
A EXPORECICLA 2008 REUNIRÁ OS SECTORES

DA RECICLAGEM E DA GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

A I Feria Internacional de Recuperação e Reciclagem Industrial, Gestão e 

Valorização de Resíduos, ExpoRecicla 2008, terá lugar, na Feira de Saragoça, 

entre os dias 24 a 26 do próximo mês de Setembro, e apresentará os 

equipamentos e sistemas mais avançados aos mais de 5.000 profissionais que, 

segundo as últimas previsões, visitarão o evento.

Através de três jornadas monográficas e de uma mesa multissectorial, os 

protagonistas do sector da reciclagem e da gestão integral de resíduos 

apresentarão as últimas tecnologias aplicadas a cada actividade e debaterão 

sobre diferentes temas de interesse para o sector.

Informação para imprensa



No próximo mês de Setembro, terá lugar, na Feira de Saragoça, a ExpoRecicla 2008, um encontro 

comercial com um elevado nível técnico, e muito aguardado por todo o sector da Recuperação e 

Reciclagem Industrial, Gestão e Valorização de Resíduos. 

A ExpoRecicla é, desde a primeira edição, uma feira que tem vindo a despertar um grande interesse 

em todo o sector e que se implicou muito activamente no evento, como demonstra a própria 

composição do Comité Organizador. Nele figuram quase todos os que têm algo a dizer sobre o mundo 

da gestão dos resíduos, bem como o número de empresas que exporão na feira, que se prevê que 

será considerável. De facto, a seis meses da celebração do evento, as empresas mais ponteiras dos 

diferentes âmbitos que a ExpoRecicla abrange: recuperação, reciclagem, gestão e valorização, já

anunciaram a sua participação. 

Começa a contagem decrescente 

No passado mês de Novembro, teve lugar, nas instalações da Feira de Saragoça, a primeira reunião 

do Comité Organizador da ExpoRecicla. Esta reunião foi o ponto de saída que colocou em 

funcionamento toda a maquinaria organizativa do evento, começando pela divulgação (envio de 

folhetos e comunicações, presença em Feiras internacionais do sector e outras acções) e a abertura 

formal do período de inscrição. Em finais de Janeiro, começou-se a atribuir os espaços às empresas 

participantes, pela estrita ordem de recepção das solicitudes. Neste primeiro encontro do Comité, no 

qual esteve presente a quase totalidade dos membros, houve acordo unânime sobre a valorização 

da iniciativa que supõe a ExpoRecicla: sobre a oportunidade, o enorme interesse que desperta e o 

importante e previsível poder de convocatória. Assim, destacou-se o grande potencial de 

desenvolvimento tanto tecnológico, como industrial e comercial das actividades e sectores que o 

certame abarca. Além disso, durante a reunião houve uma intensa sugestão de ideias e propostas 

em torno à organização e divulgação da Feira e estabeleceram-se as directrizes das actuações a 

seguir pela Organização nos próximos meses.

A primeira edição da ExpoRecicla ocupará o Pavilhão 6 da Feira de Saragoça e contará com uma 

superfície de exposição de mais de 6.000 m2. Calcula-se que participarão mais de 100 expositores 

directos e receberá cerca de 5.000 visitantes profissionais. A ExpoRecicla 2008 celebra-se 

simultaneamente com a PowerExpo+2008, a Feira Internacional da Energia Eficiente e Sustentável, 

e a EcoBuilding, Feira e Conferência Internacional de Arquitectura Bioclimática, Construção 

Sustentável e Eficácia Energética na Edificação. Estes três eventos complementam-se entre si e 

criam numerosas sinergias por possuírem como objectivo comum a sustentabilidade.

É preciso sublinhar o facto da feira se dirigir a um sector amplíssimo e 

complexo, que engloba uma grande variedade de subsectores, com os 

mercados específicos e empresas, cada um representado, por sua vez, 

pela correspondente associação sem esquecer entidades como SIGs, 

Sistemas Integrados de Gestão, que também fazem parte da ExpoRecicla 

desde o início do projecto. Com o apoio de todos estes sectores, e 

também com um destacado apoio institucional, a ExpoRecicla 2008 é uma 

realidade que aglutinará, por fim, todos os agentes implicados e servirá

para impulsionar o desenvolvimento do sector e criar novas 

oportunidades de negócio.



