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EDITORIAL

O Smart Waste Portugal (SWP) organiza na manhã do próximo dia 21 de fevereiro de 2017, no Auditório CGD no ISEG, em Lisboa, um evento no qual
irá apresentar o resultado do Estudo sobre a Relevância e Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular,
levado a cabo pela consultora Augusto Mateus & Associados.
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.
No encontro, que se realiza sob o tema “Portugal Upcycling: desafios e oportunidades para um país mais sustentável, competitivo e inovador”,
pretendese ainda endereçar questões ligadas à Economia Circular, oportunidades de negócio, financiamento, o papel do setor dos resíduos e da
indústria, entre outras. Contará, para tal, com a participação de um painel de oradores de reconhecido mérito e a presença do Excelentíssimo Senhor
Ministro do Ambiente, o Eng.º João Pedro Matos Fernandes, que fará o encerramento do evento.
Pretende o SWP, com esta iniciativa, fazer parte do movimento que se quer impulsionador do processo de transição na competitividade de Portugal,
assente numa economia circular, ao identificar e contribuir para proporcionar novas oportunidades de negócio e de inovação, bem como novos
modelos empresariais e modos mais eficientes de produzir e consumir.
A partilha de experiências é fundamental, pelo que estão todos convidados a participar nesta Conferência dia 21 de fevereiro, contribuindo desta forma
para promover a Circularidade da Economia!
A Direção.

NOVIDADES DO SWP

SMART WASTE PORTUGAL ACOLHE NOVOS ASSOCIADOS

PERFIL DO SWP NO LINKEDIN

O SMART WASTE PORTUGAL conta com dois novos Associados: a associação

O SMART WASTE PORTUGAL reforçou a sua

ESGRA – Associação para a Gestão de Resíduos e a empresa G.HÖFLE, a quem dá as

presença online com novo perfil na rede social

boasvindas!

profissional LinkedIn. Juntese a nós!

CONFERÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO SOBRE O SETOR DOS RESÍDUOS, COM A PRESENÇA DO
MINISTRO DO AMBIENTE
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Será realizada, no próximo dia 21 de fevereiro, uma conferência para apresentação do “Estudo sobre a Relevância e Impacto do Setor dos Resíduos
em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular”, realizado pela Consultora Augusto Mateus & Associados. O evento contará com a presença
do Excelentíssimo Ministro do Ambiente, Eng.º João Pedro Matos Fernandes. Esta Conferência será realizada dia 21 de fevereiro da parte da manhã,
no Auditório da CGD do ISEG  Instituto Superior de Economia e Gestão (Rua do Quelhas 6, 1200781 Lisboa). Em breve serão disponibilizadas mais
informações no site e a ficha de inscrição.

VISITA ÀS INSTALAÇÕES DE 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. Recentemente foram efetuadas visitas às empresas Recypolym, EuroSeparadora, OVO
Solutions, Sopinal e Savinor.

DOCUMENTOS RELEVANTES

RELATÓRIO DO ESTADO DO AMBIENTE (REA) 2016
O REA é um relatório sobre o estado do ambiente em Portugal, apresentado anualmente à Assembleia da República
(referente ao ano anterior), que aborda os temas: Economia e Ambiente, Energia e Clima, Transportes, Ar, Água, Solo e
Biodiversidade, Resíduos e Riscos Ambientais. Este relatório é publicado e divulgado pelo Ministério que tutela a política
de Ambiente, através da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que assegura a recolha, tratamento e análise da
informação ambiental, coordenando a sua elaboração.
[+ Saber mais]

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS EM PORTUGAL (RASARP) 2016
A ERSAR  Entidade Reguladora do Serviços de Águas e Resíduos publicou o RASARP 2016, que pretende contribuir para
a divulgação de informação relevante e de referência sobre os serviços de abastecimento público de água, de saneamento
de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, tendo sido elaborado com colaboração de várias entidades
de alguma forma intervenientes no setor.

[+ Saber mais]

RELATÓRIO “ACHIEVING GROWTH WITHIN”, PUBLICADO PELA ELLEN MACARTHUR FOUNDATION
O mais recente relatório da Ellen MacArthur Foundation foi divulgado dia 20 de janeiro, no encontro anual do Fórum
Económico Mundial realizado em Davos, e apresenta os resultados de um estudo produzido pelo SYSTEMIQ, em
colaboração com a Ellen MacArthur Foundation, e patrocinado pela Fundação SUN. O relatório “Achieving Growth Within”
identifica prioridades em vários setores estratégicos e oportunidades de investimento que visam acelerar a transição da
Europa para uma Economia Circular.
[+ Saber mais]

AGENDA

7 a 9 de março de 2017 | Sofia, Bulgária
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Conferência e Exposição “Save the Planet  Waste Management And Recycling”

[+ Saber mais]

23 de março a 26 de maio de 2017 | Porto e Lisboa, Portugal

Programa “Gestão Sustentável: A Leadership Expedition to the Future” (Porto
Business School/ BCSD Portugal)
[+ Saber mais]

11 de julho de 2017 | Coventry, Reino Unido

Conferência “Economia Circular: Transição para a Sustentabilidade?”

[+ Saber mais]

14 a 18 de maio de 2018 | Munique, Alemanha

Feira mundial para água, águas residuais, resíduos e gestão de matériasprimas

[+ Saber mais]

OPORTUNIDADES

CITEC  PROGRAMA CAPACITAR A INDÚSTRIA PORTUGUESA
Criação do Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular
O Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular (FITEC) tem por finalidade apoiar políticas de valorização do conhecimento científico e
tecnológico e sua transformação em inovação, de estímulo à cooperação entre instituições de ensino superior, centros de interface tecnológico e o
tecido empresarial e de capacitação para um uso mais eficiente dos recursos, preservando a sua utilidade e valor ao longo de toda a cadeia de
produção e utilização, nomeadamente através da eficiência material e energética.
[+ Saber mais]

PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Publicação do «AVISO 22 – Eficiência Energética na Indústria, Agricultura, Floresta e Pesca»
Através do Fundo de Eficiência Energética (FEE), foi lançado o «AVISO 22 – Eficiência Energética na Indústria, Agricultura, Floresta e Pesca», que
visa diminuir o consumo energético, através da modernização e incremento de competitividade dos referidos setores. Este concurso encontrase
aberto até ao dia 27 de abril de 2017.
[+ Saber mais]

COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL
Segunda chamada do Programa de Cooperação Interreg VB Sudoeste Europeu
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O Programa de Cooperação Interreg VB Sudoeste Europeu (SUDOE) apoia o desenvolvimento regional no sudoeste da Europa financiando projetos
transnacionais através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O Programa promove a cooperação transnacional para resolver
problemas comuns às regiões do sudoeste europeu, como o baixo investimento em investigação e desenvolvimento, a baixa competitividade da
pequena e média empresa e a exposição à alteração climática e aos riscos ambientais. Neste momento encontrase aberta a segunda convocatória
para o período 20142020, que está orientada para duas prioridades temáticas: Eixo 1  Investigação e inovação e Eixo 5  Meio ambiente e
eficiência de recursos. Até 31 de março de 2017 encontrase em vigor a primeira Fase do concurso, para submissão de préproposta por parte do
coordenador do projeto.
[+ Saber mais]
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