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Regiões de Abrangência

NORTE

CENTRO

Objetivos
Captar, produzir e aceder a informação económica
sobre o Setor dos Resíduos, tendências legislativas,
oportunidades de financiamento para o setor a
nível europeu e análise de práticas na Europa
relativamente à área dos resíduos urbanos (RU) e
não urbanos;
Realizar ações de informação e sensibilização
direcionadas para as empresas do Setor Ñacional
dos Resíduos;
Disseminar amplamente a informação e
conhecimentos obtidos, com recurso a diferentes
meios de difusão de informação.

Setores Alvo
ALENTEJO
Indústria

Academia Público em Geral
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S O B R E O E V E N TO
Teve lugar no passado dia 23 de setembro nas instalações do CVR o Encontro de
Apresentação do Projeto Value Portugal dirigido a profissionais dos diversos setores
industriais, das entidades de gestão de resíduos, de membros da academia, bem como
ao público em geral. Este evento contou com a participação da Câmara Municipal de
Guimarães, a HOP-Business Consulting e a Universidade do Minho, numa iniciativa
que visava promover um espaço de debate e dar a conhecer os objetivos estratégicos e
operacionais do projeto e exemplos práticos de estratégias de valorização de resíduos
industriais.
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SOBRE AS INSTITUIÇÕES PRESENTES
O CVR – Centro para a Valorização de Resíduos é uma instituição sem fins lucrativos que, desde
2002, presta serviços de investigação, análise científica e aplicação de soluções reais na área da
valorização de resíduos. Independentemente da área da atividade industrial, o CVR tem as
competências necessárias para apoiar projetos e iniciativas relacionadas com uma ampla gama de
resíduos industriais. O CVR tem ainda um papel importante como entidade prestadora de apoio
técnico e científico a projetos de I&D, possuindo o know-how necessário para desenvolver soluções
para o tratamento de resíduos, sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico.
Enquanto promotor do projeto VALUE PORTUGAL, o CVR visa captar e divulgar amplamente
informação relevante para a qualificação das estratégias de negócio das PME atuantes no Setor
dos Resíduos nacional, potenciando o seu crescimento sustentado e competitivo. Para isso, conta
com o cofinanciando do Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 - Programa Operacional
da Competitividade e Internacionalização, financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.

A MAGELLAN - Associação para a
representação dos interesses portugueses no
exterior, é uma associação de direito
português, com sede no Porto e que possui
escritórios em Bruxelas fundada em 2009.
A Magellan presta aconselhamento a
empresas, associações empresariais e outras
entidades, tendo em vista o alcance e
manutenção de uma forte presença destas no
seio da União Europeia. Um dos seus
principais eixos de atuação engloba, assim, a
identificação de oportunidades e o apoio na
instrução
e
acompanhamento
de
candidaturas.

A ANPEB – Associação Nacional de Pellets
Energéticos de Biomassa tem como objetivo
promover o desenvolvimento do setor dos pellets de
madeira em Portugal. Representa já a maioria dos
fabricantes nacionais com uma capacidade
instalada anual de aproximadamente 1 300 000
ton.

A HOP Consulting, destaca-se pela gestão
qualificada e proativa de projetos e o
desenvolvimento de parcerias estratégicas,
muitas vezes responsáveis e geradoras de novos
negócios, pelo apoio a processos de
internacionalização, qualificação, I&DT e
inovação em empresas de diversos setores, com
especial enfoque no setor têxtil, energia, resíduos
e turismo e a ligação com Associações e Polos de
Competitividade.

A Fibrenamics é uma plataforma
internacional da Universidade do Minho
para desenvolvimento de produtos com base
em fibras que atua em vários setores –
arquitetura, construção, desporto, medicina,
proteção,
transportes
e
têxteis-lar.
Alicerçada numa equipa multidisciplinar até
às ciências humanas e da comunicação,
integrados nos grupos de investigação
fundamental, investigação aplicada e
marketing tecnológico.
.
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