Se não conseguir ler corretamente este email, clique aqui.

Boletim informativo
outubro 2016

SOBRE NÓS

A EGEO é uma referência no mercado da gestão e tratamento de resíduos, bem como nas limpezas e manutenção
industriais. Estamos focados em criar valor nas soluções tecnológicas diversificadas e de excelência na gestão global de
resíduos, que vão desde os banais e urbanos até aos industriais perigosos. Respondemos de forma eficaz a diferentes
desafios.
Contamos com 50 anos de experiência a resolver o destino da produção de resíduos produzidos, de forma competitiva e
sustentável. A internacionalização e aposta em novos mercados é hoje uma certeza. Dispomos de sete centros de
triagem e de transferência de resíduos e de duas unidades industriais (SISAVCIRVER na Chamusca e EGEO Solventes,
em Pombal), distribuídos geograficamente de norte e sul do país, estando sediada em Sacavém, concelho de Loures.

É com esta realidade que a EGEO, por via da AEPSA, Associação das Empresas Portuguesas para o Sector Ambiente, integra e incentiva todas
as iniciativas do Smart Waste Portugal. A EGEO tem uma visão de futuro e um compromisso. A nossa prioridade é a reciclagem, o tratamento e
valorização dos resíduos com recurso às mais avançadas tecnologias do mercado. Dispomos da tripla certificação em Qualidade (ISO 9001),
Ambiente (ISO 14001) e Segurança (OHSAS 18001) com sistema integrado de gestão. Centramonos na prevenção de risco para a salvaguarda da
saúde e segurança das pessoas e na evolução dos processos.
O investimento controlado, com a definição de objetivos financeiros, alinhados com as melhores práticas de empresas congéneres do sector e o
crescimento sustentado, com implementação de políticas de inovação tecnológica, promove novas abordagens do mercado, e faz com que a
EGEO contribua para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade em evolução.
É por todo este caminho que continuamos a receber a confiança de todos com quem interagimos e nos relacionamos.
Filipe Serzedelo
Presidente, EGEO
Membro das Direções do Smart Waste Portugal e da AEPSA

NOTÍCIAS
GOVERNO LANÇA PORTAL ECO.NOMIA DEDICADO À ECONOMIA CIRCULAR

Teve lugar dia 21 de outubro, em Lisboa, o evento público de lançamento do portal agregador de conhecimento dedicado à Economia Circular,
eco.nomia, uma iniciativa do Ministério do Ambiente, em colaboração com o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade CENSE da FCT

Universidade Nova de Lisboa. Além do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o evento contou também com a intervenção do Ministro
da Economia, Manuel Caldeira Cabral e do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, bem como de Rui Teixeira, Vogal do Conselho de
Administração Executivo da EDP, Inês Costa, Adjunta do Ministro do Ambiente para a Economia circular, Sofia Santos, Secretária Geral do BCSD,
Paulo Ferrão, Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e Filipe Moura, membro da Direção da DECO. A
Direção do SWP esteve representada no evento através da presença da Diretora Executiva Luísa Magalhães.

Desenvolvido com o intuito de ser uma plataforma agregadora de todas as boas práticas de Economia Circular nos diversos setores de atividade, a
nível nacional e internacional, servindo os cidadãos em geral e os setores económicos, o portal eco.nomia tem como objetivo informar consumidores
e instituições públicas e privadas sobre projetos, modelos de negócio, produtos e serviços centrados na implementação dos princípios da economia
circular, bem como apoiar iniciativas que, de forma direta ou indireta, contribuam para essa transição.
[+ Saber mais]

PARLAMENTO EUROPEU APROVOU A RATIFICAÇÃO DO ACORDO DE PARIS PELA UNIÃO EUROPEIA

O Acordo de Paris pretende reduzir as emissões de gases com efeito de estufa responsáveis pelas alterações do clima, que podem provocar
fenómenos extremos. A Comissão Europeia apresentou já as propostas legislativas tendentes a dar cumprimento ao compromisso de as emissões
da União Europeia diminuírem pelo menos 40% até 2030.
Com a aprovação do Parlamento Europeu, o Conselho pode adotar formalmente a decisão. Paralelamente, os EstadosMembros da UE podem
ratificar o Acordo de Paris a nível individual, em conformidade com os respetivos processos parlamentares nacionais. Dia 06 de outubro, Portugal
ratificou o Acordo de Paris contra as alterações climáticas, depois da aprovação na Assembleia da República, tornandose o quinto país da União
Europeia a aderir a este documento internacional. Portugal representa cerca de 0,12% das emissões mundiais, com 65 milhões de toneladas por ano,
mas está integrado na UE, responsável por cerca de 12% das emissões totais. Até à data, 62 partes, responsáveis por quase 52% das emissões
mundiais, ratificaram já o Acordo de Paris, que entrará em vigor 30 dias depois de o terem ratificado pelo menos 55 partes, representando, no
mínimo, 55% das emissões mundiais.
[+ Saber mais]

