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ENQUADRAMENTO
CONTEXTOS E TENDÊNCIAS GLOBAIS:
 Aumento da População mundial: atualmente somos cerca de 7,2 mil milhões de pessoas
 Recursos finitos: a economia global está a usar cerca de 1,5 planetas de recursos para
satisfazer as atuais exigências de produção e consumo (65 milhões de ton extraídos)
 Dependência da União Europeia na importância de matérias-primas
 Volatilidade dos preços das matérias-primas
 Riscos ambientais (CO2, água, perda de biodiversidade…)
 Produção excessiva de resíduos: 11 mil milhões toneladas de resíduos em todo mundo,
apenas 25% recuperado e encaminhado para o sistema produtivo

ENQUADRAMENTO
ESTRATÉGIAS EUROPEIAS E NACIONAIS:
 Acordo de Paris (COP21) – dezembro 2015
Limitar o aquecimento global a valores inferiores a 2°C acima dos níveis pré-industriais, o que obriga a
reduções substanciais das emissões globais de GEE.

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas (ODS) – setembro 2015
Os 17 ODSs Nações Unidas (ODS) apresentam 150 objetivos ambiciosos, que são fruto do trabalho
conjunto de Governos e Cidadãos de todo o mundo para criar um modelo global de governança com a
finalidade de acabar com a pobreza, proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos
até 2030.

 Plano de Acção para a Economia Circular da União Europeia – dezembro 2015

Apresenta as linhas estratégicas da UE para uma economia mais circular, com eficiência no uso dos recursos (na
produção; no consumo; no aprovisionamento responsável de matérias-primas primárias; na gestão de resíduos;
na conversão de resíduos em recursos; nos consumidores; na inovação e no investimento).

 Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC) – dezembro de 2017

Apresenta um modelo estratégico de crescimento e de investimento assente na eficiência e valorização dos
recursos e na minimização dos impactes ambientais. O Plano apresenta três níveis de ações a serem
introduzidas e trabalhadas até 2020.

ENQUADRAMENTO
ECONOMIA LINEAR PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR:
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A ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL (ASWP)

É uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 2015, que tem
por objeto criar uma plataforma de âmbito nacional, que potencie
o resíduo como um recurso, atuando em toda a cadeia de valor do
Setor, promovendo a Investigação, o Desenvolvimento e a
Inovação, potenciando e incentivando a cooperação entre as
diversas entidades, públicas e privadas, nacionais e não
nacionais.
A ASWP pretende constituir-se como um polo aglutinador e
agregador de interesses, numa perspetiva focada para o negócio, e
ser um interlocutor ativo junto das tutelas.

MISSÃO E VISÃO

Missão

Envolver todos os agentes do setor, potenciando e valorizando o resíduo como um recurso
económico e social, e criando condições para uma maior capacidade de reagir a novos
fatores nacionais e internacionais de uma forma competitiva, atuando em toda a cadeia de
valor através de uma estratégia colaborativa, promovendo inovação, investigação,
desenvolvimento e implementação de soluções.

Visão

Posicionar o Smart Waste Portugal - Business Development Network, num prazo de 5 anos,
como um elemento estratégico e reconhecido na conjuntura nacional, na dinamização da
economia e na internacionalização.
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ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL – ASSOCIADOS
97 ASSOCIADOS (em Novembro 2018)
Setores de Atividade
Outros

Associações
Universidades e
Centros de
Investigação

10; 10%

Gestão de
Resíduos

5; 5%
30; 31%

16; 17%

13; 13%

Consultadoria,
Serviços e
Engenharia

52 % dos Associados
representam PMEs.
23; 24%

Indústria e
Distribuição

OBJETIVOS E INICIATIVAS
Produção e divulgação de
conhecimento

•
•
•
•

Divulgação de boas práticas, eventos, documentos, iniciativas, legislação
Desenvolvimento de Estudos
Workshops e Conferências
Formação e capacitação

Cooperação

•
•
•
•

Grupos de Trabalho
Diálogo e sinergias
Simbioses industriais
Plataformas colaborativas

