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SOBRE NÓS

Tendo em conta a escassez de recursos naturais, a indústria mundial enfrenta uma mudança de paradigma no que se
refere à gestão dos recursos. Falamos da transição de um modelo linear de produção (extração > produção > uso >
eliminação de resíduos) para um modelo circular, onde os materiais são devolvidos ao ciclo produtivo através da
reutilização, recuperação e reciclagem.
Questões como a gestão eficiente dos resíduos, o ciclo de vida dos produtos e o ecodesign estão na 1ª linha da agenda
política da União Europeia. Urge portanto, desenvolver e implementar uma estratégia que fomente a transição de uma
economia linear para uma economia circular, que garanta a eficiência na utilização de recursos com benefícios
económicos globais associados.

A adoção de um modelo de economia circular representa um enorme desafio, mas também uma enorme oportunidade para a indústria nacional e
para a sociedade portuguesa em geral. Muitos dos desafios que se colocam estão relacionados com a Engenharia, razão pela qual a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) decidiu participar como membro da Associação Smart Waste Portugal (SWP).
Neste modelo, a Inovação desempenha um papel fundamental, daí que instituições como a FEUP, escola de reputação internacional que conta com
uma comunidade académica de cerca de 10.000 estudantes, docentes, investigadores e técnicos, localizada num Ecossistema de Inovação, em
que a forte presença das engenharias, das ciências da saúde e do empreendedorismo propiciam o processo de Inovação, devam tomar um papel
ativo.
Perseguindo os objetivos pretendidos, a SWP criou um grupo de trabalho para análise e debate da problemática dos Combustíveis Derivados de
Resíduos (CDR), que teve a sua 1ª reunião no dia 2 de setembro de 2016.
Maria de Lurdes Lopes
Professora
Universidade do Porto  Faculdade de Engenharia
Membro da Direção do Smart Waste Portugal

NOTÍCIAS
GOVERNO PORTUGUÊS PRETENDE REDUÇÃO DE IMPORTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE MATÉRIASPRIMAS EM 30% ATÉ 2020

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, promoveu, este mês de setembro, o conceito de Economia Circular junto de um conjunto de
empresas, defendendo a utilização de resíduos como recursos. Nessa reunião, o ministro partilhou a intenção do governo em reduzir 30% a
importação e extração de matériasprimas até o ano 2020, mediante o aumento da utilização de produtos em fim de vida como novas matériasprimas
nos processos de produção. “Estamos a viver a crédito no que aos recursos diz respeito”, afirma Matos Fernandes, que explicou “Não podemos
continuar a extrair da terra mais do que os próprios ecossistemas conseguem regenerar e, se reduzirmos muito o preço das matériasprimas,
conseguimos libertar dinheiro para inovar, investir e pagar melhores salários”.

Uma das prioridades para o ministro é a sensibilização da banca, dada a sua importância como meio de financiamento dos produtores nacionais. Para
João Matos Fernandes “não é que não esteja disponível, mas está pouco informada sobre o que são os projetos de economia circular e como é que
esses projetos podem ser avaliados”.
O Governo pretende dar o mote para a dinamização dos conceitos associados à Economia Circular e sustentabilidade de operações, “Com uma
estratégia de compras públicas que está a ser montada e pela promoção do conhecimento. Esta segundafeira foi apresentado à porta fechada, mas
será apresentado em público no início de outubro, o portal "eco.nomia" para promover a troca de experiências e de informação”.
[+ Saber mais]

GOOGLE ALAVANCA SUSTENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DOS SEUS DATA CENTERS COM INICIATIVA "ZERO WASTE TO
LANDFILL"

A empresa tecnológica Google estabeleceu um compromisso de sustentabilidade através da adesão a uma iniciativa "Zero Waste to Landfill" para os
seus data centers. Com isto, a Google, que declarou já enviar 86% dos seus resíduos para tratamento adequado, tem como objetivo desviar 100%
dos resíduos produzidos em data centres, que até agora são depositados em aterros. Segundo Jim Miller, vicepresidente de operações, dos data
centers detidos pela multinacional tecnológica, 6 já atingiram esse objetivo.
[+ Saber mais]

