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O presente trabalho enquadra-se na estratégia da 
Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) 
de dotar o setor que representa com informação 
específica sobre temas que comportam novos 
desafios de competitividade e que requerem ca-
pacitação adequada do tecido empresarial para 
alterar posicionamentos estratégicos, modelos 
de negócio, processos organizativos, entre ou-
tros, que promovam a importância crescente da 
aplicação dos princípios da economia circular 
nos modelos de produção da Indústria Têxtil e 
Vestuário (ITV) bem como o aumento das  com-
petências dos recursos humanos para este tema, 
demonstrando que a Economia Verde é um mo-
delo de negócio sem retorno.

Como se tem vindo a verificar, a economia li-
near aliada ao aumento da população mundial 
origina a procura crescente de matérias-primas, 
muitas delas escassas e finitas, o que tem causa-
do grandes impactes no ambiente. Isto porque, 
para além da dependência de alguns países da 
União Europeia (UE) e de outros países para as 
matérias-primas necessárias, a extração e a utili-
zação destas aumentam o consumo de energia e 
as emissões de CO2.

Assim, atendendo a que a economia circular é 
inevitável, e um compromisso que tem de ser as-
sumido por todos, a ITV nacional tem de mostrar 
que é piloto neste novo desafio, a que acrescem 
outros como os resultantes da economia digital, 
da diversificação tecnológica do setor (têxteis 
técnicos e funcionais, novas matérias-primas, 
novos produtos e novos mercados) e da susten-
tabilidade e que deverão ser vistos como uma 
oportunidade de consolidação do futuro da ITV 
portuguesa.

O trabalho realizado procurou assim ser um fa-
cilitador neste processo de transição para uma 
economia circular e alertar para alguns dos seus 
efeitos nas empresas com o objetivo de estimular 
as mudanças necessárias e criar condições que 
permitam responder aos desafios deste novo pa-
radigma.

Pretendeu-se, também, coligir e tratar informa-
ção dispersa, mas relevante, sobre o tema bem 
como sobre casos concretos de empresas, nacio-
nais e internacionais, que já estão a implementar 
processos de melhoria tendentes à aplicação dos 
princípios circulares. 

Desta forma, a ATP espera que este trabalho dê 
um contributo importante para o esclarecimen-
to e sensibilização do tecido empresarial para 
as questões deste novo paradigma com vista a 
estimular as mudanças estratégicas nas empre-
sas que permitam assegurar a internacionaliza-
ção da sustentabilidade ambiental, traduzida no 
desenvolvimento de produtos mais verdes, que 
pode trazer vários benefícios, nomeadamente o 
retorno do investimento, o aumento das vendas, 
o aumento da competitividade e a melhoria da 
imagem.

NOTA PRÉVIA
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dução, utilização e destino final.” De destacar que muitas vezes as roupas usadas são para deitar fora 
unicamente devido a pequenos danos ou desgastes, como sejam um fecho estragado ou a falta de um 
botão.

De salientar que a reutilização e a reciclagem de roupas economizam recursos e permitem o reproces-
samento de matérias-primas valiosas, ajudando a proteger o meio ambiente. 

Por outro lado, a maioria das empresas têxteis do mercado intermediário, com algumas exceções, con-
centra-se em manter os custos de produção e matérias-primas baixos, mantendo uma qualidade acei-
tável. No entanto, face à utilização de matérias-primas mais baratas a vida útil esperada das roupas 
diminuiu.

Assim, a ideia de produzir roupas de alta qualidade para prolongar a vida útil dos produtos não é nova. 
No entanto, a utilização de um modelo de negócios alicerçado na redução de custos para os consumido-
res, bem como no impacte ambiental, é uma combinação interessante, que pode ser replicada em mui-
tos outros setores. Mas, para este modelo de negócio ser rentável, é necessário garantir que cada artigo 
de vestuário possa ser reutilizado várias vezes, enquanto passa por um rigoroso controlo de qualidade, 
promovendo a circularidade.

Acresce ainda referir, que a escolha de produtos reciclados em oposição aos feitos com matérias-primas 
virgens, dado que os recursos naturais são limitados, faz com que estes sejam conservados e conse-
quentemente as emissões de carbono sejam reduzidas.

Como se tem constatado, o consumidor é cada vez mais consciente e procura produtos ambientalmente 
sustentáveis a que acresce uma legislação progressivamente mais restritiva relativamente ao impacte 
ambiental da atividade industrial. Assim, a aposta das empresas da ITV passa por adotarem uma estra-
tégia de investigação e inovação que conduza à adoção de políticas sustentáveis e de redução do im-
pacte ambiental, baseadas na eficiência na gestão e uso dos recursos, e não em soluções que recorrem 
à sua sistemática exploração, conhecedoras da sua crescente limitação e carácter finito e que assentem 
na valorização de resíduos e de subprodutos de indústrias próximas geograficamente, isto é, que siga o 
caminho em direção à economia circular.

Assim, face às pressões ambientais e climáticas na UE na produção e consumo de têxteis, tem sido ana-
lisado o modo como os modelos de negócios circulares e a regulamentação podem ajudar a mudar em 
direção a uma economia têxtil circular, o que será explanado nos pontos a seguir apresentados.

A ITV E A ECONOMIA CIRCULAR

A ITV é uma indústria muito representativa na Europa e que emprega milhões de pessoas em todo o 
mundo. Também a nível da economia nacional, a ITV é um dos setores mais importantes representando 
cerca de 10% das exportações nacionais, 20 % do emprego e 8 % do volume de negócios da indústria 
transformadora. É um dos poucos setores de atividade com um saldo positivo na balança comercial de 
bens, registando, frequentemente, um saldo superior a mil milhões de euros.

No entanto, de acordo com notícia publicada pelo BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável) em 22/01/2019 “A indústria da moda tem sido consistentemente identificada 
como uma das mais poluentes do mundo: valores de 2018 mostram que fazer um par de calças de ganga 
produz tantos gases com efeito de estufa como conduzir um carro a mais de 120 quilómetros por hora, 
que são necessários 2700 litros de água para fazer uma blusa de algodão (a mesmo quantidade média 
consumida por uma pessoa durante 2 anos e meio) e que as roupas descartadas feitas de tecidos não-or-
gânicos podem permanecer em aterros até 200 anos.”

Ou seja, a produção e o consumo de têxteis causam impactes ambientais, climáticos e sociais muito 
significativos, dada a utilização intensiva de recursos, água, terra e produtos químicos e pela emissão 
de gases de efeito estufa e poluentes. Estamos perante uma indústria que se tem vindo a caracterizar 
como um importante consumidor de energia e matérias-primas e simultaneamente geradora de muitos 
desperdícios.

De acordo com informação disponibilizada pela CCDRN (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte), e dado não haver informação estatística disponível com a desagregação territorial 
adequada para efetuar uma avaliação da cadeia de valor regional para os têxteis e vestuário, mas “por 
similitude com a análise global de fluxo de materiais desenvolvida pela Ellen MacArthur Foundation 
para o setor, mais de 70% dos têxteis são incinerados ou colocados em aterro e apenas 1 por cento dos 
materiais são reutilizados sem perda de valor, o que traduz bem a ineficiência no fluxo atual de pro-
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• 54 propostas ou intenções de medidas legislativas;
• 5 áreas principais de atuação: produção, consumo, gestão de resíduos, mercado de matérias-pri-

mas secundárias e medidas no domínio da inovação e do investimento;
• 5 setores prioritários de atuação: os plásticos, os desperdícios alimentares, as matérias-primas 

críticas, a construção e demolição, a biomassa e as matérias de base biológica.

Assim, com vista à persecução deste objetivo, foi traçado um caminho no sentido da definição de polí-
ticas europeias e iniciativas legislativas através de linhas estratégicas para os países membros (incluin-
do Plano de Ação para a Economia Circular) e focos de ação concretos. A estrutura é uma orientação 
estratégica para a UE e uma chamada à ação global. As autoridades públicas de todos os níveis estão 
a aumentar suas ambições, estabelecendo estruturas e investindo em infraestrutura para promover a 
transição. Os líderes empresariais estão mais conscientes das oportunidades e tendem a investir, inovar 
e se afastar do modelo linear. Além disso, a Comissão colabora com parceiros internacionais para pro-
mover a transição a nível global.

Consequentemente, em Portugal foi aprovado, pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 28/2015 de 
30 de abril, o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV). Trata-se de um plano estratégico para o 
crescimento sustentável para Portugal que fixou 14 objetivos, ao longo de 2020 e 2030, sendo que cada 
objetivo está relacionado com uma de 3 dimensões: crescimento, eficiência e sustentabilidade. Foram 
identificados 10 setores temáticos considerados prioritários que serão potenciados por um conjunto de 
6 catalisadores de impacte transversal: financiamento, promoção internacional, fiscalidade, contrata-
ção pública, informação e inovação.

Mais tarde, em 2017, foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017 o Plano de 
Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC): 2017-2020 com o mote “Liderar a Transição”. Este 
Plano, que será aprofundado mais à frente, surge na sequência da adoção do Pacote “Economia Circu-
lar” pela Comissão Europeia e engloba um conjunto de:

• 7 ações a serem cumpridas até 2020;
• 3 níveis de operação: nacional, setorial e regional.

Como podemos verificar, a Economia Circular, preconizada no Programa XXI do Governo Constitucio-
nal, tem sido um tema recorrente nas agendas internacional, europeia e nacional nos últimos anos.

Assim, para cumprir o Acordo de Paris, atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Na-
ções Unidas e implementar as estratégias e iniciativas estabelecidas no Plano de Ação para a Economia 
Circular da União Europeia, é essencial que haja uma redução no consumo de matérias-primas e na 
produção de resíduos, adotando medidas que promovam uma maior circularidade na economia.

A economia circular é, de facto, uma mudança de paradigma e a  Europa está na linha da frente desta 
estratégia promovendo ações que procuram preservar o valor dos recursos no seu sistema económico 
pelo máximo tempo possível.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A sustentabilidade do nosso planeta é um tema que já vem sendo debatido em todo o mundo há dé-
cadas e que ao longo do tempo, com o surgimento de uma série de acontecimentos dos quais seguida-
mente vamos elencar alguns, tem conduzido a alterações nas estratégias definidas, designadamente à 
mudança do paradigma económico e à necessidade de novos modelos de negócio.

Já em 1987, com a publicação do relatório “O Nosso Futuro Comum” pela Comissão Mundial para o Am-
biente e o Desenvolvimento, conhecido como Relatório de Brundtland, foi apresentado o conceito de 
desenvolvimento sustentável como sendo “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” 

Entretanto, com o surgimento de alguns contributos foram dados pequenos passos, mas em setembro 
de 2015, as Nações Unidas, sobe o tema “Transformando o nosso mundo: a agenda para o Desenvolvi-
mento Sustentável 2030“, elencaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 me-
tas a alcançar, por todos os países, até 2030. Enquadrado na economia circular, destaca-se aqui o ODS 
12: Produção e Consumo Responsável.

O Acordo de Paris, adotado em dezembro de 2015 pelos Estados-membros das Nações Unidas, visa dar 
uma resposta global e eficaz à necessidade urgente de travar o aumento da temperatura média global e 
resolver, com determinação, os desafios ligados às alterações climáticas, designadamente na redução 
das emissões de gases de efeito estufa a fim de conter o aquecimento global em valores bastante infe-
riores a 2°C. Este foi o primeiro acordo universal sobre o clima.

Por seu lado, a União Europeia reforçou o objetivo de caminhar para uma economia sustentável e inova-
dora com a Comunicação da Comissão “Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular” 
e com a apresentação do Pacote de Economia Circular que contempla:
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Estas são apenas duas definições embora existam outras de diversos autores. Acresce referir que o con-
ceito de ecologia industrial aparece associado à estratégia de economia circular na medida em que esta 
tem como um dos objetivos garantir uma maior eficiência na utilização de recursos, não esquecendo 
que o desenvolvimento económico é necessário, mas sem um impacte negativo sobre o ambiente. 

Podemos dizer que a economia circular tem como foco preservar, otimizar e assegurar recursos essen-
ciais para o futuro pois, como sabemos, estes não são infinitos.

A economia circular surge assim como uma alternativa à economia linear. Enquanto que a economia 
linear se baseia no princípio “extrair-produzir-utilizar-eliminar”, sendo responsável pelo esgotamento 
progressivo dos recursos naturais, a economia circular pressupõe a utilização racional de recursos e a 
circulação dos produtos na economia várias vezes, o que significa redução do desperdício ao mínimo.

A economia circular vai muito além dos 3 R - reduzir, reutilizar e reciclar, é mais completa e com uma 
visão mais integrada do ciclo de vida dos resíduos, colocando o foco na sustentabilidade da utilização 
dos recursos naturais.

Esquematicamente, os modelos de economia linear e circular podem ser apresentados da seguinte forma:

Fonte: http://autossustentavel.com/2018/04/economia-circular-uma-nova-economia.html

CONCEITOS SOBRE A ECONOMIA 
CIRCULAR

A economia circular veio para ficar, é a chave para a sustentabilidade e um compromisso que terá de 
ser assumido por todos. Como já anteriormente referido, o tema surgiu há décadas, mas as discussões 
sobre a sua implementação são relativamente recentes. Assim, antes demais, é fundamental definir:

O que é a Economia Circular?

“Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de fim-de-vida da economia linear, por 

novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado. A economia 

circular é vista como um elemento chave para promover a dissociação entre o crescimento económi-

co e o aumento no consumo de recursos, relação até aqui vista como inexorável.”

Fonte: Portal ECO.NOMIA

“Economia circular é a transição do modelo linear de produção de bens e serviços, para um modelo 

circular. Este modelo defende que os resíduos devem ser transformados, através da inovação, em po-

tenciais subprodutos ou outros materiais, que promovam a reutilização, recuperação e reciclagem.”

Fonte: BCSD Portugal
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A figura seguinte ilustra o “Ciclo Biológico e o Técnico da Economia Circular”, conhecido como diagra-
ma de borboleta:

Fonte: Ellen MacArthur Foundation (2013)

Podemos concluir que a economia circular é um sistema de produção e consumo que regenera o capital 
natural e assegura o progresso social, promovendo o uso sustentável dos recursos, em ciclos fechados 
energizados por fontes renováveis.

Com o objetivo de divulgar e promover o conceito de economia circular, em 2010, Ellen MacArthur fun-
dou a Ellen MacArthur Foundation a qual tem exercido um papel fundamental, conseguindo envolver 
grandes empresas e governos em iniciativas relativas à economia circular. Esta fundação é considerada 
um marco no desenvolvimento da economia circular e tem conquistado, ao longo dos anos, um amplo 
reconhecimento internacional.

