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EDITORIAL

NOVIDADES DO SWP

SWP PARTICIPOU NO "VI ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS", DA APEMETA
O Smart Waste Portugal participou, no passado dia 13 de dezembro, no "VI Encontro Nacional de Gestão de Resíduos", da APEMETA, realizado na
Fundação Cidade Lisboa, no Campo Grande. A Diretora Executiva, Eng.ª Luísa Magalhães, representou o SWP no evento, intervindo no painel sobre
Economia Circular.
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WORKSHOPS PROMOVIDOS PELO SMART WASTE PORTUGAL E PELA AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS
O Smart Waste Portugal desafiou a sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados para a elaboração de
um estudo sobre a relevância e impacto do setor dos resíduos em Portugal, assumindo uma perspetiva enquadrada
pelo aprofundamento da economia circular. Este estudo tem o objetivo de caracterizar e quantificar a importância
das atividades ligadas à recolha, tratamento, valorização e eliminação de resíduos na economia portuguesa,
relevando o seu contributo socioeconómico e ambiental. Por outro lado, tem como intuito apresentar e sustentar os
principais desafios competitivos para o futuro do setor, contribuir para a concertação estratégica entre os atores
relevantes que lhe estão associados e promover o desenho de políticas públicas mais ajustadas ao futuro.
Numa fase em que o Estudo se encontra numa versão preliminar, foram promovidos dois Workshops, um destinado
a entidades do setor Associativo, Universidades e Setor Tecnológico e o outro destinado ao setor privado
empresarial com entidades do setor privado. Os Workshops realizaramse nos dias 13 e 15 de dezembro na
Academia das Águas Livres em Lisboa. Em breve será apresentado o Estudo, que terá em conta contributos
resultantes destes Workshops.

NOTÍCIAS

COMISSÃO EUROPEIA QUER “ENERGIA LIMPA PARA TODOS OS EUROPEUS”
No passado dia 30 de novembro, a Comissão Europeia (CE) apresentou um Pacote de Medidas no âmbito da iniciativa
«Energia Limpa para todos os Europeus» destinadas a impulsionar a utilização de energia limpa, com base em três
principais objetivos:
 Dar prioridade à Eficiência Energética;
 Alcançar a liderança mundial em energia de fontes renováveis;
 Estabelecer condições equitativas para os consumidores.
[+ Saber mais]

COMISSÃO EUROPEIA LANÇA PLATAFORMA PARA COMBATER DESPERDÍCIOS ALIMENTARES
A Comissão Europeia lançou a plataforma “EU Platform on Food Losses and Food Waste (FLW)” com o objeto de facilitar a transição para uma
economia circular e para sistemas alimentares mais sustentáveis, através da redução dos desperdícios alimentares. Esta plataforma europeia
pretende, para isso, melhorar a comunicação entre os EstadosMembros sobre os mecanismos de redução de desperdícios alimentares e apoiar
todos os intervenientes na reformulação da cadeia de valor dos alimentos.
[+ Saber mais]

CIDADES NOS PAÍSES BAIXOS ASSINARAM ACORDO PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR
Durante a Cimeira Nacional Holandesa sobre a Economia Circular foi assinado um acordo que estabelece um compromisso para a transição para uma
Economia Circular. O acordo foi assinado entre entidades governamentais, empresas e grupos de reflexão, de oito cidades da Holanda (Amesterdão,
Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Roterdão, Utrecht, Venlo e Dordrecht), prevendose que venha a envolver outras cidades que já manifestaram o
seu interesse.
[+ Saber mais]

NOVAS REGRAS DA UE PARA OS ESTADOSMEMBROS REDUZIREM DRASTICAMENTE A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
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O Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram, no passado dia 14 de dezembro, a nova Diretiva relativa aos valoreslimites nacionais de emissão de
poluentes atmosféricos, que entra em vigor a 31 de dezembro de 2016, com base numa proposta da Comissão que estabelece limites mais estritos
para os cinco principais poluentes na Europa.
[+ Saber mais]

AGENDA

15 a 17 de março de 2017 | Lisboa, Portugal

GREEN BUSINESS WEEK 2017

Organizada pela Fundação AIP no Centro de Congressos de Lisboa, a Green Business Week apresenta
se como o maior evento nacional de transferência de conhecimento e inovação, sendo composto por um
programa de conferências nas grandes temáticas de “Smartcities”, “Água” e “Energia” e por uma Mostra
Tecnológica que conta com a participação nacional de projetos, startups, spinoffs, universidades,
entidades públicas e privadas, empresas e empreendedores nacionais e internacionais.

[+ Saber mais]

10 e 11 de maio de 2017 | Berlim, Alemanha

VINYLPLUS SUSTAINABILITY FORUM 2017 – ‘TOWARDS CIRCULAR ECONOMY’
Sob o tema “Rumo à Economia Circular”, a quinta edição do Fórum VinylPlus para a Sustentabilidade irá examinar os principais desafios de
sustentabilidade para o policloreto de vinilo (PVC) num evento que pretende contribuir para a circularidade da economia, dando passos importantes
na luta pelos desafios de sustentabilidade do PVC e na implementação de uma estrutura de desenvolvimento a longo prazo para toda a cadeia de
valor.
[+ Saber mais]

25 a 27 de setembro de 2017 | Baltimore, EUA

ISWA WORLD CONGRESS 2017  "NO TIME TO WASTE"
A ISWA  International Solid Waste Association, com o apoio da SWANA  Solid Waste Association of North America, organiza o ISWA World
Congress 2017 com o tema “No Time to Waste”, no âmbito do qual pretende reunir mais de 3000 participantes de todo o mundo em representação
da indústria, academia, organizações internacionais, representantes de organizações governamentais (locais, regionais e nacionais) e outros
agentes de decisão. O evento visa abordar tópicos como Alterações Climáticas, Economia Circular, e Gestão de Resíduos.

[+ Saber mais]

OPORTUNIDADE

COMISSÃO EUROPEIA LANÇA SEGUNDO CONVITE PARA “AÇÕES URBANAS INOVADORAS”
Foi lançada a segunda call para projetos no âmbito de “Ações Urbanas Inovadoras”, uma iniciativa da Comissão Europeia
que garante às áreas urbanas do espaço europeu recursos para testar novas soluções em torno de desafios urbanos. O
convite, lançado no passado dia 16 de dezembro e disponível até 14 de abril de 2017, é dirigido a projetos no âmbito dos
tópicos: Economia Circular, Mobilidade Urbana, e Integração de migrantes e refugiados.
[+ Saber mais]
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Este email foi enviado a partir de um endereço não monitorizado.
Caso pretenda deixar de receber as notificações da Smart Waste Portugal, clique aqui.
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