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Reino Unido – Resíduos Municipais

A Veolia ganha novo contrato para processamento dos resíduos de
Camden, em Londres.
O Conselho de Camden concedeu á Veolia, líder da gestão optimizada de recursos do Reino
Unido, a gestão de uma gama de serviços ambientais por um período potencial de 16 anos. O
contrato é de oito anos, podendo ser prolongado por mais oito, e é estimado em £338 milhões de
libras.

A Veolia continuará a fornecer o Conselho de Camden com serviços de reciclagem, recolha de resíduos
e limpeza de ruas, assim como os serviços de recolha de resíduos comerciais e de manutenção de
inverno no contexto de um relacionamento iniciado em 2003. Para além disso, a Veolia também terá a
seu cargo missões de sensibilização do grande público, do serviço ao cliente e de desenvolvimento
para clientes comerciais.

A partir de Abril de 2017, a Veolia terá de preservar uma elevada qualidade de serviço e propor
soluções para aumentar a eficiência e fortalecer a gestão de recursos e melhoria contínua dos serviços.
A Veolia está empenhada em trabalhar em parceria com o Conselho para incentivar a reciclagem,
reduzir as emissões de carbono e apoiar a economia do distrito através de uma política de emprego e
de compra local.
Estelle Brachlianoff, Diretora da Veolia para a zona do Reino Unido e Irlanda, afirmou: "O Conselho de
Camden é um cliente de longa data que nós apreciamos particularmente. Estamos ansiosos para
expandir as nossas atividades neste distrito e impacientes para iniciar os trabalhos com o Conselho, os
residentes e as empresas no contexto desses serviços essenciais. Fomos eleitos Empresa Responsável
de 2016 pela rede Business in the Community e pretendemos contribuir para um futuro mais sustentável
para todos os habitantes. "

Meric Apak, responsável pelo desenvolvimento sustentável e meio ambiente no Conselho de Camden,
afirmou: "Estou muito contente pela oportunidade que nos foi dada de considerar a melhor forma de
prestação de serviços diários modernos para todas as pessoas residentes e que trabalham em
Camden. O novo contrato de serviços ambientais que acabámos de assinar vai permitir-nos
implementar tecnologias avançadas de forma a oferecer um serviço mais eficiente e mais reativo,
atendendo as necessidades do município, residentes e empresas. "
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O grupo Veolia é a referência mundial da gestão optimizada de recursos. Presente nos cinco continentes com
mais de 174 000 colaboradores, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão da água, resíduos e
energia, participando no desenvolvimento sustentável das cidades e industrias. Através das suas três actividades
complementares a Veolia ajuda a desenvolver o acesso aos recursos, e à sua conservação e renovação.
Em 2015, o grupo Veolia forneceu 100 milhões de habitantes com água potável e 63 milhões com serviços de
águas residuais, produziu 63 milhões de megawatts/hora e valorizou 42,9 milhões de toneladas de resíduos. A
Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) alcançou em 2015 um volume de negócios consolidado de 25 mil
milhões de euros. www.veolia.com
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