O modelo de economia linear, que tem vigorado desde o início da Revolução Industrial, em que a pro-
dução e o consumo assentam em extrair recursos, produzir bens e depositar resíduos, está na origem 
dos desequilíbrios ambientais atualmente existentes, como sejam a poluição, a contaminação química, 
as alterações climáticas, a perda da biodiversidade entre outros. A continuar assim, com o atual ritmo 
de consumo de recursos naturais, estamos a provocar a rápida destruição do ambiente e a agravar as 
alterações climáticas de forma irreversível.

Por oposição, o modelo de economia circular assenta num sistema restaurador e regenerativo pois es-
tamos perante um modelo que permite devolver os materiais ao ciclo produtivo através da sua reutili-
zação, recuperação, reparação e reciclagem, assegurando assim maior eficiência na utilização e gestão 
de recursos, maior sustentabilidade do planeta e maior bem-estar da população. Neste modelo, a tec-
nologia e a eco-inovação também apresentam um papel importante. As empresas têm de assegurar que 
possuem a tecnologia necessária para o processamento de determinados resíduos e/ou subprodutos, 
assim como procurar alternativas tecnológicas mais eficientes para os seus processos produtivos.

O modelo circular faz ainda uma distinção entre ciclos técnicos e biológicos. Nos ciclos biológicos, os 
processos naturais da vida regeneram recursos. Aqui falamos em consumo, onde alimentos e outros 
materiais de base biológica (como algodão e madeira) são projetados para retornar ao sistema através 
de processos como compostagem (que devolve nutrientes ao solo) e digestão anaeróbica. Estes ciclos 
regeneraram os sistemas vivos, tais como o solo, que por sua vez proporcionam recursos renováveis 
para a economia.

Nos ciclos técnicos, através de estratégias como reuso, reparo, remanufatura ou, em última instância, 
reciclagem, recuperam-se e restauram-se produtos, componentes e materiais. Trata-se de usar repeti-
damente os materiais (polímeros, ligas, entre outros), com o menor aporte de energia possível e man-
tendo o máximo de qualidade. Para tal, os materiais têm de ser concebidos de acordo com critérios de 
eco-design e tem de haver sistemas de gestão de informação que sustentem o processo.
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Esta abordagem pressupõe que a economia circular assenta nos três princípios seguintes:

 

Fonte: Adaptado da RCM 190-A/2017

Vejamos:

1

Conceber produtos, serviços e modelos de negócio que previnam a produção de resíduos 
e poluição do sistema natural

A natureza sustenta toda a vida humana pelo que é fundamental preservar e melhorar o capital natural, 
controlando stocks finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis. Quando a produção de bens 
e serviços tem como resultado a destruição dos ecossistemas, então é a própria vida humana que é des-
truída, principalmente a das gerações futuras, às quais vai faltar esse capital natural. Assim, para asse-
gurar a preservação do capital natural, há que promover as atividades que interferem o menos possível 
com o equilíbrio dos ecossistemas e penalizar aquelas que são destruidoras da natureza. A desmateria-
lização dos produtos e serviços, com a sua entrega virtual, sempre que isso for possível, é um começo.

A economia circular também aperfeiçoa o capital natural estimulando fluxos de nutrientes dentro do 
sistema e criando as condições necessárias para a regeneração, por exemplo, do solo. Assim, ao re-
forçarmos os recursos naturais estamos a fortalecer o potencial do crescimento sustentável da nossa 
economia.

PRINCÍPIOS DE ECONOMIA   
CIRCULAR

Sendo vista como um elemento chave, para promover a dissociação entre o crescimento económico e o 
aumento no consumo de recursos, a economia circular:

• promove uma reorganização do modelo económico, através da coordenação dos sistemas de pro-
dução e consumo em circuitos fechados;

• caracteriza-se como sendo um processo dinâmico que exige compatibilidade técnica e económica 
(capacidades e atividades produtivas) mas que também requer enquadramento social e institu-
cional (incentivos e valores);

• ultrapassa o âmbito e foco estrito das ações de gestão de resíduos, como a reciclagem, apontando 
uma ação mais ampla, desde o redesenho de processos, produtos e novos modelos de negócio até 
à otimização da utilização de recursos — «circulando» o mais eficientemente possível produtos, 
componentes e materiais nos ciclos técnicos e/ou biológicos.

Destas ações resulta a minimização da extração de recursos, a maximização da reutilização, aumento 
da eficiência e o desenvolvimento de novos modelos de negócio.

4
1

2

3

Conceber produtos, serviços e modelos de negócio que previnam a 
produção de resíduos e poluição do sistema natural

Fomentar a regeneração dos recursos materiais utilizados e dos 
sistemas naturais subjacentes

Manter produtos e materiais em utilização, no seu valor económico e 
utilidade mais elevados, pelo máximo tempo possível
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O PLANO DE AÇÃO PARA A    
ECONOMIA CIRCULAR EM PORTUGAL

Conforme se tem vindo a referir ao longo deste livro, o atual enquadramento político nacional para a 
economia circular é o «Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal» (PAEC), aprovado em 2017, 
e cujo objetivo consiste em definir uma estratégia nacional para a economia circular assente na produção 
e eliminação de resíduos e nos conceitos de reutilização, reparação e renovação de materiais e energia.

Assim, e por forma a preparar o caminho que o País deve percorrer na transição para a economia cir-
cular, foi definido o Plano de Ação para a Economia Circular 2017-2020 que veio estabelecer as metas e 
ações específicas para diversos setores em Portugal até 2020.

No entanto, para uma política de transição integrada, é importante estabelecer uma ambição para o 
que Portugal quer alcançar em 2050. Esta ambição foi delineada de modo a alavancar e estimular o 
desenvolvimento dos trabalhos do Plano de Ação, e deverá ser apropriada pelos diferentes ministérios, 
sociedade civil e organizações privadas, por forma a ser assumida e prosseguida por todos. Os elemen-
tos que a compõem estão a seguir representados:

2

Manter produtos e materiais em utilização, no seu valor económico e utilidade mais 
elevados, pelo máximo tempo possível 

Pretende-se otimizar o rendimento de recursos fazendo circular produtos, componentes e materiais 
em uso no mais alto nível de utilidade, pelo maior período de tempo possível, tanto no ciclo técnico 
como no biológico. Isto significa projetar para a remanufatura, a renovação e a reciclagem, de modo 
que componentes e materiais técnicos continuem a circular e a contribuir para a economia. Sempre que 
possível, os sistemas circulares usam os menores circuitos internos (por exemplo: manutenção, em 
vez de reciclagem), preservando, assim, mais energia e outros tipos de valor incutidos nos materiais e 
componentes, como a mão de obra envolvida na produção.

Acresce ainda que estes sistemas também maximizam o número de ciclos consecutivos e/ou o tempo 
dedicado a cada ciclo, prolongando a vida útil dos produtos e intensificando a sua reutilização. 

O conceito de ciclo está no coração da economia circular, e entende-se que este deveria ser fechado, isto 
é, sem haver ocorrência de desperdício pois os produtos seriam reparados e reutilizados em vez de dei-
tados fora depois de usar, as matérias-primas provenientes da reciclagem em vez da extração, e assim 
por diante. Ou seja, a produção e o consumo deveriam ser, na medida do possível, autossustentáveis 
em vez de haver a necessidade repetida de extração de recursos naturais e de gerar resíduos.

3

Fomentar a regeneração dos recursos materiais utilizados e dos sistemas naturais 
subjacentes

Estimular a eficácia do sistema revelando e excluindo as externalidades negativas desde o princípio, 
o que inclui a redução de danos a sistemas e áreas como alimentos, mobilidade, habitação, educação, 
saúde e entretenimento, e a gestão de externalidades, como uso da terra, ar, água e poluição sonora e 
da liberação de substâncias tóxicas.

Estes são os princípios identificados como fundamentais para promover a adoção da circularidade 
como novo modelo de negócio. 

5
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Como se pode verificar, os três níveis de ação apresentados relacionam-se e reforçam-se positivamente, 
criando mecanismos de feedback que fazem evoluir o contexto de modo iterativo e que permitem con-
solidar conhecimentos, políticas, projetos e resultados, estimulando os agentes envolvidos.

Um exercício decorrente do enquadramento realizado pelo grupo interministerial que elaborou o PAEC 
identificou sete ações macro que são substanciadas por ações dinamizadas à escala setorial e regional. 
O grupo destacou temas transversais, com maior impacto no curto e médio prazo e que promovam a 
colaboração interministerial, conforme tabela seguinte

Ação Temas

Ação 1
Desenhar, Reparar, Reutilizar: uma responsabilidade alar-
gada do produtor

Produto - Consumo

Ação 2
Incentivar um mercado circular

Produto - Consumo

Ação 3
Educar para a economia circular

Consumo - Conhecimento

Ação 4
Alimentar sem sobrar: produção sustentável para um con-
sumo sustentável

Consumo – Resíduos, subprodutos e matérias-primas 
secundárias

Ação 5
Nova vida aos resíduos!

Resíduos, subprodutos e matérias-primas secundárias

Ação 6
Regenerar recursos: água e nutrientes

Consumo – Resíduos, subprodutos e matérias-primas 
secundárias

Ação 7
Investigar e inovar para uma economia circular

Conhecimento

Neutralidade carbónica e uma economia eficiente e produtiva no uso de recursos: economia portuguesa neutra 
em emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e eficaz no uso de materiais (redução significativa da 
extração e importação de materiais, bem como dos resíduos finais produzidos, melhor gestão e extra-
ção de valor dos recursos em circulação).

Conhecimento como impulso: a aposta em investigação e inovação converte-se em soluções — no produto, 
no serviço, no modelo de negócio, no consumo/utilização, no comportamento — com menos intensida-
de em emissões e recursos, integradas em modelos de negócio que estimulem a criação de emprego, o 
uso eficiente e eficaz dos recursos mobilizados e uma valorização económica prolongada dos mesmos.

Prosperidade económica inclusiva e resiliente: desenvolvimento económico transversal a todos os setores 
da sociedade, resiliente face à volatilidade de preços e risco, progressivamente desacoplado de impac-
tes ambientais e sociais negativos.

Sociedade florescente, responsável, dinâmica e inclusiva: uma sociedade informada, participativa e mais co-
laborativa (uma sociedade guiada pelo ser e pelo cuidar), em oposição ao querer e possuir, e que preser-
va e cuida do seu capital natural.

Atendendo a que a transição para um novo modelo económico nunca é um processo fácil ou rápido, é 
necessário utilizar uma abordagem sistémica e transversal a diferentes componentes da sociedade (Go-
verno, utilizadores/consumidores, empresas, administrações regionais, locais e municipais). A aborda-
gem definida passa pela definição de três níveis de ação, nomeadamente:

Ações de cariz transversal e de âmbito nacional. Ou seja, ações de âmbito estrutural, 
com potencial para produzir efeitos transversais e sistémicos que fomentam a apro-
priação de princípios da economia circular pela sociedade.

Na prática, é a estrutura da União Europeia para a economia circular, considerando 
medidas já em curso que importa reforçar, e novas ações sobre temas chave identifi-
cados pela análise de contexto.

Ações ou iniciativas definidas e assumidas pelo conjunto de intervenientes na cadeia 
de valor de setores considerados críticos para o aumento da produtividade e utilização 
eficiente de recursos do país, capturando benefícios económicos, sociais e ambientais.

Trata-se de estabelecer agendas setoriais específicas que vão de encontro aos desafios 
de cada setor, avançando para alguns setores intensivos no uso de recursos, exporta-
dores e relevantes no consumo.

Ações ou iniciativas definidas e assumidas pelo conjunto de agentes governativos, eco-
nómicos e sociais, regionais e/ou locais, que incorporam o perfil económico local e o 
valorizam na abordagem aos desafios sociais.

Trata-se de estabelecer agendas regionais, a serem adaptadas às especificidades so-
cioeconómicas de cada região.

Macro 
(ou nacional)

Meso 
(ou setoriais)

Micro 
(ou regionais
/locais)
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Assim, ao nível das agendas setoriais foi feita a seguinte proposta de ações para setor Têxtil e Calçado:

Objetivos Trabalhar a eficiência material na cadeia de valor – design, produto, serviço

Entidades a envolver

Secretaria de Estado da Indústria
IAPMEI
LNEG, CITEVE, CTCP
Instituições de ensino superior
Associações empresariais
Criadores

Atividades

Potencial de Produção Digital Direta (3D printing) – desmaterialização, produção, zero des-
perdício
Potencial de aplicação de biomateriais, simbioses com outros subprodutos (p.e. borracha, 
têxteis), reciclagem de fio
Desenhar para reparar, remanufatura + sistemas take-back & reuse

A nível micro, numa primeira fase, será necessária uma visão global de cada território em agendas re-
gionais desencadeadas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e que 
possam ser alavancadas pelos Programas Operacionais.

Resumidamente, as ações “macro”, “meso” e “micro” são esquematizadas da seguinte forma:

Fonte: RCM n.º 190-A/2017, de 23 de novembro

Estas ações foram devidamente organizadas em fichas que contêm os elementos principais a serem 
considerados no âmbito do seu desenvolvimento e concretização:

Designação

Título da ação, dando indicação das componentes para a qual se direciona (produto — consumo — resíduos e matérias-pri-
mas secundárias — conhecimento)

Objetivos
Principais características ou resultados associados à transição para a economia 
circular que se pretende atingir pela execução da ação proposta

Setores-chave
Setores para os quais a ação se direciona e/ou para os quais terá mais impacto

Papéis/Entidades a envolver

Entidades com competências e/ou capacidade técnica para a execução das 
orientações. Em alguns casos é também feita uma proposta do papel que a enti-
dade pode assumir nesse processo

Orientações

Diretrizes que permitem avançar na execução da ação e contribuir para os obje-
tivos, e que, em fases subsequentes, devem ser revistas e modeladas de acordo 
com a informação gerada

Nível de progresso
Indicação se a ação já foi iniciada tendo em conta as orientações

ODS/UE/PT
Indicação se a ação contribui para compromissos internacionais ou nacionais

Indicadores complementares

Indicadores que podem ser utilizados, ou que poderão ser aferidos de acor-
do com uma metodologia estabelecida, de modo a monitorizar os resultados 
associados à ação; serão alvo de revisão aquando da definição do protocolo de 
acompanhamento

Referências
Referências de legislação ou estudos relevantes para a consolidação do conheci-
mento associado à ação.

As fichas consolidadas, para cada ação, serão atualizadas no portal ECO.NOMIA.

