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COMUNICADO 

 

Grupo BLUEOTTER adquire EGEO Circular e passa 
liderar reciclagem em Portugal  

 
Lisboa, 30 de Setembro de 2019 

Com a aquisição da EGEO Circular, o Grupo BLUEOTTER passa a liderar o setor da reciclagem e do tratamento e 
valorização de resíduos não perigosos em Portugal.  

Com a sua integração no Grupo Blueotter, a empresa passará a designar-se Blueotter Circular, sublinhando a 
aposta do Grupo na valorização de recursos e na circularidade da economia. Nos últimos três anos, a BLUEOTTER 
tem investimentos realizados de mais de 20 milhões de euros , perseguindo continuamente as melhores técnicas 
disponíveis e as tecnologias mais inovadoras para reduzir o consumo de recursos e aumentar de forma contínua 
a valorização de resíduos.  

Esta operação, apoiada por bancos nacionais e internacionais, insere-se na estratégia de investimento que o 
Grupo Blueotter tem vindo a implementar desde 2016, visando tornar-se uma empresa líder e pioneira no 
desafio das alterações climáticas, com um volume de negócios de ascende a mais de 45 milhões de euros. 

Com a integração da Egeo Circular, o Grupo BLUEOTTER passa a disponibilizar aos seus clientes uma oferta ainda 
mais diversificada de serviços em cada uma das suas unidades, passando a dispor de Centros de Tratamento e 
Valorização de resíduos em todas as regiões do país (Famalicão, Trofa, Pombal, Alenquer, Bucelas, Sacavém, 
Setúbal, Palmela e Loulé), garantindo um serviço de excelência e rigor aos seus clientes, assente na melhoria 
contínua e dentro das melhores práticas internacionais do setor. 

O desenvolvimento de parcerias com os seus clientes e a implementação de projetos em cooperação com outras 
empresas continuará a ser um dos seus objetivos principais. Em particular, o desenvolvendo de sinergias com 
empresas e instituições que melhorem a valorização de recursos em toda a cadeia de valor e contribuam 
ativamente para superar o enorme desafio de sustentabilidade do Planeta e da nossa Geração. 

Sobre o Grupo BLUEOTTER 

A BLUEOTTER é um Grupo que tem como missão a implementação das melhores práticas europeias disponíveis 
e os objetivos estabelecidos nos acordos de Paris e das Nações Unidas, no combate às alterações climáticas e 
na defesa de um Planeta vivo e sustentável. 

Neste sentido, tem vindo a investir e a procurar oportunidades de investimento em projetos inovadores e 
disruptivos, usando as melhores técnicas disponíveis e a utilização de tecnologia avançada na valorização de 
recursos, combatendo ativamente as alterações climáticas, através de parcerias e investimentos com empresas 
internacionais presentes em vários mercados. 

O Grupo, enquanto comunidade, preocupa-se cada vez mais com a sustentabilidade ambiental, defendendo a 
adoção de comportamentos que promovam o bem-estar social e ambiental em todo o Planeta. 

Mais do que uma empresa, BLUEOTTER a Sustainable Tomorrow  

 

Para informações adicionais: Alexandre Luz | luz@nextpower.pt |+351 967 934 503 

 


