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Fonte: Paulo Ferrão, apresentação realizada no lançamento do eco.nomia.pt

http://eco.nomia.pt/contents/documentacao/paulo-ferrao-economia.pdf

A origem da economia circular não é nova … 

http://eco.nomia.pt/
http://eco.nomia.pt/contents/documentacao/paulo-ferrao-economia.pdf


… Existe muito trabalho feito em Portugal



A grande novidade é juntar a “Economia” à “Engenharia”

Modelos de negócio

Novos produtos

Redução de custos

Novos serviços

Economia e gestão



Economia Verde: uma economia de baixo carbono, eficiente no uso de recursos e 

socialmente inclusiva, capaz de gerar emprego e riqueza.

Green Economy Initiative, PNUMANova

Economia do 

Séc. XXI 

OIKOS

Economia Circular:  consiste num modelo económico regenerativo e restaurador por 

design, em que os são geridos de modo a preservar o seu valor e utilidade pelo maior 

período de tempo possível, aumentando assim a sua produtividade e preservando o 

capital natural e o capital financeiro das empresas e sociedade civil.

Portal eco.nomia

A Nova Economia do Século XXI é Verde e Circular

http://eco.nomia.pt/
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Níveis de Aplicação 

da Economia Verde 

e 

Economia Circular 

nas Empresas

Procedimentos / 

Processos internos

Produtos e Serviços 

que vendem

inovação

• Eficiência Energética

• Eficiência uso água

• Gestão resíduos

• Utilização de subprodutos

• Frota Elétrica / Híbrida

• Etc.

• Carros elétricos

• Computadores que consomem 

menos energia

• Internet of Things/ Objetos 

inteligentes

• Crédito para inovação “verde”

• Produtos consumidos pelo 

cidadão mas com menor impacte

• Etc.

Inovação nos processos

Inovação no produto

A escassez dos recursos leva a novos processos, produtos e serviços



Economia Verde ou Economia Sustentável 
uma economia de baixo carbono, eficiente no uso de recursos e socialmente inclusiva, capaz 

de gerar emprego e riqueza.

Melhoria do bem-estar e da equidade 

social

Reduzir os riscos para o ambiente e a escassez 

ecológica

Investimento, Inovação e Educação  

Por exemplo, através de:

a) Economia Circular

b) Infraestruturas Verdes

c) Bioeconomia

d) …

Com a criação de novas oportunidades de negócio capazes de gerar emprego.

O que é?

O que 

pretende?

Como se 

alcança?

Como se 

perpetua?

Economia Circular como uma ferramenta para a Economia Verde



Produção 

Sustentável

Design 

sustentável/ 

Eco-design

Novos Modelos de 

Negócio (do produto 

para o serviço) e 

desmaterialização

Eco-inovação

Estilos de Vida | Hábitos  |  Comportamentos | Marketing & Comunicação

Reutilização

Reparação

Subprodutos

Extensão do 

ciclo de vida

Economia Circular é uma ferramenta da Economia Verde

Produzir a 

menor 

quantidade 

de resíduos

Produzir 

utilizando 

menos 

recursos 

naturais
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Energia

Ambiente

Pessoas

Directiva 
rotulagem 
energética

Directiva de 
Concepção 
Ecológica

Regulamento 
“Energy Star”

Regulamento 
da Eficiência 
energética 

dos edifícios

Regulamento 
“Rótulo 

Ecológico”

Planos de Acção 

para um 

Consumo e uma 

Produção 

Sustentáveis

Política 

Integrada de 

Produtos

Política 

Industrial 

Sustentável

Diretiva dos 

resíduos / 

Aterros / 

Embalagens

Estratégia 

para a 

Economia 

Circular

Estratégia para 

a BioEconomia

Estratégia para 

as 

Infraestruturas 

Verdes

Estratégia 

para a 

Biodiversidad

e

Roteiro para a 

Europa Eficiente 

na Utilização de 

Recursos

Novo 

CELE

Economia Circular num contexto de uma Política Europeia vasta



O Papel das Empresas: práticas

14 empresas partilham práticas no portal ECO.NOMIA



Mapeamento da 

produção e 

receção de 

resíduos e 

identificação de 

subprodutos

Recomendações à 

legislação existente

(resíduos vs

subprodutos)

Estudo do impacto da 

aplicação dos 

resíduos como 

subprodutos (c/ apoio 

de parceiro)

ação ação ação

O BCSD: Grupo de Trabalho

Paper que reúne as 

conclusões das três 

ações, a entregar a 

stakeholders

estratégicos como o  

Ministério do 

Ambiente, APA, 

CCDRs etc. 

2017



Mais valias do ciclo de vida e da economia circular para o 

desempenho e negócio das empresas

• Redução de desperdícios/custos

• Identificação de potenciais sinergias/subprodutos

• Desenvolvimento de novos modelos de negócio

• Promoção da eco-inovação

• Contribuição para a Economia Verde

• Contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável



Visão

Em 2030 Portugal é um país Europeu de 

referência nas soluções empresariais que 

promovem uma economia de baixo 

carbono, que valorizem os serviços dos 

ecossistemas e que contribuam para o 

bem-estar das pessoas. 

O BCSD é um ator influente e inspirador 

de novos modelos económicos 

competitivos, inovadores e responsáveis, e 

pela sua representatividade e iniciativa 

motora, uma referência do 

desenvolvimento sustentável na Europa.

13

sofia.santos@bcsdportugal.org

www.bcsdportugal.org

Siga o BCSD Portugal no Linkedin.

mailto:sofia.santos@bcsdportugal.org
http://www.bcsdportugal.org/
https://www.linkedin.com/company/bcsd-portugal


Direitos de autor

A utilização da informação que consta neste documento é livre mas a 
sua distribuição ou reprodução deve referir como fonte o BCSD Portugal.