Ao nível das ações meso, é fundamental que cada setor estabeleça a sua própria agenda de transição 
para uma economia circular, apropriando-se do conhecimento inerente a esse processo o qual pode 
ser complementado por instrumentos como “acordos circulares”. O setor têxtil é destacado pelo seu 
cariz exportador e pela sua relevância em termos de eficiência de recursos (a “moda rápida” é uma das 
indústrias mais poluidoras a nível global). Desenhar,

reparar,
reutilizar

Educar para a 
economia circular

Setores

Cerâmica
Metal

Cimento
Biomateriais
Arquitetura

(...)

Produto

INTENSIVOS
Construção

Regenerar 
recursos:

água e nutrientes

Simbioses 
industriais

Conhecimento

Agendas
CCDR

Incentivar um 
mercado circular

EXPORTADORES
Turismo

Têxtil-Calçado

CONSUMO
Distribuição e 

retalho
Compras públicas

Nova vida aos 
resíduos!

Regiões

Empresas 
Circulares

Resíduos e 
matérias 
primas 

secundárias

Cidades Circulares

Alimentar sem 
sobrar

Consumo

Investigar e inovar 
para a economia 

circular

Zonas 
Empresariais
Responsáveis
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Design

A economia circular caracteriza-se por ser restaurativa e regenerativa por natureza. Criar produtos e 
serviços, assegurando os princípios da circularidade, exige uma visão sistémica, conhecimento, infor-
mação e métodos de diferentes especialidades, nomeadamente de designers, engenheiros, arquitetos, 
mas também da experiência de quem instala, repara e transporta, como sejam os mecânicos, os eletri-
cistas e os transportadores. A recuperação de materiais e produtos tem de ser pensada logo na fase no 
design (por ex.: na escolha de materiais ou com um design para a desmontagem), não pode ser tratada 
só no fim de vida, mas para isso as empresas necessitam de desenvolver competências centrais em 
design circular para facilitar a reutilização, a reciclagem e o aproveitamento em cascata dos produtos.

A seleção dos materiais, o uso de componentes padronizados, produtos projetados para durar, facilida-
de de classificação, separação ou reutilização de produtos e materiais no fim da vida dos artigos, bem 
como critérios de fabricação que levem em conta possíveis aplicações úteis de subprodutos e resíduos, 
terão um papel crítico na conceção de produtos.

Por outro lado, devem ser considerados no design de produtos os modelos de negócio da economia 
circular, bem como desenvolver mecanismos de feedback entre o design e as atividades de fim da vida 
útil dos produtos.

A Avaliação do Ciclo de Vida do produto (ACV) terá aqui um papel essencial pois é um instrumento que 
se destina a analisar e avaliar os impactes ambientais de um produto ao longo de todas as fases do seu 
ciclo de vida. Trata-se de uma abordagem também designada como “do berço até ao túmulo” (from cra-
dle to grave), dado que é realizada uma avaliação desde a extração de matérias-primas, passando pela 
produção, distribuição, utilização, até à sua deposição final.

Segundo a ISO 14040, norma reconhecida internacionalmente, a ACV é a “compilação e avaliação das 
entradas, saídas e dos impactes ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo 
de vida”. Segundo esta norma, a avaliação, inclui quatro fases: definição de objetivo e do âmbito, aná-
lise de inventário, avaliação de impactes ambientais e interpretação.

Em 2015, na sequência de uma Comunicação da Comissão Europeia, e por forma a promover a avalia-
ção do ciclo de vida nas empresas e nos decisores políticos, foi criada a European Platform of Life Cycle 
Assessment (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/), uma plataforma que reúne e dissemina informação, propõe 
metodologias de avaliação e funciona como fórum de reflexão e de troca de informação sobre esta te-
mática.

 De salientar que a análise de ciclo de vida é fundamental para a atribuição do Rótulo Ecológico (Ecola-
bel) e para a determinação de critérios para as compras públicas ecológicas. Por outro lado, a Diretiva 
Quadro dos Resíduos (Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de novembro 
de 2008), que estabelece o enquadramento legal para o tratamento dos resíduos na União Europeia, 
também prevê a utilização desta metodologia para a determinação do custo/benefício das diferentes 
opções de prevenção e de gestão de resíduos.

Logo, o recurso mais a alargado à ACV em instrumentos legislativos como as Diretivas sobre Eco-design 

INSTRUMENTOS DE UMA    
ECONOMIA CIRCULAR

A transição para uma economia circular assenta no incentivo e desenvolvimento de modelos de negó-
cio, estratégias colaborativas, produtos e serviços centrados no uso eficiente de recursos bem como em 
novas dinâmicas de inovação. Para acelerar a transição, e simultaneamente criar novas oportunidades 
económicas, é fundamental o reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 
em todos os setores de atividade. Assim, estão identificados alguns instrumentos de uma economia 
circular que poderão estimular a economia nesse sentido, conforme figura a seguir apresentada.

Instrumentos de uma economia circular

6
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mais inteligentes as cidades, reduzir emissões de poluentes, incluindo CO2 e potenciar a utilização de 
energias renováveis. Por outro lado, a comunicação por parte dos equipamentos, através da instalação 
de sensores que avaliam parâmetros como a temperatura, velocidade e vibração, vai permitir transmitir 
ao utilizador ou ao produtor quando é que os mesmos devem de ser alvo de manutenção ou reparação 
e consequentemente aumentar o ciclo de vida destes pois poderão ser reparados atempadamente, evi-
tando a aquisição de novos equipamentos e a transformação do antigo em resíduo.

A internet das coisas é também fundamental para promover outros modelos de negócio como por 
exemplo o aluguer de equipamentos, dada a possibilidade de se saber  a qualquer momento o consumo 
dos mesmos e o seu estado de funcionamento, ou a logística reversa que permite ao produtor recuperar 
o produto, a partir do ponto de consumo, com o fim de o colocar novamente no mercado através da 
reparação, remanufatura, reciclagem ou revenda. 

A utilização da tecnologia nas comunicações móveis, nomeadamente dos smartphones, veio permitir 
um maior acesso à informação e a aplicações, reduzindo o consumo de recursos materiais como o pa-
pel ou a necessidade de existência de determinados estabelecimentos comerciais, como é o caso das 
empresas prestadoras de serviços eletrónicos em áreas como o transporte privado urbano (por exemplo 
Uber) ou de serviços online comunitários para as pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem aco-
modações e meios de hospedagem (por exemplo Airbnb).

Já com 35 anos de existência, a impressão a 3 dimensões (3D) também é uma tecnologia que continua 
a progredir, estando a ser desenvolvida não só no setor industrial, mas em outros como a medicina, a 
exploração espacial e a construção. Esta tecnologia que permite, entre outras, reduzir custos associa-
dos ao transporte, perdas na produção, acumulação de stocks e facilitar a produção de peças destinadas 
à reparação, bem como utilizar materiais de impressão que podem ser provenientes da reciclagem, 
biodegradáveis ou reciclados indefinidamente vai sem dúvida favorecer a transição para a economia 
circular.

O investimento em impressão 3D está a acelerar rapidamente e já entrou no mundo das roupas, com 
designers de moda a experimentar biquínis, sapatos e vestidos impressos em 3D. A impressão 3D está 
assim a reinventar os têxteis e, de acordo com informação na página da 3D Applications (www.3dapplica-

tions.com.br/2019/01/30/o-universo-dos-tecidos-impressos-em-3d-para-a-moda), já é possível imprimir 
projetos ambiciosos com o silicone, o plástico PLA – um poliéster termoplástico feito com ácido lático 
composto de fontes renováveis como milho, mandioca, beterraba, assim sendo biodegradável e 
reciclável – ou com o plástico flexível TPU que é novidade para a indústria têxtil, e associá-los a roupas. 
Combinar diferentes tipos de tecidos com a impressão 3D, substituir o tecido pelo plástico flexível, ou 
montar uma malha em pequenos fragmentos articulados é uma forma de explorar novas facetas na 
moda e propor uma nova visão no setor têxtil.

Por outro lado, a transição para um modelo económico circular deve envolver esforços de inovação ao 
nível do desenvolvimento de novos materiais ou produtos para o desenho de novos modelos de negó-
cio. A simbiose industrial surge como um exemplo de eco-inovação e pode ser considerada como uma 
ferramenta para a inovação.

e sobre o consumo de energia de determinados produtos será determinante para acelerar a transição 
para a economia circular.

Por tudo o que foi referido, considera-se que esta combinação tem maior potencial na abordagem ao 
desenho de materiais, componentes reutilizáveis, produtos duráveis e reparáveis, separáveis, produ-
ção com mínimo desperdício ou impacte ambiental, utilização de subprodutos ou resíduos para novos 
produtos, e remoção de materiais que suscitem preocupação procurando substâncias alternativas não 
impactantes.

Tecnologias e novos modelos de negócio

A inovação tecnológica é de relevância transversal pois permitirá a aceleração da desmaterialização 
de processos, sistema produto-serviço e plataformas colaborativas/de partilha. É essencial promover 
a investigação e desenvolvimento (I&D) por forma a encontrar novas soluções tecnológicas e novos 
modelos de produção que permitam evitar o desperdício e prolongar o ciclo de vida dos produtos, bem 
como incluir o tema da circularidade nas inovações criadas no âmbito da indústria 4.0 e outro tipo de 
ferramentas análogas. Deste modo, os governos deverão apoiar as empresas a apostar na I&D promo-
vendo parcerias entre os centros de investigação, universidades e as empresas. Para apoiar este esforço, 
a UE dispõe do maior programa de investigação do mundo (Horizonte 2020), estando previstos para o 
pacote sobre Economia Circular a afetação de 650M€ para apoiar projetos e investimentos nesta área.

O progresso tecnológico é também um impulsionador da criação ou aceleração de modelos de negó-
cio circulares possibilitando o acesso a informação, a partilha do conhecimento, maior flexibilidade na 
logística, melhor rastreabilidade dos materiais, melhor design para a reciclagem e para a durabilidade 
bem como a disseminação e utilização de energias renováveis. 

A internet é o exemplo mais mediático pois foi das maiores invenções tecnológicas da história da huma-
nidade, permitindo o acesso à informação numa questão de segundos, em qualquer parte do mundo. 
Contribui também para a desmaterialização de procedimentos, resultando numa menor utilização de 
recursos, e permite o acesso e a partilha de informação fundamental para um maior desenvolvimento 
tecnológico e para a promoção de novos modelos de negócio.

Com o avanço da internet surgiram as redes sociais, as quais têm adquirido importância crescente na 
sociedade moderna. Um ponto em comum entre os diversos tipos de rede social é a partilha de infor-
mações, conhecimentos, interesses e esforços à procura de objetivos comuns. Ou seja, as redes sociais 
são plataformas de recolha de informação relevante para alguns modelos de negócio ligados principal-
mente à economia da partilha. 

Mais tarde, aparece a internet das coisas (IoT – “Internet of the things”) que é uma rede de objetos 
físicos capaz de reunir e de transmitir dados. Trata-se de uma extensão da atual internet, mas que 
possibilita que objetos do quotidiano, quaisquer que sejam mas com capacidade computacional e de 
comunicação, se liguem à Internet. Cada vez mais, existem objetos ligados à internet, que, através de 
sensores interligados a redes eletrónicas, podem comunicar entre si ou transmitir informação. O trata-
mento desta informação (big data) vai permitir tornar mais eficientes os equipamentos e os edifícios, 
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Estes fatores viabilizadores que podem facilitar a transição para uma economia circular passam por 
definir e implementar ações nas seguintes áreas:

Educação

Para promover a inovação circular é fundamental preparar os profissionais para um novo paradigma 
económico pelo que a educação pode aqui desempenhar um papel importante. Por outro lado, os go-
vernos devem estimular a integração da economia circular e do pensamento sistémico nos programas 
de ensino, designadamente médio e superior.

Financiamento

É necessário haver estímulos por parte do governo para promover o investimento na economia circu-
lar, nomeadamente através da criação de sistemas de incentivos, garantias, capital de risco e linhas de 
crédito específicas para as empresas que pretendam investir nesta área. O governo pode também criar 
mais estímulos ao financiamento subscrevendo alguns dos riscos associados a modelos de negócio ino-
vadores. A título de exemplo, temos o recente pacote sobre Economia Circular, apresentado pela Co-
missão, que prevê a afetação de 5,5 biliões de Euros nos Fundos Estruturais e de 650 milhões de Euros 
do Programa Horizonte 2020 a projetos ligados à economia circular. Adicionalmente o Estado pode 
prestar outro tipo de apoios que são igualmente importantes, sobretudo para as pequenas e médias 
empresas (PME), como sejam o apoio técnico, a formação e a disseminação de boas práticas.

Plataformas colaborativas

Como já tem sido referido, a transição para uma economia circular é um processo complexo pelo que é 
fundamental estimular a criação de plataformas de cooperação e colaborativas entre empresas, univer-
sidades e o próprio Estado que promovam boas práticas e incentivem o desenvolvimento conjunto de 
produtos assim como da I&D nas várias cadeias de valor ou setores de produção. 

A criação de plataformas colaborativas que disponibilizam a partilha de informação na cadeia de valor, 
entre diversos setores e outras entidades é imperativa para o estabelecimento de um sistema circular 
de grande escala. Com estas plataformas pretende-se potenciar parcerias no desenvolvimento de pro-
dutos, transparência e partilha de informações possibilitados por Tecnologias de Informação (TI), sis-
temas de recolha partilhados, padrões setoriais, incentivos alinhados e mecanismos de identificação de 
possíveis parceiros.  Não podemos esquecer as PME que, por falta de escala e de acesso à informação, 
normalmente não têm os recursos necessários para esta otimização e modernização dos processos pro-
dutivos.

Acresce ainda referir que estas plataformas são também relevantes para as empresas identificarem 
oportunidades de simbioses industriais. 

A aposta passa também por modelos de negócio que substituam a propriedade por pagamentos com 
base no desempenho pois são fundamentais na tradução de produtos projetados para reutilização em 
propostas de valor atraentes. Ou seja, deve-se, sempre que possível, priorizar o acesso em vez da pro-
priedade, orientando a transformação de consumidores em utilizadores. Como é do conhecimento ge-
ral, os modelos de negócio e iniciativas que se apresentem lucrativos inspirarão outros agentes e serão 
copiados e expandidos geograficamente.

