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RECICLAGEM DE VIDRO

Uma empresa belga, que se dedica à
reciclagem de vidro, procura uma solução
técnica que permita reciclar vidro laminado,
particularmente PVB (Polivinil butiral). A
empresa pretende estabelecer uma cooperação
com base num acordo técnico.

TECNOLOGIA PARA RECICLAGEM

Uma empresa russa, especializada na
eliminação de resíduos, procura um parceiro
capaz de fornecer uma tecnologia de
reciclagem economicamente eficaz de produtos
de resíduos contendo borracha, mercúrio e
carbono. A empresa pretende estabelecer um
acordo de cooperação técnica.

Mais informação: https://goo.gl/EVLtMS
Mais informação: https://goo.gl/MP919x
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SOBRE O EVENTO…

O 2º Workshop Value
Portugal, terá lugar no
próximo dia 20 de outubro no
Hotel Vitória Stone em Évora.
Trata-se de um evento dirigido
a profissionais dos diversos
setores industriais, entidades
de gestão de resíduos,
membros da academia e ao
público em geral. Contará com
a participação das empresas
Areana Tejo, Magellan, HOPBusiness Consulting e
Extruplás, o Instituto
Superior de Soldadura e
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Qualidade e as Universidades
do Minho e de Évora.
Esta iniciativa pretende
promover um espaço de debate
e dar a conhecer o estudo
“Presente e o Futuro do
Subsetor Materiais
Recicláveis”, bem como a
eficiência energética e a
transformação de resíduos em
produto e ainda a
apresentação da Plataforma
FibrenamicsGreen.

#WS2
ÉVORA

OS RESÍDUOS EM NÚMEROS

120 000 ton
Estimativa europeia de criação de empregos diretos até
2030 na Europa, promovido pelo crescimento
sustentável (dados Factsheet da EU)

75%

Meta para a reciclagem de resíduos de embalagens até
2030 (dados Factsheet da EU)

