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Economia Circular – Porquê?

O modelo linear de crescimento económico já não serve as necessidades das modernas 
sociedades de hoje num mundo globalizado:

• população crescente;
• utilização de matérias-primas crescente;
• A UE muito dependente de outros países (matérias-primas).
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• O nosso futuro não pode ser construído sobre um modelo «extrair-fabricar-descartar». 

Economia Circular – Limitações economia linear

• PERDA de valor de materiais e produtos
• ESCASSEZ de recursos, VOLÁTILIDADE nos preços
• PRODUÇÃO de resíduos, DEGRADAÇÃO ambiental e ALTERAÇÕES climáticas
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Numa ECONOMIA CIRCULAR: 
• o valor dos produtos e materiais é mantido durante o maior tempo possível; 
• a produção de resíduos e a utilização de recursos reduzem-se ao mínimo e, 
• quando os produtos atingem o final da sua vida útil, os recursos mantêm-se na economia 

para serem reutilizados/reciclados e voltarem a gerar valor

Economia Circular – Abordagem geral

Para garantir o crescimento sustentável na UE, é necessário assegurar que a 
utilização dos seus recursos é feita de uma forma 

MAIS INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL. 
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Economia Circular – Benefícios

A ECONOMIA CIRCULAR esta ́  estreitamente relacionada com PRIORIDADES DA UE:

- crescimento e emprego
- agenda de investimento
- clima e energia
- agenda social e 
- inovac ̧ão industrial
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ADOÇÃO pela Comissão - 2 de dezembro de 2015 

Economia Circular – Pacote da Comissão Europeia

Comunicação do 
Plano de Ação

Lista das ações
(Anexo do Plano de 

Ação)

Pacote Resíduos - 4 propostas legislativas sobre resíduos
(diretiva-quadro de resíduos; deposição em aterro; resíduos de 
embalagens; resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, 
resíduos de pilhas e acumuladores e  veículos em fim de vida) 

Relatório da Comissão ao
PE e ao Conselho sobre a 
implementação do Plano 

de Ação

Ponto de situação das 
ações (Anexo do Plano 

de Ação)

Comunicação sobre o 
papel dos resíduos na 

energia

PONTO DE SITUAÇÃO da implementação - 26 de janeiro de 2017 

Proposta de 
alteração da 

Directiva RoHS

Plataforma de Apoio Financeiro
à Economia Circular com o 

Banco Europeu de 
Investimento



Plano de Ação Europeu – Áreas e sectores prioritários
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Plano de Ação Europeu – Ações
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Plano de ação prevê um TOTAL DE 54 AÇÕES:

• 29 ações nas fases do ciclo de vida de um produto (da produção e do consumo à
gestão dos resíduos e ao mercado das matérias-primas secundárias).

• 9 ações no âmbito da Inovação, investimento e monitorização
• 16 ações ao nível dos sectores identificados como estratégicos
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Economia Circular – Pacote Resíduos

A proposta legislativa revista relativa aos resíduos estabelece 
objetivos claros para a REDUÇÃO DE RESÍDUOS e 

estabelece um caminho ambicioso e credível a longo prazo 
para a 

GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS. 

• Uma meta para a reciclagem de 65% dos resíduos urbanos;
• Uma meta para a reciclagem de 75% dos resíduos de embalagens;
• Uma meta vinculativa de aterro para reduzir o aterro até o máximo de 10% dos 

resíduos urbanos;
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Economia Circular – Pacote Resíduos

A proposta legislativa dos resíduos estabelece ainda: 

• A proibição de deposição em aterro de resíduos recolhidos separadamente;
• Promoção de instrumentos económicos para desencorajar o aterro;
• Definições simplificadas e melhoradas e métodos de cálculo harmonizados para 

as taxas de reciclagem em toda a UE;
• Medidas concretas para promover a reutilização e estimular a simbiose 

industrial - transformar o subproduto de uma indústria na matéria-prima de 
outra indústria;

• Incentivos económicos para que os produtores introduzam no mercado 
produtos mais ecológicos e  apoiem regimes de valorização e reciclagem (por 
exemplo, embalagens, baterias, equipamentos elétricos e eletrónicos, veículos).



Economia Circular a nível nacional – Ações em curso
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• Acompanhamento das negociações do Pacote resíduos e das ações previstas no
Plano de Ação Europeu nos vários fóruns de discussão;

• Criado um Grupo de Trabalho Interministerial para o desenvolvimento de um
Plano de Ação nacional para a Economia Circular (conclusão prevista junho
2017);

• Disponibilizado o portal eco.nomia.pt onde se encontra disponível informação,
nacional e internacional, relevante sobre economia circular.

http://eco.nomia.pt
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Conceito de Subproduto
Aplicável a substâncias ou objetos que resultam de um processo produtivo cujo 
principal objetivo não seja a sua produção (resíduo de produção), e que são 
utilizados diretamente, sem qualquer outro processamento, que não seja o da 
prática industrial normal.

