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Associação Smart Waste Portugal 

Principais Iniciativas da ASWP 

Grupos de Trabalho 

Bioresiduo  

AGENDA 
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TITULO 

ASSOCIAÇÃO 

SMART WASTE 

PORTUGAL 



É uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 2015, que tem por 

objeto criar uma plataforma de âmbito nacional, que potencie o 

resíduo como um recurso, atuando em toda a cadeia de valor do 

Setor, promovendo a Investigação, o Desenvolvimento e a Inovação, 

potenciando e incentivando a cooperação entre as diversas entidades, 

públicas e privadas, nacionais e não nacionais.      

  

A ASWP pretende constituir-se  como um polo aglutinador e agregador 

de interesses, numa perspetiva focada para o negócio, e ser um 

interlocutor ativo junto das tutelas. 

ASSOCIAÇÃO SMART WASTE 

PORTUGAL 

GERAR NEGÓCIO 
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109 
ASSOCIADOS 



ASSOCIADOS 
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TITULO 

PRINCIPAIS 

INICIATIVAS 



INICIATIVAS 

GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E POTENCIAR EMPREGO 

Produção e 
divulgação de 
conhecimento 

• Divulgação de 
boas práticas, 
eventos, 
documentos, 
iniciativas, 
legislação 

• Desenvolvimento 
de Estudos 

• Workshops e 
Conferências 

• Formação e 
capacitação 

Cooperação 

• Grupos de 
Trabalho  

• Diálogo e sinergias 

• Simbioses 
industriais 

• Plataformas 
colaborativas 

Fomentar a I&D e a 
transferência de 
conhecimento 

• Candidaturas 

• Promoção de 
consórcios 

• Laboratórios 
Colaborativos da 
Economia Circular 

Promover e apoiar 
atividades dos 

Associados 

• Contacto 
permanente entre e 
com os Associados 

• Newsletter mensal 

• Site e redes sociais 

Dar dimensão e 
força ao setor dos 

resíduos 

• Participar em 
eventos a divulgar 
a ASWP 

• Estabelecimento 
de Protocolos com 
outros setores 

• Influenciar a tutela 
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ESTUDO  

Objetivo: 

Caraterizar e quantificar a 

importância das atividades ligadas à 

recolha, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos (setor dos 

resíduos) na economia portuguesa no 

quadro da economia circular, 

relevando o seu papel para o 

desenvolvimento socioeconómico e 

ambiental do país. 

VERSÃO EXECUTIVA 

BILINGUE 

Tiragem: 1000 exemplares 
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TITULO 

GRUPOS DE 

TRABALHO 



GRUPOS DE TRABALHO 

• Combustíveis Derivados dos Resíduos (CDR) 

• Composto dos Resíduos Urbanos 

• Recolha de Resíduos (em parceria com a AEPSA) 

• Resíduos de Construção e Demolição (RCD)  

• Tratamento Colaborativo do desperdício, Perdas e dos Resíduos 

Alimentares 

• Plásticos na Economia Circular 
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Objetivo: 

Trabalhar de forma colaborativa o setor da recolha de resíduos, numa perspetiva de criar valor, 

tornar mais eficiente, criar negócio e contribuir para as metas. (*) 
 

 

Atividades: 

- Desenvolvimento de uma proposta de Caderno de Encargos tipo para os Municípios para os 

novos concursos para a recolha; 

- Elaboração de um Estudo Técnico/Financeiro sobre as implicações que o novo contexto 

legal e as novas metas poderão ter para o setor privado; 

- Apoio aos membros do GT no cumprimento do PERSU 2020+ e as novas obrigatoriedades 

de recolha dos biorresíduos, têxteis e materiais perigosos. 

 

 

 
(*) - em parceria com a AEPSA – Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente 

GT RECOLHA DE RESÍDUOS 
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Objetivo: 

Caracterizar o problema, identificar barreiras, conhecer as potenciais abordagens que estão a 

ser promovidas para resolver esta problemática e estabelecer um modelo de funcionamento 

para maximizar a valorização do desperdício, perdas e resíduos alimentares. 

