
 

 

Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na Região Centro 

Lista de ações propostas 

Entidade Ações Tipologia de ação 

ACIFF 
Promoção de ações de sensibilização ambiental: colóquio sobre alterações climáticas e o 
mar 

Sensibilização e envolvimento 
social 

ACIFF 
Campanha "Fora o plástico": Substituição do plástico por materiais reutilizáveis no 
Comércio e Restauração da Figueira da Foz 

Sensibilização e envolvimento 
social 

ACIFF 

Promoção de ações focadas no lixo marinho e sua reutilização: (i) Ação de limpeza nas 
praias da Figueira da Foz com o envolvimento da comunidade e dos empresários; (ii) ação 
de formação de reutilização do lixo marinho para decoração de montras; (iii) concurso de 
montras com reutilização do lixo recolhido. 

Capacitação para a EC 

AD ELO 
Identificar empresas, instituições e projetos do Território da Bairrada e Mondego com 
exemplos de boas práticas de implementação dos princípios da Economia Circular e 
sustentabilidade dos recursos; 

Produção de conhecimento 

AD ELO 
Integrar o Território da Bairrada e Mondego numa rede transnacional de boas práticas de 
valorização da Economia Circular; 

Produção de conhecimento 

AD ELO  Promoção e valorização da produção e uso das energias renováveis no território. Uso eficiente dos recursos 

AEBB 
Promover projetos de maior simbiose entre a economia circular e a valorização de 
recursos endógenos e de culturas locais através de: (i) Realização de reuniões com 
instituições locais, (ii) Nº de propostas de projeto. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

AEBB 
Promover a translação de conhecimento para as empresas através da realização de 
seminários/workshops; 

Capacitação para a EC 

AEBB 
Fazer a promoção de processos coletivos de capacitação, demonstração e sensibilização de 
práticas de economia circular através da divulgação de ações de capacitação, 
demonstração e sensibilização de práticas de economia circular, promovidos por terceiros 

Capacitação para a EC 

AECOPS 
Conceber, divulgar e realizar ações de formação na gestão dos Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD) na região Centro durante o ano de 2020. 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

AECOPS 
Elaborar um caderno de boas práticas na gestão dos Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD); 

Capacitação para a EC 

AECOPS 
Divulgar e disponibilizar uma linha de apoio gratuito à gestão dos Resíduos de Construção 
e Demolição (RCD) a funcionar durante os três últimos trimestres de 2020,  para as 
empresas associadas da região Centro; 

Capacitação para a EC 

AENEBEIRA 
Promover projetos de maior simbiose entre a economia circular e a valorização de 
recursos endógenos e de culturas locais. Implementação do projeto Trancoso + 
Sustentável. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

AeneBEIRA Promover processos de mudança organizacional; Capacitação para a EC 

AeneBEIRA 
Promover processos coletivos de capacitação, demonstração e sensibilização de práticas 
de economia circular; 

Capacitação para a EC 

Águas do Centro Litoral, 
S.A. 

ETAR do Choupal - Recuperação e Remodelação do sistema de Cogeração a partir do 
biogás, com inclusão de recuperação de energia térmica para aquecimento das Lamas; 

Bioeconomia circular 

Águas do Centro Litoral, 
S.A. 

Produção de água para reutilização (ApR). Uso eficiente dos recursos 

Águas do Centro Litoral, 
S.A. 

Manutenção da qualidade das lamas resultantes do tratamento da água residual nas ETAR 
da AdCL; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

AIRC Compras públicas ecológicas; Compras circulares 

AIRC Otimização e desmaterialização de todo o processo comercial; 
Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 

AIRC Otimização na desmaterialização das folhas de papel nos diversos departamentos da AIRC. 
Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 

AIRO 

Promoção de ações internas: (i) Utilização em todos os eventos e ações promovidas de 
utensílios reutilizáveis ou recicláveis; (ii) Redução da pegada ecológica privilegiando ações 
online, webinars e e-learning e b-learing; (iii) Reciclagem integral dos desperdícios e 
direcionamento dos mesmos para empresas que criem novos produtos/materiais. 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

AIRO 

Promoção de ações de estímulo: (i) Continuação de concursos de ideias e negócios 
assentes na criação de novos produtos com os princípios inerentes da economia circular; 
(ii) Criação de informação de boas práticas e de benchmarking para as empresas; (iii) 
Desenvolvimento de uma incubadora na área alimentar com o estímulo para o 
aproveitamento dos produtos alimentares desperdiçados na região. 

Capacitação para a EC 

AIRO 

Mobilização do tecido empresarial da região: (i) Realização de ações de promoção da 
economia circular; (ii) Desenvolvimento de ações com parceiros regionais e nacionais de 
estímulo e implementação de boas práticas no seio empresarial e industrial; (iii) Apoio a 
candidaturas dos associados a projetos de investimento e de I&D no âmbito da economia 
circular; (iv) Desenvolver com as entidades parceiras do SCT projetos dirigidos às empresas 
para desenvolvimento tecnológico e novos produtos/materiais; (v) Criação de uma 
iniciativa anual de distinção de boas práticas e novos produtos da economia circular. 

Produção de conhecimento 

AIRV 
Identificação e avaliação técnica e económica das oportunidades de simbioses industriais 
nos concelhos da CIM Viseu Dão Lafões e definição dos conteúdos para uma plataforma 
digital de Economia Circular para a Região; 

Simbioses industriais 

AIRV 
Seminário de divulgação dos resultados do Estudo ao tecido Empresarial: Divulgação das 
oportunidades industriais e disseminação de boas práticas. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

AIRV 
Realização de um Estudo de caracterização do tecido industrial e mapeamento dos 
resíduos nos concelhos da CIM Viseu Dão Lafões; 

Produção de conhecimento 

APA - Administração do 
Porto de Aveiro, S.A. e 
APFF - Administração do 
Porto da Figueira da 
Foz, S.A. 

Transformação de resíduos em subprodutos; 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

APA - Administração do 
Porto de Aveiro, S.A. e 
APFF - Administração do 
Porto da Figueira da 
Foz, S.A. 

Redução do consumo de plástico descartável; Combate ao desperdício 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

APA - Administração do 
Porto de Aveiro, S.A. e 
APFF - Administração do 
Porto da Figueira da 
Foz, S.A. 

Adoção de princípios circulares nos processos de compras. Compras circulares 

ARS Centro 

Consolidação da estratégia de redução de gases de efeito de estufa através da análise e 
monitorização da faturação de utilities no universo dos 525 edifícios da ARSC: redução dos 
consumos de energia elétrica e do gás; redução dos consumos de água; redução da 
produção de resíduos. 

