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Conselho Consultivo 

Contato 

Como rede independente de empresas e instituições do 
setor alemão de gestão de resíduos e reciclagem, a 
German RETech Partnership tem por objetivo promover a 
transferência de tecnologia em todo o mundo e oferecer 
acesso à perícia alemã.  

Entre em contato conosco caso esteja interessado em 
cooperar com representantes da indústria alemã de gestão 
de resíduos e reciclagem. Teremos prazer em ajudá-lo a 
encontrar o parceiro certo para a sua solução "Made in 
Germany". 

BMUB Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da 
Natureza, Construção e Segurança Nuclear 

BMWi Ministério Federal da Economia e da Energia 

BMZ Ministério Federal da Cooperação Econômica e do 
Desenvolvimento 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Agência Alemã de 
Cooperação Internacional) 

GTAI Germany Trade & Invest (Sociedade para 
Economia Exterior e Marketing Local) 

KfW Kreditanstalt (Banco de Desenvolvimento) 

UBA Umweltbundesamt (Agência Federal Alemã para o 
Meio Ambiente) 

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen (Conselho 
Consultivo Alemão para o Meio Ambiente) 

BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, 
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (Federação da 
Indústria Alemã de Gestão de Resíduos, Água e 
Matéria-Prima) 

bvse Bundesverband Sekundärrohstoffe und  
Entsorgung e.V. (Federação Alemã para Matérias-
Primas Secundárias e Gestão de Resíduos) 

VAK Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahr-
zeug-Industrie e.V. (Associação da Indústria de 
Equipamentos de Trabalho e Veículos Municipais) 

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
e.V. (Associação Alemã de Construção de 
Máquinas e Equipamentos ) 

VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. 
(Associação dos Serviços Públicos Locais) 

www.RETech-Germany.net 

C
ré

di
to

s 
fo

to
gr

áf
ic

os
: ©

P
re

ss
m

as
te

r/f
ot

ol
ia

.c
om

, R
al

f B
re

er
, F

rit
z 

S
ch

äf
er

 G
m

bH
, F

A
U

N
 U

m
w

el
tte

ch
ni

k 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, P

la
st

ic
 S

ol
ut

io
ns

+C
on

su
lti

ng
 G

m
bH

, S
TE

IN
E

R
T 

E
le

kt
ro

m
ag

ne
tb

au
 G

m
bH

  

Rede de exportação 
Tecnologia de reciclagem e eficiência 

 PORTUGIESISCH 



Competência 

A German RETech Partnership é o ponto de contato 
central para decisores internacionais interessados em 
soluções para uma moderna indústria de gestão de 
resíduos e reciclagem e à procura de acesso a 
fornecedores alemães de tecnologia e know-how. 

A German RETech Partnership interliga empresas, 
instituições científicas e entidades governamentais 
interessadas na transferência de conhecimento e na 
exportação de tecnologias de gestão de resíduos e 
reciclagem. A German RETech Partnership é uma rede 
sem fins lucrativos e reúne membros das áreas de 
pesquisa, planejamento, equipamento, logística, 
operação e comercialização de matérias-primas 
secundárias. 

Estrutura de membros 

Parceria 

A indústria alemã de gestão de resíduos e reciclagem vem 
atendendo a elevados padrões nacionais há mais de 20 
anos. As empresas têm mobilizado grandes esforços de 
pesquisa e desenvolvimento para encontrar soluções para 
os mais variados problemas e contam, portanto, com longa 
experiência nessa área. É por isso que na Alemanha 
principalmente as empresas de médio porte puderam 
tornar-se especialistas em suas áreas de atividade e estão, 
hoje, perfeitamente preparadas para solucionar os 
problemas que se colocam. 

As empresas da indústria alemã de gestão de resíduos 
e reciclagem dispõem de vasto know-how e profundo 
conhecimento especializado para cada etapa da 
cadeia de gestão de resíduos. 

Elas estão na vanguarda em matéria de processos 
de reciclagem e eficientes processos de produção e 
operação. 

Elas dominam tanto a tecnologia de ponta quanto 
soluções técnicas básicas e oferecem um variado 
leque de serviços. 

Elas são conhecidas pela sua alta competência para a 
solução de problemas e por oferecerem segurança 
jurídica e de planejamento. 

Elas são capazes de proporcionar soluções 
customizadas ao longo de toda a cadeia de processo, 
assim como nas interfaces técnicas e relacionadas com 
serviços. 

Elas conseguem fazer com que as "coisas andem e 
funcionem" e gozam de uma sólida reputação de alta 
confiabilidade. 

O uso de recursos constitui um desafio global. Mas, 
frequentemente, a gestão imprópria de resíduos provoca a 
poluição das águas, dos solos e do ar. Sem uma moderna 
indústria de gestão de resíduos e reciclagem, o 
crescimento econômico contribuirá para agravar esses 
problemas. Ao mesmo tempo, estarão sendo 
desperdiçadas valiosas matérias-primas secundárias que 
poderiam ser recuperadas por meio da reciclagem.  

Por conseguinte, a proteção do meio ambiente, da saúde, 
do clima e dos recursos naturais, assim como a eficiência 
energética, são assuntos que vêm adquirindo cada vez 
mais importância também nos países em desenvolvimento 
e emergentes. O tratamento apropriado de resíduos não é 
um luxo, mas sim uma necessidade resultante de 
considerações ecológicas, econômicas e sociais, além de 
constituir uma condição essencial para o crescimento 
sustentável e a prosperidade. 

Responsabilidade 

Proteção do meio ambiente e do clima 

Recuperação de recursos e energia 

Prevenção de doenças e epidemias 

Equidade intergeracional na distribuição dos custos do 
consumo de recursos 

Criação de novos mercados e empregos 

Ecologia 
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