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SOBRE NÓS

O SWP instalase no Polo do Mar da UPTEC, Parque de Ciência e Tecnologia da
Universidade do Porto em Leça da Palmeira (Matosinhos).
O SWP está já instalado no Polo do Mar da UPTEC, Parque de Ciência e Tecnologia da
Universidade do Porto, sito à Av. da Liberdade, Sala G1, 4450718 Leça da Palmeira,
continuando o endereço eletrónico a ser info@smartwasteportugal.com.
Brevemente será disponibilizado o contacto telefónico direto.
Nestas novas Instalações, de fácil acesso e com estacionamento livre na envolvente, o SWP
dispõe de um open space, onde se localizam os Serviços e Gabinete da Diretora Executiva,
existindo sempre disponível uma sala para reuniões da Direção, bem como um auditório para
eventos.
Já a partir de 1 de setembro e com o início de funções da Eng.ª Luísa Magalhães, Diretora
Executiva, será amplamente dinamizado o espaço da nova Sede, que se pretende que seja um
ponto de encontro e de apoio aos Associados do SWP, em tudo o que ao nosso objeto diga
respeito.
A Direção

NOTÍCIAS
NOVOS CONCURSOS NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 PODERÃO APOIAR INICIATIVAS A DESENVOLVER PELO SWP

No âmbito do Portugal 2020 está prevista, para outubro de 2016, a abertura de novos concursos, nomeadamente o Sistema de Apoio a Ações
Coletivas (SIAC), na tipologia de projetos de Qualificação. Esta tipologia de projetos visa apoiar os fatores imateriais de competitividade de natureza
coletiva, que se materializem na disponibilização de bens coletivos ou públicos capazes de induzir efeitos de arrastamento na economia.
Neste sentido, este concurso terá como objetivo dar resposta a riscos e oportunidades comuns de um conjunto alargado de empresas. No âmbito
deste concurso, o SWP pretende reforçar a capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, na perspetiva de uma
Economia Circular.
Nesse sentido, poderão ser incluídas algumas das atividades a realizar pelo SWP, nomeadamente:
• Conclusão do Estudo sobre a relevância e o impacto do Setor dos Resíduos em Portugal, na perspetiva de uma Economia Circular, em
desenvolvimento pela Augusto Mateus & Associados;
• Realização de um Roadshow pelo País;
• Promoção de projetos colaborativos entre os associados;
• Promoção de sinergias em prol da Economia Circular;

• Promoção da investigação, conhecimento, desenvolvimento e inovação;
• Organização do 1º Fórum do Smart Waste Portugal;
• Promoção de uma Campanha de divulgação do SWP.

COMISSÃO EUROPEIA DIVULGA PACOTE DE MEDIDAS PARA A “TRANSIÇÃO DA EUROPA PARA UMA ECONOMIA
HIPOCARBÓNICA”

A Comissão Europeia apresentou, no passado dia 20 de julho, um pacote de medidas destinadas a acelerar a transição da Europa para uma
economia em que todos os setores apresentem baixas emissões de carbono.
Com este pacote de medidas, a Comissão procura garantir a competitividade da União Europeia num contexto em que o modelo socioeconómico
mundial está a evoluir, perante o avanço preconizado pelo Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas, no sentido de uma economia moderna e
hipocarbónica. As propostas apresentadas definem princípios orientadores para que os EstadosMembros possam preparar o futuro e manter a
competitividade da Europa. Segundo a Comissão, este pacote tratase de uma parte integrante da União da Energia e de uma política vanguardista
em matéria de alterações climáticas.
[+ Saber mais]

HORIZONTE 2020 – ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHOS PARA 2017
No passado dia 25 de julho, a Comissão Europeia confirmou as calls e outras ações previstas para o segundo ano do Programa de Trabalho 2016
2017, definindo as oportunidades que em breve se encontrarão disponíveis. No total, os concursos abrangidos no referido Programa de Trabalhos têm
disponível um orçamento de 8.5 biliões de Euros.
A atualização efetuada inclui o apoio a um conjunto de iniciativas intersectoriais em 2017: Indústria 2020 na Economia Circular (325 milhões de
Euros) para o desenvolvimento de economias robustas e sustentáveis; Cidades Inteligentes e Sustentáveis (115 milhões de Euros) para a melhoria
da integração do ambiente, transportes, energia e redes digitais nos ambientes urbanos da União Europeia; e Internet das Coisas (37 milhões de
Euros) para fomentar a assimilação das tecnologias digitais na Europa.
Para além disso, o Programa de Trabalhos também inclui uma série de novas calls. Por exemplo, o novo tópico “Closing the water gap”, com um
orçamento de 10 milhões de Euros na call “Greening the economy”, visa reduzir a fragmentação dos esforços de investigação e inovação em toda a
Europa e concorrer para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals, SDGs), bem como contribuir
para o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21).
As oportunidades previstas no Horizonte 2020, incluindo o novo Programa de Trabalhos 20162017, encontramse disponíveis no aqui.
[+ Saber mais]

AGENDA

6 de setembro de 2016 | Aveiro, Portugal

CIRCULAR ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN R&I
No âmbito do VII Congresso da Associação HispanoPortuguesa de Economia do Ambiente e Recursos Naturais, o Gabinete de Promoção do
ProgramaQuadro irá organizar uma sessão sobre os desafios e oportunidades de Investigação e Desenvolvimento na temática da Economia Circular.
Esta sessão decorrerá das 16h00 às 17h45 no Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT) da Universidade de
Aveiro, e contará com a intervenção de alguns dos principais players nacionais que operam nesta área, nomeadamente o SMART WASTE
PORTUGAL, a BLC3 e a Martifer Solar. Na sessão irá também marcar presença a Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que apresentará a Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3)
da Região Centro e as oportunidades para a Economia Circular. Serão ainda apresentadas e discutidas as oportunidades no Horizonte 2020 nesta
temática.
[+ Saber mais]

28 de setembro de 2016| Vila Real, Portugal

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO NOS DESAFIOS SOCIETAIS
“BIOECONOMIA” E “AÇÃO CLIMÁTICA” EM 2017

O Gabinete de Promoção do Programa Quadro (GPPQ) irá organizar, na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, uma sessão de divulgação de

O Gabinete de Promoção do Programa Quadro (GPPQ) irá organizar, na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, uma sessão de divulgação de
oportunidades de financiamento disponíveis em 2017 no contexto dos Desafios Societais “Bioeconomia” (DS2) e “Ação Climática” (DS5). Esta
sessão é dirigida a universidades, institutos politécnicos, centros tecnológicos, empresas e associações empresariais. A sessão é gratuita mas a
inscrição é obrigatória.
[+ Saber mais]

15 a 17 de novembro de 2016 | Barcelona, Espanha

CIMEIRA EUROPEIA DE ECONOMIA CIRCULAR
A Cimeira Europeia de Economia Circular (The Circular Economy European Summit) tem como objetivo impulsionar o diálogo entre os cidadãos, as
entidades governamentais e o setor privado, de modo a catalisar a transição para a criação de sistemas circulares urbanos que regenerem a
economia, a ecologia e a qualidade de vida da população. Assim, o evento, liderado pela Smart City Expo em parceria com a Ellen MacArthur
Foundation, irá reunir especialistas da indústria e profissionais de diferentes backgrounds, num programa que visa promover diálogos construtivos e
fomentar debates através de palestras e sessões de mesa redonda entre stakeholders.
[+ Saber mais]
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