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Empresa de Argivai
expande para Laúndos e cria
meia centena de empregos
O Rotary Club da Póvoa de Varzim entregou na noite de segunda feira o prémio Profissional do Ano à Rduz Gestão Global de Resíduos
situada em Argivai Hoje com 50 trabalhadores a empresa adquiriu um terreno no Parque Industrial de Laúndos num projeto de expansão
e modernização que dará emprego a mais meia centena de pessoas Novo polo custa 1 milhão de euros e busca financiamento

A Rduz nasceu em 2005 e a sua mis

são principal consiste na gestão global de
resíduos na receção e desmantelamento
de veículos em fim de vida bem como na
gestão de resíduos perigosos e não peri
gosos A empresa de Argivai foi distin
guida pelo Rotary Club da Póvoa de Var
zim como Profissional do Ano na passada
segunda feira À margem da cerimónia o
presidente do conselho de administração
da Rduz Carlos Benta falou sobre os pla
nos de expansão em curso A Rduz neste
momento está com muita falta de espaço
pelo que o nosso objetivo principal nesta
fase é conseguir fazer uma unidade com
uma área maior o polo de Argivai tem
10 mil metros quadrados não só para
podermos trabalhar com outras condições
mas também para continuarmos a dotar a
empresa de mais tecnologia ou seja que
remos continuar a crescer A Rduz já tem
um terreno em conjunto com a LNB Reci
cla no Parque Industrial de Laúndos e é
ali que pretendemos vir a construir Para
quando O mais depressa possível esta
mos à procura de financiamento O inves
timento previsto para a obra adianta é da
ordem do milhão de euros

Questionado sobre se este crescimento
físico se traduzirá em contratação de fun
cionários Carlos Benta não tem dúvidas

de que a Rduz tem capacidade se conse
guir fazer o investimento que pretende de
rapidamente chegar aos 100 trabalhadores
Uma evolução gradual e consistente por

tanto de uma empresa que começou com
3 trabalhadores lembrou Carlos Benta Foi

progredindo e neste momento já vamos com
50 a maior parte deles da Póvoa com alguns
imigrantes de países de leste Temos tido
sempre o melhor sistema de recolha também
pela forma como vamos adaptando os con
tentores A faturação anual da companhia
poveira anda muito próxima dos 4 milhões
de euros revelou

Presidente do Rotary diz
que pessoas não têm noção
do trabalho feito pela Rduz

Reagindo à distinção do Rotary Club
o administrador da Rduz disse que não
estava à espera É uma notícia boa que
vem ajudar o nosso trabalho Um reconhe
cimento que surge na sequência de tudo
o que a Rduz tem vindo a fazer ficamos
muito contentes

José Festas presidente do Rotary Club teve
oportunidade recente de visitar a empresa
em Argivai e de conhecer de perto o tra
balho ali desenvolvido e confessou que foi
apanhado de surpresa Eu fui lá juntamente
com um colega meu e nós não tínhamos
noção do trabalho da Rduz Quem olha por
fora não vê nada do que lá se fazO traba
lho que eles fazem é meritório para a Póvoa
de Varzim e não só porque a Rduz já pas
sou fronteiras da Póvoa e isso é ímportante
Tem 50 colaboradores e vai estender a sua

capacidade porque querem dotar a empresa

de máquinas mais especializadasO nosso
contributo dos rotários é só um símbolo mas

como também somos um grupo de pessoas
quase todas elas empresárias em várias
áreas acho que premiar a Rduz tem valor
para eles e para nós

Lipor anuncia Ecocentro
recolha domiciliária e

retribuições para quem reciclar

Presente na cerimónia Aires Pereira pre
sidente da Câmara Municipal e da Lipor
anunciou duas novidades para o conce
lho na área do ambiente e dos resíduos A

primeira prende se com a construção do
novo Ecocentro nos terrenos em que estava
previsto ser o aterro da Lipor em Laúndos
e onde será também construída uma Esta

ção de Transferência As obras são da Lipor
e começam dentro de dias A outra mais
valia refere se com o facto de a Lipor ter
adquirido ao longo dos anos cerca de 60

hectares de terreno naquele sítio que agora
vão ser colocados no mercado como lotea

mento Industrial ou seja passará a haver
na Póvoa de Varzim uma oferta para a colo
cação de novas empresas para a criação
de postos de trabalho e para a criação de
riqueza num local estratégico do concelho

O edil fez questão de se referir à alte
ração do sistema de recolha na Póvoa de
Varzim vamos passar a focalizar a nossa
recolha na recolha porta à porta ou seja
um convite a que as pessoas façam a sepa
ração dentro da sua residência para depois
o município recolher Deste modo quem
contribuir para a reciclagem será ressarcido
e terá um retorno em função daquilo que
é a sua contribuição Este será o processo
implementado em 2019 nos oito municí
pios da Lipor

O edil revelou ainda que será introduzido
um 4° circuito de recolha só para resíduos
orgânicos alertando para a importância
destes resíduos para a produção de energia
elétrica e também para a produção de um
adubo biológico
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