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Com o início do ano de 2017 damos-lhe a conhecer alguns dos eventos organizados no setor da gestão de resíduos.

Eventos em destaque em Portugal

Portugal Upcycling: Desafios e Oportunidades para um País mais
Sustentável, Competitivo e Inovador
Data

21 de fevereiro de 2017

Local

Auditório da CGD do ISEG, Lisboa, Portugal

Nesta conferência será apresentado o resultado do Estudo sobre a Relevância e Impacto do Setor dos
Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular.
Mais informações em http://www.smartwasteportugal.com/

Green Business Week 2017
Datas

15 a 17 de março 2017

Local

Centro de Congressos de Lisboa, Lisboa, Portugal

O Green Business Week é o maior evento que se realiza em Portugal nos setores da Água, Energia,
Smart Cities, Resíduos e Ambiente.
Mais informações em http://greenbusinessweek.fil.pt/
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4ª Edição da Conferência Internacional WASTES: Solutions, Treatments
and Opportunities
Datas

25 e 26 de setembro de 2017

Local

FEUP, Porto, Portugal

A conferência WASTES regressa em 2017 e pretende oferecer aos participantes um espaço privilegiado
e de referência para a apresentação, esclarecimento, debate e permuta de ideias centrado nas
exigências, mudanças, desafios, soluções e oportunidades que se colocam ao setor do Ambiente, com
especial enfoque na gestão de resíduos numa economia circular.
Mais informações em http://www.wastes2017.org/

Eventos em destaque no Mundo

Conferência e Exposição “Save the Planet ¬ Waste Management and
Recycling”
Datas

7 a 9 de março de 2017

Local

Inter Expo Center, Sofia, Bulgária

Evento dedicado à gestão de resíduos e focado na substituição do tradicional modelo "take, make,
dispose" por uma abordagem de economia circular. Pretende juntar empresas produtoras de
tecnologias do setor ambiental, com empresários e representantes da administração estatal e dos
municípios.
Mais informações em http://viaexpo.com/
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Conferência “The circular economy: transitioning to sustainability?”

Data

11 de julho de 2017

Local

CBiS - Centre for Business in Society, Coventry, Reino Unido

Conferência dedicada à diversificada e multifacetada gama de questões decorrentes da economia
circular e sustentabilidade, com foco no objetivo final de viver bem, dentro dos limites ambientais.
Mais informações em http://www.coventry.ac.uk/

ISWA World Congress 2017
Datas

25 a 27 setembro de 2017

Local

Baltimore Convention Center, Baltimore, USA

Maior evento anual organizado pela International Solid Waste Association (ISWA). Em 2017, o
Congresso Mundial da ISWA junta-se à WASTECON® oferecendo aos participantes a oportunidade de
marcar presença em dois eventos internacionais num mesmo local.
Mais informações em http://www.iswa2017.org/

Sardinia 2017 - 16th International Waste Management and Landfill
Symposium
Datas

2 a 6 outubro de 2017

Local

Forte Vilage, S. Margherita di Pula, Itália

A 16ª edição da Conferência Sardinia incidirá sobre os avanços da ciência e das tecnologias de gestão
de resíduos, apresentando casos de estudo e abordando temáticas controversas, partilhando
experiências de diferentes países e avaliando balanços sociais e económicos.
Mais informações em http://www.sardiniasymposium.it/

