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EDITAL

O Plano de Atividades e Orçamento para 2017, que foi aprovado na Assembleia Geral de dia 24 de novembro, é um documento ambicioso que
exigirá muito da Associação, mas que permitirá alavancar a ação do Smart Waste Portugal tendo em conta a estratégia que foi assumida na primeira
Assembleia Geral. Os oito principais objetivos que estão na base do Plano de Atividades são os seguintes:
1. Aumento do número de associados, com o intuito de aumentar a receita com estes em 50%;
2. Estabelecimento de mecanismos de aproximação do SWP aos seus Associados e promoção da cooperação entre estes;
3. Promoção de Grupos de Trabalho, para estudo de matérias relevantes para o Setor;
4. Aumento da representatividade e participação do SWP junto dos decisores políticos, nacionais e internacionais;
5. Preparação de candidaturas e apoios a Fundos comunitários promovendo a Investigação, Desenvolvimento e Inovação;
6. Promoção do SWP através de ferramentas de comunicação digitais online: Site, Facebook, LinkedIn, etc.;
7. Conclusão e divulgação do Estudo sobre a Relevância e Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular,
adjudicado à Consultora Augusto Mateus & Associados;
8. Organização do 1º Fórum do SWP, o qual se pretende que venha a ser um marco importante no setor dos resíduos.

Com o intuito de conseguir atingir estes objetivos, permitindo que o SWP possa ser uma entidade de referência no setor e no País e não apenas
mais uma organização, o contributo e envolvimento de todos os Associados é essencial!
A Direção

NOVIDADES DO SWP
ASSEMBLEIA GERAL DO SWP – 24 DE NOVEMBRO

Realizouse dia 24 de novembro na sala do Conselho da Associação Empresarial Portuguesa, a 4ª Assembleia Geral do
Smart Waste Portugal, que contou com a presença de muitos Associados. Para além de uma Revisão Estatutária e da
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, a Assembleia Geral ratificou a entrada de 3 novos
Associados, de áreas totalmente distintas: a AVALER  Associação de Entidades de Valorização Energética de Resíduos
Sólidos Urbanos (www.avaler.pt), a SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação (www.spi.pt) e a Savinor – Sociedade Avícola
do Norte, que pertence ao grupo Soja de Portugal (www.sojadeportugal.pt).

REFORÇO DE PRESENÇA ONLINE

Reconhecendo a importância da Internet como plataforma para uma comunicação eficaz, alargada e dinâmica, o SMART
WASTE PORTUGAL tem vindo a reforçar a sua presença online através da atualização do seu website e da criação e
dinamização de perfis nas principais redes sociais. Assim, será possível acompanhar as novidades do SWP, do setor dos
resíduos e de todas as temáticas adjacentes à transição para uma Economia Circular, através da consulta dos seguintes

sítios:
www.smartwasteportugal.com

smartwasteportugal

Smart Waste Portugal Channel

PRESENÇA NA CIRCULAR ECONOMY EUROPEAN SUMMIT 2016

O SWP marcou presença na Circular Economy European Summit que se realizou nos passados dias 15 a 17 de novembro, em Barcelona, tendo sido
representado pelo seu presidente, Eng.º Aires Pereira e pela diretora executiva, Eng.ª Luisa Magalhães. Nesta iniciativa, realizada no âmbito da Smart
City Expo World Congress 2016, foram apresentados casos de boas práticas internacionais e políticas promovidas por vários países no âmbito da

temática da Economia Circular.

PRESENÇA NO 13º ENCONTRO NACIONAL DE INOVAÇÃO COTEC

No passado dia 22 de novembro, o SWP marcou presença no 13º Encontro Nacional de Inovação COTEC, realizado no
Convento do Beato, em Lisboa. O evento contou com a presença de inúmeros players de referência no contexto das
estratégias de fomento para a transição para uma Economia Circular. A oradora principal do evento foi Ellen MacArthur,
que apresentou inúmeras iniciativas que estão a ser desenvolvidas internacionalmente, tendo em consideração a
Economia Circular. O SWP, a convite da organização, teve um stand na Exposição do Encontro, onde apresentou projetos
de 3 Associados: Veolia, The Navigator Group e Lipor.

VISITA A CIMENTEIRAS DA CIMPOR E SECIL PROMOVIDA PELA AVE

A convite do Associado AVE  Gestão Ambiental e Valorização Energética, no dia 3 de novembro, a diretora executiva do Smart Waste Portugal
participou numa visita às instalações da AVE no Montijo, à cimenteira da Cimpor em Alhandra e à cimenteira da Secil no Outão. Esta visita teve
como objetivo dar a conhecer este setor ao SWP e apresentar os principais pontos de sinergia e as áreas que devem ser promovidas pela
Associação.