Uso eficiente dos recursos 

ARS Centro 
Promoção de ações de sensibilização sobre otimização de consumos e implementação das 
medidas de eficiência aos profissionais de saúde e utentes do SNS, e desenvolvimento de 
materiais de divulgação e interação com todos os serviços num universo de 547 edifícios. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

ARS Centro 
Acompanhamento de um projeto Interreg - SUDOE (eixo 3 - Economia de Baixo Teor de 
Carbono) em parceria com a ADENE e a ACSS e que visa o Hospital Sto André (Leiria). 

Produção de conhecimento 

Associação Empresarial 
de Soure 

Capacitação: Promover processos coletivos de capacitação, demonstração e sensibilização 
de práticas de economia circular em empresas; 

Capacitação para a EC 

Associação Empresarial 
de Soure 

Promoção junto das empresas (potenciar a oferta): Promover e sensibilizar para práticas 
empresariais de economia circular nas empresas concelhias; 

Capacitação para a EC 

Associação Empresarial 
de Soure 

Promoção junto dos consumidores (potenciar a procura): Promover junto dos 
consumidores a aquisição de produtos provenientes do mercado interno de produtos da 
economia circular. 

Capacitação para a EC 

Associação Exploratório 
Infante D. Henrique – 
Centro de Ciência Viva 
de Coimbra 

Repair Café Extensão do ciclo de vida 

Associação Exploratório 
Infante D. Henrique – 
Centro de Ciência Viva 
de Coimbra 

Nova vida para o plástico: Aquisição e implementação de uma Mini-oficina de reciclagem 
de plásticos 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

Associação Exploratório 
Infante D. Henrique – 
Centro de Ciência Viva 
de Coimbra 

Conversas Circulares 
Sensibilização e envolvimento 
social 

Associação Smart Waste 
Portugal 

Sessão de sensibilização sobre a temática da Economia Circular: a Associação Smart Waste 
Portugal, compromete-se a organizar uma iniciativa de sensibilização (presencial (meio-
dia) e/ou em e-learning), em parceria com a Lipor, em data e local a definir em parceria 
com a CCDR Centro; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

Associação Smart Waste 
Portugal 

Compilação de Boas Práticas para a circularidade na região centro: a Associação Smart 
Waste Portugal compromete-se a identificar os Associados na Região Centro e compilar as 
Boas Praticas realizadas e a realizar, no que se refere à temática da circularidade. 

Produção de conhecimento 

Casa da Esquina 
Organização de eventos que promovam práticas de circularidade incidindo nos têxteis, 
brinquedos e livros: (i) Troca de Roupa!, (ii) Mercado de Trocas para crianças e jovens, (iii) 
Feira do Livro dado; 

Consumo responsável 

Casa da Esquina 

Dinamização do grupo de Consumo Horta na Cidade: um grupo de consumidores que 
consome diretamente produtos hortícolas de produtores locais. A encomenda e 
distribuição está a cargo dos consumidores na Casa da Esquina, funcionando este espaço 
como espaço facilitador. 

Circuitos curtos 

CBE - Centro da 
Biomassa para a Energia 

Desenvolvimento de processos baseados em lógicas de economia circular através do 
desenvolvimento de um projeto de transformação de resíduos em sub-produtos, até 
dezembro 2020; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CBE - Centro da 
Biomassa para a Energia 

Promover projetos de mudança organizacional através da implementação de um novo 
sistema organizacional no laboratório baseado no método japonês de “5S”, com vista, 
entre outros, à redução e melhor aproveitamento de materiais. 

Uso eficiente dos recursos 

CBE - Centro da 
Biomassa para a Energia 

Animação de processos de debate e sensibilização, promovendo a dinamização e 
participação ativa em eventos sobre economia circular até dezembro 2020; 

Sensibilização e envolvimento 
social 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CELPA 
Realizar acordos de parceria com indústrias utilizadoras dos subprodutos das associadas da 
CELPA - Eixo das estratégias empresariais e simbioses industriais.  

Simbioses industriais 

CELPA 

Promover uma estratégia de divulgação e comunicação sobre as boas práticas da 
Economia Circular na Indústria Pasta, Papel e Cartão em parceria com outros atores 
regionais através de sessões temáticas de boas práticas de Circularidade na Indústria 
Papeleira envolvendo outros atores regionais, nomeadamente os estabelecimentos de 
ensino básico (1º e 2º ciclos) – novos concelhos; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CELPA 

Promover uma estratégia de divulgação e comunicação sobre as boas práticas da 
Economia Circular na gestão dos espaços florestais, nomeadamente nas florestas de 
produção com o desenvolvimento do Projeto “Melhor Eucalipto”: Eixo Operacional - 
Programa LIMPA e ADUBA", envolvendo os parceiros locais; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

Centimfe 
Desenvolvimento de novos produtos e processos baseados em lógicas de economia 
circular, suportados por avaliações de ciclo de vida de produto (LCA). 

Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 

Centimfe Promoção de projetos no âmbito da economia circular; Produção de conhecimento 

Centimfe 
Promoção de Ações de Sensibilização/ Workshops/ Formação, direcionado para diversos 
públicos (empresas, estudantes, comunidade); 

Capacitação para a EC 

CHUC 

(Centro GD) Iniciar pelo menos um procedimento de aquisição piloto com critérios 
circulares no âmbito de processos de aquisição referentes a 3 sectores de aquisição do 
CHUC: 1. Sector de Aquisição de Bens de Consumo; 2. Sector de Aquisição de 
Investimentos e Fornecimento de Serviços; 3. Sector de Aquisição de Medicamentos, 
Reagentes e Outros Produtos Farmacêuticos. 

Compras circulares 

CHUC 

Concluir a operacionalização dos projetos em curso desde 2019 referentes a: (i) 
Reabilitação de cobertura de edifício com aplicação de material energeticamente eficiente; 
(ii) Aquisição de sistema de painéis fotovoltaicos para produção de eletricidade destinada 
a auto consumo; 

Compras circulares 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CIM Coimbra 

Iniciativas para a minimização/remoção de constrangimentos regulamentares e 
administrativos à adoção de práticas de economia circular e à sua disseminação: Rede 
Intermunicipal de Bibliotecas – Elaboração de um regulamento com medidas de 
circularidade. 

