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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 28 de abril no Hotel Vila Galé em Coimbra o 1º Workshop 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 das empresas Magellan, Telles de Abreu
Advogados e EnviSolutions Lda, da APICER e dos Clusters Habitat Sustentável e
Smart Waste Portugal, numa iniciativa que pretendia promover um espaço de debate e
dar a conhecer o estudo “Avaliação de Tendências Legislativas e Desafios Emergentes
no Setor dos Resíduos”, bem como a relevância do Setor dos Resíduos na perspetiva da
economia circular, declarações ambientais de produto e marcação CE e o fim do
estatuto de resíduo.
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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.

A MAGELLAN - Associação para a
representação dos interesses portugueses no
exterior, 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 Associação Plataforma para a Construção
Sustentável é uma associação sem fins
lucrativos que serve de foco de demonstração
da inovação orientada para os conceitos e
prática da construção sustentável e foi
reconhecida pelo Governo como entidade
gestora do Cluster Habitat Sustentável em
Portugal.

A APICER - Associação Portuguesa das
Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria,
representa o setor nacional da cerâmica
portuguesa, assumindo-se, neste contexto, como
a única estrutura associativa sectorial de âmbito
nacional.

A Telles de Abreu Advogados é uma sociedade
de advogados que presta serviços de
consultadoria e assessoria jurídica num leque
alargado de ramos do Direito.

A EnviSolutions, é uma empresa independente
de engenharia que atua nos domínios do
ambiente e da conformidade de instalações,
produtos e serviços.

A Associação Cluster de Resíduos de Portugal é uma entidade
sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para a
produção e divulgação de conhecimento no domínio da área
dos resíduos, e promover e apoiar atividades e projetos dos
seus Associados que contribuam para a prossecução do objeto
da Associação Smart Waste Portugal.
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