FRANÇA TORNASE O PRIMEIRO PAÍS A BANIR COPOS, PRATOS E TALHERES DE PLÁSTICO
Os copos, pratos e talheres de plástico vão ser proibidos em França a partir de 2020. O Governo francês pretende que, até essa data, sejam
identificadas e desenvolvidas novas soluções de produtos constituídos por materiais de base biológica, cuja compostagem possa ser feita em casa.
[+ Saber mais]

MISSÃO CONTINENTE PROMOVE PRIMEIRO GRANDE INQUÉRITO SOBRE SUSTENTABILIDADE EM PORTUGAL
A Missão Continente, com a coordenação do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, promoveu a realização do Primeiro
Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, cujo objetivo é o de traçar um retrato da sociedade portuguesa nas áreas do consumo
sustentável, alimentação, ambiente, investimento e políticas públicas. Este estudo foi realizado através de inquéritos presenciais em Portugal
Continental e Ilhas, entre abril e maio de 2016, a uma amostra representativa de 1500 inquiridos, maiores de 18 anos.
A apresentação dos resultados do inquérito foi realizada dia 6 de setembro de 2016, em Matosinhos, num evento que contou com a presença do
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como do Ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes e do Ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, entre outros representantes de áreas estratégicas em Portugal.
Os resultados do Primeiro Grande Inquérito estão disponíveis online, podendo ser consultados aqui.
[+ Saber mais]

AGENDA

4 de outubro 2016 | Porto, Portugal

ECONOMIA CIRCULAR – 2.ª SESSÃO DO CICLO DE PALESTRAS "A VOZ DA INDÚSTRIA"

Organizado pela Comissão de Ligação à Indústria da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP), e enquadrado no Ciclo de Palestras “A Voz da Indústria”, decorrerá dia 4 de
outubro, pelas 17 horas, na sala de Atos da FEUP, uma sessão de palestra e debate sobre o tema
“Economia Circular”.
A palestra ficará a cargo de um especialista internacional neste tema  Gary Crowford, Vice
Presidente para os Assuntos Internacionais na VEOLIA. O debate que se seguirá será moderado
por Maria de Lurdes Lopes (professora catedrática da FEUP e membro da Direção do Smart
Waste Portugal) e contará com um painel de especialistas no tema da Economia Circular. A
inscrição deverá ser efetuada mediante o envio de email para ilo@fe.up.pt, até ao dia 30 de
setembro.

[+ Saber mais]

6 a 9 de outubro 2016 | Estoril, Portugal

9ª EDIÇÃO GREENFEST PORTUGAL
Inspirado no formato americano, o GREENFEST pretende posicionarse como uma plataforma de
partilha de ideias e experiências em três vertentes: económica, social e ambiental. O evento
ambiciona oferecer às empresas um espaço profícuo para divulgarem tendências responsáveis e
estabelecerem parcerias comerciais entre stakeholders. Os cidadãos poderão aceder a
experiências de contacto e aprendizagem sobre as mais diversas formas de contribuir para um
mundo cada vez mais sustentável.
A edição de 2016 do GREENFEST Portugal decorrerá de 6 a 9 de outubro no Centro de
Congressos do Estoril e espaço FIARTIL. Dia 7 de outubro, o Smart Waste Portugal marcará
presença nesta edição do GREENFEST, no contexto do painel "SMART WASTE PORTUGAL,
UMA OPORTUNIDADE PARA O PAÍS", sendo representado pela Eng.ª Luísa Magalhães, Diretora
Executiva.
[+ Saber mais]

20 de outubro 2016 | Lisboa, Portugal

CONFERÊNCIA ANUAL DO BCSD PORTUGAL
A Conferência Anual do BCSD Portugal de 2016 tem como tema “Preparar o mundo para uma economia neutra em carbono. Quais as estratégias
empresariais necessárias?”, e conta com os seguintes keynote speakers: Ivo Mulder da UNEP, Jonas Hoffmann da Saïd Business School e da
NormannPartners, Tiago Domingos do IST e José Manuel PalmaOliveira da Universidade de Lisboa. O evento conta também com um painel de
debate sobre inovação que contará com João Dias da Porto Business School, João Pedro Tavares da Accenture e Rui Bento da UBER.
A Conferência Anual do BCSD ocorre dia 20 de outubro das 09h00 às 13h30, no edifício sede da EDP na Av. 24 de Julho, n.º 12 em Lisboa, e as
inscrições podem ser realizadas aqui.
[+ Saber mais]
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