Ciclos reversos

Na transição para a economia circular é requisito essencial existir uma estrutura de materiais que pre-
serve o valor. Porém, para criar valor a partir de materiais e produtos usados, é necessário recolhê-los e 
devolvê-los à sua origem. Ou seja, por forma a criar novos ciclos de utilização de produtos, componen-
tes e materiais é fundamental existir uma logística inversa robusta, próxima do cliente, flexível e eficaz 
que garanta o retorno dos mesmos ao fabricante.

Os sistemas de gestão de fluxos específicos são um exemplo de logística inversa, mas a diversidade de 
produtos e materiais irá exigir inovação na logística de entrega, triagem, armazenagem, gestão de risco, 
energia e até mesmo na biologia e química (p. ex. simbioses industriais, uso de materiais em cascata).

Os sistemas de recolha devem ser fáceis de usar, localizar-se em áreas acessíveis aos consumidores e a 
especialistas em produtos em fim de vida útil e que sejam capazes de manter a qualidade dos materiais 
para garantir seu aproveitamento em cascata, em diversas aplicações. 

Desta forma, com sistemas de recolha e tratamento eficientes do ponto de vista do custo e qualidade, 
bem como de uma segmentação eficaz de produtos em fim de vida, a perda de materiais tenderá a di-
minuir e a circularidade é reforçada.

Promotores/contexto favorável

A existência de um contexto favorável é imprescindível para acelerar a transição para uma economia 
circular sendo indispensável trabalhar os instrumentos e mecanismos para esse contexto, com o apoio 
de decisores políticos, abertura para o financiamento, instituições educativas, líderes e exemplos prá-
ticos mobilizadores. Assim, neste contexto de mercado, será possível uma produção ativa na redução 
de impactes, a multiplicação de ciclos de utilização, a procura de maior produtividade dos recursos ou 
a valorização de desempenho (versus a valorização de propriedade).
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Acresce referir que a intervenção do Estado é fundamental, nomeadamente ao nível de:

Legislação

Relativamente à legislação também é necessário haver mudanças para promover a transição para uma 
economia circular, nomeadamente ao nível de uma regulamentação complementar e mais ambiciosa 
para questões como o eco design, taxas de reciclagem, a durabilidade e garantia dos produtos, as maté-
rias-primas secundárias, a eficiência hídrica e energética, o desperdício alimentar, entre outras.

A evolução para novos modelos de negócios, sustentados numa maior longevidade dos produtos e 
prestação de serviços em prejuízo do aumento constante da produção e da venda de bens e produtos, 
bem como a economia da partilha, pressupõe a existência de regulamentação específica.

Por outro lado, o acesso ao mercado das matérias-primas secundárias, de produtos remanufaturados 
ou das restrições ao uso do desperdício alimentar está condicionado por barreiras políticas e regula-
mentares que é necessário eliminar.

Compras Públicas Ecológicas (https://encpe.apambiente.pt)

Atendendo a que o consumo público representa uma percentagem significativa da procura interna e 
dado o papel de relevo que as compras públicas podem assumir na prossecução dos objetivos de sus-
tentabilidade, através da inclusão de critérios ambientais nos contratos públicos, este é um dos setores 
prioritários de intervenção ao nível das ações meso previstas no PAEC.

Assim, nas aquisições feitas pelo Estado, pretende-se dar prioridade, designadamente, a produtos re-
ciclados, remanufaturados ou com incorporação de materiais reciclados, eficientes do ponto de vista 
energético ou do consumo de recursos, com baixas emissões de CO2, que tenham uma reduzida ou nula 
utilização de produtos químicos perigosos e que sejam produzidos com reduzidos impactes ambientais 
e sociais. 

Em linha com as políticas ambientais do país, as compras públicas ecológicas (CPE) pretendem promo-
ver a eficiência na utilização de recursos e a minimização de impactes ambientais, estimulando a oferta 
no mercado de bens e serviços, bem como a realização de projetos de execução de obras públicas com 
um impacte ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida.

Ao contribuir para criar mercado para os produtos resultantes da economia circular o Estado está a dar 
o exemplo e a demonstrar confiança neste setor. Por outro lado, ao comprar “verde”, como por exemplo 
equipamentos eletrónicos mais eficientes, o Estado pode poupar, ao longo do tempo, na conta da ele-
tricidade o que permitirá compensar o eventual custo inicial mais elevado do produto, obtendo ganhos 
económicos significativos, estando a ter em consideração o ciclo de vida dos produtos e não apenas o 
preço de aquisição. 

Em julho de 2016 foi aprovada, através de Resolução do Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional 

No âmbito das plataformas colaborativas, e conforme previsto no PAEC, em outubro de 2016 foi lança-
do o Portal eco.nomia pelos Ministérios do Ambiente, da Economia, e da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior. Trata-se de um Portal que:

• Pretende ser uma plataforma agregadora de todas as boas práticas ligadas à economia circular nos 
diversos setores de atividade, a nível nacional e internacional, servindo os cidadãos em geral e os 
agentes económicos.

• Fornece informação sobre o conceito de economia circular e os benefícios associados, ajudando 
os cidadãos a fazer as escolhas mais adequadas, quer em termos de comportamento, quer na aqui-
sição de produtos. 

• Divulga políticas e casos práticos de aplicação do conceito, auxiliando como compilação de tudo 
o que de melhor se faz em cada área, procurando inspirar a mudança de processos, tecnologia, 
matérias-primas e a criação de parcerias entre empresas.

• Disponibiliza informação sobre as oportunidades existentes em matéria de financiamento.

Mudanças no sistema fiscal e nas metas económicas

Por forma a desenvolver uma nova estrutura económica de apoio à transição para a economia circular 
o governo deve ter uma forte intervenção no sistema fiscal bem como nos indicadores de desempenho. 
A reforma do sistema fiscal é o instrumento económico mais eficaz no sentido de o tornar ambiental-
mente mais justo.

Com a fiscalidade verde pretende-se retirar o peso fiscal sobre o trabalho, o capital e a segurança social 
e aumentar a incidência sobre as atividades que implicam o consumo de recursos e impactes sobre o 
ambiente. Isto é, a reforma fiscal verde pode proporcionar um triplo dividendo:

1. a proteção do ambiente e a redução da dependência energética do exterior;
2. o fomento do crescimento e do emprego;
3. a contribuição para a responsabilidade orçamental e para a redução dos desequilíbrios externos. 

Assim, ao reduzir a carga fiscal sobre o trabalho e o capital, a fiscalidade verde pode incentivar mais 
investimento e consequentemente a criação de postos de trabalho. Por outro lado, se uma parte das 
receitas geradas pela fiscalidade verde for utilizada para promover incentivos a atividades económi-
cas ligadas ao ambiente, nomeadamente às energias renováveis, à eficiência energética e na utilização 
sustentável do recurso será possível criar um ciclo virtuoso de investimento e de emprego sustentável.

As ações de fiscalidade verde passam pela concessão de incentivos, tais como a aplicação de taxas mais 
reduzidas de IVA ou a atribuição de créditos fiscais para produtos reciclados e para as matérias-primas 
secundárias ou desincentivos como taxas sobre produtos não recicláveis, sobre combustíveis fosseis ou 
sobre a deposição em aterro.
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Fonte: https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-outline-of-the-circular-economy-3633.pdf

As estratégias passam assim por:
 

R1: Recusar e repensar
Renunciar a determinados produtos (recusar) ou usá-los mais intensamente, compar-
tilhando-os ou através da multifuncionalidade (Repensar).

R2: Reduzir
Reduzir diz respeito a uma fabricação mais eficiente de produtos ou a torná-los mais 
eficientes.

R3: Reutilização A vida útil dos produtos pode ser prolongada usando-os novamente (reutilização).

R4: Reparar e recondicionar
Também visa estender a vida útil dos produtos, mas, neste caso, reparando-os (Repa-
rar) ou reutilizando certas peças (Recondicionar) ou adaptando-os aos novos padrões.

R5: Reciclagem
Processamento e reutilização de recursos (Reciclar). Isto inclui o processamento e a 
separação dos chamados fluxos residuais (ou fluxos de resíduos) e a reutilização deles.

R6: Recuperar Diz respeito à recuperação de energia de certos materiais.

para as Compras Públicas Ecológicas 2020 (ENCPE 2020) que reviu a anterior estratégia, aprovada em 
2007. A intenção principal da ENCPE 2020 é a de se constituir como um instrumento adicional das po-
líticas de ambiente, concorrendo para a promoção da redução da poluição, a redução do consumo de 
recursos naturais e, por inerência, o aumento da eficiência dos sistemas.

A ENCPE 2020 aplica-se ao Estado, designadamente aos organismos sob sua administração direta, indi-
reta e ao setor empresarial do Estado, e ainda, a título facultativo, à administração autónoma e a outras 
pessoas coletivas de direito público, sempre que esteja em causa a aquisição de bens, serviços ou a 
elaboração de projetos de execução de obras públicas. 

Informação ao consumidor

Como já anteriormente referido, a transição para um modelo circular sem o envolvimento de todos, no-
meadamente dos cidadãos, não será possível. Assim, para além de ações de sensibilização e informação 
que são da responsabilidade do Estado, existem outros instrumentos como a rotulagem dos produtos 
que podem ajudar os cidadãos a tomar decisões informadas quando compram um determinado produ-
to como é o caso do Rótulo Ecológico (Ecolabel), atribuído a produtos com um impacte ambiental redu-
zido durante o seu ciclo de vida integral, e a rotulagem relativa ao consumo de energia de determinados 
produtos, que existem na União Europeia.

Acresce ainda referir a Diretiva sobre rotulagem do consumo de energia que está relacionada com a Di-
retiva Eco design e que obriga os produtores de determinados produtos (eletrodomésticos, eletrónica, 
iluminação, alguns equipamentos industriais, janelas e material de isolamento) a diminuírem o con-
sumo energético dos respetivos produtos ao estabelecer standards mínimos de eficiência energética. 
Estes dois instrumentos legislativos contribuíram para uma diminuição significativa do consumo de 
energia a nível da União Europeia, beneficiando ainda os consumidores ao reduzirem a respetiva fatura 
elétrica.

No caminho para a circularidade podem ser utilizadas diferentes estratégias. A Agência de Avaliação 
Ambiental Holandesa criou uma “escada de circularidade” isto é uma escada R na qual são descritas 
várias estratégias de circularidade que contribuem para a redução do uso de novos recursos, conforme 
se apresenta na figura seguinte.
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INDICADORES DE
ECONOMIA CIRCULAR

Por forma a poder avaliar os progressos realizados e determinar se as políticas e ações estão a contri-
buir para os objetivos da economia circular é fundamental definir indicadores. Para tal já se está a fazer 
algum trabalho nesse sentido. No entanto, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-
A/2017, que aprovou o PAEC, foram identificados alguns indicadores tendo sido a sua seleção baseada 
no documento publicado pela Fundação Ellen MacArthur “Delivering the Circular Economy – A toolkit 
for policy-makers”, com valores disponibilizados pelo Eurostat, conforme tabela a seguir apresentada.

Assim, conseguiremos manter os recursos em circulação na economia, na sua melhor performance, 
pelo maior tempo possível, regenerando capital natural.

Em Portugal, e por forma a acelerar a transição para a economia circular, foram identificadas as seguin-
tes ações:

Alterações regulamentares 
para facilitar a transição de 
resíduos

• Revisão da legislação e procedimentos sobre subprodutos e 
fim do estatuto de resíduo

• Estabelecimento de “Zonas Circulares”
• Facilitação de acordos para movimentos transfronteiriços 

de resíduos

Promover as compras 
ecológicas

• Inclusão de critérios de circularidade nos cadernos de 
encargos públicos

• Qualificação dos produtos que incorporam materiais reci-
clados

Promover o conhecimento 
nas empresas

• Promoção de ações de sensibilização e formação com vista 
à melhor gestão dos recursos

• Ferramentas de apoio à decisão

Facilitar as condições fiscais e 
de financiamento

• Promoção de alterações na política fiscal
• Criação de fundo para a economia circular

Promover as plataformas 
coletivas para gestão de 
recursos

• Plataformas digitais
• Promoção do enquadramento legal das simbioses indus-

triais

Comunicar resultados

• Criação e comunicação de indicadores de circularidade 
nacional

• Promoção e divulgação de estudos de melhores práticas 
setoriais

• Divulgação de casos de sucesso 

Fonte: Adaptado Sinergias Circulares – Desafios para Portugal, BSCD Portugal 2018
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Para avaliar o desempenho de um país, uma organização ou de um produto em relação aos princípios 
da economia circular podemos ter vários indicadores, a questão está em definir quais os mais adequa-
dos, os mais robustos que efetivamente vão permitir concluir sobre a eficiência na implementação da 
circularidade. Assim, controlar os progressos realizados no caminho para uma economia circular cons-
titui um grande desafio. 

A transição para a economia circular impõe uma mudança sistémica que afeta toda a economia e en-
volve todos os produtos e serviços, não sendo possível captar adequadamente as múltiplas dimensões 
aqui envolvidas pelo que ainda não existe um indicador de circularidade que seja mundialmente reco-
nhecido. 

De acordo com a Comunicação da Comissão Europeia sobre um quadro de controlo da economia cir-
cular (COM 2017), uma forma de olhar para a economia circular é observar como os materiais entram, 
circulam e saem da economia, ou seja, devemos seguir o fluxo dos materiais, desde a extração das 
matérias-primas até se tornarem resíduos. Assim, com o objetivo de medir os progressos realizados no 
caminho da economia circular de forma a abranger as suas múltiplas dimensões em todas as etapas do 
ciclo de vida dos recursos, produtos e serviços, foram identificados um conjunto de dez indicadores, 
agrupados em quatro etapas e aspetos da economia circular que a seguir apresentamos.

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017
Notas:
n.d.: não disponível; n.a.: não aplicável;
[xxxxx; yyyy]: quando as datas de referência dos dados forem diferentes de 2005 (para a situação passada) ou de 2016 (para a situação presente). Quando não for 
indicado assume-se 2005 e 2016, respetivamente.

Dimensão Indicador

Situação passada 
(2005)

Situação atual 
(2016) PT/UE

Evolução 2005/2016

PT UE PT UE PT UE

Re
cu

rs
os

Pr
od

ut
iv

id
ad

e

Produtividade dos recursos (eur/kg) 
É definido como o produto interno bruto (PIB) dividido pelo consu-
mo interno de materiais

0,891 1,546 1,08 2,07 52% 21,36% 34,11%

Produtividade de áreas artificiais (Milhões PPC (Paridade do Poder 
de Compra) por km2) (2009 (corresponde a apenas 23 países não 
inclui BG, CY, HR, MT, RO); 2012) 
É definido como o produto interno bruto (PIB) de um país dividido 
pelo total das áreas artificiais. Áreas artificiais- zonas urbanizadas 
(superfícies cobertas com edifícios e estufas) exceto localidades 
(estradas e superfícies seladas). Mostra se a produtividade das áreas 
artificiais construídas são utilizadas de forma eficiente para gerar 
valor económico acrescentado.

44,8 71,5 48,5 80,8 60% 8,26% 13,01%

Im
pa

ct
o 

ec
ol

óg
ic

o

M
at

er
ia

is Consumo interno de materiais (ton/capita) 
É definido como a quantidade total de material usado diretamen-
te na economia e é igual a entrada de material direto (extração 
doméstica mais importações) menos exportações.

18,65 16,03 15,58 13,02 120% -16,45% -18,79%

En
er

gi
a

Produtividade da energia (euro por quilograma de óleo equivalente) 
É definido pelo produto interno (PIB) dividido pelo consumo interno 
bruto de energia para um determinado ano civil.

6,40 6,70 7,50 8,30 90% 17,19% 23,88%

Quota-parte de energia renovável (%) 
Percentagem de energia renovável face ao total de energia consu-
mida

19,50 9,00 28,00 16,70 168% 43,59% 85,56%

Em
is

sõ
es

Intensidade dos GEE do consumo de energia (Index 2000=100) (-; 
2015) 
A relação entre as emissões de GEE com a energia (dióxido de 
carbono, metano e óxido nitroso) e o consumo interno bruto de 
energia.

97,60 96,80 87,80 89,10 99% -10,04% -7,95%

Emissão de GEE per capita (toneladas de CO2 eq per capita) (-; 2015) 8,63 10,81 6,95 8,75 79% -19,47% -19,06%
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Produção de resíduos com exclusão dos resíduos minerais, resíduos 
de dragagem e solos contaminados (kg/capita) (2004; 2014) 1825,00 1907,00 1184,00 1716,00 69% -35,12% -10,02%

Taxa de deposição em aterro de resíduos com exclusão dos resíduos 
minerais, resíduos de dragagem e solos contaminados (%) (2010; 
2014) 
É definido como o volume de resíduos enviados para aterro (direta 
ou indiretamente) dividido pelo volume de resíduos tratados (exclui 
os resíduos minerais, resíduos de dragagem e solos contaminados.

43,00 29,00 31,00 25,00 124% -27,91% -13,79%

Produção de resíduos urbanos (kg/capita) (-; 2014) 452,00 515,00 453,00 477,00 95% 0,22% -7,38%

Taxa de deposição em aterro de resíduos urbanos (%) (2010; -) 62,00 38,00 34,00 - - -45,16% -

Taxa de reciclagem dos resíduos urbanos (%) (-; 2014) 15,20 n.d. 30,40 43,70 70% 100,00% -

Taxa de reciclagem dos resíduos de embalagens (%) (-; 2014) 44,30 n.d. 57,10 65,50 87% 28,89% -

Taxa de reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e ele-
trónicos (%) (2008; 2014) 21,80 n.d. 42,70 n.d. - 95,87% -

Su
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ão Índice de eco inovação (EU=100) (2010; -) 
Índice com 16 indicadores (por exemplo: investimentos verdes; 
emprego, patentes)

72,00 100,00 95,00 100,00 95% 31,94% -

Indicadores de economia circular
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Os dez indicadores acima apresentados fornecem uma ideia geral dos principais pontos de alavanca-
gem para aumentar a circularidade da economia da UE.

Num conjunto de indicadores conciso, o quadro de controlo capta os principais elementos da economia 
circular, incluindo o ciclo de vida dos produtos e dos materiais, os domínios e setores prioritários e os 
impactos sobre a competitividade, a inovação e o emprego. 

Trata-se de uma ferramenta que possibilita acompanhar as principais tendências da transição para uma 
economia circular, para avaliar se as medidas em vigor e a participação de todos os intervenientes fo-
ram suficientemente eficazes bem como divulgar as melhores práticas implementadas. 

Este é um tema que continua a ser analisado por diversas organizações, no entanto deixamos aqui al-
guns resultados já apurados:

Fonte: Revista INGENIUM, março/abril 2018 – dados Eurostat

Os dados aqui apresentados evidenciam que ainda temos um longo caminho a percorrer na transição 
para uma economia circular.Fonte: Comunicação da Comissão - sobre um quadro de controlo da economia circular – COM (2018) – 16.01.2018

* - Indicadores em desenvolvimento

Nome Indicadores Relevância

PRODUÇÃO E CONSUMO

Autossuficiência da UE 
em matérias-primas

Percentagem de uma seleção de materiais 
importantes (incluindo matérias-primas es-
senciais) utilizadas na UE que são produzidas 
no território

A economia circular deve ajudar a resolver os 
riscos de abastecimento de matérias-primas, 
em especial, de matérias-primas essenciais.

Contratos públicos eco-
lógicos*

Percentagem dos principais contratos públi-
cos na UE que inclui requisitos ambientais

Os contratos públicos são responsáveis por 
um grande volume de consumo e podem 
impulsionar a economia circular.

Geração de resíduos Geração de resíduos urbanos por habitante; 
total de resíduos gerados (excluindo os princi-
pais minerais) por unidade de PIB em relação 
ao consumo interno de materiais

Numa economia circular, a geração de resí-
duos é reduzida.

Desperdícios alimenta-
res*

Quantidade de desperdícios alimentares 
produzidos

Deitar fora géneros alimentícios tem im-
pactos ambientais, climáticos e económicos 
negativos.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Taxas globais de recicla-
gem

Taxa de reciclagem de resíduos urbanos e 
da globalidade dos resíduos, excetuando os 
principais resíduos minerais

Aumentar a reciclagem faz parte da transição 
para uma economia circular.

Taxas de reciclagem de 
fluxos de resíduos espe-
cíficos

Taxa de reciclagem de resíduos de embala-
gens em geral, de embalagens de plástico, de 
embalagens de madeira, de resíduos de equi-
pamentos elétricos e eletrónicos; biorresíduos 
reciclados por habitante e taxa de valorização 
de resíduos de construção e demolição

Reflete os progressos na reciclagem de fluxos 
de resíduos importantes.

MATÉRIAS PRIMAS SECUNDÁRIAS

Contribuição dos ma-
teriais reciclados para 
satisfazer a procura de 
matérias-primas

Percentagem da procura global de materiais 
suprida por matérias-primas secundárias- 
para meteriais específicos no conjunto da 
economia

Numa economia circular, as matérias-primas 
secundárias são frequentemente utilizadas 
para fazer novos produtos.

Comércio de matérias-
-primas recicláveis

Importações e exportações de determinadas 
matérias-primas recicláveis

O comércio de recicláveis reflete a impor-
tância do mercado interno e da participação 
global na economia circular.

COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO

Investimento privado, 
emprego e valor acres-
centado bruto

Investimentos privados, número de pessoas 
empregadas e valor acrescentado bruto nos 
setores da economia circular

Reflete a contribuição da economia circular 
para a criação de emprego e para o cresci-
mento.

Patentes Número de patentes relacionadas com a ges-
tão e reciclagem de resíduos

As tecnologias inovadoras relacionadas com a 
economia circular impulsionam a competiti-
vidade global da UE.

Quadro da monitorização da economia circular

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Emprego em setores circulares (% emprego total)

UE - - - - 1,68 1,7 1,71 - -

Portugal 1,73 1,76 1,75 1,76 1,76 1,78 1,79 1,81

Investimento em materiais circulares tangíveis (% PIB)

UE - - - - - 0,11 0,11 0,12 -

Portugal 0,18 0,16 0,14 0,13 0,10 0,10 0,11 0,10 -

Valor acrescentado em setores circulares (% PIB)

UE - - - - 0,98 0,98 1,00 - -

Portugal 0,77 0,78 0,77 0,73 0,71 0,70 0,73 0,75 -

Resíduos por material consumido (%, excluindo minerais)

UE 10,9 - 12,3 - 12,6 - 12,8 - -

Portugal 6,1 - 7,4 - 7,4 - 8,0 - -

Taxa de utilização de material circular

UE - - 10,8 10,4 11,2 11,4 11,4 - -

Portugal - - 2,2 2,0 2,1 2,6 2,4 - -

Taxa de reciclagem de materiais (%, excluindo minerais)

UE - - 53 - 53 - 55 - -

Portugal - - 45 - 47 - 53 - -

Reciclagem de resíduos urbanos (%)

UE 36,5 37,5 38,3 39,6 41,5 42,2 43,6 45,0 45,8

Portugal 17,3 19,5 18,7 20,1 26,1 25,8 30,4 - -

Reciclagem de embalagens – Madeira (%)

UE 38,4 37,7 38,9 38,5 38,8 35,9 38,8 39,8 -

Portugal 64,5 65,3 66,0 78,0 69,7 98,5 131,5 86,5 -

Reciclagem de embalagens – Embalagens (%)

UE 60,5 62,5 63,5 63,8 64,7 65,3 65,5 65,7 -

Portugal 61 59,9 55,5 58,4 56,9 61,5 61 57,1 -

Reciclagem de embalagens – Plásticos (%)

UE 30,3 32,2 33,2 34,3 35,5 37,2 39,5 40,3 -

Portugal 19,1 25,5 24,5 26,1 30,4 35,3 40,0 43,0 -

Reciclagem de resíduos orgânicos per capita

UE 71 70 69 69 72 74 76 78 80

Portugal 0 0 32 22 29 23 20 18 18

Reciclagem de resíduos de construção e demolição (%, excluindo minerais)

UE - - 78 - 86 - 88 - -

Portugal - - 58 - 74 - 96 - -

Reciclagem de REE (%)

UE - - - 28,7 28,8 29,6 32,2 - -

Portugal 21,8 24,0 22,8 30,5 24,9 32,3 38,2 42,7 -
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Melhor posicionamento da marca - são cada vez mais os consumidores que apoiam as marcas que se 
responsabilizam pelo seu impacte ambiental, fazendo crescer o consumo consciente. Assim, ter uma 
empresa que age de maneira responsável e garante produtos com o menor impacte ambiental possível, 
fortalece a sua imagem no mercado, tornando-se numa vantagem competitiva.

Benefícios sociais - criação de mais e melhor emprego na indústria, através de inovação e empreendedo-
rismo no contexto de uma nova economia baseada em serviços. Por outro lado, com a criação de mais 
emprego e de valor, o orçamento das famílias aumenta, bem como o seu bem-estar.

Particularizando, podemos então sintetizar como benefícios: 

• Promover a eco-inovação;
• Criar modelos de negócio diferentes; 
• Criar produtos e serviços novos; 
• Preservar o capital e o património natural;
• Manter os produtos, materiais e recursos na economia pelo maior período de vida possível;
• Reduzir a dependência dos combustíveis fósseis;
• Minimizar a produção de resíduos;
• Diminuir as emissões de carbono;
• Contribuir para combater as alterações climática;
• Criar empregos;
• Melhorar a competitividade da economia.

Estes são alguns dos exemplos de impactos positivos que a economia circular oferece às empresas, no 
entanto, há que investir na sensibilização sobre as vantagens e a importância do envolvimento social 
de todos os seus colaboradores. A economia circular é, assim, considerada como um fator que estimula 
contribuições a diversos níveis para a competitividade e inovação da oferta, bem como, uma forma 
ecológica de gerar poupança líquida.

Como resultado, podemos concluir que a implementação de um modelo de negócio sustentável, basea-
do numa estratégia que estimule a transição para uma economia circular, que garanta a eficiência na 
utilização de recursos, assente numa economia de baixo carbono e no combate à depleção dos recursos 
naturais, acrescenta valor pelos benefícios globais associados e pode melhorar a competitividade. 

Até 2030, o BCSD Portugal estima que, na União Europeia, a economia circular poderá representar 7% 
do PIB, gerar poupanças de 600 mil milhões de euros para as empresas, criar 170 mil empregos diretos 
no setor da gestão de resíduos e contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa 
entre os 2 e os 4%.

Para além dos benefícios anteriormente mencionados, a implementação da economia circular na UE 
também encontra diversas barreiras dado que se trata de um conceito complexo envolvendo uma mul-
tiplicidade de materiais, produtos, atores e diversas fases da cadeia de valor do produto. Entre outras 
barreiras temos:

BENEFÍCIOS, CONSTRANGIMENTOS 
E RECOMENDAÇÕES

Nos dias de hoje, a economia circular já assumiu um lugar preponderante na nossa sociedade e é vista 
como uma solução de futuro para combater os padrões atuais de consumo e as alterações climáticas. 
Investir para ter um planeta melhor no futuro deve ser preocupação da nossa geração.

A economia circular proporciona uma nova forma de organizar a indústria construindo uma abordagem 
à produção e ao consumo que permite desenvolver inovação, novos produtos, serviços e modelos de 
negócio, que contribuem para um relacionamento mais equilibrado e criativo entre as empresas, con-
sumidores e recursos naturais.

 A adoção deste modelo por parte das empresas poderá revelar uma grande vantagem estratégica, re-
presentando um conjunto de benefícios, designadamente:

Redução do consumo de recursos primários – ao conceber o processo produtivo de forma a garantir a reci-
clagem e/ou reutilização com máxima eficiência dos seus produtos os desperdícios são minimizados e o 
consumo de matérias-primas primárias reduzido. Desta forma haverá uma redução na procura e assim 
uma menor dependência da importação de matérias-primas primárias.

Redução de custos – derivado de poupanças relacionadas com uma gestão mais eficiente dos recursos, 
nomeadamente, menor extração de matérias-primas.

Inovação nas empresas – a transição para uma economia circular implica desafios na área da investigação 
e desenvolvimento, do design, da eco-inovação, nos processos produtivos e modos de consumo.

Impacte ambiental reduzido - traduzido na redução significativa da emissão de gases com efeito de es-
tufa (GEE), nomeadamente de emissões de dióxido de carbono (CO2) pela via da melhoria na gestão 
de resíduos e na redução das necessidades totais e de recursos primários (como energia, água, terra e 
materiais).
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integrar os princípios da economia circular. O gradualismo para fazer alterações e integrar os referidos 
princípios é essencial na gestão, sobretudo das PME, dado que na maioria dos casos envolve custos que 
é necessário avaliar em relação aos objetivos de impacto. 

Melhorar competências internas – é necessário formar os colaboradores nos princípios da economia cir-
cular, nomeadamente ao nível do design circular por forma a criar produtos sustentáveis, atendendo 
a todo o ciclo de vida do mesmo. Quer ao nível do ensino quer da formação profissional começa a ser 
alargada a oferta na área da economia circular.

