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EDITORIAL

A Economia Circular é o pilar estratégico da atividade do Smart Waste Portugal (SWP) e, com o intuito de interpretar os novos conceitos e desafios da
Economia Circular, o SWP solicitou à Consultora Augusto Mateus & Associados, pela sua experiência na área, o desenvolvimento de um "Estudo
sobre a Relevância e o Impacto do setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular", documento que será de grande
importância estratégica para o setor e que foi apresentado na Conferência “Portugal Upcycling: desafios e oportunidades para um país mais
sustentável, competitivo e inovador”, que decorreu dia 21 de fevereiro, no ISEG, em Lisboa.
De acordo com o Estudo, a economia nacional gerou em 2014 cerca de 14,6 milhões de toneladas de resíduos (4,7 milhões de resíduos urbanos e 9,9
milhões de resíduos setoriais), dos quais cerca de 74% terão sido valorizados material e energeticamente e os restantes 26% ainda tem como destino
o aterro, o que constituiu um enorme desperdício e, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade a explorar. Iniciativas como a realização do Estudo
sobre "Caracterização da Produção da Fração Resto em Portugal e Avaliação do Potencial de Valorização", promovidas pelo SWP poderão ter
impacto positivo nesta área, encontrando soluções de valorização de resíduos que ainda vão para aterro.
De salientar que é nos resíduos setoriais que as atividades de valorização têm vindo a crescer e se destacam, chegando a próximo dos 85%, tendo
um posicionamento positivo no âmbito europeu. Desta forma considerase importante a criação de novas fileiras de resíduos, tal como é intenção do
Ministério do Ambiente.
Em termos económicos, o setor da gestão dos resíduos, em 2014, foi representado por cerca de 2.700 entidades, que empregavam cerca de 23 mil
trabalhadores, respondendo a um volume de negócios de aproximadamente 2,5 mil milhões de euros, com um VAB de 626 milhões de euros. No
entanto, considerando efeitos indiretos e induzidos, estimase que a atividade do setor dos resíduos em Portugal tenha gerado em 2014, um valor de
produção total de 5,4 mil milhões de euros, envolvendo cerca de 64 mil postos de trabalho, o que evidencia os seus efeitos de arrastamento na
economia.
A importância da Investigação e Desenvolvimento (I&D) e da inovação, no fecho dos ciclos dos materiais e na Economia Circular, é elevada e o SWP
poderá ter um papel relevante na aproximação e cooperação das empresas do setor dos resíduos face às indústrias, aos centros de investigação, aos
centros tecnológicos e universidades.
Existem setores de atividade que devem merecer atenção e ser alvo de aposta no âmbito da circularidade: as indústrias metalúrgicas de base e
produtos metálicos, as indústrias de fabricação de máquinas, equipamentos e material de transporte, da construção e do comércio e serviços.
Destacandose também em seguida, o setor das indústrias extrativas, das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco e o dos Minerais não
metálicos, o das Indústrias da moda (têxtil, vestuário e calçado) e o das Indústrias químicas, farmacêuticas, da borracha e dos plásticos.
Estes são alguns dos resultados do Estudo, cujo Sumário Executivo está disponível através do site do SWP.
A Direção.

NOVIDADES DO SWP

CONFERÊNCIA PORTUGAL UPCYCLING – APRESENTAÇÃO DO ESTUDO SOBRE A RELEVÂNCIA E IMPACTO DO
SETOR DOS RESÍDUOS EM PORTUGAL NA PERSPETIVA DE UMA ECONOMIA CIRCULAR

Realizouse no dia 21 de fevereiro, no ISEG, em Lisboa, a 1ª Grande iniciativa do Smart Waste Portugal e a resposta ao compromisso assumido
perante os seus associados, na quantificação do valor do setor dos resíduos em Portugal e quais as ações que deverão ser levadas a cabo com o
intuito de promover a Economia Circular.
A Conferência “PORTUGAL UPCYCLING: Desafios e Oportunidades para um País mais Sustentável, Competitivo e Inovador" foi promovida pelo
SWP com o objetivo de endereçar questões ligadas à Economia Circular e ao papel do setor dos resíduos e da indústria na transição para uma maior
circularidade da economia.
No evento foram apresentados os resultados do Estudo sobre a Relevância e Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma
Economia Circular, promovido pelo SWP e levado a cabo pela Augusto Mateus & Associados.

