


Quem somos

Associação sem fins lucrativos que agrega  
entidades privadas, singulares ou coletivas,  
que exerçam a atividade de gestão resíduos  
para produção de bioenergias.

Os associados fundadores representam mais 
de 70% de recolha, e transformação em 
bioenergias, de óleos alimentares  usados, 
gorduras alimentares, resíduos biodegradáveis, 
e afins, com relevante  importância para o 
desenvolvimento da  economia circular.



Associados fundadores

 A APOREB tem alcance nacional, estando 
representada de norte a sul do país.



Preocupações
Gerir resíduos com respeito pelo ambiente e a  
saúde pública;
Manter a sanidade do negócio/investimento;
Prestar serviços de reciclagem que conduzam à 
produção de  bioenergias alternativas, 
nomeadamente biocombustíveis, zero emissões 
de carbono;
Contribuir para a saúde ambiental e humana,  
retirando, por exemplo, no caso especial dos 
OAU, o potencial da sua dispersão nos  coletores 
municipais, diminuindo o custo de  tratamento e 
manutenção das ETARS;
Retirar o potencial impacte de dispersões de  
OAU no solo e lençóis freáticos.



A nossa visão

Os associados da APOREB  defendem 
uma colaboração  próxima e 
intrínseca, tanto com o Estado, para 
encontrar consensos a nível
legislativo, como com os municípios, 
para encontrar consensos a nível
operativo, com o intuito de contribuir 
para o atingimento das metas.





Metas e 
definições:

Como atingir as metas propostas? Quais 
os obstáculos a ultrapassar?



Instrumentos:
A legislação deve prever a intervenção 
dos diferentes players do mercado, 
públicos e privados, mas acima de tudo 
a adequação da  legislação, tendo como 
prioridade o  incentivo ao investimento 
privado.

Adequar as exigências técnicas de 
funcionamento à contenção efetiva dos 
impactes ambientais;
Desenvolver processos e equipamentos 
que reduzam substancialmente a 
eliminação face à valorização.

Legislativos: 

Técnicos:

01

02



Sustentabilidade 
técnica e económica:

O desempenho económico está 
diretamente relacionado com a 
legislação aplicável às atividades, com 
especial incidência nos licenciamentos 
das atividades de reciclagem e de 
valorização de resíduos.

Não é possível ter uma boa 
sustentabilidade técnica e económica se 
não existir bom-senso dos legisladores 
nas exigências técnico-legais das 
atividades.



Sensibilização:

A sensibilização deve incidir não só  
sobre os benefícios ambientais  
atuais e futuros, mas também no 
desenvolvimento económico e na  
empregabilidade plena.



Muito obrigada.