As novas competências devem perceber muito bem o que são os desperdícios na gestão e como atuar 
para os eliminar porque só assim será possível criar ambientes organizativos para otimizar os recursos 
técnicos, materiais e humanos na lógica da economia circular. 

Promover o financiamento da economia circular – os custos com a implementação de medidas de economia 
circular numa fase inicial poderão ser avultados, nomeadamente para as PME.  É necessário criar con-
dições que facilitem o acesso ao crédito bem como a processos de financiamento público-privados com 
condições atrativas. Para as entidades públicas que demonstram empenho na redução dos impactes 
ambientais das indústrias transformadoras, entre elas a ITV, a recomendação vai no sentido de criar 
estímulos fiscais adequados para o investimento na economia circular. 

Impulsionar a cooperação entre as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) e o tecido em-

presarial – dadas as limitações ao nível dos recursos humanos e financeiros, designadamente das PME, 
uma forma de promover a inovação e uma economia assente nos princípios da circularidade pode ser 
pela via da ligação e acesso às entidades do SCTN através do estabelecimento de parcerias. De facto, 
já existem algumas entidades tecnológicas (centros, universidades, agências, …) que podem servir de 
interface junto das empresas para promover a cooperação entre agentes motivados na cooperação para 
atingir benefícios comuns. 

Desenvolver de forma organizada Plataformas de partilha de recursos – são essenciais para a partilha de re-
cursos, mas também para a disseminação do conhecimento sobre a economia circular. No entanto, o 
aparecimento de uma diversidade de plataformas, algumas na sua essência para o mesmo efeito, outras 
que em poucos anos deixam de estar “ativas” poderá reduzir a credibilidade quanto ao objetivo das 
mesmas e à sua utilização prática. Tais situações deveriam ser analisadas no sentido de recuperar ou 
adaptar o que existe, cumprindo os princípios da economia circular. 

Apostar no Design Circular para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços – esta é uma neces-
sidade essencial na indústria, mas que para ser viabilizada pressupõe a existência de recursos huma-
nos com competências na área da economia circular e capacidade de financiamento para adaptar os 
processos produtivos e por vezes alterar modelos de negócio. As empresas podem iniciar esta etapa 
analisando o ciclo de vida do produto e de forma gradual implementar soluções circulares, nomeada-
mente de eco-inovação para aumento do ciclo de vida dos produtos e dos recursos, sem prejuízo da 
sustentabilidade dos negócios.

Promover a digitalização dos processos e a criação de soluções de gestão da informação e dados – a “Indústria 
4.0” veio estimular o avanço das empresas nesta área. No entanto, algumas empresas, nomeadamente 

• Falta de informação sobre a aplicação de conceito de economia circular;
• Falta de competências;
• Falta de recursos financeiros;
• Falta de incentivos políticos;
• Regulamentos ineficientes;
• Falta de estruturas e tecnologias nas indústrias;
• Falta de estímulos às empresas sob forma fiscal e financeira;
• Falta de colaboração entre os diferentes atores;
• Comportamento do consumidor ainda muito orientado para outros atributos que não a sustenta-

bilidade;
• Pouca aceitação por parte dos consumidores e empresas para modelos de negócio orientados para 

os serviços, como por exemplo o leasing;
• Insuficiente separação dos resíduos na fonte (embalagens, resíduos orgânicos, etc.);
• Obsolescência programada dos produtos;
• Insuficiente aceitação por parte das instituições públicas para a estratégia de compras públicas 

sustentáveis.

Denota-se uma maior incidência de barreiras económicas e políticas, como a falta de recursos financei-
ros e falta de estímulos fiscais nas indústrias resultando em menor aderência na aplicação do conceito 
de economia circular.

Estas barreiras são alguns dos constrangimentos com que se deparam as nossas empresas e para os 
quais vamos elencar algumas recomendações no sentido de estimular as mudanças necessárias, facili-
tar e acelerar a transição para o novo paradigma.

Painel de recomendações

Promover a disseminação da economia circular – ainda existem muitas dúvidas sobre a economia circular, 
sua aplicabilidade, oportunidades e benefícios que é necessário descodificar, quer junto do tecido em-
presarial quer junto dos consumidores dado que, de alguma forma, todos têm um contributo a dar na 
transição para o novo paradigma. Se as empresas estiverem cientes de que as aplicações dos princípios 
circulares podem reduzir custos e aumentar vendas, seja através de consumidores ambientalmente 
mais conscientes, seja exportando para mercados que percebem a valia da qualificação da oferta e pro-
movem a venda de produtos sustentáveis, estarão mais motivadas para investir nesta área.

Partilhar experiências e boas práticas – embora já existam vários exemplos de empresas com sucesso na 
aplicação dos princípios da economia circular há necessidade de uma divulgação mais alargada e pre-
ferencialmente através da demonstração prática de casos reais de sucesso. Também deve haver um 
esforço por parte das empresas no sentido de estarem atentas às divulgações que vão sendo efetuadas e 
ver até que ponto as experiências e o conhecimento sobre a existência de novos materiais, tecnologias, 
processos, etc., podem ser aproveitados para melhorar os seus processos de gestão e, gradualmente, 
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A COOPERAÇÃO COM OUTROS   
SETORES PARA ALÉM DA ITV

As empresas apresentam um papel fundamental na concretização da transição para a economia circular 
e a cooperação com outros setores para além da ITV pode potenciar essa transição.

A implementação de Simbioses Industriais em que duas ou mais empresas trocam resíduos ou subpro-
dutos entre si para a criação de novos produtos é uma forma de cooperação. Neste caso, a confidenciali-
dade da informação é muito importante para as empresas logo a confiança é um fator fundamental para 
a concretização das potenciais sinergias. Por outro lado, a colaboração necessária refere-se à criação de 
relações de confiança entre empresas, ao papel dos responsáveis ou facilitadores do processo, capaci-
dades de organização e intervenções políticas para a criação de eventuais sinergias. 

Como suporte para potenciar esta colaboração necessária, o Ministério do Ambiente lançou o Portal 
eco.nomia, uma ferramenta de difusão da informação e que se assume, por um lado, como um espaço 
de partilha de conhecimento, e, por outro, como fórum de interação para projetos colaborativos de in-
vestimento em economia circular.

De âmbito nacional, já são várias as iniciativas no sentido de promover a cooperação entre empresas, 
nomeadamente de outros setores que até então não se relacionavam com a cadeia de valor da ITV, das 
quais a seguir se apresentam alguns exemplos.

O Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda, estrutura de apoio setorial, promoveu e/ou está envolvido nos 
seguintes projetos:

as PME, ainda têm um vasto caminho a percorrer para se adaptarem. A criação e utilização de ferramen-
tas simples que permitam iniciar a desmaterialização dos processos e a gestão operacional pode ser o 
primeiro passo. Estamos a falar, por exemplo, em possuir sistemas de informação simples sobre o valor 
dos produtos defeituosos, custo da paragem de equipamentos por avaria ou falta de manutenção, custo 
com reclamações de clientes, dos custos com energia, vapor, água, etc.  por produto vendido. Tudo isto 
permite digitalizar dados da informação, ter conhecimento sobre importantes variáveis do negócio e 
implementar medidas para melhorar a competitividade da empresa.

Criar mecanismos e incentivos de promoção de simbioses industriais – a cooperação e a partilha entre empresas 
são essenciais para o estabelecimento de parcerias nos processos de simbioses industriais, sendo ne-
cessário haver confiança entre as partes envolvidas pois estas vão colaborar no uso eficiente dos recur-
sos de modo a melhorar o seu desempenho económico conjunto, com consequências positivas para o 
sistema natural. Acrescem necessidades de alterações regulamentares pois a complexidade do proces-
so de desclassificação de resíduos desincentiva o processo das simbioses industriais. O aproveitamento 
dos resíduos industriais é um dos fatores que requer cooperação entre empresas a fim de racionalizar a 
logística e o transporte dos mesmos para os locais de reprocessamento ou de reaproveitamento.

Monitorizar e apresentar resultados da economia circular – é através de resultados concretos e objetivos que 
se pode incentivar as empresas acelerando a transição para uma economia circular. Este é um ponto 
em que vários organismos estão a trabalhar no sentido de serem identificados indicadores adequados 
e robustos, mundialmente reconhecidos, que permitam efetivamente concluir sobre a eficiência na 
implementação da circularidade.

Assim, é imperativo fomentar a investigação e inovação em áreas que impactem diretamente a circula-
ridade do setor têxtil, tal como o design de produtos e processos circulares, tecnologias e soluções ino-
vadoras, ferramentas e plataformas digitais, regulamentação, novos modelos de negócio e organização 
para otimizar processos e garantir a simbiose. 

No entanto, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente, as iniciativas relativas à economia circular 
na Europa ainda são incipientes, mas poderão beneficiar de mais investimento em inovações e na mo-
nitorização do progresso no caminho para a circularidade. O essencial é que as medidas sejam postas 
em prática, mesmo que aos poucos, descobrindo os benefícios a longo, médio e curto prazo.
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TEX4IM

A parceria TEX4IM pretende reunir os principais clusters têxteis europeus em países / regiões onde a 
indústria têxtil e de vestuário tem uma forte representatividade na economia nacional / regional, a fim 
de aperfeiçoar as capacidades de inovação, modelos de negócios, níveis de conhecimento e habilida-
de, entre outros fatores competitivos que determinarão o futuro do setor europeu do vestuário têxtil. 
Com base nas prioridades da Agenda Estratégica de Inovação e Pesquisa, recentemente produzida pela 
European Textile Platform (ETP), a parceria visa a construção de fortes competências e a formação de 
alianças estratégicas, nomeadamente nas seguintes áreas:

Economia circular e eficiência de recursos aplicadas a cadeias de valor têxtil-vestuário na Europa;

Digitalização de manufatura avançada, princípios de modelos de negócio aplicados a cadeias de valor têx-
til-vestuário na Europa, incluindo a modernização da indústria;

E-marketing e temáticas sociais para um crescimento do mercado para produto têxtil-vestuário, como 
uma forma avançada de se aproximar do consumidor final;

Investigação de materiais têxteis avançados para o desenvolvimento de novos e diversificados produtos e 
aplicações de elevado valor acrescentado, negociáveis no panorama socioeconómico a médio e longo 
prazo.

O estabelecimento de uma parceria composta dos principais clusters de têxtil-vestuário na Europa tem 
os seguintes objetivos:

• Criar um sistema sustentável de incubadora e acelerador para a geração e articulação de projetos 
de investimento em têxtil-vestuário e com outros setores relacionados;

• Desenvolver uma estratégia conjunta para modernização industrial do setor de têxtil-vestuário 
da Europa;

• Acelerar a inovação e aumentar a produção das PME de têxtil-vestuário a partir de um I&D mais 
focado assim como modelos de negócio e cadeias de valor mais eficientes.

A parceria TEX4IM envolve 7 países e é constituída por 8 parceiros: Next Technology Tecnotessile (IT-
-Coordenador), Astrico (RO), ATEVAL (ES), CITEVE (PT), Clutex (CZ), PO.IN.TEX (IT), Smart Textiles 
(SE), UP-Tex (FR).

Knit-Force: Valorizar o conhecimento no STV

O projeto “Knit-Force: Valorizar o conhecimento no STV”, promovido pelo Cluster Têxtil:  Tecnologia 
e Moda, pretende estabelecer uma ação coletiva e estruturada, orientada às capacidades pré-competi-
tivas, que potenciem e valorizem resultados de I&D pelo reforço da transferência e do conhecimento 
científico e tecnológico para este setor. Este projeto aposta em quatro áreas estratégicas:

Indústria 4.0 e a Internet das Coisas (IoT) A estratégia passa pela integração sistemática da Indústria 4.0 na 
ITV nacional, através do desenvolvimento, utilização e otimização dos recursos tecnológicos interope-
rativos ao serviço da indústria e da produtividade, por forma a promover a competitividade.

Novas Estruturas Têxteis Complexas Desenvolvimento de novas estruturas têxteis complexas com base na 
incorporação de novos materiais. A estratégia passará por identificar iniciativas e resultados de I&D que 
estejam a ser trabalhadas a nível mundial, tais como novas formulações, novos materiais, novas con-
figurações complexas de estruturas têxteis (3D, auxéticas, memória de forma, etc.), novos processos 
de produção e novas combinações inteligentes de diferentes materiais e processos (por ex. integração 
de têxteis e têxteis inteligentes em compósitos termoendurecíveis e termoplásticos) e difundir esse 
conhecimento junto do tecido industrial português com vista a potenciar o espírito de I&D junto das 
empresas, valorizar os resultados gerados e criar novos modelos de negócio.

Multifuncionalização Potenciar a capacidade produtiva da ITV nacional através da aposta no desenvolvi-
mento de soluções (produtos finais) funcionalizadas de alto valor acrescentado, nomeadamente, inteli-
gentes (capazes de reagirem ativamente a estímulos) e customizadas que permitem diferentes usos em 
diferentes cenários, como adaptação a diversas situações sociais, condições climáticas, etc.

A expectativa é que que a transferência do conhecimento científico nesta área possa apoiar as empre-
sas a desenvolver produtos multifuncionais como fator diferenciador e melhoria do posicionamento 
estratégico do seu setor.

Sustentabilidade e Economia Circular Nesta área, a estratégia passa pelo desenvolvimento de uma ITV sus-
tentável (Social, Ecológica e Económica) através da criação de novos modelos de negócios baseados 
no aproveitamento e valorização dos resíduos têxteis, promovendo assim a cooperação com outros 
setores.

Com este projeto, pretende-se o acompanhamento do setor nas oportunidades emergentes que estão a 
surgir por toda a Europa no desenvolvimento de novos materiais e soluções através da valorização dos 
resíduos e subprodutos não apenas da Indústria Têxtil e do vestuário mas também de outras indústrias 
de outros setores como a do calçado, automóvel, cortiça, agricultura, floresta, entre outros, permitindo 
colocar no mercado novas e inovadoras soluções têxteis e simultaneamente otimizando a utilização de 
resíduos têxteis, minimização da utilização de produtos químicos e utilização de fibras de base biológi-
ca, com vista à promoção da economia circular e sustentabilidade do setor.
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sustentabilidade em Portugal que já vai na 11.ª edição que englobou, entre outras, a categoria “Inovação 
e Economia Circular”. Esta categoria distinguiu projetos/ideias que resultaram de processos de inova-
ção nas áreas da conceção de produto, dos processos de produção, modelos de consumo/distribuição, 
gestão de recursos (reutilização, reparação, renovação, refabrico e reciclagem), intrínsecas aos ciclos 
técnicos e biológicos do modelo industrial circular. Os projetos candidatos deveriam ainda evidenciar 
de forma clara a aplicação de conceitos de circularidade em todo o ciclo de vida do produto/serviço/
projeto/iniciativa e a sua aplicabilidade prática no mercado, com vantagens para o ambiente e para a 
economia, bem como a constituição de um ecossistema de inovação associado.

