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INTRODUÇÃO – CONCEITOS: CIT

31

Centros de
Interface
Tecnológica

8

Centros Tecnológicos

14

Centros de Transferência de Tecnologia

9

Institutos de Novas Tecnologias

(...) Instituições que promovem a
transferência tecnológica e a
inovação nas empresas,
nomeadamente através de processos
de certificação, melhoria da
qualidade, e eficiência na produção,
apoio a atividades de inovação,
acesso a tecnologias em
desenvolvimento e formação de
recursos humanos.
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INTRODUÇÃO – CONCEITOS: COMPETÊNCIAS CIT EC

Competências em economia circular:
(...) É a junção e coordenação de conhecimentos,
experiências e habilidades, que capacitam o CIT
para a realização de atividades de interface
tecnológica que promovam o desenvolvimento da

economia circular.

ECONOMIA CIRCULAR ATRAVÉS DA INOVAÇÃO ABERTA

4

INTRODUÇÃO – OBJETIVO E MOTIVAÇÃO

Objetivo:
Aferir as competências dos Centro de
Interface Tecnológico (CIT) para
auxiliar as empresas na transição
para a “Economia Circular”.
Motivação:
Realizar um mapeamento de
competências nacionais para a
Economia Circular.
Contribuir para divulgar
competências nacionais em EC e
facilitar praticas de inovação aberta.
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METODOLOGIA

Universo:

Iterações com os CIT

Centros de Interface
Tecnológica;

Período de recolha de dados:
De novembro ‘19 a fevereiro ’20

Método de recolha de dados:
Lançamento por e-mail de
questionário de preenchimento
acompanhado.

Dimensão da amostra:
31 CITs reconhecidos

% de respostas:
94 %

1ª Lançamento de questionário por e-mail e pedido
de identificação de responsável pelo
preenchimento;

2ª Chamada telefónica para identificação do
responsável pelo preenchimento;
3ª Chamada telefónica para agendamento de
reunião para preenchimento acompanhado do
inquérito;
4ª Reunião para preenchimento do questionário;
5ª Submissão do questionário;
6ª Pedido de validação de informação;
7ª Lembrete para validação de respostas;
8ª Submissão das respostas validadas
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ASSISTÊNCIA E
O R I E N T A Ç ÃO

Tem competência para a realização de um conjunto de atividades que permitem a
transmição de conhecimento prático e teórico em economia circular.

Produção de Informação, divulgação e sensibilização
Tem capacidade para produção de informação, através da criação de artigos, posts, etc. e
dispõe de meios que permitem a sua divulgação para o público em geral.

Mentoria/ Coaching
Dispõe de profissionais qualificados para prestar serviços de tutoria a um cliente,
ajudando-o a tornar a sua atividade mais alinhada com os princípios da economia circular

Disponibilização de ferramentas de autodiagnóstico
Tem acesso a ferramentas que permitem às empresas a realização de autodiagnósticos à
sua atividade, por exemplo, eficiência energética e material.

Disponibilização de ferramentas de avaliação de maturidade em Economia
Circular

E C O- D E SI G
N

Tem acesso a ferramentas que permitem às empresas avaliar o seu alinhamento com os
princípios da economia circular.

Determinação de estratégias de eco-concepção e eco-eficiência
Possui competências para a realização de um diagnostico a produtos e processos de forma
a determinar quais as estratégias de eco-design que mais se adequam à atividade.

Desenvolvimento de sistema produto como serviço
Tem capacidade para adaptar atuais modelos de negocio a modelos baseados no conceito
de produto como serviço.

Rede de especialistas com conhecimento em subprodutos e resíduos

SIMBIOSE
INDUSTRIAL

Dispõe de técnicos com conhecimento técnico e comercial em resíduos e subprodutos.

Oferta de fluxos de resíduos/ mercado
Tem meios que lhes permite mediar a transferência de resíduos e subprodutos entre
processos produtivos.

Valorização de resíduos e subprodutos
Tem conhecimento técnico sobre as melhores técnicas e processos de valorização de
resíduos e subprodutos.

Inteligência de mercado
Possui conhecimento intrínseco sobre o funcionamento de determinados mercados.

Novos modelos de negócio e desmaterialização
Substituição de serviços físicos por equivalentes virtuais| desenvolvimento e integração de
modelos pay-per-use| plataformas de partilha e aluguer que maximizem a produtividade de
equipamentos e conservem recursos.

Design, Eco-concepção
Design/redesign “circular” de produtos e processos: processos e produtos menos intensivos
em recursos, dando prioridade a materiais renováveis e não perigosos, bem como à
reutilização de matérias-primas recuperadas.
Foco na “modularização” dos componentes, permitindo fácil desmontagem, recuperação,
reaproveitamento e triagem em fim de vida (componentes padronizados)
Definição de critérios de reciclagem, reutilização e extensão de ciclo de vida, tendo em conta
possíveis aplicações úteis de subprodutos e resíduos, em articulação com esquemas como os
rótulos ecológicos ou as declarações ambientais de produto.

Produção “limpa”/ eco-eficiência
Modelos de produção mais eficientes (redução do consumo de matérias primas e
energia) | sistemas em rede mais eficientes em uso e produtividade de recursos (p.e.
mobilidade elétrica acoplado a logística).

Extensão do ciclo de vida: reutilização, remanufatura, recondicionamento
Sistemas ou modelos de negócio centrados na manutenção, reparação,
recondicionamento e remanufactura de produtos | Downcycling (processo de
reconversão de resíduos em novos materiais ou produtos de menor
qualidade/funcionalidade reduzida) ou upcycling (“reutilização criativa”, processo de
reconversão de resíduos em novos materiais ou produtos de maior valor acrescentado)
| Sistemas de recolha eficiente associados (p.e. take back, logística inversa,
remanufatura) | iniciativas de combate à obsolescência programada.