Capacitação para a EC 

CIM Coimbra 
Iniciativas destinadas a alargar progressivamente o mercado interno de produtos da 
economia circular, bem como a adoção de princípios circulares nos processos de compras 
através da realização de sessões com os municípios integrantes da CIM; 

Capacitação para a EC 

CIM Coimbra 
Iniciativas de reorganização interna decorrentes do seu envolvimento em projetos de 
economia circular, ou resultantes de um esforço em alterar comportamentos coletivos em 
prol de lógicas de economia circular através da reaçização de sessões internas; 

Capacitação para a EC 

CIM MT 
Desenvolvimento de procedimentos de contratação pública com a inclusão de critérios de 
circularidade; 

Compras circulares 

CIM MT 
 Preparação/ Desenvolvimento de Iniciativas de Capacitação de Líderes no âmbito da 
Economia Circular. 

Capacitação para a EC 

CIM Oeste Renovação da frota automóvel dos municípios por veículos amigos do ambiente; Mobilidade sustentável 

CIM Oeste 
Promoção de compras públicas circulares através de procedimentos de contratação 
pública que incorporem critérios de circularidade; 

Compras circulares 

CIM Oeste Promoção de eventos de economia circular junto a alunos do 1º ciclo; 
Sensibilização e envolvimento 
social 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CIM VDL 

Constituição de, pelo menos, um plano de ação para a valorização e promoção das 
relações urbano-rurais, através da renovação e da melhoria da atratividade dos mercados 
locais, do desenvolvimento de sistemas alimentares regenerativos e de corredores de 
alimentação, e da oferta de produtos regionais frescos criados com processos de 
exploração e gestão sustentável dos solos; 

Circuitos curtos 

CIM VDL 

Assegurar a operação/atividade sem recurso a materiais não recicláveis, reduzindo o 
consumo de energia e a emissão de carbono, designadamente através da extensão dos 
ciclos de vida dos produtos, da substituição destes, sempre que possível, por serviços, e 
aumentando a sua utilidade efetiva , através do uso mais intensivo dos bens e dos 
serviços; 

Uso eficiente dos recursos 

CIM VDL 
Constituir (pelo menos um) processos de compras públicas assentes em princípios 
circulares. Partilhar a iniciativa com os municípios da região através da central de compras 
da CIM.  

Compras circulares 

Cluster Habitat 
Sustentável 

Promover a Economia Circular nas práticas empresariais, fomentando nelas as avaliações 
de ciclos de vida de produto, a transformação de resíduos em matérias primas 
alternativas, através da disseminação do sistema DAPhabitat.pt e das declarações 
ambientais de produtos para o Habitat como ferramenta de eco-inovação e eco-design; 

Ecodesign e eco-concepção 

Cluster Habitat 
Sustentável 

Promover a Economia Circular através da participação em iniciativas geradoras de soluções 
tecnológicas demonstradoras de circularidade, através da participação em projetos 
nacionais e internacionais focando a reabilitação de edifícios. 

Produção de conhecimento 

Cluster Habitat 
Sustentável 

Promoção de processos coletivos de capacitação, demonstração e sensibilização de 
práticas de economia circular. 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

Cluster Habitat 
Sustentável 

Promover a Economia Circular na sua rede numa perspetiva global e enquanto fator de 
competitividade; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Águeda 
Desenvolver o projeto Valoriz@rte: Projeto de intervenção urbana. Aumentar a 
sensibilização da comunidade para a redução e reutilização de materiais; instalações de 
arte urbana a partir de resíduos. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Águeda 
 Implementar o projeto Águeda Sm@rt City Lab: resíduos com valor!. Aumentar a 
sensibilização da comunidade e as taxas de valorização; 1 máquina de recolha seletiva de 
resíduos e dinamização de 1 EcoEvento; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Águeda 
Promover o programa Águeda + Sustentável: ações para a valorização da economia 
circular. Envolvimento de todos os agrupamentos escolares (e demais comunidade) e 
dinamização da sua criatividade. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Aguiar da Beira Fomento da utilização de materiais recicláveis nas empreitadas e outras intervenções; Ecodesign e eco-concepção 

CM Aguiar da Beira 
Envolvimento de estudantes e dinamização da sua criatividade em práticas de economia 
circular, podendo o município atuar ativamente no fomento destas iniciativas; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Aguiar da Beira 
Promoção da modernização e simplificação administrativa ao serviço da economia circular, 
que minimizem os constrangimentos regulamentares e administrativos para a adoção 
destas práticas económicas. 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Albergaria-a-Velha 

Desperdício Zero no Mercado Municipal de Albergaria-a-Velha “A Praça”(2019):  
1.1. Promover o uso de bicicletas elétricas; 
1.2. Promover o uso dos compostores; 
1.3. Promover o uso de sacos e cestas feitos de materiais sustentáveis e reutilizáveis de 
transporte das compras;  
1.4. Campanha "Desperdício zero";  

Consumo responsável 

CM Albergaria-a-Velha 

Introdução do Tema da Economia Circular nos projetos de 2019/2020 no âmbito do 
Empreendedorismo Escolar, abrangendo: 
a) Concurso de Ideias de Negócio; 
b) Mostra de Empreendedorismo Júnior. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Albergaria-a-Velha 

Parceria com a Associação Bioliving na implementação de sensibilização ambiental 
diversificada, abrangendo toda a população (ações práticas em campo nas escolas, ações 
de sensibilização, Biofórum cujo tema em 2019 foi precisamente a Economia Circular, 
ações diversas em função da época do ano (ex: no natal - bionatal, presentes e embrulhos 
ecológicos, várias ações previstas integradas na programação municipal); 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Alcobaça 
Contratação pública: introdução em todos os procedimentos de contratação pública, cuja 
a economia circular seja aplicável. 

Compras circulares 

CM Alcobaça 
Aumentar a proporção de resíduos urbanos para reciclagem nos concelhos cujo valor se 
encontra abaixo da média da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Anadia 
Realizar uma análise do metabolismo local - análise de fluxos de materiais e energia do 
concelho de Anadia e ainda diagnóstico atual da circularidade em fileiras especificas; 

Produção de conhecimento 

CM Anadia 
Implementar um projeto de centro de compostagem comunitária com disponibilização de 
compostores domésticos; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Anadia 
Implementar um plano de compras públicas circulares em processos internos de 
contratação. 

