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CONTROLO DE EMISSÃO DE
ENXOFRE EM NAVIOS

TECNOLOGIA PARA RECICLAGEM

Empresa escocesa procura abordagens
inovadoras para eliminar as emissões de óxidos
de enxofre (SOx) e óxidos de azoto (NOx) de
gases de escape dos navios como uma forma de
satisfazer os requisitos da área de controlo de
emissão de enxofre. A empresa escocesa
pretende estabelecer acordo sob a forma de
joint-ventures.

Subsidiária holandesa de uma empresa
multinacional é ativa na gestão de água e
resíduos. Para melhorar os seus métodos de
reciclagem, a empresa procura novas soluções
para a separação de plásticos. A empresa
pretende estabelecer acordo comercial com
assistência técnica, acordo de licença ou acordo
de cooperação técnica.

Mais informação: https://goo.gl/8DaVjQ

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

O 3º Workshop Value
Portugal, terá lugar no
próximo dia 23 de janeiro nas
instalações da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de
Portalegre (IPP). 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
Sust4amb e a HOP-Business
Consulting, da Faculdade de
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Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa
e do IPP.
Esta iniciativa pretende
promover um espaço de
debate e dar a conhecer o
estudo “Benchmarking
Portugal e Europa na área dos
resíduos urbanos e não
urbanos”, bem como o
conceito de biorrefinaria e
gaseificação térmica e ainda
mecanismos de financiamento
à sustentabilidade.
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OS RESÍDUOS EM NÚMEROS

2 543 M ton
Quantidade de resíduos produzidos na
UE-28 em 2014 (dados EUROSTAT)

69%

Percentagem de resíduos não urbanos com
origem nos setores de construção e indústria
extrativa (dados EUROSTAT)

