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Caixa Geral de Depósitos, Amorim, Jerónimo Martins, Lipor, The Navigator Company e Continente 
resumem os seus projetos na publicação 

 

BCSD LANÇA FOLHETO DEDICADO À ECONOMIA CIRCULAR 
 

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável acaba de lançar um folheto 

que tem como objetivo contribuir para a promoção da economia circular. Para que as empresas percebam 

a aplicação deste conceito no dia-a-dia, o folheto apresenta seis projetos nacionais de economia circular 

contados de forma simples e pragmática, nomeadamente da Caixa Geral de Depósitos, Amorim, Jerónimo 

Martins, Lipor, The Navigator Company e Continente. 

 

O BCSD tem vindo a promover quer a ecoinovação e o ecodesign de novos produtos e serviços, quer a 

utilização de resíduos na produção de novos produtos, através da promoção do conceito de economia 

circular. Internamente, o BCSD conta com um grupo de trabalho dedicado aos temas da economia circular 

que tem como objetivo potenciar sinergias entre as empresas associadas do BCSD na área dos resíduos e 

subprodutos. Externamente, e no sentido de contribuir para a disseminação e implementação do conceito 

de economia circular nas empresas portuguesas, o BCSD é membro do Smart Waste Portugal e do grupo 

de trabalho de economia circular da  Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), 

que reúne associações empresariais, empresas, academia e centros de investigação. 

 

“A economia circular constitui uma abordagem pragmática à forma como os produtos são desenhados, 

produzidos e utilizados, sendo uma boa oportunidade para o desenvolvimento de inovação no produto 

e nos processos”, considera Sofia Santos, secretária geral do BCSD. 

 

Dirigido a empresas de grande e pequena dimensão, o folheto recorre a um design dinâmico, de forma a 

facilitar a leitura e compreensão sobre um conceito que ainda é complexo e distante para muitas 

empresas. Além dos projetos nacionais, os conteúdos abordam as diferenças entre a economia linear e a 

circular, explicam o porquê deste conceito estar a ganhar força um pouco por todo o mundo, os benefícios 

deste modelo, o impacto económico expectável na União Europeia, assim como os programas de 

financiamento disponíveis para as empresas avançarem neste domínio.  

 

http://www.bcsdportugal.org/
http://www.smartwasteportugal.com/pt/
http://www.apesb.org/pt/


Economia circular é um conceito que ganhou força no último ano, após o lançamento do pacote legislativo 

para esta área, por parte da Comissão Europeia. De forma simples, a economia circular é uma nova 

abordagem à produção e ao consumo que permite desenvolver inovação, novos produtos, serviços e novos 

modelos de negócio, tendo por base o equilíbrio entre as empresas, os consumidores e o Planeta. A 

economia circular é também uma forma de as empresas contribuírem para as metas dos objetivos de 

desenvolvimento, concretamente para o 8 – Trabalho digno e crescimento económico, 9 – Indústria, 

inovação e infraestruturas, 11 – Cidades e comunidades sustentáveis e 12 – Produção e consumo 

sustentáveis. 

 

O folheto está disponível online e em papel certificado Forest Stewardship Council (FSC), papel proveniente 

de florestas com gestão responsável. Criado pelo BCSD, a produção do folheto foi apoiada pela Amorim.  

 

 

Sobre o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável  
O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma associação sem fins 
lucrativos, de utilidade pública, que agrega e representa empresas que se comprometem ativamente com 
a sustentabilidade e que, em 2016, celebra 15 anos. É um dos dinamizadores nacionais de soluções 
empresariais que promovem a transição para uma economia de baixo carbono, que valorizam os 
ecossistemas e que contribuem para o bem-estar das pessoas. Através da criação de projetos 
interempresas que estimulam o desenvolvimento sustentável, o BCSD é um ator influente e inspirador de 
novos modelos de negócio, competitivos, inovadores, responsáveis, sustentáveis e inclusivos. Ao intervir 
no desenvolvimento de políticas públicas, o BCSD fomenta a colaboração entre a comunidade empresarial, 
os decisores políticos e a sociedade civil. Com ampla representação setorial, o volume de vendas das 80 
empresas associadas do BCSD representam 38% do PIB nacional, valor que se traduz em mais de 65 mil 
milhões de euros de volume de negócios e mais de 270.000 colaboradores. 
 
 

Para mais informações: 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
Ana Marreiros | ana.marreiros@bcsdportugal.org | www.bcsdportugal.org  
Tel.: 21 797 3636 | Tlm: 93 246 5253 | Twitter: @AnaMarreiros 
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