
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“A transição para a economia circular exige uma mudança profunda no modo como valorizamos os nossos 
materiais, produtos e serviços” 

João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente 

A aceleração para a economia circular é uma oportunidade única para a União Europeia, capaz de gerar cerca de 

€1.8 biliões de euros na economia e redução de 50% das emissões de GEE até 20301 

As PME são um elemento fundamental nesta aceleração e estão mais conscientes destas vantagens, sobretudo na 

melhoria de eficiência material, energética, no fecho de ciclos e valorização de resíduos;  

Mas as maiores vantagens começam nos desafios de como “fazer” sem gerar resíduos? Como “fazer” 

para “fazer de novo”? Como “ser” circular? 

Organização | Colaboração 

Guta Moura Guedes 

É co-fundadora e presidente da 
“Experimenta – Associação para a 

Promoção do Design e Cultura de 
Projecto”.  

 O experimentadesign, por ela 

fundado, é uma unidade de produção 
de conhecimento e de realidade e um 

polo difusor de conteúdos nas áreas do 
design, arquitetura e cultura de projeto 

PORTO DE LEIXÕES (TERMINAL CRUZEIROS) | 20 MARÇO 2017 |9:30-17:00 

ECO.PME 
 Economia circular como vantagem competitiva para as empresas  

Inscrições – ENTRADA GRATUITA 

Aceda a eco.nomia.pt/pt/eventos e faça a 
sua inscrição 

 

Circle Economy 

Cooperativa de empresas, de cariz social, 

e com base na Holanda, cuja missão é 
acelerar a implementação prática e 

escalável da economia circular em 

regiões, cidades, empresas. 

Objetivo: criar as condições para a 

disrupção, a inovação, e a oportunidade 
baseada no lógico e prático 

LNEG-I.P 

Instituição de I&D orientada para 

responder às necessidades da sociedade 
e das empresas, apostando na 

investigação sustentável e para a 
sustentabilidade através da geração do 

conhecimento do território 

O portal eco.nomia é um espaço de partilha de conhecimento sobre economia circular  

criado pelo Ministério do Ambiente. 

 

1 – Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe 

http://eco.nomia.pt/
http://eco.nomia.pt/pt/eventos
https://www.mckinsey.de/files/growth_within_report_circular_economy_in_europe.pdf


PROGRAMA 
 

 

 
a) Aguarda-se confirmação | b) Em definição 

 

Receção aos participantes (a partir das 9:00) 

9:30 Sessão de abertura 

Brogueira Diasa 
Presidente do 
Conselho Geral 

APDL – Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e 
Viana do Castelo 

Paulo Nunes de 
Almeidaa 

Presidente do 
Conselho Geral 

AEP – Câmara de Comércio e 
Indústria 

Manuel Caldeira 
Cabral 

Ministro da Economia Ministério da Economia 

João Pedro Matos 
Fernandes 

Ministro do Ambiente Ministério do Ambiente 

10:30  

I. Eco Design Guta Moura Guedes Diretora  Experimentadesign 

II. Estratégias Negócio Simone Gager  Gestora de projeto Circle Economy 

III. Ciclo de Vida  Cristina Rocha Investigadora LNEG 

Perguntas & Respostas 20 minutos  

12:30 
Encerramento sessão da 
manhã 

Sofia Santos  Diretora BCSD-Portugal 

Almoço livre 

14:30  
Abertura Sessão da 
Tarde: 
PME “a caminho“ 

Inês Costa 
Adjunta Ministro do 
Ambiente 

Ministério do Ambiente 

(a designar)  (a designar) 

(a designar)  (a designar) 

15:00 
17:00 

SESSÃO DE 
NETWORKINGb) 

Objetivo: dinamizar a discussão sobre a integração da economia circular nas 
estratégias de negócio das empresas, considerando 4 tópicos de ação 
decorrentes do Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular. 
Quais as dificuldades, e as oportunidades para as empresas.  

Moderação/organização: Cristina Rocha e 
Simone Gager 

LNEG 
Circle Economy 

Tópicos: Design de produto, processos de produção, consumo sustentável, 
gestão e valorização de materiais a partir de resíduos 

Conclusões: Os participantes serão divididos por grupos heterogéneos e após 
uma explicação de enquadramento terão 15 minutos para apresentar soluções 
a determinado desafio. O mesmo procedimento é dado para os 4 desafios. No 
final, cada grupo elege um porta-voz para comunicar a sua abordagem. O 
LNEG e a Circle Economy farão o wrap-up das principais conclusões 


