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Ana Sofia Ferros Magalhães de Lima Gonçalves Vaz 

Morada: Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal, Ap. 7585 - 2610-124 Amadora 

Email: ana.vaz@apambiente.pt ; Telefone: +351 914940258 

Licenciatura em Estatística e Investigação Operacional, Matemática Aplicada, pela 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1998. 
Mestrado em Probabilidade e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, em 2006. 
Pós-graduação em Economia e Gestão de Empresas de Serviços de Águas, 
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica 
Portuguesa, 2008. 
Certificado de Aptidão Profissional para exercer a profissão de Formador (Formação 
Pedagógica inicial de Formadores pela Associação Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Água (APDA), 2005. 
6.º Programa de Executivos Conceção de Sistemas de Controlo de Gestão pelo 
Overgest/ISCTE Centro de Especialização em Gestão e Finanças do Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa, 2005. 
Diploma de Especialização em Qualidade Total na Administração Pública pelo Instituto 
Nacional de Administração, 2006. 
Formação em Gestão Pública (FORGEP) pelo Instituto Nacional de Administração, 
2009. 
Seminário Inovação Estratégica e Inteligência Competitiva, pelo Instituto Nacional de 
Administração, 2011. 
Abril 2013 à data - Chefe da Divisão de Fluxos Específicos e Mercado de Resíduos no 
Departamento de Resíduos. 
Julho de 2012 a Abril de 2013 - Chefe da Divisão de Entidades Gestoras e Mercado de 
Resíduos e em acumulação com o cargo de Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Fluxos de Resíduos, em regime de substituição, no Departamento de Fluxos Especiais 
e Mercado de Resíduos. 
Março 2010 a Junho de 2012 - Chefe da Divisão de Entidades Gestoras e Mercado de 
Resíduos no Departamento de Fluxos Especiais e Mercado de Resíduos. 
Janeiro 2009 a Março 2010 - Chefe da Divisão de Estratégias de Ambiente, em regime 
de substituição, no Departamento de Políticas e Estratégias de Ambiente. 
Agosto 2002 a Janeiro 2009 - Técnica Superior de Estatística e Investigação 
Operacional no Gabinete de Organização e Métodos dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures. 
Junho 1999 a Julho 2002 – Colaboradora no ex-Instituto dos Resíduos. 
1997 a 1998 - Estagiária no Departamento de Hidráulica do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. 
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António Victor Carreira de Oliveira 

DGAE/ME, Av. Visconde de Valmor, nº72, 1069-041 Lisboa 

Email: antonio.oliveira@dgae.pt 

Licenciado em Engenharia Química (IST) e Mestre em Economia e Gestão de Ciência 
e Tecnologia (ISEG); 
Técnico Superior da Direcção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), exercendo 
funções na Direção de Serviços de Indústria; 
Docente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). 
 Breve caracterização das atividades: 
Elaboração de pareceres e colaboração na conceção de medidas de política pública, 
programas e instrumentos de natureza legislativa em matéria de licenciamento 
industrial, proteção do ambiente, segurança e crescimento sustentável com incidência 
na atividade industrial visando a internalização do ambiente-sustentabilidade, da 
segurança e da responsabilidade social nas estratégias industriais, na prossecução do 
desenvolvimento sustentável e num quadro de promoção da cidadania empresarial e 
da responsabilidade social das empresas; 
Participação como perito externo no Projeto ECOPOL - Public innovation partnership 
for better policies and instruments in support of eco-innovation; 
Ponto Focal Nacional para a Eco-Inovação no âmbito do Programa para a 
Competitividade e Inovação (CIP) da UE; 
Ponto Focal Nacional para o Projeto da OCDE sobre Green Growth & Eco-Innovation. 

António Sousa Correia  

Ordem dos Engenheiros, Av. António Augusto de Aguiar n.º3D, 1069-030 – Lisboa, 
Portugal 

Email: asousacorreia@engenheiros.pt 

Engenheiro, Docente Universitário e Consultor de Empresas e de Organizações, tem 
experiência na criação, desenvolvimento e gestão de Empresas e de Entidades 
Privadas e Públicas, com especial foco na I&D e Inovação, orientadas para os 
Materiais e Tecnologias em Aplicações de Valor Acrescentado. 
Graduado e pós-graduado em Ciências e Engenharia de Materiais e especialização 
em Gestão da Inovação, participando regularmente na análise, estudos e proferindo 
conferências nestas áreas e respetivas aplicações pelas Empresas, nomeadamente 
em temas de Materiais e Inovação em Design, Gestão do Design, Arquitetura e 
Construção Sustentável, Metodologias de Investigação Desenvolvimento e Inovação, 
Gestão de Operações Industriais e Estratégia de Empresas. 
Foi docente universitário, dirigente de entidades do sistema científico e tecnológico e 
gestor de empresas industriais. Exerce atividade de consultoria em I&D+i, 
Desenvolvimento de Produtos, Transferência de Conhecimento e de Tecnologia, 
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Análise Competitiva e Inteligência de Negócios aplicadas a várias sectores e fileiras 
industriais. 

Carlos Alberto Henriques Raimundo 

Email: carlos.raimundo@egeo.pt, Telefone – 914940258 

Afiliações: 
Assessor grupo EGEO 
Assessor AEPSA – Associação Empresas Portuguesas Setor Ambiente 
Presidente RECIPAC – fileira do papel/cartão (AEPSA; AFCAL; ANIPC; APIGRAF; 
CELPA) 
Direção INTERFILEIRAS – RECIPAC; PLASTVAL (plástico); CERV (vidro); FIMET 
(metal); EMBAR (madeira) 
Conselho Administração e Comissão Executiva SPV 
Conselho fiscal EMBAR 
Representante AEPSA no Conselho Consultivo da ERSAR e na CAGER 
Ex-Presidente ANAREPRE – Associação Nacional Recuperadores Produtos 
Recicláveis (recente fusão com AEPSA) 

Referências: 
37 anos experiência no setor dos RSU, tendo desempenhado diversos cargos de 
direção nas CM Loures e Oeiras e de administração dos SM Loures e Odivelas; 
Integrou a Comissão Técnica da AMESTRS – Associação Municípios para o estudo do 
Sistema de Tratamento dos RSU da Região de Lisboa, a qual deu origem à 
VALORSUL; 
Integrou a Comissão Técnica da AMTRES – Associação Municípios para o tratamento 
dos RSU de Oeiras, Cascais, Sintra e Mafra, a qual deu origem à TRATOLIXO; 
Integrou em 1993/1994 o Painel de Personalidades para a elaboração do “plano de 
ação para a Educação e Formação Ambiental”; 
Coordenou em Portugal o projeto piloto (Queijas)  e de referência europeu, apoiado 
pela ERRA – European Recovery and Recycling Association, para a promoção da 
recolha seletiva multimaterial e triagem de embalagens, que incluiu a conceção e 
construção da primeira estação triagem portuguesa, distinguido em 1996 com o 
Prémio Nacional do Ambiente; 
Coordenou o projeto “Compostagem no Quintal”, distinguido pela Fundação Europeia 
para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho como um dos projetos mais 
inovadores na Europa; 
Autor do estudo de Viabilidade “Programa de Gestão Comunitária de RSU dos Bairros 
Suburbanos de Luanda”, encomendado pela CE/ACP (2001); 
Coordenou a conceção do programa “ + VALOR” para a recolha seletiva de resíduos 
orgânicos nos concelhos da VALORSUL. 
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Clara Lopes 

Agência Portuguesa do Ambiente, Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal, Apartado 
7585, 2610-124 Amadora - Portugal 

Email: clara.lopes@apambiente.pt 
 
Maria Clara de Moura Lopes, técnica superior na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P 
(APA). Engenheira do Ambiente (Universidade de Aveiro) desde 1987 (OE n.º 32 497) 
e Mestre em Ciências Geofísicas – Meteorologia (Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa) desde 1996.  
O seu início de actividade esteve associado ao lançamento dum plano nacional de 
avaliação das emissões gasosas nos sectores industriais mais significativos e, 
posteriormente, à instalação e monitorização da rede de alerta radioactivo – RADNET. 
Entre 2001 e 2007, foi responsável pela interlocução técnica para a implementação de 
algumas políticas nacionais em matéria de regulamentação ambiente aplicável às 
actividades económicas (PCIP, CELE, Responsabilidade Ambiental e componente 
ambiente do licenciamento industrial/pecuário), com participação em projectos-piloto 
relacionados: plataforma para a simplificação administrativa, harmonização dos 
relatórios de desempenho ambiental, cálculo de emissões por setor industrial. 
Anteriormente esteve como responsável na região do Algarve na aplicação da 
legislação ambiental em matéria de ar, ruído e resíduos.  
Actualmente, suporta a APA nos assuntos relacionados com a eco-inovação, 
nomeadamente na participação desta Agência como membro do Grupo de Alto Nível 
do EU EcoAP (plano de acção para a eco-inovação). Ponto de contacto no projeto 
ECOPOL e no projeto ERA-NET ECO-INNOVERA. 

Climénia Maria Ramos da Silva 

Avenida Torre de Belém nº 29, 1400-342 Lisboa. 

