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Princípios definidos pelo 7º PAA 2014-2020
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7.º PROGRAMA DE AÇÃO PARA O AMBIENTE DA UE 2014 – 2020 

Princípios baseados na proposta em discussão, que adopta os objetivos do Roteiro para a Eficiência de Recursos,

confirmados também recentemente também pela Raw Materials Initiative:

• Encarar os resíduos como um Recurso

• Reduzir a produção de resíduos per capita em termos absolutos

• Suprimir gradualmente a deposição em aterros, erradicando a deposição de materiais recicláveis ou valorizáveis

material ou energeticamente

• Limitar a valorização energética aos materiais não recicláveis

• Assegurar uma reciclagem de alta qualidade

• Desenvolver mercados para as matérias-primas secundárias

• Consolidação do princípio da participação e responsabilidade acrescida e partilhada de todos os "elos” da cadeia

associada à gestão de resíduos;



Pacote Economia Circular

Pacote Economia Circular. O que é?

A Comissão Europeia propôs um pacote legislativo 

ambicioso na área dos materiais e resíduos que visa 

estimular a transição da Europa para um modelo 

económico tendencialmente circular que irá aumentar 

a competitividade, promover o crescimento económico 

e criar novos postos de trabalho. 

O Pacote Economia Circular inclui vários instrumentos 

estratégicos e legislativos:

• Comunicação Fechar o ciclo – plano de ação da 

EU para a economia circular

• Proposta de Diretiva Resíduos

• Proposta de Diretiva Resíduos de Embalagem

• Proposta de Diretiva Aterro

• Proposta de Diretiva sobre REEE, VFV, P&A
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Plano de Ação para a Economia Circular

Comunicação Fechar o ciclo – Plano de Ação para 
a Economia Circular

Constitui o documento base estratégico que estabelece 
a visão e a implementação da agenda para a Economia 
Circular

A Comunicação contém um conjunto de ações 
propostas com o objetivo de “fechar o ciclo”, que serão 
aplicadas a todo o ciclo de vida dos produtos:

• Produção (ecodesign e clean production)

• Consumo;

• Gestão dos resíduos;

• Mercado das matérias-primas secundárias.

A Comunicação define ainda 5 domínios prioritários:

• Plásticos

• Desperdício Alimentar

• Matérias-primas essenciais

• Resíduos de Construção e Demolição

• Biomassa e produtos de base biológica
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Medidas do Plano de Ação Fechar o Ciclo
Fonte: 3DRIVERS, com base em COM(2015) 614 finaL

Gestão de Resíduos

• Reforçar a aplicação do princípio da hierarquia dos resíduos

• Estabelecer metas ambiciosas de reciclagem e redução da deposição 

em aterro

• Melhorar as condições de transparência e de eficácia em termos de 

custos

• Garantir estatísticas comparáveis

• Combate às transferências ilegais de resíduos

• Promover a certificação voluntária de instalações de tratamento de 

resíduos

• Avaliar o papel do WtE

Mercado das matérias-primas secundárias

• Elaboração de normas de qualidade à escalada da UE

• Harmonização dos critérios de desclassificação e do regulamento da 

UE relativo a adubos

• Promover a reutilização de águas residuais tratadas

• Facilitar as formalidades transfronteiriças para transferência de 

matérias-primas secundárias

• Promover junto das autoridades nacionais a procura destas MP 

secundárias através das compras publicas verdes



Revisão Diretivas Europeias

Panorama Atual - Europa

Proposta de Diretiva Resíduos de Embalagem

• Até 2025, devem ser preparados para reutilização e 

reciclagem pelo menos 65%, em peso, de todos os 

resíduos de embalagem (55% para plástico, 60% 

madeira, 75% para metais, vidro e papel cartão)

• Até 2030, o valor global deverá aumentar para 70% 

(75% madeira, 85% para metais, vidro e papel 

cartão)

• Introduz requisitos de eficiência nos processos de 

triagem e reciclagem para contabilização para efeito 

de metas

Proposta de Diretiva Resíduos e Diretiva Aterro

• Harmonização de definições e métodos de cálculo;

• Aumento das metas de preparação para reutilização 

e reciclagem para 60% até 2020 e 65% até 2030;

• Restrição da deposição de RU em aterros em 10% 

até 2030

• Introduz requisitos de eficiência nos processos de 

triagem e reciclagem

• Harmonização e simplificação do estatuto de fim de 

resíduo e de subproduto

• Introduz medidas de prevenção, especialmente de 

resíduos alimentares
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Plano de Ação para Economia Circular

Plano de Ação do Ministério do Ambiente

Publicado no final do ano 2017 é o resultado de um ano 

de trabalho entre representantes dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Ministério da 

Economia, do Ministério do Ambiente, e do Ministério 

da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural.