O evento contou com a presença de Karolina D’Cunha, Vicediretora da Unidade de Produção Sustentável, Produtos e Consumo da DG Ambiente da
Comissão Europeia, e de Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente.

As oportunidades associadas à valorização de resíduos e à circularidade são enormes
Considerando vários indicadores que procuram aferir o potencial de crescimento económico e o contributo potencial para a circularidade, os autores do
Estudo apontam como alvos prioritários de atuação para a promoção da circularidade os setores da Fabricação de máquinas, equipamentos e material
de transporte, da Construção, das Metalúrgicas de base e produtos metálicos e do Comércio e serviços, seguindose outros como o setor das
Indústrias extrativas, o das Indústrias alimentares, bebidas e tabaco, o dos Minerais não metálicos, o das Indústrias da moda (têxtil, vestuário e
calçado) e o das Indústrias químicas, farmacêuticas, da borracha e dos plásticos.

SMART WASTE PORTUGAL ACOLHE NOVOS ASSOCIADOS
O SMART WASTE PORTUGAL dá as boas vindas a dois novos Associados: a empresa EGF 
Empresa Geral do Fomento, SA e a AIMMAP  Associação dos Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de Portugal.

VISITAS E REUNIÕES COM OS ASSOCIADOS
O SMART WASTE PORTUGAL tem vindo a reforçar a proximidade aos seus Associados, numa abordagem que envolve
visitas às instalações dos mesmos pela Diretora Executiva, Eng.ª Luísa Magalhães, com o intuito de encontrar potenciais
sinergias e desenvolver projetos em conjunto. Recentemente foram efetuadas as seguintes visitas / reuniões:
CGD – Caixa Geral de Depósitos, APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, BCSD – Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, G.Höfle, Lda, AEP – Associação Empresarial de Portugal, Biorumo,
ESGRA – Associação para a Gestão de Resíduos, PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Deloitte, Gintegral –
Gestão Ambiental, IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo, EGF – Empresa Geral do Fomento, ISQ – Instituto de
Soldadura e Qualidade, CVR  Centro de Valorização de Resíduos e FEUP  Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto.

NOTÍCIAS

PLATAFORMA DE APOIO FINANCEIRO À ECONOMIA CIRCULAR

Pouco mais de um ano depois da adoção do pacote de medidas para o fomento da Economia Circular, a Comissão
Europeia (CE) estabeleceu, no passado dia 26 de janeiro, uma parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI) para
criar a Plataforma de Apoio Financeiro à Economia Circular.
Pretendese que esta plataforma reforce a ligação entre os instrumentos existentes, como o Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos (FEIE) e a iniciativa InnovFin – Financiamento da UE para Inovadores, com o apoio do
programa Horizonte 2020, e que possa desenvolver novos instrumentos financeiros para projetos de economia circular.
A apresentação formal da plataforma será efetuada em Bruxelas, nos dias 9 e 10 de março, no âmbito do evento “Circular
Economy Stakeholder Conference”.
[+ Saber mais]

ABERTURA DOS CONCURSOS DO SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (PORTUGAL 2020)
No âmbito do Portugal 2020 abriram novos concursos do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT),
nomeadamente:

Os Projetos de I&D Empresarial em copromoção consistem em projetos liderados por empresas e realizados em parceria entre empresas ou entre
estas e entidades não empresariais do Sistema de Investigação e Inovação (Sistema de I&I), compreendendo atividades de investigação industrial
e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação ou introdução de melhorias significativas de novos produtos, processos ou sistemas
existentes.
Os Projetos Demonstradores consistem em projetos liderados por empresas (a título individual ou, no caso de serem em copromoção, em parceria
com outras empresas e/ou entidades não empresarias do Sistema de I&I), tendo por objetivo a demonstração de tecnologias avançadas e de linhas
piloto, que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visem evidenciar, perante um público especializado e em situação real, as
vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontram suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico
para utilização comercial.
[+ Saber mais]

AGENDA

9 e 10 de março de 2017 | Bruxelas, Bélgica

Circular Economy Stakeholder Conference
Organizada pela Comissão Europeia (CE) e pelo Comité Económico e Social Europeu, a conferência será
dedicada à apresentação dos principais resultados alcançados, até agora, no âmbito do Pacote da
Economia Circular apresentado em 2015, bem como à discussão dos próximospassos. No evento será
formalmente apresentada e implementada a Plataforma para a Economia Circular na Europa.
[+ Saber mais]

20 de março de 2017 | Porto, Portugal

Workshop ECO.PME "Economia Circular: vantagem competitiva para as empresas"
O Ministério do Ambiente e o BCSDPortugal organizam o workshop ECO.PME que se irá realizar na
EXPONOR e que se destina às PME, startups, incubadoras, designers, thinktanks, investigadores e
institutos públicos com o objetivo de abrir a discussão sobre a Economia Circular aplicada ao setor
empresarial.

[+ Saber mais]

19 e 20 de abril de 2017 | Lisboa, Portugal

11º Fórum Nacional dos Resíduos 2017
Sob o tema “Construir o futuro: ameaças, desafios e oportunidades”, a edição de 2017 do Fórum
Nacional de Resíduos pretende reunir todos os agentes do setor e partes interessadas em torno de um
programa que visa discutir a atualidade e antecipar um futuro em construção, com enfoque no papel da
Economia Circular para as empresas no setor da gestão dos resíduos.
O evento conta com o Alto Patrocínio do Ministério do Ambiente e do Ministério da Economia,
representados pelo Secretário de Estado do Ambiente Eng.º Carlos Martins e pelo Secretário de Estado
Adjunto e do Comércio Dr. Paulo Ferreira.
[+ Saber mais]

19 a 22 de abril de 2017 | Málaga, Espanha

New Economy & Social Innovation Global Forum 2017
O evento “New Economy & Social Innovation Global Forum 2017” pretende agregar diferentes atores
representantes dos designados "Modelos de Nova Economia", como Economia Circular, Fair Trade, e
Empreendedorismo Social, em torno de um diálogo focado no desenvolvimento sustentável.
[+ Saber mais]

15 de junho de 2017 | Londres, Inglaterra

Ellen MacArthur 2017 Summit
A Fundação Ellen MacArthur anunciou o “save de date” para sua Cimeira de 2017. Informações sobre o
programa e como participar estarão disponíveis durante o mês de março. O evento também será
transmitido em tempo real através de streaming online, incluindo entrevistas exclusivas com palestrantes
e convidados durante todo o dia.
[+ Saber mais]

25 e 26 de setembro de 2017 | Porto, Portugal

4ª Conferência Internacional WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities
Organizada desde 2011 pelo CVR – Centro para a Valorização de Resíduos, a Conferência Wastes
associase em 2017 à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que é,
simultaneamente, coorganizadora e anfitriã do evento. A Wastes 2017 pretende oferecer aos
participantes um espaço privilegiado e de referência para a apresentação, esclarecimento, debate e
permuta de ideias centrado nas exigências, mudanças, desafios, soluções e oportunidades que se
colocam ao setor do Ambiente, com especial enfoque na gestão de resíduos numa Economia Circular.
Aos autores é oferecida a possibilidade de apresentarem um artigo, sob a forma de apresentação oral ou
de poster, que poderá consistir num artigo longo/ full paper (submissão até 24 de março) ou curto/ short
paper (submissão até 15 de maio).
[+ Saber mais]
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