Email: climenia.silva@valorpneu.pt 

Climénia Maria Ramos da Silva nasceu a 3 de maio de 1961, em Lisboa. Diretora 
Geral da Valorpneu, alia uma experiência em gestão e organização de empresas ao 
conhecimento do setor do ambiente, especificamente ao setor dos resíduos. 
Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas no Instituto Superior de 
Economia, em 1985, tendo ingressado na atividade profissional na consultora 
Ernst & Young. No desempenho das funções nesta empresa, que decorreram entre 
1985 e 1989, participou em diferentes trabalhos de auditoria, avaliação e consultoria 
de gestão, em empresas nacionais e multinacionais. 
Em 1989 iniciou funções na Michelin, em Portugal, como Adjunta do Diretor 
Financeiro, tendo em 1991 assumido a Direção do Departamento. Combinou um vasto 
conhecimento técnico com a capacidade de análise e liderança, dirigida à otimização 
da performance da empresa, com participação ativa na sua gestão estratégica. 
Integrou ainda diversos projetos europeus em diferentes domínios transversais ao 
grupo Michelin que passaram pela área financeira, comercial e organizacional. 
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Desde novembro de 2004, é Diretora Geral da Valorpneu, sociedade que gere o fluxo 
específico dos pneus usados a nível nacional. Centra a sua atividade na coordenação 
de uma equipa responsável pela organização e gestão da rede de operadores 
logísticos e de valorização dos pneus em fim de vida. É promotora de algumas 
iniciativas em prol do ambiente, relativas ao setor, no domínio da sensibilização e da 
investigação e desenvolvimento. 

Fernando Castro 

Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Mecânica, 4800-058 
Guimarães. 

Email: fapsc59@gmail.com 

Fernando Castro, tem 54 anos, é licenciado em Engenharia Metalúrgica pela 
Universidade do Porto (1982) e Doutor em Engenharia Metalomecânica pela 
Universidade do Minho (1988). É docente universitário no Departamento de 
Engenharia Mecânica, sendo Professor Catedrático da área de Materiais. É 
responsável pelo Laboratório de Metalurgia da Universidade do Minho desde 1989, e 
Diretor do Laboratório de Análises Químicas da TecMinho, desde 1994. Este último 
laboratório presta serviços analíticos à comunidade, principalmente análises químicas 
na área dos materiais metálicos, resíduos, cerâmicos e solos.  
Em 2000 promoveu a criação do CVR - Centro para a Valorização de Resíduos, 
associação privada sem fins lucrativos que se destina a apoiar a comunidade no 
sentido de aproveitar o valor contido nos resíduos industriais e municipais. O CVR viria 
a ser formalmente criado em 2002, tendo sido presidente do seu Conselho de 
Administração desde aquela data até 2012. Nesse período promoveu interação técnica 
e científica com centenas de empresas portuguesas e estrangeiras, na forma de 
estudos e projetos de investigação, de que resultaram soluções de gestão de resíduos 
inovadoras, algumas das quais já implementadas. 
Presidiu ao Colégio Nacional de Engenharia Metalúrgica e de Materiais durante dois 
mandatos, entre 1994 e 2000. 
Tem organizado diversos congressos científicos, com destaque para o WasteEng 
2012, realizado no Porto em 2012, e que juntou mais de 400 participantes de 
numerosos países. 
Coordenou mais de 3 dezenas de projetos de investigação, principalmente em 
colaboração com empresas. 
É autor ou co-autor de mais de uma centena de publicações em revistas internacionais 
ou atas de congressos. 

Fernando Jorge Malaquias Antunes Pereira 

Morada: Av. Santo António, 11, Santa Joana, 3810-332 AVEIRO, Professor 
Catedrático (aposentado) da Universidade de Aveiro 

Emaill: antunes.pereira@ua.pt 
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Licenciatura em Engenharia Química pelo I.S.T.-Instituto Superior Técnico da 
Universidade Técnica de Lisboa (1965); 
Assistente no Departamento de Engenharia Química, Universidade Eduardo Mondlane 
(1969-1975); 
Grau de Ph.D. em Chemical Engineering and Fuel Technology, pela Universidade de 
Sheffield, Inglaterra (1975); 
Professor Auxiliar, e Diretor do Departamento de Engenharia Química da Universidade 
Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique (1975-1980); 
Agregação em Ciências Aplicadas ao Ambiente, Universidade de Aveiro (Abril 1990); 
Desde 1980 foi sucessivamente Professor Auxiliar, Professor Associado (1986) e 
Professor Catedrático (1990) no Departamento de Ambiente e Ordenamento de 
Universidade de Aveiro; Diretor deste departamento em 1980/1 e 1984/5. Na situação 
de Aposentado desde o ano de 2002. 
Atividade pedagógica e de investigação: lecionação, projeto e operação de 
instalações-piloto nas áreas de Controlo de Poluição Atmosférica, Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, e Avaliação de Ciclo de Vida de Processos e Produtos, na 
licenciatura em Engenharia do Ambiente e no Mestrado em Poluição Atmosférica 
(ambos da Universidade de Aveiro) e mestrado de Biotecnologia Ambiental (da 
Faculdade de Ciências e Engenharia da Universidade de Coimbra). 
Membro da comissão editorial da Revista Águas e Resíduos (editada pela Associação 
Portuguesa de Distribuidores e Drenagem de Água (APDDA) e Associação 
Portuguesa de Saneamento Básico (APESB) desde 1996); membro da Comissão 
Científica da SARDINIA - International Waste Management and Landfill Symposium 
desde 1997); membro da I.S.W.A – International Solid Waste Association. 