Jornadas monográficas: importante tarefa de difusão 

A ExpoRecicla 2008 reunirá os protagonistas do sector num fórum comum para troca de 

conhecimentos e experiências, bem como para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. 

Assim, através de três jornadas monográficas e de uma mesa multissectorial, será materializado um 

dos objectivos do certame: a difusão das mais avançadas tecnologias disponíveis para a gestão integral 

dos resíduos industriais. 

A primeira das jornadas monográficas estará dedicada aos Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR), 

e serão dadas a conhecer as tecnologias mais limpas e eficazes para a valorização, entre outros temas 

de grande interesse. Neste encontro sectorial, estarão presentes, pela primeira vez, todos os 

implicados na valorização energética dos resíduos, desde os representantes da AEVERSU, a Associação 

de Empresas para a Valorização Energética dos RSU, às empresas cimenteiras e eléctricas (em cujas 

instalações tem lugar a valorização energética da fase final de muitos diversos tipos de resíduos) e aos 

tecnólogos, ou seja, as empresas cujos equipamentos e sistemas são utilizados para preparar essa 

“fracção resto” dos resíduos para a etapa final de valorização, e muitas das quais também serão 

expositores da ExpoRecicla.

Os Plásticos serão os protagonistas da terceira das jornadas monográficas da ExpoRecicla 2008. Os 

objectivos a cobrir na apresentação do sector do plástico serão muito amplos, e serão abordados 

temas como o dos populares sacos de plástico ou o dos plásticos técnicos, de muito difícil recuperação 

e presentes em muitas máquinas e aparelhos, como por exemplo nos automóveis que contam com 

14% de conteúdo em plástico.

Por último, e como clausura destes encontros será celebrada uma Mesa Multissectorial que servirá de 

ponto de referência e análise do estado da arte em vários sectores, tanto desde o ponto de vista de 

desenvolvimento tecnológico, como industrial e comercial. Nesta mesa reunir-se-ão sectores como o 

do papel e do vidro, juntamente com os SIGs dos empacotamentos (ECOEMBES), óleos utilizados 

(SIGAUS) e pneumáticos fora de uso (SIGNUS).

A segunda jornada estará dedicada integramente aos RAEES, os 

Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos, e contará com a 

colaboração do SIG dominante do sector (Fundação ECOLEC). Nesta 

jornada participarão as principais empresas desta actividade para 

expor os melhores métodos e técnicas de tratamento, valorização e 

reciclagem disponíveis. Além disso, incidir-se-á especialmente na 

logística inversa, um passo essencial na cadeia de recuperação e 

reciclagem deste tipo de resíduos. 



ExpoRecicla: êxito garantido

Com o elevado número de apoios reunidos desde o momento da concepção, tanto empresariais, 

como institucionais, e o entusiasmo e interesse que o sector está a manifestar à medida que 

avança a organização do evento, esta primeira edição da ExpoRecicla tem êxito garantido. Os 

profissionais e empresas que assistirem à ExpoRecicla 2008 descobrirão uma feira 

verdadeiramente especializada e capaz de receber e dinamizar um sector tão vasto como o que 

agrupa a todos os agentes que intervêm na gestão integral dos resíduos, no ciclo completo. Assim, 

estarão, em Saragoça, os recuperadores, os técnicos de tratamento, os especialistas em 

valorização, os gestores autorizados de resíduos e profissionais responsáveis pela gestão dos 

resíduos, tanto dentro das empresas como das diferentes administrações. Todos eles têm encontro 

marcado no que já se vislumbra como o evento mais inovador e profissional na sua especialidade. 
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Por favor, inclua este evento na sua secção de Agenda. Obrigado.

Comunicato disponibile sul sito
http://www.alarconyharris.com/_prensa/exporecicla/_exporecicla_indexeng.htm


