
Ficha de Projeto 



1. Identificação do Projeto 

• Código Aviso: ACORES-47-2019-24 

• Código Universal: ACORES-01-0247-FEDER-000022 

• Eixo Prioritário: Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

• Objetivo Especifico: Fomentar as iniciativas de I&D de contexto empresarial, reforçando a 

ligação das empresas aos centros de I&D e ao ensino superior 

2. Designação do Projeto 

Greenwaste 



3. Identificação das Entidades Beneficiárias 

• Designação: Simbiente Açores – Engenharia e Gestão Ambiental, LDA. 

• Endereço: Estrada dos Portões Vermelhos, n.º 20, Gabinete 20, Localidade: Lagoa, Código Postal 

9560-360 Cabouco 

• Nº de Identificação Fiscal: 508861063 

• CAE: 74900 Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. 

• Pessoa responsável para contacto: Carla Melo  

4. Caraterização do Projeto 

• Tipologia de Projeto: Infraestruturas Ações imateriais / Estudos 

• CAE do Projeto: 7900 – Outras atividades de consultadoria, cientificas, técnicas e similares, n.e. 

• Atividade económica: Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 

5. Localização do Projeto 

Região Autónoma dos Açores 



6. Descrição do Projeto 

O presente projeto tem como principal objetivo a criação de uma plataforma integradora de 

diferentes tipos de agentes com vista à recuperação e valorização de resíduos (borracha, plástico, 

entre outros) capazes de serem convertidos em novos produtos de valor acrescentado para 

aplicações no segmento do turismo. 

7. Objetivos do Projeto 

Assim, para alcançar o objetivo geral do projeto, foram definidos objetivos específicos que, em 

sinergia, o permitirão atingir, nomeadamente: 

• Estudo dos métodos e processos de reciclagem e transformação dos diferentes tipos de resíduo 

(borracha e plástico); 

• Estudo da compatibilidade entre os diferentes tipos de resíduo e respetivos processos de 

valorização; 

• Identificação de oportunidades de aplicação com base em modelos demonstradores; 

• Desenvolvimento de protótipos e tecnologias inovadoras com base em resíduos; 

• Elaboração de planos de marketing para os protótipos desenvolvidos; 

• Criação de uma plataforma integradora a partir da geração de cadeias de valor de 

desenvolvimento de produto, que personifiquem o conceito de economia circular. 



8. Prazos do Projeto 

• Prazo de realização física:  Data de Início: 2019-10-01 e Data do Fim: 2021-09-30 

• Prazo de realização financeira: Data de Início: 2019-10-01 e Data do Fim: 2021-09-30 

9. Fontes de Financiamento 

• Fundos Comunitários: 166 044,74€  

• Privado:  29 302,01€ 

• Total: 195 346,75€ 



Contactos 

 

Estrada dos Portões Vermelhos, n.º 20, Gabinete 20  

9560-360 Lagoa, São Miguel (Açores), Portugal 

 

+351 910 010 052 

 

geral@greenwaste.pt 

 