Graça Maria Monteiro dos Santos Ponte da Silva 

Email: gponte.silva@gmail.com, Telefone: +00351963042432 

Licenciada em Economia (Instituto Superior de Economia, actual ISEG), em 1978. 
Aposentada da Função Pública desde 2012, na categoria de Assessora Principal no 
extinto Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP) 
do MAOTDR. O percurso profissional inclui ainda as funções de Chefe da Divisão de 
Especialização, Competitividade e Ambiente, entre 1990 e 1999, no mesmo 
Departamento e no que o antecedeu (DCP) e a docência como Assistente no ISEG. 
No DPP, foi autora de vários trabalhos relativos à estrutura produtiva portuguesa e ao 
desenvolvimento sustentável. Relativamente ao desenvolvimento sustentável, 
destacam-se como principais áreas de interesse: a análise das pressões ambientais 
associadas à atividade económica (designadamente as emissões associadas à 
estrutura produtiva, e o uso dos recursos materiais); as relações entre forma e 
planeamento urbanos e sustentabilidade. No domínio da participação em equipas 
multidisciplinares de cenarização, destacam-se: a equipa multidisciplinar de 
elaboração de “Cenários para a Economia Portuguesa no Período Pós-Quioto” (2008); 
o projecto de colaboração DPP/ANEOP “Territórios, Cidades e Sustentabilidade” 
(2009/2011); o grupo de trabalho do DPP, que elaborou o documento “Cenários da 
Evolução Estrutural da Economia Portuguesa. 1995-2015”. 
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Isabel Maria de Sousa Tomé de Andrade 

Departamento de Resíduos/Divisão de Fluxos Especiais e Mercados de Resíduos, 
Agência Portuguesa do Ambiente.IP, Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal, Ap.7585, 
2611-865 Amadora. 

Email: isabel.andrade@apambiente.pt 

Isabel Maria de Sousa Tomé de Andrade, detém uma licenciatura pré Bolonha em 
Engenharia do Ambiente (ramo de Poluição) pela Universidade de Aveiro. 
Trabalhou nas Administrações Local, Regional e Central, é funcionária pública há 
cerca de 27 anos, 18 dos quais trabalhou, tanto como técnica superior como em 
chefias intermédias de primeiro e segundo graus, em assuntos mais vocacionados 
para as políticas associadas à gestão de resíduos aos níveis nacional e comunitário e, 
mais recentemente, igualmente ao nível internacional após ter sido nomeada, em 
2012, delegada da APA-IP no Grupo de Trabalho sobre Produtividade dos Recursos e 
Resíduos da OCDE ENV/EPOC/WPRPW. 

Jaime Braga 

CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Praça das Indústrias, 1300-307 Lisboa-
Portugal 
 
Email: jbraga@cip.org.pt 
 
Jaime Carlos Ferreira Braga, Engenheiro Mecânico (IST) desde 1966 (OE n.º 35 202). 
Dos 47 anos de atividade profissional já decorridos, 28 foram dedicados à actividade 
industrial nas vertentes de projectista, especialista de manutenção e de energia, e de 
direcção técnica de empresas nos sectores metalomecânico, siderúrgico, químico e 
agroalimentar. 
Desde 1995, é assessor da Direção da Confederação Empresarial de Portugal para os 
assuntos industriais, de energia e de ambiente e técnico da Federação das Indústrias 
de Óleos Vegetais, sector de actividade onde trabalhou 17 anos. De 1997 a 2011 foi 
docente universitário no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 
onde lecionou as disciplinas de Tecnologias, Gestão Ambiental e Energia. Foi, até 
2011, técnico reconhecido do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de 
Energia.  
Desde agosto de 2013, desempenha, também, as funções de Secretário-Geral da 
APPB – Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis. 

Participa também nos seguintes Órgãos ou Comissões Nacionais: 
Membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável desde 
1999; 
Membro da Comissão Consultiva para a Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
desde 2001; 
Membro da Comissão Consultiva da Responsabilidade Ambiental desde 2010; 
Membro do Conselho Nacional da Água desde 2010; 
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Membro da Comissão Consultiva REACH desde 2010. 
É co-autor do livro “Guia do Ambiente – Empresas, Competitividade e 
Desenvolvimento Sustentável” (2011). Coordenou, entre 2004 e 2007, cinco processos 
de pedido de Licença Ambiental, maioritariamente no setor agroalimentar. 

