- A sua porta
para o negócio
da reciclagem internacional!

UM OLHAR SOBRE O BIR…
	 a única federação internacional de reciclagem
	 fundado em 1948
	 representado em 70 países
	 cerca de 800 membros internacionais, entre os quais

- 35 federações nacionais de reciclagem
- cerca de 760 empresas individuais
	 uma diversificada estrutura de commodities:

- 4 divisões de commodities: metais ferrosos, metais não ferrosos, papel, têxteis
-4
 comités para aço inoxidável e ligas especiais, plásticos, pneus e sucata proveniente
de aparelhos elétricos e eletrónicos
	2 Convenções Mundiais de Reciclagem por ano
	um site interativo com um diretório de filiação online
	um serviço informativo regular com informações sobre commodities,
newsletters e e-mails com notícias

BIR - REPRESENTING THE FUTURE LEADING RAW MATERIAL SUPPLIERS
Bureau of International Recycling (aisbl)
Avenue Franklin Roosevelt 24
1050 Bruxelles - Bélgica

T. +32 2 627 57 70
F. +32 2 627 57 73

bir@bir.org
www.bir.org

REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
Cerca de 800 empresas e federações nacionais de 70 países estão filiadas na BIR. Em conjunto,
proporcionam um fórum internacional para o intercâmbio industrial e para obter contactos empresariais.
Facultam ainda os seus conhecimentos a outros setores industriais e grupos políticos para promover a
reciclagem.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Enquanto organização comercial, a BIR proporciona aos seus membros a oportunidade de negociar
em conjunto, de conhecer os mais recentes desenvolvimentos do mercado, de conhecer as melhores
técnicas de reciclagem disponíveis e de estar informado sobre o contexto legislativo internacional. Duas
vezes por ano, a BIR organiza convenções internacionais de reciclagem que ocorrem sempre num país
diferente, ou numa parte diferente do mundo, e às quais comparecem entre 800 a 1200 delegados de
70 países membros da BIR.

SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
O BIR mantém os seus membros informados sobre todas as tendências legais, comerciais e técnicas no
setor da reciclagem. Mantém um contacto próximo com grandes entidades supranacionais como, por
exemplo, a União Europeia, a OCDE, a CIC, a UNCTAD, o UNEP, o Conselho de Cooperação Aduaneira e
o CEN, e sensibiliza o público para as contribuições econômicas e ambientais dos seus membros.

AÇÃO LEGISLATIVA
Fundado em 1948 em vésperas da criação da Benelux, a BIR assumiu a missão de tentar garantir a
alteração de quaisquer regulamentações (taxas, quotas, etc.) que desnecessariamente prejudicasse o
comércio internacional de matérias-primas secundárias. Ao longo dos anos, a BIR expandiu o âmbito
das suas ações como resultado da legislação ambiental.
Os principais objetivos da BIR são a promoção da reciclagem e reciclabilidade dos materiais,
conservando os recursos naturais, protegendo o ambiente e facilitando o comércio livre de produtos
recicláveis de forma ambientalmente correta. A ação da BIR relacionada com a informação e formação
das opiniões dos tomadores de decisões tem sido consideravelmente intensificada nos últimos anos.
Assim sendo, a legislação relativa à gestão de resíduos faz agora a distinção entre resíduos para
recuperação e resíduos para eliminação. No entanto, o conceito de ‘materiais secundários’, ou seja,
todos os materiais recuperados pela nossa indústria e, em seguida, preparados e processados de
acordo com especificações rígidas para que sejam convertidos em novos produtos, não está claramente
definido, o que coloca em risco a livre circulação de materiais secundários entre países.

BIR - A sua porta para o negócio da reciclagem internacional!
O Secretariado Internacional da Reciclagem (BIR) foi fundado em 1948 e é a federação de comércio
internacional que representa a indústria de reciclagem mundial, cobrindo em particular metais ferrosos e não
ferrosos, papel, têxteis, plásticos, borracha/pneus e sucata proveniente de aparelhos elétricos e eletrónicos.

O QUE faz a BIR?
	promove o comércio livre de matérias-primas secundárias e a maior utilização de materiais reciclados
em todo o mundo contribuindo, deste modo, para a proteção do meio ambiente;
	sensibiliza o público para as contribuições económicas e ambientais dos seus membros em conjunto
com as Nações Unidas, a OCDE, a União Europeia e outras entidades nacionais e supranacionais;
	proporciona aos seus membros uma rede mundial de contactos empresariais;
	cria um fórum único para a troca de informações comerciais, técnicas, econômicas e ambientais
relacionadas com a reciclagem;
	faculta conhecimentos profissionais, arbitragem e vários outros serviços ao comércio internacional;
	compila uma grande quantidade de informações extremamente relevantes no seu site (www.bir.org)

QUEM são os membros da BIR?
	 federações nacionais de reciclagem de todos os principais países industrializados
	grandes processadores, comerciantes e negociantes de matérias-primas secundárias de todo o mundo
	 consumidores de matérias-primas secundárias
	empresas fornecedoras de maquinário de processamento e serviços de apoio à indústria da reciclagem
	outras associações, federações, autoridades públicas ou empresas comerciais com interesse na
reciclagem internacional

PORQUE deverá a sua empresa ser um membro da BIR?
	para desenvolver novas oportunidades de negócio e mercado no âmbito das nossas convenções
mundiais de reciclagem bianuais e através da nossa base de dados exclusiva para membros;
para melhorar as suas capacidades e conhecimentos técnicos;
para aumentar o seu conhecimento das regras do comércio internacional com impacto no seu negócio;
para ter uma visão geral da situação nos mercados mundiais;
para melhor moldar a imagem da indústria;
	para obter apoio especial e conselhos criados à sua medida por parte do nosso secretariado
multilingue em Bruxelas;
	para interagir com as entidades supranacionais mais importantes (ONU, OCDE, UE, …) e ajudá-las a
tomar as decisões legislativas adequadas;
	para fazer parte de uma federação de comércio internacional e ter um impacto direto no seu processo
de tomada de decisões.