Compras circulares 

CM Arganil 

 Dinamizar redes de reparação, reutilização e remanufactura, nomeadamente a promoção 
de processos de reconversão de resíduos em novos materiais ou produtos de maior valor 
acrescentado (“upcycling”) ou de maximização da vida útil dos produtos, através da 
participação ativa do público e da realização de atividades de educação-ação com 
diferentes grupos da comunidade local; 

Extensão do ciclo de vida 

CM Arganil 
Adoptar opções mais sustentáveis de transporte, nomeadamente na utilização de veículos 
elétricos e na otimização de rotas de recolha e transporte de RSU; 

Mobilidade sustentável 

CM Arganil 
Implementar projetos de Educação Ambiental dirigidos a jovens em idade escolar, em 
particular do Programa  Exploradores, que promove uma maior simbiose entre a economia 
circular e a valorização do território, com enfoque nos recursos endógenos e cultura local. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Celorico da Beira 
Efetuar a compostagem dos resíduos verdes provenientes do corte de relva dos jardins 
para posterior utilização do composto na renovação de espaços verdes ou construção de 
novos; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Celorico da Beira 
Reutilizar a água proveniente do sistema de drenagem do Campo de Relvado do Estádio 
Municipal após rega do mesmo. 

Uso eficiente dos recursos 

CM Celorico da Beira 
Aderir à iniciativa ECOEVENTO promovido pela Resiestrela, S.A. para os eventos a realizar 
em Celorico da Beira - Primeiro evento: Feira do Queijo; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Condeixa Implementação de critérios de Economia Circular na contratação pública municipal; Compras circulares 

CM Condeixa 
Desenvolvimento e implementação de estratégia de educação ambiental na organização 
considerando critérios ecológicos e de circularidade; 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Condeixa 
Aumentar a taxa de reciclagem de resíduos de embalagem e redução da deposição em 
aterro de resíduos, encorajando a alteração do comportamento por parte da população 
em relação aos resíduos (Aplicação do projeto Life Payt). 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Entroncamento 
Desenvolver 2 procedimentos de contratação pública com a inclusão de critérios de 
circularidade  na área das Refeições Escolares. 

Compras circulares 

CM Entroncamento 
Promoção de Ações no âmbito da Economia Circular (Recolha seletiva para atividades 
ocupacionais; Showcooking de reaproveitamentos de bens alimentares; substituição de 
água engarrafada por água da torneira nas reuniões/sessões e feira de antiguidades). 

Combate ao desperdício 

CM Figueira da Foz 
Promover o Aproveitamento da Biomassa; Recolha para aproveitamento de material 
combustível e resíduos lenhosos, provenientes das limpezas de terrenos, para posterior 
utilização na geração de energia em parceria com empresas do concelho; 

Bioeconomia circular 

CM Figueira da Foz 

Fomentar a Economia Circular nas Empresas do Concelho; Iniciado em 2019 e dar 
continuidade em 2020, através da FigueiraSea – Sustainable Expo Alliance, uma exposição 
vocacionada para o Mar e para a Sustentabilidade, onde as empresas e as organizações, 
têm um palco de excelência para mostrar as suas boas práticas nesta matéria (todas a 
empresas a aderirem ao evento, terão de apresentar as sua boas práticas nos pilares do 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente na componente da economia circular); 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Figueira da Foz Implementar nos processos as Compras Públicas Ecológicas e Circulares; Compras circulares 

CM Figueira de Castelo 
Rodrigo 

 Estratégia de mudança organizacional no Município de Figueira de Castelo Rodrigo, tendo 
com base a promoção interna de comportamentos de economia circular transformando a 
sua prática corporativa; 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Figueira de Castelo 
Rodrigo 

Projetos de envolvimento de estudantes e dinamização da sua criatividade em práticas de 
economia circular, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo 
Rodrigo; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Fornos de Algodres 
Efetuar uma parceria com uma costureira do Concelho para dar vida às peças fora de 
moda; 

Extensão do ciclo de vida 

CM Fornos de Algodres Dotar todas as infraestruturas do Município com Dispensadores de Água; Consumo responsável 

CM Fornos de Algodres Dotar o Centro Escolar de Fornos de Algodres “amigas do ambiente” para aquecimento; Uso eficiente dos recursos 

CM Fundão Ecopontos Florestais; 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Fundão Circuitos Curtos e alimentos de qualidade + redução de resíduos; Circuitos curtos 

CM Fundão 
Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar para o desenvolvimento do Plano de 
Acão para a Economia Circular a ser adotado pelo município do Fundão no segundo 
semestre do ano 2020; 

Capacitação para a EC 

CM Góis 
Promoção da campanha #100% Góis através do mapeamento de produtores e vendedores 
de produtos locais, procedendo à divulgação dos mesmos através das redes sociais 

Circuitos curtos 

CM Góis 
Desenvolvimento de ações de educação não-formal para a sensibilização de práticas de 
economia circular através da realização de atividades promovidas no GOES - Góis Oferta 
Educativa e Social. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Góis 
Promoção de ações que permitam um envolvimento dos estudantes e dinamização da sua 
criatividade em práticas de economia circular dando continuidade ao projeto 
Intermunicipal Empreendedorismo nas Escolas.  

Sensibilização e envolvimento 
social 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Idanha a nova + 
Food4Sustainability – 
Associação para a 
Inovação do Alimento 
Sustentável 

 Capacitação (Económico-Financeira e RH) de associação sem fins lucrativos com o objetivo 
de promover o alinhamento dos mesmos parceiros em compromissos claros e 
quantificados no que diz respeito à EC. 

Capacitação para a EC 

CM Idanha a nova + 
Food4Sustainability – 
Associação para a 
Inovação do Alimento 
Sustentável 

Envolvimento de parceiros / multi-actores relacionados com a transformação de 
paradigma no sector alimentar, designadamente no que toca a circularidade e 
sustentabilidade (impacto CO2) no mesmo envolvendo (i) STCN / Academia, ii) Empresas e 
Associações representativas do tecido empresarial e iii) Ecossistema empreendedor e 
startups; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Ílhavo 
Campanha de sensibilização para o uso de sacos reutilizáveis nos mercados municipais, 
com oferta de 9.000 sacos de juta. 

Consumo responsável 

CM Ílhavo 
Inclusão nos fatores de valorização de propostas dos fornecedores, quando adequável e 
oportuno, de um critério que distinga positivamente as propostas que prevejam materiais 
com baixa incorporação de CO2 e/ou que façam o reaproveitamento de matérias-primas. 