João Carlos Almeida Ribeiro Claro 

Departamento de Química, Escola das Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5001-801 Vila Real.  

Email: jcclaro@utad.pt. 

João Carlos Almeida Ribeiro Claro, é licenciado em química, ramo científico, pela 
Universidade de Coimbra. Foi diretor de produção de uma empresa de fabrico de 
redes de nylon (poliamida 6) e administrador de outra empresa do mesmo ramo. É 
doutorado em química pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro onde é 
atualmente professor auxiliar e investigador efetivo do Centro de Química – Vila Real. 
Leciona nas áreas de química ambiental, química analítica e química geral, centrando-
se a sua atividade de investigação na área da química ambiental com uma forte 
componente na vertente de valorização de resíduos industriais. 
É inventor e co-inventor em seis patentes referentes a novas tecnologias para 
valorização de resíduos e subprodutos de vários sectores industriais e agroindustriais. 
Neste âmbito, é responsável técnico-científico num processo de transferência de 
tecnologia, baseado numa tecnologia patenteada, que visa a valorização dos resíduos 
da produção de azeite. 

João José Nunes Fernandes 

Director Executivo: Oikos – Cooperação e Desenvolvimento. Rua Visconde Moreira de 
Rey, 37, Linda-a-Pastora, 2790-447 Queijas 

Email: jjfernandes@oikos.pt; Telefone (Profissional): 21.8823630 

João José Fernandes, 43 anos de idade, é Licenciado em Teologia e Humanidades 
(1996), tendo concluído o Curso de Doutoramento em “Alterações Climáticas e 
Políticas de Desenvolvimento Sustentável” (UL/UTL/UN), em Setembro de 2010. 
É Director-Executivo da Oikos - Cooperação e Desenvolvimento (ONGD), desde 
Outubro de 2004. Entre 1994 e 2004 foi responsável pela gestão dos projetos e 
programas desta organização não-governamental em países como Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau, Timor Leste, Bolívia, Peru, Cuba, Nicarágua, Honduras e 
El Salvador, primeiro como Desk-Officer e mais tarde como Director de Projectos. 
Entre 1990 e 1994 foi voluntário da ONGD “Leigos para o Desenvolvimento”, primeiro 
em S. Tomé e Príncipe (1990-91) e, posteriormente assegurando o secretariado em 
Lisboa.  
Entre os anos 2002-2007, com apoio da Fundação Avina, João José Fernandes 
esteve ativamente ligado às questões relacionadas com o fortalecimento das 
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Organizações do Terceiro Sector e à promoção da Responsabilidade Social das 
Empresas, particularmente em Portugal e na América Latina. 
Ao longo da sua carreira tem colaborado com instituições académicas (seminários em 
pós-graduações, mestrados e doutoramentos), fundações, organizações não-
governamentais, empresas, e organismos públicos (consultoria de curta duração, 
formação e conselhos consultivos) em temáticas relacionadas com o desenvolvimento 
sustentável e da responsabilidade social. 
Colabora regularmente com Redes Internacionais da Sociedade Civil, tais como a 
Social Watch, a maior rede independente de monitorização de políticas públicas. 

João Luís Rodrigues 

Chamusca, Câmara Municipal de Chamusca 

Email: cm-chamusca@sapo.pt 

João Luís Rodrigues, licenciado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado 
em Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, iniciou a sua atividade profissional na 
área da banca em 2000, tendo em Março de 2002 sido nomeado para desempenhar 
as funções de Secretário do Presidente da Câmara Municipal de Chamusca, funções 
que desempenhou até Outubro de 2009.  
Em Outubro de 2009 é nomeado Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal, funções que ainda desempenha atualmente. 
Tendo em conta as suas responsabilidades na Câmara Municipal de Chamusca a 
partir do ano 2002, é desde esse momento responsável pelo acompanhamento do Eco 
Parque do Relvão, enquanto área de localização empresarial destinada a empresas a 
operar na área do ambiente, resíduos e energia, acompanhando todos os processos 
de instalação de empresas e de licenciamento em várias áreas. 

