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SOBRE NÓS

A Sociedade Ponto Verde (SPV), entidade privada sem fins lucrativos licenciada em Portugal pelos Ministérios da Economia e do Ambiente, assume,
pelas empresas que colocam produtos embalados no mercado nacional, a responsabilidade pela gestão dos resíduos de embalagem gerados pós
consumo.
No âmbito das suas funções, a SPV estabelece vínculos contratuais com empresas embaladoras e importadores, nos quais está prevista a
transferência da responsabilidade pela retoma, valorização e reciclagem dos resíduos separados, bem como a gestão e destino final dos resíduos das
embalagens que anualmente são colocadas no mercado, abrangidos pelo Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), mais
conhecido como Sistema Ponto Verde.
Criado pela SPV, este Sistema consiste na organização e gestão de um circuito de recolha seletiva, retoma e envio para reciclagem, aplicado à
generalidade das áreas urbanas e por esta via assegurar ainda a prossecução das metas de reciclagem definidas para Portugal.
A SPV desde sempre, e muito antes deste modelo ter tido a projeção a nível global com que atualmente é encarado, pautou a sua atividade por
princípios quer de natureza estratégica quer de natureza operacional, compagináveis com os do modelo da Economia Circular: promoveu o eco design
e a inovação ao nível de processos e produtos, estimulou o crescimento económico e a criação de empregos numa perspetiva de integração com a
Política Ambiental, contribuindo para a minimização da produção de resíduos, do consumo de energia e do consumo de recursos naturais.
A atividade desenvolvida pela SPV no setor dos resíduos é pois indissociável dos objetivos da Associação SMART WASTE PORTUGAL (SWP), razão
pela qual quando confrontados com o convite de pertencer ao conjunto de entidades fundadoras, não hesitámos em aceitálo de imediato.
Ao participarmos desde o início na SWP e conhecendo os passos que têm sido dados, podemos afirmar que encaramos com satisfação e confiança o
futuro desta Associação e dos setores que a mesma representa.
Dr. Luis Veiga Martins
Sociedade Ponto Verde

NOTÍCIAS
COMISSÃO EUROPEIA LANÇA "ACORDOS DE INOVAÇÃO" PARA APOIAR A INOVAÇÃO NO ÂMBITO DA ECONOMIA CIRCULAR
A Comissão Europeia (CE) lançou uma fasepiloto e uma “call” para “Expressões de Interesse” com enfoque na promoção da inovação, estando à
procura de projetos com forte potencial para contribuir para o plano de ação da Economia Circular da União Europeia (UE).
Esta Comunicação da CE "Fechando o ciclo  um plano de ação da UE para a Economia Circular" visa reduzir os obstáculos à inovação e impulsionar
a economia circular, descrevendo ofertas de inovação que assentam «numa abordagem piloto com o intuito de ajudar os inovadores que enfrentam
obstáculos regulamentares (por exemplo, disposições legais ambíguas), através da criação de acordos com as partes interessadas e com as
autoridades públicas».
O programa “Acordos de Inovação” irá assentar na cooperação voluntária entre a UE, os inovadores, e as autoridades nacionais, regionais e locais.
Esta cooperação visa a compreensão em profundidade e o esclarecimento de como uma norma ou regulamento da UE se aplica. Se uma norma ou
regulamento é identificado como um obstáculo à implementação de inovações na Economia Circular, o acordo vai tornálo visível e contribuirá para a

formulação de eventuais ações futuras.
Assim sendo, nesta “call” os candidatos são convidados a descrever as suas inovações e a identificar possíveis marcos regulatórios da UE que estão
a causar um bloqueio para o desenvolvimento da inovação no mercado associado à Economia Circular.
A Comissão, através de critérios definidos, vai avaliar as propostas e selecionar as cinco melhores expressões de interesse, que se vão tornar nos
desafios inovadores. Os projetos selecionados vão beneficiar do acesso a um quadro de cooperação estreita que reúne diversos organismos. As
melhores ideias vão ser implementadas em janeiro do próximo ano.

