
  

 

 
 
 

 
COMUNICADO 

 

Proresi e Citri estão agora agregados no                              
grupo BLUEOTTER, investindo na valorização de resíduos 

Lisboa, 11 de maio de 2018 

O Grupo BLUEOTTER agrega as sociedades CITRI e PRORESI. Tem como missão dar resposta às 
crescentes exigências da qualidade dos serviços ambientais, num sector em permanente evolução e 
onde existe uma crescente preocupação em encontrar soluções de nível internacional.  

Esta operação, apoiada por bancos nacionais e internacionais, insere-se na estratégia de investimento 
que tem vindo a ser implementada desde 2016. Nestes últimos dois anos, a BLUEOTTER tem 
investimentos realizados e em curso que totalizam mais de 8 milhões de euros. Para além disso, tem 
ainda em fase de análise e desenvolvimento, com investidores e empresas multinacionais, projetos 
que ascendem a mais de 50 milhões de euros, destinados para uso de tecnologia avançada em áreas 
de valorização de recursos, no mercado Português e em outros mercados Europeus. 

A BLUEOTTER irá operar em localizações estratégicas, a norte e a sul do Tejo, através de duas unidades 
de tratamento e eliminação de resíduos por confinamento técnico em aterro; duas unidades de 
processamento e preparação de combustíveis alternativos a partir de resíduos; uma unidade de 
valorização e triagem de resíduos; uma unidade de tratamento de resíduos orgânicos e solos 
contaminados em biopilha; duas centrais de produção de energia renovável (uma solar e outra de 
produção de energia elétrica a partir de biogás); dois laboratórios credenciados e certificados; e uma 
nova e moderna unidade de tratamento de resíduos orgânicos por compostagem que entrará em 
laboração em 2019.  

A BLUEOTTER tem ainda como prioridade investir nas melhores soluções técnicas e ambientais para 
os seus clientes e gerir ativos estratégicos e inovadores, em particular na valorização de resíduos. 

O desenvolvimento de parcerias com os seus clientes e a implementação de projetos em cooperação 
com outras empresas é um dos seus objetivos. Em particular, desenvolvendo sinergias com 
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. 

A BLUEOTTER através do CITRI e PRORESI, sob uma gestão conjunta e integrada, passa a disponibilizar 
aos seus clientes uma oferta alargada do portefólio de serviços, de cada uma das unidades, garantindo 
um serviço de excelência e rigor, assente na melhoria contínua e dentro das melhores práticas 
internacionais do setor. 

Mais do que uma nova empresa, BLUEOTTER a Sustainable Tomorrow  

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