João Nunes 

Associação BLC3 – Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro,  
Av. Calouste Gulbenkian n71, Zona Industrial, 3400-060 Oliveira do Hospital 

Email: joao.nunes@blc3.pt 

João Nunes licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra (UC) 
em 2005 na especialidade de Energia e Ambiente. Mestrado, em 2008, em Engenharia 
Mecânica na UC no ramo de Energia e Ambiente, tendo sido atribuído um prémio pela 
Ordem dos Engenheiros do melhor estágio na especialidade de Eng. Mecânica. 
Atualmente frequenta o curso de doutoramento em Biociências na UC e no Instituto de 
Catálisis e Petroleoquímica do Conselho Superior de Investigação Científica de 
Espanha, associado ao uso sustentável do território e dos novos sistemas de 
exploração florestal. 
Integrou diversas unidades de investigação: (2004-2005) Laboratório de Transmissão 
de Calor da UC; (2006-2007) Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas 



� � �

�

�

de Desenvolvimento (IN+); (2008-2010) Centro de Ecologia Industrial da UC; (2007-
2010) Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, Laboratório 
Associado de Energia; (2010-presente) Centro de Ecologia Funcional da UC. 
Tem dedicado nos últimos 10 anos à investigação e desenvolvimento de um novo 
sistema de Biorrefinaria Avançado, com ênfase para a otimização de fluxos de massa 
e de energia.  
Criou e coordena uma das redes maiores de conhecimento internacional para o 
desenvolvimento das Biorrefinarias e Bioprodutos, constituída por 46 entidades de 9 
países europeus. 
Co-orientador, no período de 2006 a 2010, de projetos de investigação e trabalhos dos 
Cursos de Mestrado Integrado de Eng. do Ambiente e de Eng. Mecânica da FCTUC, 
nas disciplinas de Resíduos Sólidos, Ecologia Industrial.  
Mais de 25 publicações em revistas científicas, conferências, comunicações e 
palestras nas áreas da energia, ambiente, resíduos, floresta e sustentabilidade. 
Participação, no período de 2008-2009, em diversos cursos internacionais na área da 
bioenergia.   
Coordenou/coordena diversos projetos de investigação e desenvolvimento industrial 
ligados à bioenergia, inovação florestal, biotecnologias e valorização do território no 
valor de 2,1 Milhões de Euros, 2010-Presente.  
Presidente do Conselho de Administração (2011-presente) da Associação BLC3. 

Jorge Alexandre 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

Email: jorge.alexandre@lneg.pt 

Jorge Alexandre, nasceu em 1963 em Lisboa. Mestre em Gestão e Qualidade de 
Materiais pela Faculdade de Ciências e Tecnologia- Universidade Nova de Lisboa, em 
2002. É licenciado em Design de Equipamento pela Escola de Belas Artes de Lisboa, 
em 1989.  
Atualmente é investigador auxiliar na Unidade de Eficiência Energética e desde 1990 
que tem participado em projetos nacionais e internacionais no âmbito da aplicação da 
Análise do Valor, Análise Funcional, Caderno de Encargos Funcional, Desdobramento 
da Função Qualidade, Ergonomia e Design Industrial. Nos últimos anos tem focalizado 
a sua investigação no estudo do potencial de interligação entre a Gestão pelo Valor, o 
Design Industrial e o Desenvolvimento Sustentável no desenvolvimento de produtos e 
processos, nomeadamente na vertente da melhoria do desempenho industrial 
sustentável, com recurso ao conceito de Valor e à Análise Funcional. Fez parte da 
equipa que desenvolveu a metodologia e o manual Valor Sustentável (fruto das 
sinergias entre Produção Mais Limpa e Análise do Valor) que foi testada em empresas 
e que resultou num conjunto de comunicações científicas. Membro da Comissão 
Técnica-149 de Gestão pelo Valor. 
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José Carlos Caldeira 

PRODUTECH – Pólo das Tecnologias de Produção. Rua dos Plátanos, nº 197, 4100-
414 Porto – Portugal 

Email: josecaldeira@produtech.org 

Administrador Executivo do PRODUTECH – Pólo das Tecnologias de Produção. 
Director do INESC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do 
Porto. É membro do High Level Group da Plataforma Tecnológica MANUFUTURE e 
Chairman do seu National and Regional Tecnology Platforms Group. É membro do 
Board da EFFRA - European Factories of the Future Research Association e 
Secretário-geral do Fórum MANUFUTURE Portugal. É ainda Membro do Board of 
Directors do ISPIM – International Society for Professional Innovation Management. 

Loredana Ghinea 

Executive Director. A.SPIRE aisbl. Av E Van Nieuwenhuyse 4, 1160 Brussels, Belgium 

Email: lgh@spire2030.eu  

Loredana Ghinea has been working for the European Chemical Industry Council 
(Cefic) since April 2006 in the Research and Innovation department as Manager for 
Emerging Science and Policy Issues and Innovation Policy.  
Her work on the environment & health issues looks at how science and research on the 
impact of environmental factors on human health can be translated into EU policies 
that ensure a sustainable society in Europe. This general issue encompasses topics 
such as the impact of chemicals on susceptible populations, indoor air quality, health 
impact assessment, human biomonitoring as well as emerging science issues such as 
nanotechnologies.  
Since 2009, her area of work extended to the innovation policy, preparing and 
formulating the engagement of the chemical industry in shaping, in close collaboration 
with the policy makers and the value chain sectors, the appropriate environment for a 
sustainable and competitive EU manufacturing industry that will deliver the solutions 
needed to tackle the societal challenges.  
Since 2012, seconded from Cefic as Executive Director of A.SPIRE 
(www.spire2030.eu), she has also been leading the ambitious industrial proposal for an 
innovation Public-Private Partnership on Resource and energy Efficiency for the 
process industry (SPIRE) with no fewer than 8 world-leading European industry sectors 
engaged to work together in the framework of Horizon2020.  
Loredana has a background in Political Science and EU policy affairs. 
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Luis Jorge Martinez Ferreira 