Define 7 Ações prioritárias:

• Reutilizar e comunicar uma responsabilidade 

alargada do produtor

• Incentivar o mercado à produção, uso e 

consumo consciente, circular

• Conhecer, aprender, comunicar: educar para a 

economia circular

• Alimentar sem sobrar: combate ao desperdício

• Nova vida aos resíduos

• Regenerar recursos: água e nutrientes

• Investigação e inovação em economia circular
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Plano de Ação para Economia Circular

Plano de Ação do Ministério do Ambiente

Governação com representação dos interlocutores dos 

diversos níveis de interesse.

Programas de suporte financeiro focados na promoção 

da economia circular e na operacionalização das Ações 

prioritárias.
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ECONOMIA CIRCULAR 
DO CONCEITO À APLICAÇÃO PRÁTICA



O Modelo Linear
Fonte: 3DRIVERS, com base em Agência Europeia do 

Ambiente

Do modelo linear ao modelo circular

Economia Circular



Definição do Conceito

Economia Circular

Economia Circular

A economia circular pode 

ser entendida como o 

modelo económico que 

procura preservar o valor 

acrescentado dos produtos 

o máximo de tempo 

possível, minimizando a 

produção de resíduos e, 

quando estes são 

inevitáveis, procura 

devolver os recursos aos 

processos produtivos para 

a criação de valor.

Fonte: 3DRIVERS, Contributos para uma 

Estratégia para o Uso Eficiente dos Recursos

Fonte: Agência Europeia do Ambiente



Ciclos Internos da Economia Circular



Atividades a azul: dadores de recursos | Atividades a vermelho: recetores de recursos

Ligações: Verde escuro: Biomassa | Vermelho: gases, vapor e eletricidade | Cinza: lamas e 
minerais | Preto: químicos | Verde claro: recicláveis | Azul: água 

Tamanho do núcleo representa o número de interações em que a atividade participa como 
dadora ou recetora

Rede de potenciais sinergias associadas ao EPR

Fonte: 3Drivers, para CM Chamusca

Projeto EPR.COLAB

Promoção da Economia Circular



Projeto SymbiOPOrto

Promoção da Economia Circular

Promover as simbioses industriais entre as 

empresas da região através da implementação de 

uma plataforma informática que inclui uma base 

de dados das empresas da AMP e respetivos 

fluxos mássicos, um portal web para os 

utilizadores poderem ‘descobrir’ 

oportunidades de simbioses, e uma API que 

estabelece a interface entre base de dados e o 

portal.

SymbiOPOrto – Plataforma para a 

Promoção de Simbioses na Área 

Metropolitana do Porto



Projeto Sinergias Circulares

Promoção da Economia Circular



Projeto Roteiro Porto Circular

Promoção da Economia Circular

Projeto que tem como objetivo 

estabelecer uma Visão e um Roteiro 

de ações prioritárias para 

transformar o Porto numa cidade 

mais circular.

PORTO CIRCULAR

54% da população mundial vive em cidades 
(70% até 2050)

Cidades representam 80% do consumo 
mundial de materiais e energia

75% das emissões de CO2

Cidades são espaço decisivo na transição 

para uma Economia Circular



Projetos Fluxos específicos

Promoção da Economia Circular

Projetos de definição estratégica 

e licenciamento de Entidades 

Gestoras de fluxos específicos.

- Modelo de gestão operacional

- Modelo financeiro

- Cálculo de Ecovalor



Projetos Fluxos específicos

Promoção da Economia Circular

Projeto tem como objetivo calcular a 

duração do ciclo de vida das embalagens, 

desde a colocação no mercado até ao 

retomador.

- Tempo de vida

- Por cada etapa do ciclo de vida

- Por tipologia de material

Visa estimar o cut-off da responsabilidade 

efetiva pela gestão das embalagens.



COMENTÁRIOS FINAIS



Comentários Finais

1. Apesar do estado de evolução, Portugal e a Europa num todo 
estão numa etapa de transição

2. Economia Circular é hoje o princípio basilar da revisão da 
política de resíduos na Europa e Portugal, encerrando em si vários 
outros princípios (prevenção, reutilização, reparação, logística 
reversa, simbiose industrial, entre outros)

3. O Brasil pode complementar a sua política atual com estes 
princípios, trazendo abordagens inovadoras para a gestão de 
resíduos urbanos e setoriais.
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