Fomentar a I&D e a transferência de
conhecimento

•
•
•

Candidaturas
Promoção de consórcios
Laboratórios Colaborativos

Promover e apoiar atividades dos
Associados

•
•
•

Contacto permanente entre e com os Associados
Newsletter mensal
Site e redes sociais

Dar dimensão e força ao setor dos
resíduos

•
•
•

Participar em eventos a divulgar a ASWP
Estabelecimento de Protocolos com outros setores
Influenciar a tutela

GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E POTENCIAR EMPREGO

PRINCIPAIS INICIATIVAS DA ASWP
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO

PRINCIPAIS INICIATIVAS DA ASWP
CONTACTO COM OS ASSOCIADOS
INEGI- Instituto de Ciência e Inovação em
Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial

AVE – Gestão Ambiental e Valorização Energética
(visita Cimpor e Secil)

Tratolixo
(visita Ecoparque da Abrunheira)

PRINCIPAIS INICIATIVAS DA ASWP
CONTACTO COM OS ASSOCIADOS

Sessões de Networking

Grupos de Trabalho

Assembleia Geral

PRINCIPAIS INICIATIVAS DA ASWP
PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO

Formação

Setor da Construção / RCDs

Legislação

PRINCIPAIS INICIATIVAS DA ASWP
BOLETINS INFORMATIVOS

ESTUDO: Setor dos Resíduos em Portugal / Economia Circular

Objetivo:
Caraterizar e quantificar a
importância das atividades ligadas à
recolha, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos (setor dos
resíduos) na economia portuguesa no
quadro da economia circular,
relevando o seu papel para o
desenvolvimento socioeconómico e
ambiental do país.
VERSÃO EXECUTIVA BILINGUE
Tiragem: 1000 exemplares

ESTUDO: Setor dos Resíduos em Portugal / Economia Circular
ESTUDO: Estrutura
 Setor dos resíduos na transição para uma Economia circular
 Metabolismo da economia portuguesa: consumo de materiais e produção de resíduos
 Circularidade na economia portuguesa: realidade global e fluxos específicos
 Setor dos resíduos na economia portuguesa
 Oportunidades de circularidade na economia portuguesa
 Inovação, tecnologia e colaboração em cadeias de valor circular
 Políticas públicas para acelerar a transição para a economia circular
 Análise situacional do Setor dos Resíduos
 Cenários para o aprofundamento da circularidade
 Visão e estratégia(s) para o setor dos resíduos
 Recomendações para o setor dos resíduos e para a circularidade da economia

ESTUDO: Setor dos Resíduos em Portugal / Economia Circular
Roadmap indicativo para 2030
Recomendações e iniciativas a realizar,
direccionadas para aprofundamento da
eficiência coletiva no setor dos resíduos e
para promover a circularidade.
Iniciativas:
I&D e Inovação
Simbioses Industriais
Novos modelos de recolha seletiva
Novas fileiras / Aposta Fluxos
Redes Colaborativas, Plataformas
COLABORAÇÃO

Estudo: Fração Resto dos Resíduos Urbanos
Estudo sobre a Caracterização da Produção da Fração Resto em Portugal e Avaliação do
Potencial de Valorização
Objetivos:
caracterizar a dimensão do problema da fração resto (FR) no horizonte 2030;
avaliar as soluções para a sua valorização numa perspetiva técnico-económica e ambiental;
ajudar a definir uma estratégia para o país e para as empresas no setor dos resíduos em linha com os
princípios da proteção do ambiente, da eficiência e da promoção da transição para uma economia mais circular.
Principais conclusões:
 Estimativa da produção de fração resto em 2030 deverá situar-se em cerca de 1,6 a 1,7 milhões ton/ano (cerca
de 35% do total de RU produzidos em Portugal);
Opções de valorização da fração resto: valorização energética dedicada de resíduos, coincineração de resíduos
em centrais térmicas, coprocessamento em unidades industriais (cimenteiras), e gaseificação;
 Mix de soluções para esta problemática, devendo as soluções serem apresentadas em termos regionais.