Simbioses industriais (urbanas, locais, regionais)
Estratégia de negócio entre entidades que colaboram no uso eficiente dos recursos de modo
a melhorar o seu desempenho económico conjunto, com consequências positivas para o
sistema natural.
Pode incluir-se neste âmbito a partilha de infraestruturas, equipamentos comuns ou aluguer
de idle time (p.e. instalações de tratamento de águas, ferramentas conjuntas), serviços
comuns (p.e. plataformas de logística, eletricidade para auto-consumo partilhado,
negociação conjunta utilities) mas também a utilização de recursos (p.e. subprodutos e
resíduos, águas industriais, energia em cascata, vapor de água)

EFICIÊNCIA MATERI
AL E ENERGÉTICA

Valorização de subprodutos e resíduos
Base de dados boas práticas para a eficiência material
Possui e disponibiliza uma base de dados com exemplos de boas práticas no setor.

Auditorias energéticas e materiais
Dispõe de técnicos e ferramentas com capacidade para a realização de auditorias de
eficiência energéticas e material a produtos e processos.

Determinação da produtividade material e energética
Dispõe de técnicos e ferramentas com capacidade para determinar a produtividade
material e energética num.

Desenvolvimento de planos de melhoria de eficiência
Tem capacidade para elaborar um plano estratégico para aumentar a eficiência dos
recursos num determinado processo.

Subprodutos e iniciativas de utilização | protocolos de qualidade para reciclados | inovação
em extração e uso de materiais a partir de fluxos de resíduos (p.e. extração de metais a
partir de lamas)| novos materiais ou produtos a partir de resíduos/subprodutos |produção
de matérias-primas a partir de resíduos (p.e. pisos de borracha a partir de granulado de
pneu).

Sensibilização e envolvimento social
Reconhecendo a importância e necessidade de atuar também no campo da aprendizagem e
consciencialização da sociedade civil, salienta-se também a atuação em termos de
sensibilização e envolvimento social como estratégias complementares às ações
desenvolvidas pelos agentes económicos.
Estas ações incluem o desenvolvimento de programas curriculares, materiais didáticos,
ações de informação, workshops e outros recursos que suportam a consciencialização para o
uso eficiente dos recursos, desde a desmaterialização, à extensão de ciclo de vida, consumo
eficiente e "fecho do ciclo" dos recursos. O objetivo último será a difusão de informação e
criação de perceção social em relação à Economia Circular.

ESTRATÉGIAS

COMPETÊNCIAS

Formação

RESULTADOS: COMPETÊNCIAS EC

Quais as competências características de cada grupo de CIT?

Orientação e Sensibilização
CT

CTT

Conceçao
ecológica

Eficiência de Recursos

Inteligencia de mercado

Suporte técnico-cientifico à valorização de
resíduos e subprodutos

Oferta de flu1os de resíduos/mercado

Rede de especialistas com conhecimento em
subprodutos e resíduos

Determinação de produtividade material e
energética

Implementação de planos de melhoria

Auditorias de eficiencia de recursos

Disponibilizam bases de dados

Design/re-design circular

Outras

Ferramentas de avaliação de maturidade em
Economia Circular

Ferramentas de autodiagnóstico para o uso
eficiente de recursos

Mentoria

Produção de informação técnica, divulgação e
sensibilização

Ações de formação

CENTROS TECNOLÓGICOS
CENTROS TRANSFERÊNCIA
Cobrem de uma maneira geral todas
É mais
característico:
as
competências,
exceto:
INSTITUTOS
DE
NOVAS
Produção informação técnica,
- Mentoria;
TECNOLOGIAS
divulgação e autodiagnóstico;
sensibilização;
- Ferramentas
- Ferramentas
Design/ Redesign
circular;
avaliação
É- mais
característico:
Simbiose
Industrial
– Redes
maturidade
EC
- Design/
Redesign
circular;
especialistas; Suporte técnico- Novos
modelos
de negócio
científico;
Inteligência
de mercado
- Simbiose Industrial – Redes
especialistas; Suporte técnicocientífico

Novos modelos de negócio

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Simbiose Industrial

INT
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RESULTADOS: INOVAÇÃO ABERTA – EM QUE
ESTRATÉGIAS EC?

Que interesse vêem os CIT’s na inovação aberta para o
desenvolvimento da Economia Circular?
20
18

18

16

13

Nº CIT’s

14
12
10
8
6
4
2
0

Positivo em Geral

Não respondeu ou deu resposta pouco
objetiva
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RESULTADOS: INOVAÇÃO ABERTA – EM QUE
ESTRATÉGIAS EC?

Quais as estratégias para a Economia Circular em

que considera serem mais úteis as práticas de
Inovação Aberta?

Nas 18 respostas positivas
12
10

Nº CIT's

8

Nº indicações

Algumas das estratégias EC indicadas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
4
2
0

Todas

Nenhuma

Algumas
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CONCLUSÕES / REFLEXÕES

1. O entendimento dos CIT sobre o uso e
utilidade de práticas de inovação aberta para o
desenvolvimento da EC, está muito
desarmonizado;
2. Inovação aberta continua tendencialmente
associada a zonas do negócio menos
estratégicas para a empresa;
3. Existe uma dificuldade em evidenciar as
competências EC indicadas, características do
CIT.
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Muito obrigado!
Luis Ferreira (Coordenador - Unidade de Valorização de Políticas)
luis.ferreira@ani.pt