Desde 2008, a iniciativa já recebeu mais de 1200 candidaturas e distinguiu mais de 120 projetos, criando 
um movimento de desenvolvimento sustentável, mobilizando a sociedade civil, incluindo os jovens, e 
as empresas em torno da agenda da sustentabilidade.

A Fibrenamics Green é uma plataforma que visa a incorporação e valorização de resíduos provenientes 
de várias indústrias para o desenvolvimento de produtos inovadores de elevado valor acrescentado 
pela incorporação das componentes de design e marketing, e pelo estabelecimento de cadeias de valor 
associados a cada um destes produtos. Esta plataforma está a ser desenvolvida pela Plataforma In-
ternacional Fibrenamics da Universidade do Minho, em parceria com o Centro para a Valorização de 
Resíduos.

Esta plataforma pretende agregar num espaço comum os vários players de toda a cadeia de valor do 
processo de geração e valorização de resíduos, promovendo a transferência de conhecimento interdis-
ciplinar e multissetorial, estimulados pelo conhecimento científico e tecnológico.

A MOR Online é a 1ª plataforma eletrónica integrada no Mercado Organizado de Resíduos (MOR) em 
Portugal, que permite a transação e valorização de diversos tipos de resíduos: industriais, urbanos, de 
construção e demolição e outros fluxos. Possibilita aos seus clientes a comercialização de resíduos e 
otimização de custos por via de acesso garantido e privilegiado a um mercado de alta liquidez.

TexBoost – less Commodities more Specialities

O projeto TexBoost – less Commodities more Specialities é um projeto estruturante do Cluster Têxtil: 
Tecnologia e Moda, que tem o objetivo de englobar um conjunto de iniciativas de I&D de forte carácter 
coletivo e elevado efeito indutor e demonstrador, com o envolvimento central de empresas da fileira 
Têxtil e Vestuário, mas também de outros setores da economia complementares.

O consórcio de desenvolvimento do TexBoost, liderado pela empresa RIOPELE e sob a coordenação 
técnica do CITEVE, envolve um total de 43 entidades, das quais 23 são empresas industriais de toda a 
fileira têxtil e 15 são entidades não empresariais do sistema de I&I.

Tendo por base as áreas de I&D a intervencionar, este projeto foi estruturado em 5PPS (Produtos, Pro-
cessos e Serviços):

• PPS1 - Digitização e Desmaterialização
• PPS2 - Novos Materiais
• PPS3 - Novas Estruturas
• PPS4 - IE Textiles
• PPS5 - Economia Circular

De destacar o PPS5 que trata da sustentabilidade e economia circular, tendo como objetivo principal o 
desenvolvimento de estruturas têxteis sustentáveis, com eco-design e multifuncionalidade, com base 
na valorização de resíduos de outras indústrias, inserindo-se no novo paradigma da economia circular.

São ainda de referir outros projetos que promovem a cooperação entre setores de atividade:

O Green Project Awards Portugal é uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar a sociedade para o 
desenvolvimento sustentável e tem vindo a consolidar o seu papel de referência a nível nacional e en-
tre os países da lusofonia, criando à sua volta uma rede de parcerias que promove a cooperação entre 
vários setores da sociedade.

Trata-se de uma plataforma multissetorial, dedicada ao reconhecimento das boas práticas de gestão 
para o desenvolvimento sustentável e que distingue os projetos nacionais mais inovadores na área da 
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The Green Growth Knowledge Partnership (GGKP) é uma rede global de especialistas e organizações 
que visa promover a transição para uma economia verde inclusiva, disponibilizando conhecimentos, 
orientações, dados e ferramentas em áreas como a indústria e finanças. São disponibilizadas três pla-
taformas de conhecimento do GGKP - a Green Growth Knowledge Platform, a Green Industry Platform 
e a Green Finance Platform – que oferecem acesso rápido e fácil às últimas pesquisas, estudos de caso, 
kits de ferramentas, produtos de aprendizagem, princípios e protocolos para capacitar as organizações, 
designadamente PME para tomar decisões baseadas em evidências sobre como tornar verde as suas 
atividades. As plataformas oferecem tudo, desde avaliações em escala global até notas de orientação 
altamente especializadas. Os utilizadores podem navegar por setores, 193 páginas de países, regiões ou 
temas transversais, como emprego, mudança climática, economia circular e capital natural. É de salien-
tar a Green Industry Platform criada para disseminar o conceito de Green Industry sobre a promoção de 
processos industriais mais sustentáveis.

O Circle Lab é uma plataforma on-line para cidades, empresas e cidadãos explorarem, debaterem e 
implementarem modelos e estratégias circulares de negócios para enfrentarem desafios universais e 
locais. Ao digitalizar o conhecimento, abrir o acesso e incentivar a cocriação, o objetivo é partilhar as in-
formações e estimular a colaboração e a inovação entre indústrias. A economia circular tem o potencial 
de mudar o mundo, mas todos, sem exceção, têm um papel importante a desempenhar na atualidade 
- agora.

 

The Circulars é o principal programa de prémios de economia circular do mundo. Este prémio, que exis-
te desde 2015, oferece reconhecimento a indivíduos e organizações em todo o mundo que contribuíram 
de forma notável   para impulsionar a economia circular no setor privado, setor público e sociedade. Este 
programa tem como missão principal aumentar a compreensão global e a adoção da circularidade.

Nos últimos cinco anos, o programa The Circulars floresceu - superando todas as expectativas. The 
Circulars 2019 foram de longe o ano mais forte e diversificado, recebendo cerca de 450 inscrições de 45 
países, um aumento de 50% em relação ao programa de 2018.

Associação Smart Waste Portugal (ASWP) é uma Associação sem fins lucrativos, criada em 2015, que 
tem por objeto criar uma plataforma de âmbito nacional, que fomente o resíduo como um recurso, 
atuando em toda a cadeia de valor do Setor, promovendo a Investigação, o Desenvolvimento e a Inova-
ção, potenciando e incentivando a cooperação entre as diversas entidades, públicas e privadas, nacio-
nais e internacionais.

A ASWP pretende assim contribuir para a produção e divulgação de conhecimento no domínio da área 
dos resíduos e economia circular bem como dinamizar ações que valorizem a cooperação entre as enti-
dades com atuação nessas áreas.

De âmbito internacional, deixamos aqui alguns exemplos que poderão contribuir para promover a colabo-
ração e cooperação entre empresas de diferentes setores de atividade:

A European Circular Economy Stakeholder Platform é uma plataforma que se pretende ser uma rede 
abrangente de todas as atividades setoriais e que deve permitir o diálogo entre os diferentes stakehol-
ders, isto é, foi concebida para interagir e contribuir para acelerar a transição para a economia circular. 
Entre outros temas, disponibiliza uma seção de “Boas Práticas” que inclui práticas relevantes, proces-
sos inovadores e exemplos de “aprender com a experiência”. Todas as informações são fornecidas pelas 
próprias partes interessadas, que permanecem responsáveis   pela precisão e veracidade do conteúdo.
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A empresa tem apostado no tingimento natural de substratos têxteis. Atualmente, com o projeto PI-
CASSO, a sua investigação assenta na extração de compostos naturais, a partir de cogumelos e plantas, 
com base em processos ecoeficientes e de fácil implementação industrial, e a compatibilidade dos com-
postos extraídos com substratos têxteis. No âmbito deste projeto, a Tintex venceu o ‘Techtextil Inno-
vation Award 2019’, na categoria “Sustentabilidade”, graças ao desenvolvimento de um processo de 
tingimento sustentável inovador, que traz poupança de água e utilização de produtos naturais, como 
cogumelos, em vez de químicos.

A Vilartex, tem vindo a destacar-se como empresa pioneira no uso de algodão amigo do ambiente (BCI - 
Better Cotton Initiative) e produção de fio a partir de garrafas de plástico, usadas.

Em fevereiro de 2017, iniciou nova produção de malhas a partir da utilização de resíduos plásticos re-
colhidos no mar.  Fundada em 1978 tem vindo a adaptar-se aos novos condicionantes e preocupações 
ambientais, designadamente às novas tendências relacionadas com a “circularidade” dos materiais. É 
um exemplo de antecipação ao mercado por este tipo de materiais.

A NÄZ é uma marca portuguesa de moda sustentável. Usam tecidos de excedentes (devido a um erro 
na cor ou por pequenos defeitos que conseguimos contornar durante a produção) para fazer uma peça 
totalmente nova, bem como fibras ecológicas.

Iniciaram uma parceria com algumas empresas têxteis perto da Covilhã e começaram a desenvolver 
tecidos e malhas com fio reciclado. A NÄZ está constantemente à procura da melhor maneira de obter 
material local, cru e de qualidade, sem gerar mais impacto no meio ambiente, e que tem um impacto 
social positivo, inspirado no conceito de economia circular.

A Naturapura é uma empresa portuguesa dedicada a produção ecológica de têxteis em algodão 100% 
biológico para bebé.

Nascida em 1999, foi a primeira empresa têxtil portuguesa certificada com o rótulo ecológico Europeu 
(ECOLABEL). Ou seja, os produtos são fabricados sem recurso a produtos químicos desde a plantação 
do algodão até ao produto final, num processo que economiza, em média, 60% do consumo de água e 
30% do gasto de energia, em comparação com um produto feito 100% em algodão convencional.

A marca encontrou nos eco-têxteis uma forma de diferenciação e vantagem competitiva.

Hempact Organic Clothes é uma empresa de vestuário que se caracteriza pela utilização de materiais 100% 
ecológicos nas suas peças.

Privilegia a utilização de fibras naturais e outros materiais reciclados e recicláveis como o algodão orgâ-
nico, mas também cânhamo, corozo (produto 100% natural que é semelhante em consistência a uma 
resina dura) e PET (proveniente da reciclagem de garrafas de plástico).

Aposta num vestuário com durabilidade e qualidade.

APRESENTAÇÃO DE CASOS    
DE SUCESSO NA ITV

Já são vários os casos de sucesso na ITV nacional no percurso da economia circular. Algumas empresas, 
por inerência da sua própria atividade, já praticam a circularidade há muito tempo.

A Sasia, com um percurso pioneiro nas questões da sustentabilidade, dedica-se à reciclagem de desper-
dícios têxteis desde a sua fundação em 1952 e é considerada um exemplo de sucesso. A empresa impor-
ta, de vários países, resíduos têxteis de algodão ou fibras artificiais que desfibram e reciclam em ramas 
destinadas a segmentos de mercado muito diferentes, transformando por mês cerca de 900 toneladas 
em nova matéria-prima que será distribuída, em partes sensivelmente iguais, pela indústria nacional 
e pela Europa. Esta nova matéria-prima pode ser usadas na construção de pisos de autoestradas, no 
fabrico de algodão hidrófilo e colchões, ou como matéria-prima para as fiações.

Este é sem dúvida um exemplo em que a economia circular é a essência do funcionamento da empresa. 
No entanto, ao longo dos anos, várias são as empresas que têm apostado na economia circular, como 
modelo de negócio, por forma a se tornarem mais competitivas e que de seguida passamos a apresentar 
alguns casos de sucesso.

Âmbito Nacional

No site Portal eco.nomia (https://eco.nomia.pt/pt), podemos encontrar vários exemplos de boas práticas 
de economia circular de empresas do setor têxtil, como sejam:

A TINTEX fabrica tecidos com pelo menos 60% de uso de materiais mais sustentáveis, incluindo: celuló-
sicos regenerados, como Tencel / lyocell, feitos a partir de fontes provenientes de celulose num sistema 
de circuito fechado com o mínimo desperdício; Algodão orgânico, algodão BCI e Ecotec ® (economia 
circular); Linho naturalmente orgânico; Lãs orgânicas e Cortiça.

10
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De acordo com informação disponibilizada pelo BCSD Portugal (www.bcsdportugal.org), a indústria 
têxtil nacional tem sido pioneira na inovação para a sustentabilidade na produção de fibras ecológicas. 
Para além dos exemplos atrás referidos temos ainda as seguintes empresas:

A Filasa, empresa de fiação do Grupo Lasa, adotou em toda a produção, o uso da nova fibra Ecovero, da 
austríaca Lenzing, com selo Ecolabel. Trata-se de uma viscose que é obtida da madeira de plantações 
florestais sustentáveis certificadas pela FSC e a PEFC, e consome menos 50% de água e emite menos 
50% de gases do que a produção da viscose genérica. A Filasa foi também a primeira empresa portugue-
sa de fiação a utilizar algodão sustentável com o selo Better Cotton Initiative (BCI).

A Inovafil desenvolveu fios feitos a partir de matérias-primas como kapok, poliéster reciclado e algodão 
orgânico, em misturas com caxemira, lã e Tencel, produzido a partir de madeira. É também conhecida por 
fiar urtigas e cânhamo, cuja produção é mais amiga do ambiente, com os fios resultantes a poderem ser 
aplicados em vestuário, nomeadamente para desporto, com propriedades dermatológicas antialérgicas.

Para finalizar há ainda que referir:

A Valérius aposta na aplicação dos princípios da economia circular com o projeto Valérius 360. Este pro-
jeto consiste na fiação de algodão reciclado a partir de desperdícios da indústria têxtil e do vestuário e 
de roupas, novas ou usadas, reintroduzidas no processo de fabrico.

Como se pode constatar já são várias as empresas que promovem projetos integrando os princípios da 
circularidade.

Âmbito Internacional 

Por outro lado, podemos também encontrar vários exemplos de empresas internacionais com produtos 
inseridos na economia circular como é o caso do site eco.nomia.pt:

A Pure Waste é uma marca de roupa feita na Finlândia a partir de desperdício têxtil de fábricas de confeção 
tradicionais. O desperdício é separado por cores e processado de novo em fio, permitindo confecionar 
novas peças de roupa sem recorrer a tintas, sem usar matéria prima adicional (algodão) evitando tam-
bém o uso de água (são precisos 11 000 litros de água para produzir 1 kg de algodão).

