão.
Efetuar estudos de viabilidade para a implantação de sistemas de gestão.
Realizar a avaliação e o acompanhamento da qualidade de serviço dos sistemas 
públicos de gestão de resíduos.

 
 
A Applus+ disponibiliza soluções integradas de gestão de resíduos urbanos perigosos e 
inertes, desde a planificação do processo até à sua otimização técnica e económica.
 
Temos trinta anos de experiência na implantação de estratégias de gestão de resíduos, 
tanto no setor público como no industrial, assim como um vasto conhecimento dos 
organismos públicos que participam no processo.
 
A nossa vasta equipa multidisciplinar de profissionais altamente qualificados coordena-se 
à escala nacional e faz parte de uma rede mundial de especialistas.
 

Contato: info@applusnorcontrol.com



Somos especialistas no desenvolvimento de projetos completos chave na mão e 
adaptados às necessidades específicas dos nossos clientes.
 
As nossas atividades de consultoria e inspeção no setor dos resíduos baseiam-se em 
procedimentos rigorosos de qualidade certificada.
 
 
 

Clientes alvo

Uma gestão eficaz dos resíduos revela-se crucial para todas as organizações, 
independentemente do setor ou da atividade económica.

Principais benefícios para o cliente

Entre as vantagens de trabalhar com a Applus+ numa solução personalizada de gestão 
de resíduos, encontram-se as seguintes:
 

Cumprimento da legislação em matéria de resíduos
Possibilidades importantes na redução de custos
Otimização de recursos
Melhoria da imagem no mercado
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