[+ Saber mais]

GOVERNO ANALISA PARCERIAS COM AGENTES LOCAIS PARA VALORIZAR RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
O Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, afirmou que o Ministério do Ambiente está a
analisar a celebração de parcerias com os municípios com o objetivo de encontrar formas de
valorizar resíduos da construção. O Governo quer «incentivar municípios a encontrarem parceiros de
natureza tecnológica que possam definir utilizações para os resíduos, com determinadas
características, obtendo peças de mobiliário/ decoração urbanas, como pavimentos, floreiras ou
bancos de jardim». «Através das obras de requalificação urbana, serão gerados muitos resíduos de
construção e demolição, o que pode ser uma boa oportunidade de alterar um pouco o que existiu no
passado», em que os resíduos da construção eram deitados fora.
Carlos Martins afirmou que «os municípios vão ter intervenções de requalificação nos seus centros
históricos, podendo aproveitar a situação como um ponto de partida para serem os valorizadores, mas também os clientes desses produtos». «Se for
o próprio município parceiro, dá alguma confiança a quem estiver disposto a investir nisso para que tenha escoamento preferencial nesses usos
urbanos», sublinhou o Secretário de Estado.
Carlos Martins lembrou que, «apesar de ter objetivos de aproveitamento e incorporação de resíduos obtidos na sua atividade, o setor da construção
está longe de atingir os objetivos de valorização». «A valorização é muito baixa face às expetativas, com a meta de incorporação de 5% prevista por
lei a manterse, mas sem que o País a atinja», acrescentou.
[+ Saber mais]

COLABORAÇÕES SMART WASTE PORTUGAL

SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO
A Smart Waste Portugal (SWP) estabeleceu uma colaboração com a Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), tendo como objetivo principal a
otimização da obtenção de incentivos e a promoção dos interesses da Associação e dos seus associados ao nível da União Europeia.
Para a concretização deste objetivo foi definida uma metodologia organizada em duas fases:
• Fase 1  Otimização da obtenção de incentivos;
• Fase 2  Promoção dos interesses da SWP e dos seus associados ao nível da União Europeia.
Na Fase1 será analisado o enquadramento das iniciativas e dos investimentos que a SWP pretende realizar, no âmbito dos Sistemas de Incentivos
disponíveis no Portugal 2020, destacandose o Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) ou outros que venham a identificarse no âmbito do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020).
No âmbito destes sistemas, poderão ser enquadradas, sem prejuízo de outras venham a ser consideradas relevantes, as seguintes iniciativas:
• Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, na perspetiva de uma Economia Circular;
• Reforço do reconhecimento internacional do setor dos resíduos nacional;
• Reforço da rede da Smart Waste Portugal, no âmbito da promoção de uma estratégia de eficiência coletiva no setor dos resíduos nacional.
Nesta Fase, poderão ser ainda abordadas oportunidades para as empresas associadas da SWP, prevendose a realização de uma sessão de
sensibilização dos associados da SWP para as oportunidades de financiamento disponíveis nos Sistemas de Incentivos às empresas.
Na Fase 2, serão identificadas as prioridades e interesses da SWP e dos seus associados no que concerne às suas colaborações de âmbito
internacional, de modo a sistematizar um conjunto de critérios orientadores da identificação de oportunidades internacionais estratégicas. Com base
nessa informação, será identificado um conjunto de eventos, a nível nacional e internacional (tanto de caráter científico como de caráter comercial),
que permitam potenciar o estabelecimento de contactos com atores relevantes do setor, visando a promoção internacional da SWP e dos seus
associados e a melhoria do seu posicionamento estratégico internacional. Irá ser efetuado um levantamento de entidades potencialmente relevantes
para a atividade da SWP e dos seus associados, assim como de estruturas internacionais (redes, plataformas) relevantes, e potenciais formas de
colaboração com as mesmas. Nesta Fase prevêse também a organização de duas missões a Bruxelas, com objetivo de divulgar a atividade e
objetivos da SWP e de estabelecer relações com as entidades relevantes.