NOTÍCIAS

ACORDO DE PARIS SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ENTROU EM VIGOR

Após assinatura, em dezembro de 2015, e ratificação por países que representam mais de 55% das emissões globais de
gás com efeito de estufa, no passado dia 5 de outubro, o Acordo de Paris sobre alterações climáticas entrou em vigor a 4
de novembro, antes da 22.ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP22),
que decorreu de 7 a 18 de novembro em Marraquexe, Marrocos.
[+ Saber mais]

APROVADO O PLANO NACIONAL DA ÁGUA E CRIADA COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE COORDENAÇÃO DA ÁGUA

Foi publicado o decretolei n.º 76/2016  Diário da República n.º 215/2016, Série I de 09/11/2016, que aprova o Plano Nacional da Água (PNA), nos
termos do n.º 4 do artigo 28.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2008, de 31 de maio, e que cria a Comissão Interministerial de Coordenação
da Água. O PNA define a estratégia nacional para a gestão integrada da água, estabelecendo as grandes opções da política nacional da água e os
princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de
planeamento das águas.
[+ Saber mais]

GOVERNO CRIA FUNDO PARA APOIAR CENTROS DE INTERFACE TECNOLÓGICO
Segundo notícia publicada no Portal do Governo, o Ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral afirmou que o Governo vai criar um fundo para
apoiar os centros de interface tecnológico entre empresas e universidades, em dezembro. No Porto, numa conferência sobre «Inovação de Base
Tecnológica e Competitividade» realizada no passado dia 14 de novembro, Manuel Caldeira Cabral referiu que o fundo será um dos novos
instrumentos a anunciar no âmbito do apoio aos centros tecnológicos.
«É um programa importante porque estes centros tecnológicos têm muita importância para criar valor na nossa indústria e para reforçar a capacidade
de exportação do País», disse. O Ministro acrescentou que alguns dos instrumentos de apoio serão dotados através de fundos estruturais e outros
«com base no Orçamento do Estado e nas verbas que existem, por exemplo, para promover a eficiência energética e a Economia Circular». Para
Caldeira Cabral, estes novos instrumentos de apoio «terão um caráter estrutural, plurianual e de apoio à melhoria do emprego científico e da
capacitação destes centros tecnológicos».
[+ Saber mais]

PRIORIDADES DA UE PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Comissão Europeia apresentou, no passado dia 22 de novembro, uma abordagem estratégica com vista a alcançar o Desenvolvimento Sustentável
na Europa e a nível mundial. Nesse contexto foram emitidas três comunicações:
1. A comunicação oficial «Próximas etapas para um futuro europeu sustentável» explica como as 10 Prioridades Políticas da Comissão contribuem
para a execução da Agenda 2030 da ONU para um Desenvolvimento Sustentável e para a forma como a UE deverá cumprir os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no futuro.
2. A comunicação sobre uma Parceria Renovada com os países de África, das Caraíbas e do Pacífico (países ACP) propõe elementos de base para
uma nova fase sustentável nas relações UEACP após o término do Acordo de Parceria de Cotonu em 2020.
3. A comunicação relativa a um novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento propõe uma abordagem comum e um quadro para a Cooperação
para o Desenvolvimento, alinhando a política de desenvolvimento da União Europeia com a Agenda 2030.
[+ Saber mais]

AGENDA

13 de dezembro de 2016 | Lisboa, Portugal

VI ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA APEMETA

A APEMETA  Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais realiza em Lisboa, no
próximo dia 13 de dezembro, o VI Encontro Nacional de Gestão de Resíduos. O evento conta com um
programa especialmente direcionado para profissionais do setor de resíduos, associações empresariais,

gestores e técnicos da administração pública central, regional e local, juristas, docentes, investigadores e
estudantes. Destacase a participação do SWP, na pessoa da Diretora Executiva Eng.ª Luísa Magalhães,
no painel “Economia Circular na Gestão de Resíduos”.

[+ Saber mais]

23 e 24 de fevereiro de 2017 | Potsdam, Alemanha

BIOBASED ECONOMY 2017 – BIOBASED INDUSTRIES AND REGIONAL ECONOMY: INNOVATION, ADDED VALUE,
FUTURE MARKETS
O evento “Biobased Economy 2017” pretende promover o diálogo entre agentes regionais e internacionais para a definição de abordagens eficazes
que permitam estabelecer cadeias de valor de base biológica com elevado valor funcional e eficiência de custo. O evento inclui uma componente de
matchmaking B2B, com organização de encontros bilaterais tendo em vista o estabelecimento de relações de cooperação nas temáticas
relacionadas com a Economia Circular.
[+ Saber mais]

7 a 9 de março de 2017 | Londres, Inglaterra

ECOBUILD 2017
Ecobuild é uma feira mundial de construção sustentável, que tem vindo a focarse na temática da economia circular de forma transversal à mostra de
materiais, produtos, serviços, ideias e soluções. Esta feira oferece seminários com conselhos e soluções de especialistas, uma conferência sobre os
problemas mais urgentes para a indústria, demonstrações e outras atividades interativas. Nesta edição serão discutidas soluções para problemas
específicos e desenvolvida uma estratégia macro para capitalizar novas oportunidades comerciais, ajudando as empresas a tomar medidas para a
eficiência dos recursos e a economia circular.
[+ Saber mais]
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