 

Atividades: 

- Acompanhamento da Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício 

Alimentar (ENCDA) 

- Compilação de boas práticas de circularidade no setor alimentar 

- Revisão e compilação de estudos científicos e técnicos 

- Recomendação ao Ministério da Educação para abordar esta temática nas escolas 

- Envolvimento de stakeholders com o objetivo de contribuir para a circularidade da 

alimentação numa zona geográfica 

- Proposta de guidelines para a valorização de subprodutos alimentares 

-   Análise dos comportamentos dos consumidores relativamente ao desperdício alimentar 

-   Desenvolvimento de modelos de previsão colaborativa de procura, com vista a combater o 

desperdício. 

GT DESPERDÍCIO, PERDAS E RESÍDUOS 

ALIMENTARES 

13 



Objetivo: 

Reunir entidades com responsabilidade na cadeia de valor da Construção e Demolição com o 

objetivo de promover um estudo de caracterização do setor, que contemple a identificação das 

principais barreiras e consolide um conjunto de recomendações para a valorização dos RCD. 

 

Atividades: 

- Compilação de boas práticas de circularidade no setor da construção 

- Elaboração de um catálogo de RCD e agregados reciclados 

- Organização da 2ª edição do curso e-learning “RCD: prevenção e valorização” 

- Apoio no desenvolvimento do Plano de Ação para a Gestão Sustentável dos RCD na Área 

Metropolitana do Porto 

- Apoio no desenvolvimento do Plano de Ação para Economia Circular no Setor dos RCD da 

Região do Algarve 

GT RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO 
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Objetivo: 

Promover a reutilização e a valorização de materiais plásticos, bem como a incorporação de 

plásticos reciclados em novos produtos, numa perspetiva de economia circular. 

 

Atividades: 

- Desenvolvimento de um guia de boas práticas na circularidade dos plásticos 

- Desenvolvimento de um guia de recomendações para a reciclabilidade das embalagens de 

plástico 

- Promoção de iniciativas que promovam a circularidade dos plásticos da agricultura 

- Coordenação do Pacto Nacional para os Plásticos, em parceria com a Fundação Ellen 

MacArthur, com o objetivo de criar um compromisso entre o governo, os diferentes Agentes da 

cadeia de valor, a academia e ONG, com metas ambiciosas para 2025. 

GT PLÁSTICOS NA ECONOMIA CIRCULAR 
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- Têxteis 

- Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

- Lamas de ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 

- Indústria 4.0 

OUTRAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

INICIATIVAS RELEVANTES 
- Desenvolvimento de uma Plataforma online para desperdícios 

- Participação em Projetos de I&D e Inovação 

- Aposta na Comunicação 

- Capacitação e Formação 

- Conferência Smart Waste Portugal 2020 

- Contributo para o PAEC e ODS 

- Contacto permanente com os Associados 
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O bioresiduo tem de ser assumida como uma fileira de resíduos 

Existe um base de arranque - estudo da EY 

 

Remuneração da produção de biogás com majoração do valor m3 pela sua 

entrega  

• Entrega de parte deste benefício para os municípios pela entrega de 

bioresiduo (recolhido selectivamente)  

• Receita pelo escoamento do composto  

 

Benefício / fonte de financiamento  

• Digestão Anaeróbia - Minimização das emissões de metano durante a 

exploração do aterro - equivalente a 4 tonelada de CO2  

• Incremento da introdução de carbono nos solos / substituindo outras fontes 

de fertilizantes  

 

 

Bioresiduos - opinião  
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Novos fluxos específicos -  

• Jornal revista e panfletos publicitários 

Novos fluxos específicos -  

• Jornal revista e panfletos publicitários 

• Têxtil e outras peças de vestuário  

• Resíduos perigosos domésticos 

• Bio-resíduos é um fluxo específico  

 

Incremento das receitas extra tarifário  

• Remuneração da remuneração da energia produzida (biogás) 

• Novos ecovalores para suportar os novos fluxos de resíduos  

• Combate a fuga da receita de Ecovalores  

• Colecta de Ecovalores de bens adquiridos por via de compra electrónica  

• Captura de free riders e in riders 

• Aumento dos Ecovalores face ao novo paradigma de novos valores de mercado do 

escoamento dos materiais obtidos no  

 

Sustentabilidade da gestão de RSU 
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info@smartwasteportugal.com | +351 220731357 | www.smartwasteportugal.com 

Obrigada pela atenção! 

https://www.youtube.com/channel/UCAJ-_jLIWwN5GFF47vaKjfQ
http://www.smartwasteportugal.com/pt/
https://www.linkedin.com/company/smart-waste-portugal/

