Projeto N.º 46583
Designação do Projeto | BE SMART – BE CIRCULAR
Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação
Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção |Portugal
Entidade Beneficiária | ASWP
Executado
Por executar

Data de Aprovação | 07-04-2020
Data de Início | 01-05-2020
Data de Conclusão| 01-08-2022
Custo Total Elegível | 203.232,00€
Apoio Financeiro da UE:
FEDER | 172.747,20€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0,00€

Síntese do Projeto
O projeto “Be Smart - Be Circular”, promovido pela Associação Smart Waste Portugal,
compreende a dinamização do setor empresarial nacional, através da criação de ferramentas e realização
de eventos, para disseminar e reforçar conhecimentos numa ótica de transição para o modelo de Economia
Circular. Assim, o projeto tem como objetivo estratégico sensibilizar, dinamizar e capacitar as PME
nacionais com relevância para o setor dos resíduos, dotando-as de conhecimento, informação e
ferramentas que contribuam para a transformação empresarial, numa ótica de transição para a Economia
Circular, com base em atividade e sistemas inovadores que permitam criar um sistema de troca de resíduos
e matérias-primas, de modo a maximizar o seu aproveitamento económico, diminuindo a necessidade de
extração de recursos e os seus impactos ambientais negativos associados.
Por forma a atingir os objetivos do presente projeto, e fazer face às falhas de mercado
identificadas, a ASWP definiu um conjunto de atividades, que compreendem iniciativas de diferentes
âmbitos em favor das PME nacionais com relevância para o setor dos resíduos, nomeadamente:
-Atividade 1: Construção da Plataforma de Subprodutos myWaste:
-Atividade 2: Canais de comunicação digital;
-Atividade 3: Guia de boas práticas circulares para os Serviços;
-Atividade 4: Estudo para avaliação do potencial da desclassificação de resíduos;
-Atividade 5: Workshops de Eco Design Circular;
-Atividade 6: Conferência Nacional para a Economia Circular;
-Atividade 7: Ações de disseminação;
-Atividade 8: Relatório de Avaliação e Certificação de Despesas.
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