
Projeto Transfronteiriço de reabilitação de zonas industriais apresenta

resultados em Bragança 

Projeto Rehabind envolve municípios, investigadores e empresários na melhoria da

eficiência na gestão ambiental de empresas e zonas industriais

São dois anos de investigação, definição de boas práticas, ações de sensibilização e

formação, auditorias ambientais e sessões práticas de trabalho que culminam nesta

sexta-feira, dia 20 de setembro, com a apresentação pública dos resultados do projeto

REHABIND,  uma  iniciativa  de  cooperação  transfronteiriça,  num  Seminário

Internacional,  que  decorre  a  partir  das  9h00,  na  Escola  Superior  de  Tecnologia  e

Gestão (ESTIG) do IPB.

O  projeto  Rehabind,  financiado  com  fundos  europeus,  envolveu  ativamente  seis

entidades  de  dois  países:  Instituto  Politécnico  de  Bragança,  Câmara  Municipal  de

Mirandela, de Portugal, e Instituto De la Construccion de Castilla Y Leon, Fundación

Património Natural de Castilla Y León, Junta de Castilla y León e INCOSA (Investigacion

y Control de Calidad S.A), de Espanha. 

O  Rehabind  nasceu  com  o  desafio  de  reabilitar/revitalizar  zonas  indústrias,

fomentando novas práticas de gestão, quer de empresas quer de zonas industriais, de

forma  a  promover  a  sustentabilidade  ambiental  mas  também  económica.  A

implementação de sistemas de economia circular é uma das áreas que mereceu maior

atenção  das  equipas  de  investigadores,  quer  portugueses  quer  espanhóis,  por

responder em simultâneo a duas questões fundamentais associadas à sustentabilidade

ambiental e económica, através do combate ao desperdício, do reaproveitamento e da

reutilização  dos  resíduos,  ou  outro  material  sobrante  nos  processos  de  fabrico  ou

produção. 

Outra  das  vertentes  que  mereceu  interesse  aos  parceiros  foi  a  temática  da

sustentabilidade  na  construção,  bem como  a  criação  de  manuais  de  boas  práticas

ambientais, a importância das auditorias na área e, claro, a monitorização para aferir

os resultados efetivos das mudanças introduzidas na fase de planeamento e gestão

dos processos produtivos nos Parques Industriais.

No seminário final, destaque para dois oradores convidados que trazem ao fórum e à

discussão duas temáticas de enorme importância na atualidade: a sustentabilidade na

construção, um tema que vai ser abordado por Emílio Miguel Mitre, coordenador do



Green Building Council; e a Cooperação industrial/ Eficiência energética na indústria,

numa apresentação a cargo de Hélder Marques, diretor da SmartWatt. 

Este seminário tem ainda uma componente mais prática ao promover, no período da

tarde, encontros de empresários dos dois lados da fronteira, sessões bilaterais entre

empresários  de  Mirandela,  Bragança,  Zamora,  León,  Salamanca  e  Valladolid.  Uma

sessão onde se visa a partilha de conhecimento e de boas práticas mas também de

aspirações, de contactos e de criação de redes de cooperação e de negócios.

O Projeto RehabInd -  Revitalização e  Reabilitação Sustentável  em Áreas  Industriais

Transfronteiriças, Interligadas e Eficientes, Programa de Colaboração Transfronteiriça

entre Espanha e Portugal (INTERREG POCTEP), conta com o apoio financeiro da União

Europeia pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).


