CONVITE
Sessão “O Setor dos Resíduos e a Economia Circular: um roadmap” - apresentação do Estudo
sobre a Relevância e o Impacto do setor dos esíduos na perspetiva de uma economia circular
A Associação Smart Waste Portugal tem o prazer de convidar V. Exa. para assistir à Sessão “O
Setor dos Resíduos e a Economia Circular: um roadmap”, a qual contemplará a Apresentação
do Estudo sobre a Relevância e o Impacto do setor dos resíduos na perspetiva de uma
economia circular. Esta sessão terá lugar no dia 10 de julho, das 9h às 12h00, no Auditório da
Abreu Advogados em Lisboa, que apoiará esta a iniciativa.
Esta sessão tem como objetivo abordar a temática dos resíduos numa perspetiva de economia
circular, apresentando casos de boas práticas de empresas e um roadmap de iniciativas que a
Associação está a promover, no âmbito do Estudo realizado.
Das principais conclusões/recomendações do Estudo, destacam-se: a falta de robustez das
estatísticas dos dados e a sua monitorização; a dificuldade em aceder a mecanismos de
incentivo e financiamento por parte das empresas; a falta de capacitação e comunicação e a
necessidade de haver formação avançada que inclua estas temáticas da economia circular; a
falta de investimento na I&D e inovação e uma ligação à indústria 4.0; a necessidade de
simplificação da legislação relacionada com a desclassificação de resíduos para subproduto;
uma maior promoção e foco em agendas regionais e setoriais; e a necessidade de uma
estratégia colaborativa, envolvendo todos os stakeholders.
O peso da deposição em aterro no panorama nacional ainda é muito elevado, pelo que este é
visto como uma oportunidade e uma imposição na mudança de paradigma, tendo as empresas
um papel muito relevante nesta transição.
Os setores identificados como prioritários no Estudo, cruzando o potencial de circularidade e
económico, são: a construção; a metalúrgica de base de produtos metálicos; o comércio e
serviços; as industrias extrativas; as indústrias alimentares; as indústrias da moda; as indústrias
químicas, farmacêuticas, da borracha e dos plásticos. A maior parte destes setores serão
abordados na mesa redonda da sessão, que já tem confirmadas entidades como a Amorim Cork
Composites, a AVE – Gestão Ambiental e Valorização Energética, a Ernesto São Simão Amorim
Cork Composites, a AVE – Gestão Ambiental e Valorização Energética, a Ernesto São Simão, o
Grupo Elevo / Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção e a Sonae MC.
A sessão conta com a participação do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Eng. Carlos
Martins, da Senhora Secretária de Estado da Indústria, Dra. Ana Lehmann, do Professor
Augusto Mateus e do Eng. Aires Pereira, Presidente da Direção da Smart Waste Portugal.
A atualização do Estudo sobre a Relevância e o Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na
Perspetiva de uma Economia Circular, realizado pela consultora Augusto Mateus & Associados
e a produção da versão executiva bilingue foi patrocinado pelas seguintes entidades: OURO -

LIPOR ; PRATA – Ave, Biorumo, Sociedade Ponto Verde; BRONZE – Abreu & Associados,
ACC, EGEO, Jerónimo Martins, Novo Verde, Ovo Solutions, Sonae, The Navigator
Company, Renascimento, Tratolixo, Veolia. Apoios financeiros da Ernesto São Simão,
Euro Separadora, Laboratório de Ensaio de Materiais de Construção e Sopinal.
A Associação convida-o a participar nesta sessão e agradece que confirme a sua presença até
ao dia 6 de julho.
Saiba mais informações e efetue a inscrição através do seguinte link:
http://www.smartwasteportugal.com/pt/comunicacao/eventos/sessao-o-setor-dos-residuose-a-economia-circular-um-roadmap/
Contactos:
Luísa Magalhães, Diretora Executiva da Associação Smart Waste Portugal
luisabmagalhaes@smartwasteportugal.com | 968454921

