COMUNICADO DE IMPRENSA

MOR ONLINE: A PRIMEIRA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA
TRANSACÇÃO DE RESÍDUOS
Comprar e vender resíduos vai passar a ser mais fácil
Lisboa, 17 de Maio de 2011 - A partir de agora, transaccionar resíduos vai passar a ser mais fácil.
A MOR Online é a primeira plataforma electrónica integrada no Mercado Organizado de Resíduos
(MOR) em Portugal, que permite a transacção e valorização de diversos tipos de resíduos:
industriais, urbanos, de construção e demolição e outros fluxos.
O Mercado de Resíduos, em alguns dos seus fluxos, encontra-se pouco desenvolvido e com
um baixo nível de sofisticação. A MOR Online é a primeira plataforma electrónica autorizada
pela Agência Portuguesa do Ambiente que permite organizar e potenciar a valorização e
reintrodução desses resíduos no circuito económico, possibilitando que produtores/detentores e
operadores económicos tenham uma forma rápida e eficiente de comercializar os seus resíduos
nas melhores condições de preço, rapidez e segurança.
“O objectivo da criação da MOR Online é o de possibilitar aos seus clientes a
comercialização de resíduos e optimização de custos por via de acesso garantido e
privilegiado a um mercado de alta liquidez. A melhoria da eficiência e desburocratização dos
processos de comercialização de resíduos através de processos ágeis e expeditos constitui
outro dos objectivos. Ou seja, oferecer a todos acesso a um mercado alargado e
organizado, onde podem maximizar as suas receitas”, refere Luís Veiga Martins, Administrador
da MOR Online. Segundo o responsável “a partir de agora um promotor de uma obra, por
exemplo, pode dar cumprimento a uma obrigação legal encaminhando o seu entulho que
sobra de uma obra, através da MOR Online, maximizando o valor associado à gestão do
resíduo decorrente da sua actividade”.
A MOR Online é constituída por empresas com vasta experiência do mercado e em todas as
etapas da cadeia de valor da gestão de resíduos, uma garantia para quem pretender transaccionar
resíduos de forma rápida, segura e ao melhor valor possível.
O modelo de negócio da plataforma assenta em anuidades pagas pelas empresas aderentes e
pelas comissões cobradas pela quantidade efectivamente comercializada. Desde a adjudicação
directa aos leilões multi-variáveis, a plataforma irá permitir aos seus clientes a negociação de
resíduos num ambiente de total transparência e segurança.
Para mais informações acerca da MOR Online visite http://www.moronline.pt

SOBRE A MOR ONLINE
É a primeira plataforma electrónica constituída em Portugal no âmbito do Mercado Organizado de Resíduos, previsto no
Decreto-Lei n.º 210/2009, de 3 de Setembro. A MOR Online visa promover junto dos Produtores/Detentores de resíduos
e operadores económicos licenciados a negociação de diversos tipos de resíduos, potenciando a sua valorização e
reintrodução no circuito económico, ao mesmo tempo que contribui para uma diminuição da procura de matérias-primas
e a promoção de simbioses industriais.