Compras circulares 

CM Ílhavo 
Plataforma online para uma melhor gestão do acesso automóvel às praias da Costa Nova e 
da Barra; 

Tecnologias digitais ao serviço da 
EC 

CM Leiria 
Aproveitar os resíduos verdes sobrantes dos Espaços Verdes Municipais através da 
realização de compostagem no Horto Municipal; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Leiria 
Implementar uma política de digitalização da comunicação através da contratualização de 
painéis digitais;  

Tecnologias digitais ao serviço da 
EC 

CM Leiria 
Sensibilizar os funcionários do Município para a economia circular através da realização de 
acções de formação e educação ambiental; 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Lousã 
Redução do nº de monos depositados na via pública ou abandonados em locais 
inapropriados através da criação de um Ecocentro; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Lousã 
Redução das emissões de CO2 através da implementação de medidas de diminuição do 
tráfego em espaço urbano; 

Mobilidade sustentável 

CM Lousã 
Promoção da mobilidade sustentável através da melhoria de espaços de circulação 
pedonal e criação de ciclovias; 

Mobilidade sustentável 

CM Mealhada 
Promover a Eficiência Energética na Piscina Municipal de Mealhada; Aquecimento de 
águas, com recurso a painéis solares e à produção de estilha, proveniente do combate a 
espécies invasoras da Mata Nacional do Buçaco. 

Bioeconomia circular 

CM Mealhada 
Introdução de Princípios da Economia Circular nos Procedimentos de Contratação Pública 
(ex. as propostas de adjudicação terão de evidenciar o destino dado aos equipamentos em 
caso de avaria ou fim de uso) 

Compras circulares 

CM Mealhada 

Partilha de Boas Práticas ao nível da valorização das lamas de ETAR, através do a) 
desenvolvimento de um estudo de benchmarking com vista a identificar boas práticas para 
a valorização de lamas de ETAR e de b) um Plano para valorização das lamas da ETAR de 
Mealhada. 

Produção de conhecimento 

CM Miranda do Corvo 
Promover a recolha de águas pluviais e o aumento da taxa de utilização da sua utilização 
para rega em projetos municipais; 

Uso eficiente dos recursos 

CM Miranda do Corvo 
Aumentar o n.º de estabelecimentos comerciais e de serviços abrangidos pela recolha 
seletiva porta-a-porta (papel, vidro e plástico); 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Miranda do Corvo 
Promover as boas práticas ambientais; realização de um guia de boas práticas ambientais e 
circulares. 

Produção de conhecimento 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Oleiros 
Desenvolvimento de procedimentos de contratação pública com inclusão de critérios de 
circularidade; 

Compras circulares 

CM Ovar Recolha seletiva porta a porta no comércio local. 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Ovar Utilização de papel reciclado na organização. Uso eficiente dos recursos 

CM Ovar Implementação de um projeto de educação ambiental orientado para a economia circular. 
Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Penacova 

Separação dos materiais MDF e Aglomerados nos monos/monstros (madeiras) recolhidas 
juntos dos nossos Munícipes. Estes materiais separados são posteriormente entregues 
para produção de estilha com o objetivo de serem incorporados em novos materiais MDF 
e Aglomerados; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Penacova 
 Recolha de OAU (Óleos Alimentares Usados) pelos alunos do 1º ciclo e Transformação de 
OAU em sabonetes/detergentes ecológicos, que serão usados nas escolas. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Penacova 

A compostagem na minha escola. Todas as escolas estão dotadas de compostor em 
atividade, o que permite uma utilização mais eficiente e sustentável dos resíduos 
orgânicos, formando um adubo natural. Com as ações de sensibilização, informação e 
educação junto da Comunidade Escolar pretende-se desviar do aterro os resíduos 
orgânicos; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Penela 
About Aqua Food: Combina precisamente a captura e valorização de uma espécie exótica 
(lagostim de água doce) com a produção de microalgas de valor acrescentado (para 
produção de spirulina), no âmbito da bioeconomia circular. 

Bioeconomia circular 

CM Penela 
Recolha e valorização de óleos alimentares usados: Recolha seletiva de Óleo Alimentar 
Usado (OAU), transformado pela empresa ECOX,  em detergentes ecológicos de baixo 
impacto ambiental; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Penela 
 Operação PEN ECO: visa aumentar a acessibilidade do serviço de recolha seletiva e a 
percentagem de reciclagem de resíduos de recolha seletiva no Município de Penela; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Porto de Mós 
Reciclar Plásticos através do programa "Precious Plastic": aquisição de 1 equipamento de 
transformação e reduzir em 20% as compras de matérias-primas; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Porto de Mós 

Construir 1 ecocentro com capacidade para agregar resíduos de todo o concelho e reduzir 
10% a compra de compostos para jardins. Redução da quantidade total de resíduos 
depositados em aterro e redução de investimento em matérias-primas para as obras 
públicas, assim como no tratamento dos espaços verdes. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Porto de Mós 
Reutilizar cápsulas e borras de café; implementar 9 postos de recolha de borras e capsulas 
de café, um por cada freguesia do concelho; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Sabugal 

Desenvolver o projeto Smart Farmer Beira Interior (SFBI), uma plataforma digital que 
procura facilitar o acesso ao mercado por parte dos pequenos agricultores e ir ao encontro 
da intenção de muitos consumidores, individuais e coletivos, de adquirir produtos 
alimentares saudáveis e de forma mais responsável e sustentada; 

Circuitos curtos 

CM Sabugal 

Implementar o projeto Smart Rural (Smart CRD), serviços para gestão inteligente dos 
serviços públicos em várias áreas (gestão da água, resíduos, iluminação pública, turismo 
inteligente, etc.) usando sensores e dispositivos inteligentes que serão implantados na 
área transfronteiriça pelas administrações parceiras do projeto. 

Tecnologias digitais ao serviço da 
EC 

CM Seia 
Disseminação territorial da economia circular – Promover a mobilidade sustentável, 
através da implementação de um sistema de uso partilhado de bicicletas elétricas e 
reforço da frota municipal com aquisição de viaturas elétricas; 

Mobilidade sustentável 

CM Seia 
Promoção da modernização e simplificação administrativa – desmaterialização do 
processo de despesa (sem papel desde o pedido até ao recibo); 

Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Seia 

Mudança organizacional - Sensibilização e promoção de boas práticas para os utilizadores 
e colaboradores das instalações municipais para adoção de comportamentos em prol da 
eficiência energética e implementação de sistema de energias renováveis nos edifícios 
públicos e otimização da iluminação dos edifícios municipais. 

Uso eficiente dos recursos 

CM Sever do Vouga 
Valorização ambiental: Econcentro municipal de 3º geração com capacidade adicional de 
reciclagem de resíduos; ações de sensibilização; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Sever do Vouga 
Mobilidade: Projeto Severin - serviço de transporte que aproxima as freguesias do centro 
da Vila. Em parceria com a Transdev, surgiu o SeverIN. Hoje, o mini autocarro é um 
exemplo de sucesso replicado em outros 13 concelhos. 

Mobilidade sustentável 

CM Sever do Vouga 
Eficiência energética: requalificação energética da piscina através do consumo de energias 
renováveis com o objetivo de reduzir as emissões de CO2; 

Uso eficiente dos recursos 

CM Soure Promover a produção e os consumos sustentáveis: Reutilizar mobiliário urbano inutilizado; Extensão do ciclo de vida 

CM Soure 
Empreender soluções inovadoras para a transformação de resíduos em recursos:  
Cobertura integral da Vila de Soure com sistema integral de recolha seletiva “porta a 
porta”; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Soure 
 Criar procedimentos de incentivo à economia circular:  Elaborar procedimentos 
demonstrativos de boas práticas na aquisição de bens e serviços; 

Capacitação para a EC 

CM Tábua 
 Iniciativas para a minimização/remoção de constrangimentos regulamentares e 
administrativos à adoção de práticas de economia circular e à sua disseminação 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Tomar 

Projeto Glamping Knowledge em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar. Mais info 
em: 
https://www.researchgate.net/publication/332343800_Glamping_Knowledge_Building_Le
arning_Communities_in_Tomar_through_principles_of_Circular_Economy 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Tomar Compras circulares; Compras circulares 

CM Tomar Atividades de disseminação da economia circular; 
Sensibilização e envolvimento 
social 

CM Torres Vedras  

Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar abrangendo todas as escolas EB1-JI 
da rede pública: (i) Aquisição de bens alimentares a produtores locais (empresas 
localizadas no concelho de Torres Vedras), (ii) Formação a docentes sobre os conceitos 
base da produção biológica em contexto prático (Programa Bio Horta), (iii) Promoção do 
contacto direto dos alunos com os produtos hortícolas (Programa Bio Horta), (iv) Refeições 
escolares confecionadas pelo Município (através de IPSS) para a totalidade dos alunos que 
frequentam os JI EB1, (v) Redução do desperdício alimentar inerente ao consumo de 
refeições; 

Combate ao desperdício 

CM Torres Vedras  

Programa Municipal Zero Plásticos: (i) ações de sensibilização realizadas sobre os resíduos 
plásticos, (ii) ações de capacitação, workshop/oficinas ou saídas de campo realizadas sobre 
os resíduos plásticos, (iii) exposições realizadas sobre os resíduos plásticos, (iv) 
Lançamento de concursos que incentivem a redução do consumo de plásticos ou à sua 
reciclagem; 

Capacitação para a EC 

CM Torres Vedras  

Sensibilizar para a Economia Circular: (i) ações de sensibilização realizadas sobre o tema da 
economia circular, (ii) ações de capacitação, workshop/oficinas ou saídas de campo 
realizadas sobre o tema da economia circular, (iii) exposições realizadas sobre o tema da 
economia circular. 

Capacitação para a EC 

CM Vila de Rei Redução completa do papel na autarquia; 
Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CM Vila de Rei 
Recolha e transformação de óleos alimentares usados em detergentes ecológicos 
profissionais 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Vila de Rei 
Promoção de processos de valorização dos resíduos biodegradáveis, particularmente para 
valorização energética 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CM Vila Nova de Poiares Promover a economia circular nas compras públicas; Compras circulares 

CM Vila Nova de Poiares Promover  a modernização e simplificação administrativa; Capacitação para a EC 

CM Vila Nova de Poiares 

Promover a Mobilidade sustentável através de várias medidas: (Bicicletas disponibilizadas 
ao público, pontos de estacionamento de bicicletas; pontos de carregamento veículos 
elétricos; veículos elétricos adquiridos para os serviços municipais; atividades e iniciativas 
desenvolvidas; pessoas apoiadas pelo transporte coletivo).  

Mobilidade sustentável 

CM Vouzela Ecopista do Vouga: 6 km de uma rota para passeio de bicicleta e/ou caminhada. Mobilidade sustentável 

CTCV Apresentações públicas e participações em ações de demonstração na temática da EC; Capacitação para a EC 

CTCV Formação e consultoria em Economia Circular. Capacitação para a EC 

CTCV 
Projetos de Economia Circular em parceria com empresas e entidades do Sistema de 
Inovação da Região; 

Produção de conhecimento 

CTGA 
Desenvolver um processo tecnológico de reaproveitamento de resíduos orgânicos da 
indústria alimentar, com vista à valorização energética e recuperação multimaterial dos 
mesmos. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

CTGA  
Desenvolver um demonstrador de uma tecnologia inovadora de secagem intensiva de 
lamas de ETAR, com recurso a energia de fontes renováveis, com vista à valorização 
energética e/ou recuperação de recursos naturais a partir das lamas; 

Produção de conhecimento 

CTGA  
Desenvolver investigação científica e tecnológica no âmbito da valorização energética e/ou 
recuperação de recursos naturais a partir de lamas de ETAR; 1 artigo científico em revista 
internacional de referência; 

Produção de conhecimento 

CTIC Valorização de resíduos de outras indústrias no processo industrial de curtumes; Simbioses industriais 

CTIC Recuperação e valorização do pelo e subprodutos não curtidos; 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

CTIC Utilização de resíduos curtidos para produção de novos materiais; 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

ECOX 

Desenvolver um programa de economia circular (programa Green Grease), para os 
estabelecimentos do setor HoReCa e entidades públicas, onde é fomentada a recolha de 
alimentar usado, a sua transformação em detergentes e o fornecimento dos mesmos aos 
produtores deste resíduo; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

ECOX 
Comercializar detergentes ecológicos que sejam obtidos através da introdução no 
processo produtivo de desperdícios/resíduos; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

ECOX Desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócios mais circulares. 
Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 

ERSUC  Preparação para reutilização e reciclagem; 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

ERSUC Reciclagem de Resíduos de Embalagens; 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

ERSUC Deposição de RUB de aterro. 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

FMUC 
Separação e recolha diferenciada de resíduos na Subunidade 3 e na Unidade Central do 
Pólo III; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

FMUC Eliminação do recurso a materiais plásticos de uso único; Combate ao desperdício 

FMUC Dotar os corredores da Subunidade 1, Unidade Central e iCBR com iluminação LED. Uso eficiente dos recursos 

Incubadora D. Dinis - 
IDDNET 

Organizar eventos de sensibilização de potenciais empreendedores. 
Sensibilização e envolvimento 
social 

IPC 
Implementar iniciativas destinadas a alargar progressivamente o mercado interno de 
produtos da economia circular, bem como a adoção de princípios circulares nos processos 
de compras; 

Compras circulares 

IPC 
Implementar iniciativas de reorganização interna, no âmbito de projetos de economia 
circular, ou resultantes de um esforço em alterar comportamentos coletivos em prol de 
lógicas de economia circular; 

