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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 Nacional
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 22 de junho na Plataforma das Artes e Criatividade em
Guimarães, a Conferência Final do Projeto Value Portugal, dirigida 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, das empresas Sust4amb, 3Drivers e a HOP-Business
Consulting, da Associação Magellan, das Universidades do Minho e Santiago de
Compostela, numa iniciativa que visou encerrar o projeto e promover um último
espaço de debate e dar a conhecer os resultados do projeto.
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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 tendo
em vista o alcance e manutenção de uma
forte presença portuguesa 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 Sust4Amb - Ambiente e Serviços, Lda., é
uma empresa dedicada à comercialização e
instalação de soluções ambientais. Tem
como
missão
contribuir
para
o
desenvolvimento sustentável dos seus
clientes pela promoção da eficiência da
utilização dos recursos, a proteção do
ambiente e o bem-estar dos seus
colaboradores.

A 3Drivers é uma equipa de consultores que
colabora com os seus clientes com o objetivo de
promover a sustentabilidade das suas atividades.
Tem mais de 15 anos de experiência no
desenvolvimento e implementação de projetos
nas áreas da gestão de resíduos e da economia
circular.

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.

A UMinho assumiu, de forma inequívoca, o
princípio de que a qualidade e a sua garantia
constituem um vetor fundamental para o seu
funcionamento e desenvolvimento, com o
compromisso de desenvolver a sua atividade
impregnada por uma cultura de qualidade,
fundada na responsabilidade, na eficácia de ação
e na prevalência do interesse geral.

A Universidade de Santiago de
Compostela é uma instituição pluri
centenária com vocação de futuro e
capacidade de fazer internacional,
atenta às necessidades da sociedade.
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EMAIL: HTTP://WWW.CVRESIDUOS.PT
EMAIL: GERAL@CVRESIDUOS.PT
TEL.: +351 253 510 020
FAX.: +351 253 510 029
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