PROJETO Construção Circular
Prevenção dos Resíduos de Construção e Demolição
Objetivo: Sensibilização para a problemática dos RCD em Portugal e a sua
incorporação na cadeia de valor segundo ações de educação e sensibilização
Grupos-alvo: Empresas no setor da construção e gestão de resíduos; técnicos das
administrações locais e aos arquitetos e engenheiros em formação
Atividades:
 Caracterização do setor dos RCD (oportunidades e barreiras)

 Desenvolvimento de um site: www.construcaocircular.pt
 Promoção de Ações de disseminação
 Vídeo
 Brochura de Boas Práticas de Gestão de RCD
 Brochura sobre legislação aplicável aos RCD
 Mapa de instalações recetoras de RCD

 Contacto de instituições alvo
 Organização de Seminários nas 5 regiões abrangidas pelas CCDR
 Desenvolvimento de um massive open online course (MOOC)
 Com o Apoio:

GRUPOS DE TRABALHO

 Combustíveis derivados dos resíduos (CDR)
 Composto dos Resíduos Urbanos
 Recolha de Resíduos (em parceria com a AEPSA)
 Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
 Tratamento Colaborativo do desperdício e dos resíduos alimentares
 Plásticos na economia circular

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018

O Plano de Atividades e Orçamento para 2018, aprovado na Assembleia Geral de 7 de dezembro, tem as seguintes
linhas de atuação como principais objetivos:










Aumentar o número e a diversidade de Associados;
Estabelecer mecanismos de aproximação da ASWP aos seus Associados e promoção da cooperação entre estes;
Aumentar o reforço da representatividade e área de influência da ASWP junto dos decisores políticos, nacionais e
internacionais;
Promover a criação de Grupos de Trabalho, para estudo de matérias relevantes para o Setor;
Preparar candidaturas e apoios a Fundos comunitários promovendo a Investigação, Desenvolvimento e Inovação;
Promover a ASWP através de ferramentas de comunicação online: Site, Facebook, LinkedIn, etc.;
Elaboração de um plano de ação para potenciar as oportunidades do Estudo sobre a Relevância e Impacto do
Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular, identificando novas áreas de atuação,
realizando seminários e workshops, criando Grupos de Trabalho e desenvolvendo estudos em áreas relevantes;
Organizar o 1º Fórum da ASWP.

ASSOCIADO DA ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL
VANTAGENS EM SER ASSOCIADO DA ASWP:
 Divulgação e partilha de boas práticas, dando maior visibilidade às entidades (Newsletter, site e redes sociais)
 Estabelecimento de diálogo e sinergias e contactos entre os Associados. E com outras entidades de relevo do setor
empresarial, industria, gestão de resíduos, academia e associativo.
 Aquisição de informação e conhecimento, reservada aos Associados:
Estudos; | Legislação na área da Economia Circular; | Iniciativas ligadas à internacionalização na área
 Ter acesso à publicação em papel, da Versão executiva em formato bilingue do Estudo sobre a "Relevância e o
Impacto do Setor dos Resíduos na perspetiva de uma economia circular“
 Apoio no desenvolvimento de candidaturas e promoção do I&D. Participação em Projetos colaborativos
 Oportunidades de Formação e capacitação
 Participação em Grupos de Trabalho, Workshops, Conferências e Ações de comunicação promovidas pela ASWP
 Participar numa plataforma online de partilha de resíduos e subprodutos, exclusiva para Associados
 Apoiar iniciativas que promovam a economia circular
 Influenciar os processos de decisão política relevantes para o setor (ex.: Plano de Ação para a Economia Circular;
revisitação do PERSU 2020, desclassificação dos resíduos, etc.)

NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

JUNTE-SE A NÓS…

www.smartwasteportugal.com

Luísa Magalhães (Diretora Executiva)
Luisa.magalhaes@smartwasteportugal.com | 220731357