Um resíduo desclassificado passa a estar abrangido pela legislação relativa a 
produtos, deixando de ser competência da Autoridade Nacional Resíduos (ANR) 

acautelar o cumprimento da legislação nacional e comunitária em matéria de 
produtos.
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CONDIÇÕES CUMULATIVAS A VERIFICAR:

• Posterior utilização certa

• Posterior utilização direta - prática industrial normal

• Produção como parte integrante de um processo produtivo

• Posterior utilização legítima e sem impactes ambientais ou da saúde humana adversos

Subproduto – condições

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Desclassificacao%20Residuos/CriteriosGeraisClassificacaoSubproduto.
pdf

Para uma melhor instrução do sugere-se a consulta prévia do documento: 
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TRÂMITES PROCEDIMENTAIS:

• Formulário de submissão de pedido disponível no Portal da APA, I.P. em

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=957&sub3ref=958

• Apresentação de pedido junto da APA pelo interessado (pode ser efetuado pelas

Associações)

• Prazo de decisão do pedido de desclassificação - 90 dias

• Taxas associadas à desclassificação

o Decisão de classificação de uma substância ou objeto específico como um subproduto - 5 684,70 €

o Alteração das condições de decisão de classificação - 1 136,94 €

Subproduto – processo de decisão

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=957&sub3ref=958
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Subproduto – Snapshot nacional

• N.º de substâncias ou objetos classificados como subproduto:
• 18 (período prévio ao DL 73/2011)
• 7 (período pós DL 73/2011)

• N.º de empresas/ associação que obtiveram a classificação de subproduto:
• 20 empresas; e
• um n.º não determinado de empresas de 5 associações/ sectores (sector do

processamento do tomate; azeitona; indústria da cortiça; óleos vegetais).
• Categorias de subprodutos:

• metais; papel cartão; plástico; química; alimentar; couro; cortiça; vinícola.



17

Subproduto – o caminho que Portugal tem a percorrer

Estado

Empresas

Setor 
técnico-

científico 
(…)
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Subproduto – o caminho que Portugal tem a percorrer

Não condicionar 
o pedido de 

desclassificação 
a apenas aos 
interessados?

Eliminar a taxa 
associada ao 
processo de 

decisão?

Alterar processo 
de decisão 

responsabilizando 
mais os 

operadores?

Rever papel das 
associações 
industriais, 

tornando-o mais 
participativo e 

ativo? 

Recolher e 
partilhar mais 

informação 
identificando 
boas práticas 
por setor para 

potenciar a 
replicação?

Prever um 
espaço de 

experimentação 
e de inovação 

para a 
desclassificação 

de novos 
subprodutos?  

Prever 
instrumentos 
fiscais ou de 

outra natureza 
para promover 

a procura?

Eliminar as 
barreiras que 

condicionam a 
procura por 

mercados fora de 
PT?

Capacitar as 
empresas para 

este tipo de 
solução?

Promover 
plataformas 

colaborativas 
entre os vários 

setores 
produtivos e 

entre as várias 
entidades?

Mapear os fluxos de 
materiais para 

potenciar a oferta e 
a procura?

Rever algumas das 
exigências previstas 
na verificação das 

condições de 
desclassificação? 

Aproveitar o 
conhecimento dos 

centros 
tecnológicos e dos 

clusters?
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Como  pode  o  “pacote  resíduos”  ajudar?

A alteração à DIRETIVA QUADRO RESÍDUOS que se encontra em negociação comunitária 
entende a questão do 

SUBPRODUTO COMO ESSENCIAL PARA A PROMOÇÃO DE UMA ECONOMIA CIRCULAR

Harmonização
de condições
de aplicação

Flexibilidade e 
subsidariedade

tendo em conta os 
tecidos 

industriais/processos 
produtivos diferentes 

em cada estado 
membro
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Como  pode  o  “pacote  resíduos”  ajudar?

O QUE ESTÁ PREVISTO

• Estabelecer um conjunto mínimo de regras a cumprir mas também a possibilidade de
cada estado membro estabelecer um procedimento que avaliará caso a caso de acordo
com as circunstâncias específicas e caraterísticas dos materiais em causa.

• Aligeirar a obrigação da utilização permanente enquanto subproduto desde que
cumpridos alguns requisitos a estabelecer pela Comissão Europeia.

• Promover a partilha, entre os vários estados membros, de uma base de dados que
permita a divulgação de boas práticas e eventuais destinos específicos de utilização de
subprodutos.
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“Our  planet  and  our  economy  cannot  survive  if  we  continue  with  the  ‘take,  
make,  use  and  throw  away’  approach.  We  need  to  retain  precious  resources  
and fully exploit all the economic value within them. THE CIRCULAR ECONOMY IS
ABOUT REDUCING WASTE AND PROTECTING THE ENVIRONMENT, BUT IT IS ALSO ABOUT A

PROFOUND TRANSFORMATION OF THE WAY OUR ENTIRE ECONOMY WORKS. 
By RETHINKING the way we PRODUCE, WORK and BUY we can GENERATE NEW

OPPORTUNITIES AND CREATE NEW JOBS.”

Franz Timmermans, First Vice-President of the European Commission 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm



