Comunicado - México
26 de setembro de 2014

Veolia México renova concessão de prestação de serviços de
Gestão de Sistema Comercial de água no Distrito Federal.
A Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal e o Sistema de Águas
da Cidade do México (SACMEX) assinam e concedem o título de de concessão à
Proactiva Medio Ambiente SAPSA por 23 meses a partir de 1° de Julho de 2014 até 30
de Maio de 2016.
Nessa concessão se realiza a operação e gerenciamento do sistema comercial de água
referente à arrecadação e cobrança, atenção ao público, assim como leitura, manutenção e
instalação de medidores, manutenção de cadastro, análise de consumos e faturamento em
três delegações de Cidades do México: Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Gustavo A. Madero.
Com uma planilha de 369 empregados, a concessão atende a 2.4 milhões de habitantes e
mais de 500 mil usuários. A cifra de negócios total está estimada em 14 Milhões de Euros.
Este contrato corresponde a quarta extensão da concessão de serviços comerciais firmados
em Setembro de 1993, cumprindo mais de 20 anos de serviço do Sistema de Águas da
Cidade do México, operando em três delegações.
Durante todo este período o número de usuários do Sistema passou de 208 mil em 1993
para 528 mil em 2013. Com esta nova prerrogativa se reconhece a capacidade de resposta
das equipes da Veolia e das necessidades e evolução do cliente, apontando iniciativas de
melhora do serviço através de conhecimento, experiência, tecnologia e valores de pessoas,
assim como uma experiência única em projetos de setorização.
...
O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos. Presente nos cinco continentes com mais de 187.000
assalariados*, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão da água, dos resíduos e da energia, que fomentam o
desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com suas três atividades complementares, Veolia contribui ao desenvolvimento
do acesso aos recursos, à preservação e renovação dos recursos disponíveis.
Em 2013, o grupo Veolia trouxe água potável para 94 milhões de habitantes e saneamento para 62 milhões, produziu 54 milhões de
megawatt/hora e valorizou 38 milhões de toneladas de resíduos. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE e NYSE : VE) realizou em
2013 um faturamento consolidado de 23,4 bilhões de euros*. www.veolia.com
(*) Informacões financeiras 2013 pro forma não auditadas, incluindo Dalkia International (100%) e excluindo a Dalkia França. Fora do
perímetro e faturamento de Transdev cuja cessão está em curso.
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