Capacitação para a EC 

IPC 
Implementar iniciativas de animação nas Unidades Orgânicas de Ensino (UOE) do IPC 
alicerçadas na criatividade e participação de estudantes, envolvendo-os igualmente em 
iniciativas de divulgação e sensibilização para práticas de economia circular. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

IPCB 
Edição de uma publicação científica sobre a Valorização da Economia Circular e a sua 
ligação à Competitividade Regional; 

Produção de conhecimento 

IPCB 
Organização de um workshop sobre Valorização da Economia Circular e o desenvolvimento 
territorial; 

Sensibilização e envolvimento 
social 

IPCB 
Elaboração de um artigo científico sobre a Valorização da economia Circular e o 
desenvolvimento territorial a ser apresentado na Conferência Internacional ICOPEV - 
International Conference on Production Economics and Project Evaluation 

Produção de conhecimento 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

IPG 

Colaborar através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão com a Junta de Freguesia da 
Guarda no projeto "Guarda sem Desperdício" do programa nacional JUNTAr do Ministério 
do Ambiente e do Fundo Ambiental, na área da compostagem com ações de sensibilização 
com atribuição de compostores domésticos para quintas e jardins e pequenos baldes para 
recolha de desperdícios em casa. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

IPG 

Colaborar através da Escola Superior de Turismo e de Hotelaria com a Junta de Freguesia 
da Guarda no projeto "Guarda sem Desperdício" do programa nacional JUNTAr do 
Ministério do Ambiente e do Fundo Ambiental, na área da culinária anti-desperdício 
alimentar através de Show cook do Clube ReDom: aberto a todos os que quiserem 
aprender a cozinhar com os restos de ontem. 

Combate ao desperdício 

IPG 
 Colaborar através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão com diversas entidades na 
Formação de Fornos solares com demonstração de Cozinha solar. 

Uso eficiente dos recursos 

IPL 

Criar um laboratório de Ecodesign, Sustentabilidade e Inovação. (O Laboratório tem como 
finalidade a prestação de apoio especializado, serviço de consultadoria e de formação a 
empresas, associações, empresários, escolas, ou outros destinatários e insere-se no 
âmbito do Laboratório de Experimentação e Criatividade da ESAD.CR – Escola Superior de 
Artes e Design de Caldas da Rainha. O espaço em que será instalado corresponde a uma 
antiga escola primária, cujo edifício será requalificado para as novas finalidades). 

Ecodesign e eco-concepção 

IPL 
 Promover projetos I&D+i referência/piloto para a valorização da Economia Circular em 
vários setores de atividade económica; 

Produção de conhecimento 

IPL 

Desenvolver um ciclo de conferências / workshops sobre o tema da Sustentabilidade / 
Economia Circular, promovidos na região e em cooperação com stakeholders da região 
(municípios, escolas, empresas e associações), bem como estudantes, de variados graus de 
ensino; 

Sensibilização e envolvimento 
social 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

IPN 
Promover um piloto, envolvendo o seu laboratório de Ensaios, Desgaste e Materiais 
(LED&MAT), para se iniciar o processo de desmaterialização de documentos, tendo em 
vista a redução de papel utilizado em propostas, adjudicações e relatórios;  

Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 

IPN Reforçar a sua atividade de I&DT e consultadoria na área da Economia Circular; Capacitação para a EC 

IPN Promover a divulgação da temática da Economia Circular; realização de um workshop; Capacitação para a EC 

IPT 

Disponibilizar os campi do Instituto Politécnico de Tomar (campus de Tomar e campus de 
Abrantes) como laboratórios vivos (22 laboratórios de diversas áreas), em simbiose com a 
comunidade envolvente, para animação e experimentação de processos de sensibilização 
relacionados com a economia circular. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

IPT 
Promover a criação de unidades (extra) curriculares ou eventos específicos, por exemplo 
hackathons, para o envolvimento de estudantes e dinamização da sua criatividade; 

Produção de conhecimento 

IPT 
Privilegiar ações do IPT que incluam conteúdos relacionados com os objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e princípios de Economia Circular; 

Capacitação para a EC 

IPV 
Projeto Mark’it para estudantes do IPV dedicado ao tema “Futuro Sustentável” assente em 
Project Based Learning (PBL); desenvolvimento de ideias de negócio que contribuam para 
um futuro sustentável. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

IPV 
Identificar boas práticas de circularidade, poupança de custos e/ou oportunidades de 
desenvolvimento de produtos / processos / serviços mais circulares nas PME da região; 
contribuir para um portefólio de casos de estudo de circularidade da Região Centro; 

Produção de conhecimento 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

IPV Compras públicas circulares no IPV; Compras circulares 

NERLEI 
 Recuperação no terreno de matérias plásticas usado na agricultura, respetiva reciclagem e 
posterior reutilização na produção de outros produtos do portefólio pela empresa Tecfil; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

NERLEI 

Realização de ações conjuntas entre a associação empresarial Nerlei (Grupo de Trabalho 
para a Economia Circular), Politécnico de Leiria (IPL) e empresas com o objetivo de serem 
apresentadas, as principais linhas de investigação de Centros de Investigação do IPL 
acreditados pela FCT e, por outro lado, apresentação, pelas empresas, de ideias de 
projectos que possam vir a dar origem a projetos de investigação aplicada. 

Produção de conhecimento 

Rechapal 

Envolver 10 municípios ou outras entidades públicas centrais ou regionais no sentido de, 
na gestão do fluxo de pneus usados gerados nessa entidade, seguir a hierarquia definida 
pela União Europeia para a sua gestão, dando prioridade, em primeiro lugar, à sua não 
geração/redução e, em segundo lugar ao enchimento dos pneus para a sua 
recauchutagem;  

Extensão do ciclo de vida 

Rechapal 
Envolver todos os funcionários da Rechapal nos princípios preconizados pela Economia 
Circular 

Capacitação para a EC 

Resiestrela 
Maximizar a produção de composto a partir de RSU com o objetivo de produzir uma 
matéria fertilizante de qualidade a partir de RSU, permitindo fechar o ciclo do carbono. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

Resiestrela 
Minimização de resíduos enviados diretamente para aterro com o objetivo de diminuir o 
envio direto de RSU a aterro, sem qualquer tratamento prévio; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

SerQ - Centro de 
Inovação e 
Competências da 
Floresta 

Desenvolver projetos no âmbito da valorização da economia circular no sector florestal; Produção de conhecimento 

SerQ - Centro de 
Inovação e 
Competências da 
Floresta 

Adquirir software de cálculo de impacte ambiental; 
Tecnologias digitais ao serviço da 
EC 

