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O projeto Value Portugal

Por Joana Carvalho

O projeto VALUE
PORTUGAL prende-se com
a captação e ampla
divulgação de informação
relevante para a
qualificação das estratégias
de negócio das PME
atuantes no Setor dos
Resíduos nacional, visando
potenciar o seu crescimento
sustentado e competitivo.
Dos objetivos operacionais
que se pretende alcançar
com a implementação do
presente projeto, destacamse os seguintes:
- 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.
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Valorização de Resíduos é uma
instituição privada

sem fins

lucrativos que 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.
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SOBRE O EVENTO…

O Encontro de Apresentação
do Projeto Value Portugal,
que terá lugar no próximo dia
23 de setembro nas instalações
do CVR, é dirigido a
profissionais dos diversos
setores industriais, das
entidades de gestão de
resíduos, de membros da
academia, bem como ao
público em geral. Contará com
a participação da Câmara
Municipal de Guimarães, a
HOP-Business Consulting e a
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Universidade do Minho, numa
iniciativa que pretende
#ENCONTRO DE
promover um espaço de debate
e dar a conhecer a realidade APRESENTAÇÃO
visada com a implementação
do projeto, seus objetivos
estratégicos e operacionais e
exemplos práticos de
estratégias de valorização de
resíduos industriais.

OS RESÍDUOS EM NÚMEROS

1,2Kg/habitante/dia
Produção média diária de resíduos por habitante em
Portugal (dados INE)

53,7%

Percentagem de RU encaminhados para aterro em
Portugal continental (dados INE)