Agência de Inovação, S.A, Campus do Lumiar, Edf. O, 1º andar, sala 2.16, Estrada do 
Paço do Lumiar, 1649-038 Lisboa, PORTUGAL 

Email: lferreira@adi.pt 

Luís Ferreira, está a terminar um doutoramento em Engenharia do Ambiente, é Mestre 
em Tecnologia Alimentar e Qualidade (FCT-UNL), e Mestre em Biotecnologia (FCT-
UNL). Como técnico superior especializado da Agência de Inovação, S.A (AdI), e 
durante os últimos dois anos tem estado a dar suporte à AdI na área da eco-inovação, 
em particular na coordenação da participação da AdI no projecto ECOPOL. Está ainda 
encarregue da verificação de actividades de investigação & desenvolvimento 
desenvolvidas por empresas (no sector do ambiente e das tecnologias ambientais), no 
propósito de certificar estas actividades, no processo de obtenção de crédito fiscal. 
Esta sua actividade, envolve um contacto estreito com os gestores de inovação ou de 
I&D e perícia na selecção de quais os projectos a considerar. 
Muitos anos dedicado à investigação aplicada e a programas de demonstração para a 
introdução de novas tecnologias ambientais e conceitos eco-inovadores, deram-lhe 
experiência para lidar com as necessidades de contexto para negócios nesta área. 
Desenvolveu actividade de consultoria em projectos internacionais, na área da 
utilização de processos de digestão anaeróbia. Como consultor foi responsável pela 
implementação de processos de tratamento de águas residuais e de projectos de 
auditoria ambiental no sector das agro-indústrias e produção animal. 

Manuel Carlos Pássaro 

Sociedade Ponto Verde, Rua João Chagas, 53-1º Dto, Cruz Quebrada,1495-764 
Dafundo  

Email: manuel.passaro@pontoverde.pt; Telefone: (+) 351 214147300 

Licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico; 
Curso de especialização em Engenharia Sanitária pela Universidade Nova de Lisboa 
(1981-1982);  
Curso " Design of Water Quality Monitoring Networks ", tirado em 1979, na Colorado 
State University, U.S.A., por intermédio de uma bolsa concedida pela UNESCO; 
Curso " Modelação e Dimensionamento de Estações de Tratamento " Instituto 
Superior Técnico (1983); 
Curso " Planificação da Configuração e Exploração de Computadores ", Instituto 
Nacional de Administração (1984); 
Curso " Curso Superior de Limnologia " Centro de Altos Estudos Agronómicos 
Mediterrâneos, Zaragoza (1986); 
Seminário de formação “Committees and Comitology in the Political Process of the 
European Community”, Institut Européen d’Administration Publique, Maastricht (1995); 
Curso “Auditorias da Qualidade e Ambientais “, SEIA/PARTEX, Lisboa (1995/1996); 
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Membro da Ordem dos Engenheiros; Grau de especialista em Engenharia Sanitária 
Membro da Associação Portuguesa para Estudos de Saneamento Básico. 

Registo Biográfico: 
17.04.1974 - 10.04.1976: Monitor no Instituto Superior Técnico (I.S.T.), tendo 
leccionado as cadeiras de Bioquímica, Química Geral e Química Analítica; 
21.03.1976 - 25.10.1977: Assistente no Instituto Politécnico da Covilhã, Regente das 
Cadeiras de Química Analítica e Métodos Instrumentais de Análise; 
Desde 25.10.1977: Técnico Superior do quadro, da Direcção-Geral dos Recursos e 
Aproveitamentos Hidráulicos e da Direcção--Geral da Qualidade do Ambiente; 
01.07.1987 - 31.06.1990: Destacado na Direcção-Geral do Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Segurança Nuclear da Comissão das Comunidades Económicas 
Europeias (Bruxelas); 
Desde 01.07.1990: Director da Direcção de Serviços da Qualidade da Água da 
Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente; 
Desde 29.05.1993: Director do Gabinete de Assuntos Comunitários e Cooperação da 
Direcção Geral do Ambiente; 
Desde 01.03.1997 Director da Sociedade Ponto Verde. 

