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De 04/06 a 09/06/2017



u 14:00 Recepção e registro

• Chegada dos participantes ao Porto, recepção, hospedagem e 
acomodação no Hotel.

• u 16:30 – Confraternização

• Coquetel de boas-vindas na cave W & J. Graham’s
www.grahams-port.com em Vila Nova de Gaia.

• Jantar livre, Pernoite no Porto

BENCHMARKING INTERNACIONAL
RESÍDUOS SÓLIDOS PORTUGAL . PROGRAMA

DOMINGO . 04 Junho

http://www.grahams-port.com
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SEGUNDA 05 Junho

uVisita LIPOR www.lipor.pt

ucentral valorização energética e aterro sanitário

u central de valorização orgânica e unidade de triagem 
mecanizada – coleta seletiva

Jantar por conta da organização, Pernoite no Porto

u Visita MARCOVIL www.marcovil.com

Metal-mecânica fabricante de equipamentos de triagem e reciclagem 

u Visita INTERECYCLING www.interecycling.com

Um dos maiores recicladores REE da Europa e pioneiro em Portugal

uPasseio pela rota dos vinhos do Dão www.rotavinhosdao.pt

Jantar por conta da organização, Pernoite em Viseu

TERÇA 06 Junho

http://www.lipor.pt
http://www.marcovil.com/
http://www.interecycling.com/
http://www.rotavinhosdao.pt
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QUARTA 07 Junho

u Visita a Zona Industrial Ecoparque do Relvão na Chamusca 

uGestão, valorização e eliminação de resíduos industriais 

uhttp://www.cm-chamusca.pt/atividade-municipal/eco-parque-do-relvao 

uVisita à CEMOPOL www.cemopol.pt (a confirmar) – empresa recicladora de 
papel e papelão 

u Visita ao aterro sanitário ECOLEZÍRIA
www.ecoleziria.pt

Unidade de tratamento de chorume por Osmose Inversa 

AST www.ast-ambiente.com

• Jantar livre, Pernoite em Lisboa

http://www.cemopol.pt/
http://www.ecoleziria.pt
http://www.ast-ambiente.com/
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QUINTA 08 Junho

u Workshop: “Evolução e modelo português de gestão de resíduos sólidos”

SEA – Secretaria de Estado do Ambiente                 www.mamb.gov.pt

APA - Agência Portuguesa do Ambiente          www.apambiente.pt

ERSAR - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos       www.ersar.pt

• Evolução do setor, percursos e planos estratégicos 

• Tecnologias de tratamento de resíduos 

• Estratégias associadas aos procedimentos de licenciamento no setor dos

resíduos

• Fluxos de resíduos, logística reversa, entidades gestoras e reciclagem

• Aspectos técnicos, jurídicos e econômicos da Regulação dos serviços de

gestão de resíduos

uVisita ETE Alcântara – Águas de Portugal   www.adp.pt www.epal.pt

Jantar por conta da organização, pernoite em Lisboa

http://www.mamb.gov.pt/
http://www.apambiente.pt
http://www.ersar.pt/
http://www.adp.pt/
http://www.epal.pt/
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uVisita à Cascais Ambiente www.cascaisambiente.pt

uVisita à TRATO LIXO www.tratolixo.pt

uPasseio por Sintra e Cascais

uNotas de Encerramento

• Jantar livre, Pernoite em Lisboa

SEXTA 09 Junho

http://www.cascaisambiente.pt
http://www.tratolixo.pt
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• A organização do evento se responsabiliza pelo alto nível e pela excelência na 
qualidade do serviço, por todo planejamento e produção, pelos almoços de 
segunda a sexta, jantares e coquetéis indicados na programação, hospedagem 
em hotel 4 estrelas em Porto, Viseu e Lisboa de domingo a sábado (6 noites), 
pelo acompanhamento da comitiva por equipe técnica especializada durante o 
Workshop e durante as Visitas Técnicas, pela organização e fomento de 
reuniões B2B e pelo transporte terrestre durante toda programação.

• DESLOCAMENTO AÉREO

• A organização do evento não se responsabiliza pelo deslocamento aéreo dos 
participantes que deverão estar no Porto no domingo 04 de Junho. Check in em 
hotel no Porto pelas 14:00 do dia 04/06 e check out até as 12:00 do sábado 
dia 10/06 no hotel em Lisboa

• Fama Viagens www.famaviagens.com é a agencia oficial do evento e pode 
conseguir preços e condições confortáveis de pagamento para o deslocamento 
aéreo Brasil / Portugal em datas e aeroportos da conveniência dos 
participantes. Basta entrar em contato direto com a agência.

ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

http://www.famaviagens.com
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• Na terceira edição deste Benchmarking Internacional a ser realizada em Junho
de 2017 o valor total do investimento pelo pacote de serviços oferecido por
Lavoro Consulting será de:

€ 3.800,00 (três mil e oitocentos euros) a serem pagos da seguinte forma:

_ 100 % sinal no ato da inscrição (cheque, boleto ou depósito bancário)

_ Para inscrições até 30 de abril desconto de 10%

_ Para inscrições até 15 de maio desconto de 5%

_ As inscrições realizadas até 05/05 poderão ser parceladas em até 4 (quatro)
vezes (cartão de credito, cheque ou boleto bancário)

Consulte nossa política de descontos para formação de grupos

(*) Acompanhantes possuem vantagens e preços especiais

Maiores informações: 021 25075712 / 990318605

email: walterplacido.lavoro@gmail.com

INVESTIMENTO

mailto:walterplacido.lavoro@gmail.com