Será ainda desenvolvido, no final do projeto, um Relatório Final de Balanço das Atividades com a sistematização do trabalho realizado e com
propostas de continuidade para a representação da SWP em Bruxelas, nomeadamente com a identificação de oportunidades decorrentes dos
programas de apoio financeiro e prioridades de desenvolvimento para o período 20142020.
[+ Saber mais]

AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS
O 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, tem como objetivo principal caraterizar e quantificar a importância das atividades ligadas à recolha, tratamento,
valorização e eliminação de resíduos (“setor” dos resíduos) na economia portuguesa no quadro da economia circular, relevando o seu papel para o
desenvolvimento socioeconómico e ambiental do país. O foco do trabalho estará na realidade atual e na evolução recente destas atividades, mas
considerará também, de forma incisiva, a análise do seu potencial de desenvolvimento futuro. O estudo constituirá uma base de suporte ao Smart
Waste Portugal em termos de conhecimento aprofundado e atualizado do “setor” dos resíduos, da sua relevância no contexto da economia nacional e
dos seus desafios competitivos e de respeito ambiental de médio/ longo prazo, contribuindo para uma concertação estratégica entre os atores
relevantes do cluster que lhe estão associados (empresas, entidades representativas, infraestruturas de suporte associadas, entidades públicas
regionais e nacionais) e, eventualmente, para o desenho de políticas públicas mais ajustadas ao futuro.
O estudo será estruturado em três partes. Na parte I, será examinado o “Setor dos resíduos e economia circular” em termos dos conceitos chave,
situação atual e oportunidades. Enunciarseão os conceitos chave decorrentes da economia linear e circular, as limitações, desafios e oportunidades
da economia circular, nomeadamente ao nível da cadeia de valor, modelos de negócio dirigidos a oportunidades de crescimento, eficiência de
utilização de recursos, gestão e redução de resíduos, processos produtivos, ecoinovação/ eficiência/ design. Serão compilados e enunciados as
principais linhas de política pública europeia e nacional e caracterizado o setor da gestão dos resíduos no contexto europeu e nacional.
Na Parte II, o estudo apresentará uma “Caracterização, relevância e impacto do setor dos resíduos em Portugal”, incluindo a dinâmica de crescimento
e desenvolvimento das indústrias de resíduos em Portugal, âmbito geográfico e representatividade regional, cooperação interempresarial e com
infraestruturas de suporte, fatores dinâmicos de competitividade nas indústrias de resíduos em Portugal (I&D, tecnologia, sustentabilidade,
competências, qualidade, marca, etc.), performance económicofinanceira das indústrias de resíduos em Portugal, constrangimentos e oportunidades
para as indústrias dos resíduos em Portugal, relevância direta do “setor” dos resíduos na economia, no emprego, no VAB e no comércio externo do
país; relevância indireta e induzida do “setor” dos resíduos na economia, no emprego, no VAB e no comércio externo do país.
Na PARTE III, com base em entrevistas a membros do cluster do setor dos resíduos (e associados da SWP), será apresentada a visão conjunta da
situação atual do setor/ cluster e os desafios, condicionantes e oportunidades da aceleração da transição para uma economia circular em Portugal.
Decorrente das entrevistas individuais e de discussão de grupo, será realizado um exercício prospetivo do contexto futuro da cadeia de valor da
gestão de resíduos e da economia circular em Portugal, tendo por base as macrotendências de inovação tecnológica, os consumidores e os
produtores e as políticas públicas. Neste exercício serão exploradas as opções sobre o papel do setor/ cluster dos resíduos para o desenvolvimento
da economia circular e identificados quais os temas prioritários da agenda do Cluster, o papel do Estado na promoção da economia circular, em
particular no quadro dos programas de investimento público e incentivo à inovação e a competitividade, as oportunidades de crescimento e desafios
para as empresas para uma maior adoção de práticas circulares, seja a nível do potencial da oferta e da procura no “setor” dos resíduos, as metas e
objetivos a nível ambiental, económico e social, bem como medidas e ações a nível ambiental, económico e social.
Augusto Mateus (Presidente da sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados e exMinistro da Economia), Hermano Rodrigues (partner da
sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados), Helder Oliveira (partner da sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados), Jorge
Portugal (Diretor Geral da COTEC e exAssessor da Presidência da República) e António Lorena (Project Manager da 3Drivers) integram a equipa
nuclear envolvida no presente estudo.
[+ Saber mais]

ESTRUTURAS INTERNACIONAIS RELEVANTES – REDES E PLATAFORMAS

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM

A European Cluster Collaboration Platform (ECCP) é uma plataforma criada com o objetivo de promover
práticas de interclusterização entre entidades gestoras de Clusters que permitam melhorar o seu desempenho
ao nível da gestão.
Para o efeito, disponibiliza um vasto conjunto de informação nomeadamente contactos de Clusters, “calls”
abertas pela Comissão Europeia relevantes para os Clusters e eventos futuros.
[+ Saber mais]

