
 

Designação do Projecto: SGR na vanguarda da Economia Circular 

Código do Projecto: LISBOA-02-0853-FEDER-046670 

Objectivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Seixal, Lisboa 

Entidade Beneficiária: SGR - SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS S.A. 

Data de Aprovação: 2020-07-13 

Data de Início: 2020-02-01 

Data de Conclusão: 2021-12-31 

Custo Total Elegível: 1.972.298,33€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 822.337,06€ 

 

Descrição do Projecto: 

 

A SGR é uma sociedade gestora de resíduos sólidos urbanos e industriais, devidamente 

licenciada pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente para o exercício da sua atividade. 

Enquanto entidade licenciada, está sujeita à supervisão desta entidade que, para além de 

obrigar ao registo e conceder autorização para o exercício destas atividades, monitoriza e 

fiscaliza todos os processos, garantindo que são realizados de forma ambientalmente correta. 
 

Os serviços municipalizados e as diferentes indústrias, responsáveis finais pelo correto 

tratamento e encaminhamento dos resíduos por si gerados, solicitam e remuneram os serviços 

de entidades devidamente licenciadas para a receção, tratamento e encaminhamento destes 

resíduos. A SGR garante-lhes a realização destes serviços no estreito cumprimento de todos os 

procedimentos impostos pela APA e numa filosofia de economia circular, isto é, com garantia 

de não deposição final dos resíduos em aterro. 

 

A prestação desta garantia aos clientes finais implica, entre outros, que a promotora não só 

reúna as competências, a tecnologia e os equipamentos adequados à receção, triagem e 

valorização dos resíduos, mas ainda que o faça em condições tais que viabilize a sua 

reintrodução na economia, ou seja, que a indústria e o mercado estejam disponíveis para aceitar 

o resultado desta triagem e valorização, seja sob a forma de matérias-primas ou inputs para os 

seus processos produtivos, seja sobre a forma de produtos acabados, passíveis de consumo 

final. Por essa razão são fatores críticos desta atividade, não só a capacidade de captação dos 

resíduos, mas ainda a sua valorização em condições economicamente viáveis, sem o que a 

atividade da promotora ficará definitivamente comprometida a prazo. 

 

Este projecto tem assim como objetivo último garantir a produção de CDR com características 

técnicas que viabilizem e garantam a sua reintrodução no mercado, viabilizando o exercício e a 

viabilidade económica da atividade da promotora. 

 



Objectivos a atingir: 

- aumentar o Volume de Negócios 
- incrementar a taxa de exportação  
- aumentar de forma sustentada o nível de EBITDA da empresa 
- aumentar o potencial de valorização do produto final em novos segmentos de mercado 
 


