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SOBRE NÓS

NOTÍCIAS

A Smart Waste Portugal quer ser um
reservatório

de

ideias

e

de

ECONOMIA CIRCULAR: NOVO REGULAMENTO PARA INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DE
ADUBOS À BASE DE RESÍDUOS

oportunidades e de combinação de
competências e capacidades, que se
pretende

diverso

e

complementar,

contribuindo para a “CoConstrução” de
novas e melhores soluções para o
trabalho e valorização dos nossos
resíduos.

relativas à economia circular, que incluem as novas regras em matéria de adubos orgânicos e de
adubos à base de resíduos na União Europeia (UE).
O regulamento proposto pela Comissão destinase a simplificar consideravelmente o acesso dos
adubos orgânicos e à base de resíduos ao mercado único da UE, colocandoos em condições de

O desafio é o da inovação, sobretudo
quando se fala da “Indústria do Futuro”
e dos “novos recursos”, quando se
percebe que Portugal dispõe de uma
“mina” em matérias secundárias que
resultam

A Comissão apresentou, no dia 17 de março de 2016, os primeiros trabalhos do pacote de medidas

do

aproveitamento

dos

nossos resíduos, desde a recolha,
separação, reciclagem e valorização, e
com a consciência que à medida que
se reaproveita mais se aprende a
reaproveitar.
Verificamos que as oportunidades que
temos são enormes, assim possamos
criar uma plataforma de conhecimento,
partilhas e iniciativas, que vão gerar
oportunidades,

criação

de

igualdade com os adubos tradicionais, não orgânicos. O regulamento visa criar novas oportunidades de
mercado para as empresas inovadoras e, ao mesmo tempo, reduzir a produção de resíduos, o
consumo de energia e o impacto ambiental negativo.
O regulamento estabelece regras comuns para converter os biorresíduos em matériasprimas que
podem ser utilizadas para o fabrico de produtos fertilizantes e define os requisitos em matéria de
segurança, qualidade e rotulagem que todos os produtos fertilizantes têm de cumprir para poderem ser
vendidos livremente em toda a UE. Caberá aos fabricantes demonstrar que os seus produtos
satisfazem esses requisitos e respeitam os limites em matéria de contaminantes orgânicos,
contaminantes microbianos e impurezas físicas, antes da aposição da marcação CE, que lhes
permitirá comercializálos livremente em toda a UE.
As novas regras serão aplicáveis a todos os tipos de adubos para garantir o mais alto nível de
proteção do solo. O regulamento introduz limites estritos para o teor de cádmio nos adubos fosfatados,
que irão tornarse mais rigorosos, passando de 60 mg/kg para 40 mg/kg após três anos e para 20
mg/kg após 12 anos, reduzindose assim os riscos para a saúde e para o ambiente.

novos

O projeto de regulamento irá agora ser transmitido ao Parlamento Europeu e ao Conselho para adoção.

modelos de negócio e postos de

Uma vez adotado, será diretamente aplicável, sem necessidade de transposição para o direito

trabalho qualificado. Está estudado que

nacional, após um período de transição que permitirá às empresas e às autoridades públicas

ao aproveitar resíduos que antes eram

prepararemse para as novas regras.

colocados em aterros estamos a gerar
6 a 25 vezes mais empregos, que

[+ Saber mais]

tendem a ser mais qualificados à
medida que o nível de exigência e de
sofisticação

no

tratamento

e

MINISTÉRIO DA ECONOMIA IDENTIFICA PRIORIDADES SOBRE O PLANO DE AÇÃO
PARA A ECONOMIA CIRCULAR

valorização dos resíduos aumenta.
Na

a

A Direção Geral das Atividades Económicas publicou recentemente um documento intitulado

valorização energética dos resíduos, a

Veolia

consideramos

“Economia Circular. Principais prioridades no âmbito do Plano de Ação para a Economia Circular”, no

separação

o

qual identifica as principais prioridades e preocupações do Ministério da Economia no âmbito das 50

lamas,

a

Propostas do Plano de Ação para a Economia Circular da Comissão Europeia.

solos,

o

aproveitamento
descontaminação
desmantelamento

que

automática,
de
de
de

navios,

entre

outros,

são

necessariamente

oportunidades criadoras de valor para

A SOCIEDADE PONTO VERDE PRONUNCIASE SOBRE O PACOTE DA COMISSÃO
EUROPEIA SOBRE A ECONOMIA CIRCULAR

Portugal e significam uma melhoria do
nível tecnológico.

Na sequência de outras abordagens sobre a mesma temática, a Sociedade Ponto Verde (SPV)

A ambição da Smart Waste Portugal é
a

de

contribuir

ativamente

neste

publicou um Relatório sobre o pacote da Comissão Europeia sobre a Economia Circular. O documento
de 9 páginas poderá ser solicitado à própria SPV para mais informações.

processo de transformação, gerando
impactos reais na economia nacional.
José Melo Bandeira

APESB CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO DEDICADO AO ESTUDO DA ECONOMIA
CIRCULAR

Country Manager da Veolia
Membro da Direção

COLABORAÇÕES SWP

Encontrandose em desenvolvimento os
trabalhos no âmbito do estudo sobre a
relevância e o impacto do setor dos
resíduos em Portugal na perspetiva de
uma Economia Circular, foi definida a
composição de um Steering Committe,
que terá como função, em articulação
com

a

Direção

do

SWP,

uma

um

acompanhamento

e

permanente com

a equipa que se

interação

encontra a desenvolver o estudo. O
Steering

Committe

integrará

representantes das seguintes entidades:
AEPSA,

APED,

Portugal,

BCSD

LOGOPLASTE, VEOLIA e SONAE, sendo

as entidades LIPOR, SPV e AEPSA os
pivôs.

A Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) constituiu recentemente 3
Grupos de Trabalho, a saber: Grupo de Trabalho dos Jovens Profissionais, Grupo de Trabalho “Waste
to Energy” e Grupo de Trabalho da Economia Circular. A dinâmica dos Grupos de Trabalho prevê 3 a 4
sessões presenciais por ano, as quais constituem oportunidades para a concretização de curtos
workshops, palestras e encontros com stakeholders de referência do setor. Coordenados por membros
do Conselho Diretivo, os Grupos de Trabalho já iniciaram funções.
O Grupo de Trabalho da Economia Circular visa promover, por si ou em cooperação com outras
entidades importantes (ISWA, Smart Waste Portugal, Governo da República, entre outras), a temática
da Economia Circular nas suas componentes de conhecimento teórico, divulgar e disseminar as
teorias e práticas, bem como promover a transposição dos conceitos e estratégias para a Economia
real (Empresas). Este Grupo é, até ao momento, constituído por Fernando Leite, Carlos Bernardo,
Luísa Pinheiro, Ana Silveira, Ana Loureiro, João Letras, Diana Nicolau, Ana Marreiros, Sofia Santos,
Rosa Monforte, e é liderado por Lígia Pinto, da Escola de Economia e Gestão da Universidade do
Minho e membro do CD da APESB.

Uma das vertentes mais importantes do
referido estudo é a auscultação da
opinião de importantes players do setor,

CONFERÊNCIA ”NOW THE CIRCULAR ECONOMY”

tendo sido identificadas as seguintes

Decorreu em Sevilha, nos passados dias 16 e 17 de março, a Conferência “Now the Circular Economy”

organizações

onde, a convite da Organização constituída pela Association of Cities & Regions for Recycling (ACR+)

contactadas:

que

estão

já

a

ser

e pela Fundação para a Economia Circular, o Dr. Fernando Leite apresentou uma comunicação
subordinada ao tema “O Conceito MultiR como promotor da Economia Circular a nível local”. A
Conferência contou com um programa muito aliciante, apresentado a cerca de 160 participantes. O
Programa e as comunicações poderão ser consultados no website da Fundação para a Economia
Circular.
[+ Saber mais]

WORKSHOP EM MATERIAIS ECOEFICIENTES E RECICLAGEM

Este processo de auscultação encontra
se já em curso com as Entidades que

Realizouse no Porto, no passado dia 18 de março, o Workshop em Materiais Ecoeficientes e

manifestaram

Reciclagem, que decorreu na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e contou com

disponibilidade

para

efeito.

o

cerca de 200 participantes. O Workshop resultou de uma organização conjunta da FEUP, da Sociedade
Portuguesa de Geotecnia, da Comissão Portuguesa de Geotecnia Ambiental e da Smart Waste
Portugal. O Programa está disponível nos websites das entidades organizadoras.
[+ Saber mais]

AGENDA

19 e 20 de abril | Lisboa

10.º FÓRUM NACIONAL DE RESÍDUOS
A 10.ª edição do Fórum Nacional de Resíduos tem por título “O impacto da Economia Circular no Setor Nacional dos Resíduos. Ameaças e
oportunidades”. A Economia Circular é o ponto central desta edição, que conta, entre outras, com as intervenções do Secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins, e da chefe da Unidade de Tecnologias Ambientais da Direção Geral para a Investigação e Inovação da Comissão
Europeia, Luísa Pristas, para abordar os trabalhos já realizados para a implementação da Economia Circular e as medidas a implementar
particularmente no setor dos resíduos.
[+ Saber mais]

9 a 13 de junho de 2016 | vários locais

OPEN SOURCE CIRCULAR ECONOMY DAYS 2016
A 10.ª edição do Fórum Nacional de Resíduos tem por título “O impacto da Economia Circular no Setor Nacional dos Resíduos. Ameaças e
oportunidades”. A Economia Circular é o ponto central desta edição, que conta, entre outras, com as intervenções do Secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins, e da chefe da Unidade de Tecnologias Ambientais da Direção Geral para a Investigação e Inovação da Comissão
Europeia, Luísa Pristas, para abordar os trabalhos já realizados para a implementação da Economia Circular e as medidas a implementar
particularmente no setor dos resíduos.
[+ Saber mais]

22 de junho de 2016 | International Festival for Business 2016, Liverpool, Inglaterra

EVENTO DE BROKERAGE, NO ÂMBITO DO HORIZONTE 2020, SOBRE ECONOMIA CIRCULAR, EFICIÊNCIA DE
RECURSOS E ECOINOVAÇÃO
A Enterprise Europe Network (EEN) tem vindo a colaborar com a Knowledge Transfer Network (KTN) e a Innovate UK no âmbito da organização de
um evento de brokerage, matchmaking e disseminação de informação com enfoque no Horizonte 2020, transferência de tecnologia e oportunidades
comerciais para apoiar a indústria a transitar para uma economia circular e uma maior eficiência de recursos. O evento irá decorrer durante o

International Festival for Business 2016 (IFB2016), um centro de negócios focado no estabelecimento de contactos comerciais, reunindo centenas
de stakeholders de todo o mundo durante três semanas de eventos, networking e concretização de oportunidades de negócio.
[+ Saber mais]
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