ACORDO PARA ELIMINAR PROGRESSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DE HIDROFLUORCARBONETOS (HFC)
Dia 15 de outubro, 197 países chegaram a um acordo para começar a eliminar progressivamente os hidrofluorcarbonetos (HFC), um tipo de gás
usado em equipamentos de refrigeração que tem um efeito acelerador do aquecimento global. Os HFC começaram a ser usados em alternativa aos
clorofluorcarbonetos (CFC), embora tenham efeitos nocivos como gases com efeito de estufa.
Reunidos no Ruanda, representantes daqueles países, entre os quais Portugal, que se fez representar pela Agência Portuguesa do Ambiente,
aceitaram fazer uma emenda ao Protocolo de Montreal (fixado em 1987 e que determinou a proibição progressiva dos CFC).
O presente acordo obriga os EUA e a UE a reduzir o uso destes químicos em 10% até 2019 (tendo como referência os níveis de 20112013), para
chegar a menos 85% até 2036. Um segundo grupo de países, ditos em “via de desenvolvimento”, mas que inclui a China, o maior emissor mundial de
HFC, e também os países africanos, comprometeuse a iniciar a transição em 2024, devendo atingir uma redução de 10% em 2029, tendo como
base as emissões de 20202022, e atingir menos 80% em 2045. Um terceiro grupo de países, que inclui a Índia, o Paquistão, o Irão, o Iraque e os
países do Golfo Pérsico, comprometeuse a atingir estas metas de redução em 2032 e 2047.
[+ Saber mais]

APED LANÇA CAMPANHA PARA RECICLAGEM DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS
“Vamos moldar um planeta mais limpo” é o mote da campanha de sensibilização sobre óleos alimentares usados lançada pela Associação
Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). O objetivo é promover a deposição destes resíduos nos oleões e sensibilizar os consumidores
para os benefícios de um comportamento ambientalmente responsável. De acordo com a análise realizada em 2015 pelo Centro de Estudos da
Universidade Católica para a APED, 21% dos inquiridos utiliza oleões ou pontos de recolha municipais e 22% utiliza os pontos colocados em
super/hipermercados. A partir dos cerca de 536 pontos de recolha existentes na rede de associados da APED, e também em resultado de produção
própria, foram encaminhadas no ano passado mais de 450 toneladas de óleos alimentares para valorização. Contudo, uma parte significativa da
população (31%) continua a despejar os óleos alimentares usados nos esgotos, com estes números a apontar para a necessidade de reforçar estas
campanhas de sensibilização dirigidas sobretudo à população “não separadora”.
Para a reciclagem do óleo alimentar usado basta que seja colocado numa garrafa de plástico e depois depositado num oleão. Mais tarde ganha uma
nova vida: pode ser transformado em biodiesel, sabão, velas, entre outras aplicações.
A campanha está presente em mais de 720 lojas por todo o país, num conjunto de empresas que inclui as redes Aldi Supermercados, Continente,
DIA Minipreço, El Corte Inglés, Intermarché, Jumbo, Lidl, Pingo Doce, Recheio e Uniarme.
[+ Saber mais]

AGENDA

15 a 17 de novembro de 2016 | Barcelona, Espanha

CIMEIRA EUROPEIA DE ECONOMIA CIRCULAR

A Cimeira Europeia de Economia Circular (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 Fundação Ellen MacArthur, 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. De forma
articulada com a Cimeira Europeia para a Economia Circular serão realizados três eventos
relevantes em paralelo: Smart City Expo World Congress, iwater e European Utility Week.

[+ Saber mais]

22 de novembro de 2016 | Lisboa, Portugal

13º ENCONTRO NACIONAL DE INOVAÇÃO COTEC

O Encontro Nacional de Inovação COTEC de 2016 terá como tema “Explorar a Economia
Circular: Preservar, otimizar e assegurar recursos essenciais para o nosso futuro”. Como oradora
principal participará Ellen MacArthur, fundadora da Fundação Ellen MacArthur, reconhecida
internacionalmente pelo seu papel acelerador da transição para a Economia Circular. O evento
prevê um programa de uma manhã dirigido a líderes e empresários, decisores públicos e membros
da academia. A lotação é limitada, pelo que os interessados em participar deverão contactar a
organização antecipadamente atrés do email encontronacionalcotec@winworld.pt.
A tarde do evento contará com um programa dedicado a estudantes do ensino secundário e
universitário, completando assim um dia dedicado à Economia Circular numa união de gerações
comprometidas em inovar o futuro, num alinhamento pleno por um mundo melhor.

[+ Saber mais]

28 a 30 de novembro de 2016 | Atlanta, EUA

WORLD CONGRESS & EXPO ON RECYCLING – 3ª EDIÇÃO
O tema da 3ª Edição do World Congress & Expo on Recycling é “Novas tendências em reciclagem e gestão de resíduos”. O evento irá destacar a
importância das técnicas da reciclagem e da gestão de resíduos, visando a divulgação das novidades técnicas e científicas nesses âmbitos, através
da agregação de players da indústria, investigadores, decisores das políticas públicas e membros da academia.

[+ Saber mais]

5 a 6 de junho de 2017 | Helsínquia, Finlândia

WORLD CIRCULAR ECONOMY FORUM 2017
O World Circular Economy Forum 2017 (WCEF 2017) pretende reunir os especialistas e decisores mais reconhecidos mundialmente na área da
Economia Circular e constituir uma plataforma para apresentação das soluções mais inovadoras a serem desenvolvidas neste domínio. A
participação neste evento é gratuita, no entanto decorre apenas mediante convite formal. Os interessados em receber um convite de participação
deverão contactar a organização através do seguinte endereço de email: wcef2017@sitra.fi.

[+ Saber mais]
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