A Renewal Workshop dedica-se à recuperação, reuso e reciclagem de peças de vestuário usados. Assim, 
associou-se a outras empresas de vestuário recolhendo os artigos danificados ou devolvidos das suas 
marcas que, após reparação e limpeza, são revendidos com desconto diretamente no seu site. Trata-se 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral das Atividades Económicas, no guia 
“Indústria Têxtil e Vestuário – Sinopse 2018, encontramos, como exemplos de boas práticas nas áreas 
da economia circular, da sustentabilidade e da capacidade inovadora da ITV nacional, seis empresas, 
que participaram na Première Vision, Paris:

A Somelos Tecidos, produz um tecido sustentável e biodegradável, que combina algodão com fibra de 
viscose, extraído do caule da rosa, que lhe dá um toque macio, sedoso e brilhante e tem propriedades 
aromáticas.

A Sedacor, foi convidada para a Première Vision, onde apresentou o cork-a-tex yarn, um fio revestido 
com aditivos de cortiça, que pode ser aplicado em tecidos ou malhas para vestuário ou têxteis-lar e que 
foi desenvolvido em parceria com a Têxteis Penedo.

A Re.born é o novo produto da Penteadora, que utiliza os desperdícios têxteis das três empresas do gru-
po, criando um tecido cardado feito com, pelo menos, 50% de resíduos de lã.

Produz tecidos para fatos e casacos, artigos de proteção individual, como tecidos antifogo e outros, 
nomeadamente para os bombeiros.

Tenowa é a nova marca verde da Riopele, que produz tecidos funcionais e inovadores a partir de ma-
térias-primas recicladas e incorporando ingredientes extraídos de resíduos agroalimentares para lhes 
conceder funcionalidades como a neutralização de odores ou antinódoas.

A diminuição do consumo de água no processo produtivo constitui uma das preocupações da Riopele, 
que está também a investir na instalação de painéis fotovoltaicos e em máquinas novas e mais eficientes.

A Lemar, empresa de tecidos de Guimarães, apresentou a sua primeira coleção desenvolvida com fios 
Seaqual, produzida a partir de plástico recolhido dos oceanos. A empresa transforma os fios em pano, 
que tinge e estampa.

A empresa tem também uma linha com fios feitos a partir de desperdícios de plástico, mas recolhidos 
em terra.

A LMA usa a fibra Seaqual (poliéster reciclado de garrafas de plástico recolhidos no Mediterrâneo) na 
produção de malhas, designadamente para a marca de banho francesa Frescobol.

LMA é uma empresa especializada no fabrico de tecidos para as grandes marcas de desporto e outdoor.
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A Mud Jeans é uma empresa holandesa que funciona de acordo com os princípios da economia circular, 
focada no fecho do ciclo na produção e uso de calças de ganga.

As calças de ganga são desenhadas para reutilização e reciclagem e é possível estabelecer um contrato 
com a empresa de forma a alugar calças, pagando uma taxa mensal pelo produto. Nesse período qualquer 
arranjo ou reparação é garantida pela empresa que continua a ser a proprietária das matérias-primas.

O cliente pode, quando pretender um outro modelo, devolver ou trocar as calças que depois serão ava-
liadas, recuperadas/reparadas e, não sendo possível a sua reutilização, encaminhadas para processos 
de reciclagem e recuperação de algodão.

Atualmente 80% dos clientes que utilizam o aluguer das calças continuam o seu contrato após o primei-
ro período de aluguer.

A Patagonia é uma marca californiana de roupas desportivas. Esta marca passou a ser globalmente re-
conhecida no âmbito da economia circular a partir de uma campanha publicitária na Black Friday de 
2011, no The New York Times, que alertava os clientes para não comprarem um dos casacos Patagonia 
mais vendidos e reconhecidos. A mensagem seguinte aconselhava os consumidores a refletirem acerca 
dos seus hábitos de consumo, incentivando-os a comprar apenas o necessário e a reparar os produtos 
quando danificados ou sua venda/doação para reutilização ou reciclagem.

Assim, a aposta desta empresa, através de cooperações com diferentes parceiros ao longo do ciclo de 
vida do produto, passa pela:

• produção de produtos robustos, que prolongue o período de vida útil, utilizando o mínimo de 
matérias-primas (preferindo materiais reciclados e recicláveis);

• recuperação e reutilização dos produtos (disponibilizando guias de reparação online, grátis, de 
forma a permitir que os próprios consumidores possam arranjar os seus equipamentos);

• dinamização de iniciativas de retoma, reuso e troca de produtos Patagonia, entre utilizadores;
• disponibilização de programas de recolha de roupa em “final de ciclo” para reciclagem (desde 

2005 indicam terem recolhido mais de 45 toneladas de roupas das quais 34 toneladas de roupas 
novas foram produzidas).

Esta é mais uma das muitas empresas que tem sido apontada como um modelo de negócio circular de 
sucesso numa economia circular.

 

A Looptworks, fundada em Portland nos EUA, propõe-se contribuir para a erradicação do desperdício no 
processo de fabricação têxtil, utilizando materiais em excesso de outras indústrias para criar os seus 
produtos. Ou seja, utilizam apenas o que já existe, transformando-os em produtos novos e úteis.

A sua estratégia passa principalmente pelo upcycling de têxteis na produção de produtos premium, 
sustentáveis, ecológicos e de edição limitada.

Como exemplo, num dos seus projetos, em colaboração com a Southwest Airlines, a empresa conse-

de um novo modelo de negócio circular que nasce no fornecimento de itens danificados pelas empresas 
parceiras. Quando um cliente compra uma destas peças de roupa reparada, com etiqueta da marca da 
empresa original e uma etiqueta da Renewal Workshop, o parceiro de negócios que inicialmente forne-
ceu a peça recebe uma parcela do montante da venda.

A Dutch aWEARness é uma empresa Holandesa que tem vindo a apostar na criação e desenvolvimento de 
roupa de trabalho (desde fatos, vestuário de trabalho para engenheiros, para trabalhadores da constru-
ção, administradores e funcionários de ambulância) “desenhadas para a reutilização e eliminação do 
desperdício”.

Este modelo de negócio passa por alugar as roupas aos clientes que pagam pelo seu desempenho ao 
longo do tempo, mas com a empresa a manter a posse dos materiais. Esta linha “Infinity” é assim dese-
nhada para ser reutilizada e, quando já não for viável, para ser 100% reciclável.

Estamos perante um sistema track-and-trace “The Circular Content Management System (CCMS)” que 
permite seguir e acompanhar todos os parceiros no fecho do ciclo das roupas. As matérias-primas e os 
produtos possuem um código de barras único que permite o seu acompanhamento em cada fase do seu 
ciclo de vida. O vestuário é reutilizado e, quando tal já não é possível, será dividido em fibras e trans-
formado num novo fio pronto para ser usado numa nova peça. Este método economiza cerca de 50% de 
água, 20% de CO2 e virtualmente elimina o desperdício.

A estratégia da empresa passa assim pela gestão de uma cadeia de valor “circular” através de várias par-
cerias. Por outro lado, esta empresa tem também uma parceria com uma Universidade que tem vindo a 
desenvolver a utilização de uma determinada espécie de relva, como matéria-prima, que entre outras 
utilizações, poderá ser usada para fazer têxteis totalmente recicláveis.

Esta empresa tem vindo a ser considerada um exemplo na indústria têxtil, mostrando que é possível e 
viável cooperar e partilhar lucros numa economia circular.

A Vigga é uma marca de roupa dinamarquesa, para crianças até aos 2 anos de idade, que garante que 
você tenha sempre as roupas do tamanho certo para seus filhos.

Esta empresa disponibiliza ao consumidor um pacote de 20 peças de roupa variadas, 100% recicláveis, 
mediante um determinado preço mensal. Cada peça pode ser trocada, a qualquer altura, por uma peça 
de maior tamanho ou, caso se estrague, pode ser substituída por outra, sem qualquer encargo adicional.

As peças que são trocadas por questões de tamanho são avaliadas, lavadas e colocadas de novo em cir-
culação para novos consumidores. As peças deterioradas são enviadas para a fábrica, que as transforma 
de novo em fio para produção de novas peças.

Isto é, as roupas são recicladas através de um sistema circular, onde cada peça de roupa é usada várias 
vezes, garantindo um baixo impacte ambiental.

Trata-se de um modelo de negócio, que combina product-to-service, extensão de ciclo de vida e recicla-
gem, e que permitiu reduzir a sua pegada material em 70% relativamente a outras opções.
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guiu recuperar mais de 80.000 capas de couro de assentos, transformando-as em sacos, bolas de fute-
bol e acessórios desportivos. Só este projeto equivaleu à conservação de cerca de 4.000 litros de água e 
à redução de 72% das emissões de CO2 associadas à produção com couro virgem.

Trata-se de mais um caso de sucesso em que a empresa recolhe, classifica e limpa os materiais, proje-
tando e desenvolvendo novos produtos “circulares” economicamente viáveis.

A I:Collect (I:CO) é uma empresa alemã que desenvolveu um sistema de recolha para reutilização e reci-
clagem de vestuário, calçado e têxteis pretendendo contribuir para fechar o ciclo na indústria têxtil.

A empresa coopera com várias marcas internacionais, estabelecendo com os seus parceiros locais de 
recolha, onde as pessoas podem colocar roupas que já não utilizam, independentemente do seu estado. 
Posteriormente é feita a recolha, transporte, triagem e processamento desses têxteis e calçado. A tria-
gem determinará a opção pela reutilização (cerca de 60% dos casos), upcycling (sempre que possível), 
reciclagem (por exemplo para serem usados como isolamento na indústria automóvel ou de constru-
ção), ou pelo aproveitamento para energia.

A ação desta empresa prende-se assim com desenvolvimento de uma cadeia de valor no vestuário e 
calçado que depois de usado é para deitar fora, aproveitando o seu valor económico e diminuindo o seu 
fim de vida precoce em aterros.

Para finalizar, deixamos aqui um exemplo de referência na cadeia de valor da ITV em 2019 que consta 
da European Circular Economy Stakeholder Platform e é finalista no programa The Circulars:

DyeCoo Textile Systems

Trata-se do primeiro fornecedor comercial do mundo de tecnologia de tingimento isento de água e pro-
dutos químicos no processamento de têxteis. O revolucionário processo de tingimento à base de CO2 
torna o tingimento têxtil limpo, sustentável, eficiente e rentável. 

A necessidade de água e produtos químicos de processamento no processo de tingimento é eliminada 
através do uso de CO2. O CO2 é limpo e 95% é reciclado na máquina para reutilização. As máquinas de 
tingimento de CO2 estão disponíveis para tecidos de poliéster e tingimento de fios. Em breve, a tecnolo-
gia estará disponível para aplicações de nylon e elásticas adicionais.

Acreditam que a tecnologia baseada em CO2 pode substituir o tingimento à base de água em todo o 
mundo. O impacte de uma máquina de tingimento DyeCoo é uma economia de 32 milhões de litros de 
água e 160.000 kg de produtos químicos de processamento por ano.

Estes são alguns exemplos que nos fazem acreditar que a economia circular é uma realidade e que deve 
guiar as decisões que tomamos por forma a garantirmos a sustentabilidade do nosso planeta.
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e dos desperdícios para produção de fios.  Também os casos de inovação já praticados por empresas 
do setor mostram que a ITV pode ser circular e ainda melhorar a rendibilidade. Contudo, é necessário 
avançar para novos patamares que permitam aumentar o nível de reutilização de recursos utilizados, 
de montante a jusante dos processos, assegurando níveis de circularização superiores aos que existem 
atualmente.  

Assim, com gradualismo adequado, promover os princípios da economia circular está ao alcance das 
empresas do setor e as tecnologias digitais podem dar uma ajuda fundamental dado que permitem, 
designadamente:

1. incorporar procedimentos mais eficientes de sustentabilidade ambiental; 
2. lançar novos produtos sustentáveis;
3. elevar níveis de qualidade;
4. explorar novas fórmulas de rentabilidade para a oferta. 

Finalmente, cumpre referir que após vários estudos científicos sobre a sustentabilidade dos recursos 
naturais, a Comissão Europeia defende que: “Para atingirmos as metas climáticas e ambientais da UE 
é necessária uma nova política industrial, baseada na economia circular.”, sendo que também defende 
um  novo plano de ação mais exigente que deverá concentrar  esforços de mudança nos setores inten-
sivos na utilização de recursos, designadamente nos têxteis.

Face ao exposto, podemos concluir que o setor têxtil apresenta grande potencial de circularidade e que 
efetivamente a ITV pode e deve ser circular por forma a contribuir positivamente para acelerar a transi-
ção e a mudança de paradigma.

NOTA FINAL

Para finalizar e após várias exposições sobre o tema da economia circular resta-nos dar resposta à per-
gunta: “Pode a ITV ser Circular?”. 

Atendendo a toda a informação e aos vários exemplos apresentados ao longo deste livro constata-se 
uma mudança na forma de atuação de muitas empresas e instituições em Portugal na transição para 
uma economia mais circular.

Dado que a indústria nacional, designadamente a ITV, tem uma forte dependência de combustíveis 
fósseis e de recursos externos, não apenas em termos energéticos, mas também em termos de matérias-
-primas, promover a investigação e inovação e em áreas que impactem diretamente na circularidade 
deste setor trará um potencial acrescido de eficiência, produtividade e, consequentemente, de compe-
titividade.

Para alicerçar a transição as empresas têm de apostar na investigação e inovação e desenvolver novas 
competências e conhecimento que incentivem, de forma sistémica e alargada, a resiliência e competiti-
vidade. O design circular é um elemento fundamental dado que obriga a pensar nos dois ciclos, técnico 
e biológico, para que no fim de uso os materiais possam retornar aos seus ciclos para conseguirmos 
manter o valor dos recursos em circulação para as gerações futuras.

Assim, o caminho passa pela aposta no design de novos produtos, processos e serviços, nomeadamen-
te de produtos mais duráveis e suscetíveis de reparação, reutilização, remanufatura e por último de 
reciclagem, processos de simbiose industrial e de serviços orientados para uma economia de partilha. 

Naturalmente, o caminho referido requer investimento adequado nos processos (conceção, produção, 
logística, marketing, …) e preparação técnica para promover alterações estruturais e desenvolver novas 
capacidades de oferta que respeitem os princípios da economia circular e da rendibilidade, essenciais 
para sustentar os negócios. 

A digitalização de processos relacionada com a “Indústria 4.0” veio trazer novas condições para o de-
senvolvimento da indústria transformadora (têxtil incluída) que favorecem os princípios da economia 
circular porque permitem racionalizar a utilização de recursos (naturais, técnicos e humanos) e enfren-
tar os novos desafios da inovação pela reutilização dos recursos. Na ITV já existem práticas consolida-
das de reaproveitamento de recursos, designadamente da água, vapor, …  para a produção de energia 
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