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SOBRE NÓS

Estamos já em período de férias, mas o SWP continua a trilhar o caminho que foi definido pela Direção, no sentido de, durante 2016, atingirmos
objetivos e metas importantes para o nosso futuro comum.
Assim, foi já contratada, iniciando funções em 1 de setembro próximo, a Diretora Executiva da Associação, Eng.ª Maria Luísa Machado Pereira
Botelho de Magalhães, que noutro local deste boletim informativo apresentamos com maior detalhe.
Também importante é a fixação definitiva da Sede do SWP, que abandonou, por razões alheias a nós, o Parque de Ciência e Tecnologia da Maia,
estando agora instalado no UPTEC do Mar, Polo do Mar do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, em Leça da Palmeira
(Matosinhos).
Por fim referir que tem evoluído muito bem o Estudo que a Consultora Augusto Mateus & Associados está a elaborar para o SWP, designado “Estudo
sobre a Relevância e o Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular”, sendo que um Relatório Intermédio será
apresentado em início de agosto e de imediato divulgado aos Associados.
O 2º Semestre de 2016 será crucial para ultimarmos o Estudo e promovermos um conjunto de ações de divulgação e ainda de preparação de
Iniciativas, para as quais todos estamos convocados. Tudo boas notícias que espero possam abrir horizontes a quem tem lutado por um Portugal mais
próspero, com maior criação de valor e criação de empregos.
O Presidente da Direção
Aires Pereira

NOTÍCIAS
ENG.A MARIA LUÍSA MACHADO DE MAGALHÃES É A NOVA DIRETORA EXECUTIVA DO SMART WASTE PORTUGAL

Em decurso de um processo de seleção, a Engenheira Maria Luísa Machado Pereira Botelho de Magalhães
assumirá, no dia 1 de setembro, as funções de Diretora Executiva do Smart Waste Portugal.
A Eng.ª Maria Luísa Magalhães é Licenciada em Engenharia do Ambiente pela Escola Superior de
Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e detentora de um Master of Science in Environmental
Diagnostics pela Cranfield University, Sisoe – Institute of BioScience and Technology – Reino Unido.
A futura Diretora Executiva do SWP tem experiência profissional quer no setor público quer no setor privado,
tendo desenvolvido trabalhos na área dos resíduos, da água, energia e adaptação às alterações climáticas.

BCSD PORTUGAL LANÇA FOLHETO SOBRE ECONOMIA CIRCULAR
A BCSD Portugal  Concelho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável criou um folheto para divulgar 6 projetos que decorrem em Portugal no
âmbito da Economia Circular. Os autores dos projetos incluem a Caixa Geral de Depósitos, Corticeira Amorim, Jerónimo Martins, Lipor, The Navigator

Company e o Continente.
O documento, direcionado para PME e grandes empresas, visa esclarecer as diferenças entre economia linear e economia circular, bem como as
razões para a emergência da economia circular, os seus benefícios e o impacto económico previsto na União Europeia.
A versão digital do referido folheto pode ser consultada clicando aqui.
[+ Saber mais]

8º CONGRESSO "WASTETOENERGY"
Nos passados dias 16 e 17 de junho, realizouse em Roterdão o 8º Congresso “WastetoEnergy”. Organizado pela Confederação Europeia de
Valorização Energética de Resíduos (CEWEP  Confederation of European WastetoEnergy Plants), o evento intitulado "Circular Economy Meets
Energy Union" reuniu cerca de 170 participantes de mais de 20 países para abordar o conceito “WastetoEnergy” como a ligação óbvia entre as duas
políticas no topo da agenda europeia.
[+ Saber mais]

ECONOMIA CIRCULAR DEBATIDA EM SEMINÁRIO NO ALENTEJO
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) organizou no passado dia 17 de junho, em Beja, em conjunto com o
Instituto Politécnico de Beja, Resialentejo, AMCAL, EDIA, BDSD Portugal e CIP, um Seminário em que foi debatido o tema “Promover a Economia
Circular”  Contributos para o PERSU 2020.
O Programa contou com a presença do Presidente da CCDRA, Roberto Grilo, e do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, na sessão de
abertura. Neste Seminário foram abordados temas como a Economia Circular como ferramenta da Economia Verde, financiamentos para a economia
circular e outros assuntos debatidos em mesas redondas e grupos de trabalho. A sessão de encerramento foi efetuada pelo VicePresidente da
CCDRA, Jorge Pulido Valente, e pelo Eurodeputado Carlos Zorrinho.
[+ Saber mais]

AGENDA

29 de agosto a 1 de setembro | Amsterdão, Holanda

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT FOR SUSTAINABILITY (ICT4S)
A Conferência reúne os principais players na área das Tecnologias de Informação e Comunicações para a Sustentabilidade, incluindo investigadores
e académicos, representantes do governo e da indústria, bem como os os decisores com um interesse na utilização das TIC para a sustentabilidade.
[+ Saber mais]

28 de setembro | Bruxelas, Bélgica

INFO DAY HORIZONTE 2020 – DESAFIO SOCIETAL
“TRANSPORTES INTELIGENTES, ECOLÓGICOS E INTEGRADOS"
O evento tem como público alvo os interessados a apresentar projetos ao Programa de Trabalhos 20162017 do Desafio Societal 4  “Transportes
inteligentes, ecológicos e integrados”. O Info Day pretende apresentar os vários call topics abertos e o respetivo processo de candidatura, bem como
fornecer informações detalhadas sobre os concursos. Durante o período da tarde está prevista uma Sessão de Brokerage. A inscrição para o Info
Day e a Sessão de Brokerage é obrigatória e gratuita (até um máximo de 2 pessoas por entidade, devido ao número limitado de lugares).
[+ Saber mais]
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