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Economia circular é um
modelo de economia que
promove ativamente o uso
eficiente e a produtividade dos
recursos por ela dinamizados,
através de (novos) produtos,
processos e modelos de negócio
assentes nos princípios de
desmaterialização,
reutilização, reciclagem e
recuperação dos materiais. A
transição para uma economia
mais circular, onde o valor
económico dos produtos,
materiais e recursos se
mantém na economia o
máximo de tempo possível e a
produção de resíduos se reduz
ao mínimo, é um contributo
fundamental para se
desenvolver uma economia
sustentável, hipocarbónica,
eficiente em termos de
recursos e competitiva.
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SOBRE O EVENTO…

O Evento Final Value
Portugal, que terá lugar no
próximo dia 22 de junho na
Plataforma das Artes, 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, as empresas
HOP-Business Consulting,
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Sust4amb, 3Drivers e
Magellan e as Universidade
do Minho e Santiago de
Compostela, numa
iniciativa que pretende
encerrar o Projeto Value
Portugal, apresentando à
comunidade os estudos
desenvolvidos na sua linha
de ação e ainda exemplos
práticos dos futuros
desafios e oportunidades do
setor dos resíduos
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OS RESÍDUOS EM NÚMEROS

500 M ton
Quantidade de gases de estufa que podem ser evitados
entre 2015-2035 pela redução de emissões de gás de aterro
e pela reciclagem de material (dados Factsheet da EU)

10%

Em 2030 é a meta europeia para deposição de
resíduos em aterro (dados Factsheet da EU)