AGENDA

16 de junho de 2016 | Porto

ECONOMIA CIRCULAR – DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO HORIZONTE 2020
O Gabinete de Promoção do Programa Quadro (GPPQ) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN) promovem, no próximo dia 16 de junho, pelas 14 horas, no Auditório da CCDR
N, a sessão de informação “Economia Circular: Desafios e oportunidades no Horizonte 2020”. Esta sessão,
de participação gratuita mas de inscrição prévia obrigatória, tem como principal objetivo informar sobre as
oportunidades de financiamento no Horizonte 2020, em 2017, na área da Economia Circular.
A sessão prevê apresentações e debate sobre o tema da Economia Circular e processos produtivos
sustentáveis no âmbito do Horizonte 2020. Terá ainda uma secção especialmente dedicada às
oportunidades para empresas, na qual serão apresentados os instrumentos de inovação como o “SME Instrument” e o “Fast Track to Innovation” e as
Comunidades de Inovação e Conhecimento (“Knowledge and Innovation Communities”, KIC) promovidas pelo Instituto Europeu de Tecnologia e que
têm, neste momento, oportunidades a concurso com potencial interesse para esta área.
[+ Saber mais]

22 a 24 de junho de 2016 | Amesterdão

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES  CREATING A SMART EUROPE
O evento “Industrial Technologies  Creating a Smart Europe” constitui a maior conferência de redes no
domínio das novas tecnologias de produção, materiais, nanotecnologia, biotecnologia e digitalização na
Europa, contando com mais de 1250 delegados especializados.
Esta conferência, com a duração de 3 dias, apresenta uma grande variedade de sessões plenárias e
interativas, palestrantes inspiradores, estudos de caso, visitas a instalações e inúmeras oportunidades para
entrar em contato com novos parceiros de negócios.
[+ Saber mais]

5 de julho de 2016 | Londres

EDIE RESOURCE REVOLUTION CONFERENCE 2016
A conferência fornece aos profissionais (da área da gestão de recursos, sustentabilidade, resíduos,
produtos, cadeia de fornecimento e design) as ferramentas que necessitam para repensarem a sua
abordagem quanto à utilização de recursos e gestão de resíduos, impulsionarem a eficiência organizacional,
alterarem os seus comportamentos e rentabilidade, e efetuarem uma revolução nas recomendações de
sustentabilidade da empresa.
Alguns dos temas a abordar passarão por:
 Analisar as barreiras percebidas para tornar a economia circular uma realidade e como superálas;
 Maximizar o valor mudando a definição de lixo para recurso;
 Desenvolver/ desenhar produtos e sistemas sustentáveis  projetar o desperdício e manter a inovação;
 Conduzir a mudanças de comportamento, por exemplo internamente, com os stakeholders e consumidores;
 Compreender a necessidade de colaboração intersetorial e setorial.
[+ Saber mais]

18 a 20 de julho de 2016 | Roma

INTERNATIONAL CONGRESS ON WATER, WASTE AND ENERGY MANAGEMENT
O 3º Congresso Internacional de Gestão de Água, Resíduos e Energia (3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management,
EWWM) visa envolver os agentes do contexto académico, investigadores e cientistas de todo o mundo num fórum internacional com o objetivo de
debater os resultados da investigação científica internacional, relacionados com a gestão de água, resíduos e energia, bem como desenvolver
propostas para impulsionar estas temáticas.
Este evento irá contar com a participação de oradores de renome, apresentações orais, sessões de posters e conferências técnicas, relacionadas
com os temas tratados no Programa Científico, bem como um programa social e cultural atrativo. A Conferência terá também um espaço para as
empresas e/ou instituições apresentarem os seus produtos, serviços, inovações e resultados da investigação.

Este congresso é organizado por investigadores e membros da comunidade académica envolvidos em
diferentes áreas científicas do C3i/Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal) e a Universidade da
Estremadura (Espanha), com o suporte técnico da ScienceKnow Conferences. “Early bird registration” até 20
de junho.

[+ Saber mais]
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