SerQ - Centro de 
Inovação e 
Competências da 
Floresta 

Promoção de ações de disseminação no âmbito da valorização da Economia circular. 
Sensibilização e envolvimento 
social 

Spring Defender, Lda. 
(Prelis - Smart ceramics) 

Conceção, desenvolvimento e produção de compósitos a partir de resíduos. 
Valorização de subprodutos e 
resíduos 

Spring Defender, Lda. 
(Prelis - Smart ceramics) 

Desenvolver uma estratégia e implementar um programa de stockagem de carbono 
atmosférico 

Bioeconomia circular 

Spring Defender, Lda. 
(Prelis - Smart ceramics) 

Criação de um HUB colaborativo de inovação social e ecológica Produção de conhecimento 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

SUCH 

Nutrição Hospitalar SUCH - Zero desperdício. A implementar nas unidades do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar Tondela Viseu e no Centro de 
Medicina e Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais: (i) protocolos com instituições que 
procedam à recolha de refeições provenientes do refeitório, (almoço e jantar) que não 
foram consumidas na totalidade pelos utentes; (ii) ações de divulgação junto dos 
profissionais e adoção de novos procedimentos na preparação e confeção de refeições, 
recorrendo à reutilização de produtos, ou partes de produtos anteriormente 
desperdiçados; 

Combate ao desperdício 

SUCH 
Frota SUCH: Substituição de viaturas antigas por viaturas energeticamente mais eficientes 
e ações de sensibilização para condução defensiva; 

Mobilidade sustentável 

SUCH 
Instalação de Sistemas Fotovoltaicos de auto-consumo em edifícios do SNS, visando a 
redução dos custos com a energia elétrica e redução da emissão de gases com efeito de 
estufa; 

Uso eficiente dos recursos 

TCP 

Promoção do uso sustentável do plástico e soluções circulares: Incorporar práticas de 
marketing e merchandising ambientalmente sustentáveis. No âmbito dos procedimentos 
de contratação pública para aquisição de bens e serviços, eliminar a aquisição ou a 
utilização de produtos de plástico de utilização única ou descartável; 

Consumo responsável 

TCP 
Redução do consumo de papel e consumíveis de impressão: Disseminar, junto dos 
funcionários da organização, através de formação e/ou ações de sensibilização, a 
passagem para arquivo digital da documentação de trabalho utilizada; 

Novos modelos de negócio e 
desmaterialização 

TCP 
Promoção de outras soluções circulares; Promover ações de sensibilização e formação aos 
funcionários que contribuam para a crescente consciencialização para as questões 
ambientais, em particular o uso sustentável dos recursos. 

Capacitação para a EC 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

TICE  Identificação de tecnologias digitais que contribuam para a economia circular; 
Tecnologias digitais ao serviço da 
EC 

TICE Translação de conhecimento para as empresas; Capacitação para a EC 

UA “Vamos Reutilizar” – plataforma de reutilização de bens e equipamentos. 
Tecnologias digitais ao serviço da 
EC 

UA 
Manter produtos e materiais em utilização preferencialmente no seu valor económico e 
utilitário pelo máximo tempo possível: projetos de construção e reabilitação que 
incorporem materiais reciclados e reduzam a produção de RCD 

Ecodesign e eco-concepção 

UA 
Valorização de resíduos:  Valorização do óleo alimentar recolhido nas cantinas; Separação 
e valorização de biodegradáveis resultantes da confeção alimentar e de manutenção dos 
espaços verdes da UA para produção de composto orgânico. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

UBI 

Promover a reutilização de resíduos de várias proveniências para o desenvolvimento de 
uma nova geração de cimentos e produtos de construção, captura e reutilização de dióxido 
de carbono, e reutilização de águas residuais e de água do mar (Projetos de I&D REMINE 
H2020-MSCA-RISE; (DARKCO2) e (COLLECT); 

Bioeconomia circular 

UBI 
(Centro GD) Incentivar a mobilidade sustentável, na comunidade académica, através da 
utilização de bicicletas elétricas (no âmbito do Projeto U-BIKE Portugal Operação UBI); 

Mobilidade sustentável 

UBI 
Incluir os princípios da Economia Circular nos procedimentos de compras públicas (no 
âmbito do Projeto “Centro Green Deal”); 

Compras circulares 



 

 

Entidade Ações Tipologia de ação 

UC 
Sensibilização da comunidade académica para a importância de boas práticas no âmbito 
da Sustentabilidade e da Economia Circular. 

Sensibilização e envolvimento 
social 

UC 

Promover a presença e a participação, ativa e criativa, de estudantes e investigadores da 
UC nas ações de sensibilização ou de formação avançada, conferente ou não conferente de 
grau, de cariz nacional ou internacional, podendo envolver agentes de referência do 
território, que contribuam para acelerar a transição para a Economia Circular e orientadas 
para os temas afins das Áreas Estratégicas da UC. 

Capacitação para a EC 

UC 

 Incrementar as ações de combate ao desperdício alimentar, o reaproveitamento do óleo 
alimentar e de supressão de plásticos das cantinas com gestão pelos Serviços de Ação 
Social da Universidade de Coimbra contribuindo para o desenho de modelos de boas 
práticas passíveis de “scaling up”. 

Combate ao desperdício 

União das Freguesias de 
Coimbra 

 Recuperar e Reutilizar Eletrónicos ou Eletrodomésticos no âmbito do programa JUNTAr 
UFC R2E2: recondicionamento e reutilização de equipamentos doados por particulares 
e/ou entidades privadas ou estatais que serão posteriormente reintegrados no circuito 
com a entrega dos equipamentos a famílias sinalizadas pelo Gabinete de Ação Social da 
UFC ou a instituições sem fins lucrativos que deles necessitem; 

Extensão do ciclo de vida 

União das Freguesias de 
Coimbra 

Dinamização do projeto MOVE+: recondicionamento e reutilização de ajudas técnicas 
destinadas a cidadãos incapacitados (cadeiras de rodas, canadianas, andarilhos, etc) que 
tenham sido doadas por particulares e/ou entidades privadas ou estatais, que serão 
posteriormente reintegrados no circuito com a entrega dos equipamentos a famílias 
sinalizadas pelo Gabinete de Ação Social da UFC; 

Extensão do ciclo de vida 

Valnor 
Maximizar a produção de composto a partir de RSU com o objetivo de produzir uma 
matéria fertilizante de qualidade a partir de RSU, permitindo fechar o ciclo do carbono. 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

Valnor 
Minimização de resíduos enviados diretamente para aterro com o objetivo de diminuir o 
envio direto de RSU a aterro, sem qualquer tratamento prévio; 

Valorização de subprodutos e 
resíduos 

 


