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Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

O potencial da economia circular

• Conceito estratégico que assenta na redução, 

reutilização, recuperação e reciclagem de 

materiais (incluindo água) e energia e que se 

traduz na minimização da extração de recursos, 

maximização da reutilização e aumento da 

eficiência (ecoeficiência).

• Visa o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços economicamente viáveis e 

ecologicamente eficientes.

• Ciclos idealmente perpétuos de reconversão a 

montante e a jusante.

• Pode implicar alterações aos modelos de 

negócio (transição de modelos lineares para 

modelos circulares).

• Requer o envolvimento de todos os 

departamentos.
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O potencial da economia circular

Modelos circulares 
evitam perdas de 
valor e aumentam a 
receita fechando o 
ciclo mais curto, 
considerando o valor 
acumulado ao longo 
da cadeia de valor
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Os modelos lineares não podem durar: megatendências favorecem a economia circular

Os recursos de 
materiais são finitos, 
os recursos circulares 
são infinitos

A regulação promove 
a economia circular

A tecnologia torna 
a subutilização e o 

desperdício 
obsoletos

O comportamento 
do consumidor 

incentiva o design 
circular

Economia Circular
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Metodologia e ferramentas de análise de ciclo de vida

Emissões 
Atmosféricas 
(GEE, NOx, SOx, …)

Consumo de 
Matérias-Primas

Efluentes
(CQO, nitratos, metais…)

Consumo de Energia

Resíduos

Produção Uso Fim de VidaTransporteTransporte

• Uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) corresponde à compilação e avaliação de inputs, outputs e impactes potenciais ao 

nível ambiental de um determinado produto ao longo do seu ciclo de vida.

• Normas da série ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025 e outros standards, como a PEF (Product Environmental Footprint 

Guide) ou as PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules Guidelines), ou outros associados a esquemas e 

programas de EPD (Environmental Product Declaration) existentes . 

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

Os standards descrevem as 

opções para o 

desenvolvimento de uma 

análise de ciclo de vida, 

sendo a sua utilização a 

garantia de credibilidade do 

estudo. 
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Resumo do projeto
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Objetivos e resultados

Fase Objetivos Atividades principais

Gestão de Projeto e 
Disseminação de 
Resultados

• Assegurar o acompanhamento e gestão de 
projeto, bem como a disseminação de 
ressultados pelos associados da AIMMP

• Gestão de Projeto
• Disseminação de resultados

1
Avaliação de Ciclo 
de Vida dos 
produtos

• Realizar uma Avaliação de Ciclo de Vida 
de 10 produtos 
(1 de cada uma das 10 empresas 
participantes), que permita determinar o 
desempenho ambiental do produto, 
suportado num Software de ACV

• Arranque e recolha de informação
• Modelação do ciclo de vida
• Cálculo da pegada de carbono e outros impactes ambientais 
• Análise de resultados
• Elaboração de relatório

2
Sistemas de 
Controlo de 
Gestão

• Definir sistemas de controlo de gestão 
tendo em vista a prevenção e valorização 
de resíduos rumo a uma empresa mais 
circular

• Definição de sistema / regras para Classificação de Desperdícios (resíduo 
vs. produtos secundários), de forma a permitir que as empresas 
participantes monitorizem estes indicadores

• Definição de modelo circular, incluindo a identificação de melhorias 
identificadas com vista à maior circularidade do produto analisado.

3
Plano de Ação de 
Circularidade

• Identificar e caracterizar, para 5 das 
empresas participantes, ações a 
implementar com vista à promoção da 
circularidade

• Análise de benchmark para identificação de melhores práticas em 
produtos ou entidades de referência em economia circular

• Realização de workshops / sessões de trabalho 
• Identificar ações com vista à promoção da circularidade dos produtos 

analisados

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas



As iniciativas de referência no setor da economia circular
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Circular Economy 100 

• Iniciativa da Ellen McArthur Foundation

• Programa de inovação pré-competitiva estabelecido 
para possibilitar que organizações desenvolvam novas 
oportunidades e alcancem mais rapidamente as suas 
ambições na economia circular. 

• Reúne grandes empresas, governos e cidades, 
instituições académicas, startups inovadoras e 
organizações afiliadas numa plataforma  
multistakeholder única

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

• Workshops de Aceleração CE100
• Projetos colaborativos (Co.Projects)
• Capacitação
• Networking

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100/member-groups
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100/member-groups


Exemplos práticos

8Economia Circular na fileira da Madeira e do Mobiliário | 1 de junho de 2021

Ahrend

Empresa líder internacional na área do mobiliário de 
escritório 

• Equipamentos modulares, desmontáveis, promovendo a 
reutilização

• Facilidade de reparação, substituição, modificações

• Longa vida útil dos equipamentos

• Product-as-a-service

• Energia 100% renovável –
neutralidade carbónica

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

Ver mais em: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-
studies/bringing-office-furniture-full-circle



Exemplos práticos
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IKEA

Empresa líder internacional na produção de mobiliário 

• Incentivo à reparação, reutilização, revenda e 
reciclagem dos seus produtos

• Compromisso de serem 100% circular e “climate 
positive” até 2030

• Design circular por forma a gerar o menor desperdício

• Aumento da vida útil

• Reaproveitamento de subprodutos para produção de 
energia

• Recurso a fontes certificadas

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

Ver mais em:
https://about.ikea.com/en/sustainability/a-world-without-waste

In a circular world, recycled plastic and 
wood become new IKEA products.



Exemplos práticos
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CHEP (Brambles)  

Empresa líder internacional na produção de paletes

• Modelo de partilha e reutilização de paletes e outras
plataformas

• “Zero Waste World” – programa inovador para criar
cadeias de valor mais inteligentes e sustentáveis

• Facilidade de reparação, substituição, modificações

• Product-as-a-service

• Aumento da vida útil de paletes

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

Ver mais em: 
https://www.chep.com/us/en/consumer-goods/sustainability



Exemplos práticos
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Tarkett

Empresa internacional na produção de flooring

• Design circular

• Metodologia Cradle to Cradle®

• Certificações C2C (Cradle to Cradle)

• Reutilização de vários resíduos para os pavimentos

• Programa de reciclagem ReStart ®

• Uso de 30% de conteúdo reciclado na produção até 2030

• Redução de emissões em 30% até 2030, 
comparativamente a 2020

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

Ver mais em:
https://professionals.tarkett.co.uk/en_GB/node/cradle-to-cradle-methodology-
circular-economy-10626

ReStart ®

Cradle to Cradle®



Exemplos práticos
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Green Furniture Concept

Empresa internacional na produção de mobiliário de 
espaços públicos interiores

• Colaboração com arquitetos, designers, gestores e 
clientes

• Design circular

• Recurso a matérias primas certificadas

• Programa de replantação de árvores por cada produto
vendido

• Substituição do uso de plástico virgem por plástico
reciclado ocean-based

• Garantias extensas

• “Furniture-as-a-service”

• Facilidade de reparação, substituição, introdução de 
modificações

Enquadramento Iniciativas de economia 
circular

Exemplos de boas 
práticas

Ver mais em:
https://greenfc.com/
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