Maria Teresa Carvalho 

CERENA-Centro de Recursos Naturais e Ambiente, Departamento de Engenharia 
Civil, Arquitectura e Georrecursos, Instituto Superior Técnico. Av. Rovisco Pais, 1049-
001 Lisboa, PORTUGAL 

Email: teresa.carvalho@ist.utl.pt 

Maria Teresa Carvalho é Engenheira de Minas (Instituto Superior Técnico) desde 
1981, doutorada em Engenharia de Minas pelo IST em 1998. Trabalhou entre 1981 e 
1988 na Somincor, sociedade Mineira de Neves-Corvo, como engenheira de projecto e 
de processo. Em 1998 ingressou no IST como assistente sendo actualmente 
Professora Auxiliar com provimento definitivo e investigadora do CERENA, Centro de 
Recursos Naturais e do Ambiente.  
É, desde Janeiro de 2011, Presidente do CERENA e, desde 2012, coordenadora 
adjunta do Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas (MEGM). Desde 1998, 
integra o Technical Committee on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing 
do IFAC (International Federation of Automatic Control). Desde 2010 é membro da 
Comissão Consultiva de I&D da Sociedade Ponto Verde. É actualmente coordenadora 
do colégio de Engenharia Geológica e de Minas, Região Sul da Ordem dos 
Engenheiros, e representante de Portugal num dos 5 Working Group da iniciativa da 
Comissão Europeia European Innovation Partnership on Raw Materiasl. 
É docente da disciplina de Processamento de Minérios e Resíduos Sólidos do MEGM 
e tem orientado várias teses de mestrado na área do processamento de minérios e no 
de resíduos sólidos, áreas em que tem desenvolvido investigação. Tem sido 
coordenadora de projectos de investigação na área da separação e recuperação de 
materiais provenientes de resíduos sólidos financiados pela FCT, SPV e AMB3E. É 
autora de vários artigos científicos (ISI) nesta temática e de diferentes conteúdios 
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pedagógicos e relatórios técnicos. Tem pertencido a várias comissões científicas de 
reuniões internacionais. 

Patrícia Maria Soldin da Silva Falé e Costa 

Patrícia Maria Soldin da Silva Falé e Costa, nasceu a 17 de Março de 1970, casada, 
natural de Lisboa.  
Engenheira de Minas e Mestre em Georrecursos área de Geotecnia pelo Instituto 
Superior Técnico, tem ainda uma pós-graduação em Ordenamento do Território e 
Planeamento Ambiental da Universidade Nova de Lisboa.  
Atualmente desenvolve funções de técnica superior na Direção Geral de Energia e 
Geologia, direção de serviços de minas e pedreiras, responsável pelo 
acompanhamento da atividade mineira e respetiva fiscalização. É representante da 
DGEG em alguns planos diretores municipais, planos de ordenamento bem como em 
diversos grupos de trabalho. Colaborou na implementação do Roteiro Mineiro projeto 
que tem por objetivo relacionar o turismo com o património geológico e mineiro. É 
ainda auditora coordenadora da norma ISO 9001:2008 “gestão da qualidade”. 
Desempenhou funções no Departamento de Prospeção de Rochas e Minerais não 
Metálicos do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, ex- Instituto 
Geológico e Mineiro, tendo desenvolvido trabalhos de prospeção para a definição de 
locais favoráveis à atividade extrativa, estudos geoestatísticos, estudos de promoção 
da lavra em subterrâneo para minerais não metálicos, estudos de recuperação e 
requalificação ambiental das áreas exploradas, desenvolvimento de metodologias para 
análise de risco geoeconómico em locais com aptidão para a exploração de rochas 
ornamentais. 
Desenvolveu atividades de investigação no Instituto Superior Técnico num projeto de 
geotermia que relacionava as estâncias termais como pólos de desenvolvimento local 
e regional.  
Foi colaboradora da SOMINCOR S.A. tendo participado nas várias atividades mineiras 
desenvolvidas no Departamento de Estudo e Planeamento da Direção de Trabalhos 
Subterrâneos. 
É Membro da Ordem dos Engenheiros tendo sido vogal do Conselho Regional do 
Colégio de Engenharia Geológica e de Minas entre 2007 e 2010.  
É autora e co-autora de diversos artigos relacionados com a atividade extrativa, 
ordenamento do território, planeamento ambiental e património geológico e mineiro. 

Paulo Ferrão 

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa 

Email: ferrao@ist.utl.pt 

Paulo Ferrão, nasceu em Lisboa em 1962, licenciou-se em Engenharia Mecânica. 
Obteve o grau de mestre em Transferência e Conversão de Energia, no IST, em 1988. 
Concluiu o curso de Gestão estratégica num contexto de inovação, no ISCTE em 
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1988. Obteve o Doutoramento e Agregação em Eng. Mecânica, no IST, em 1993 e 
2004. 
É director nacional do Programa MIT-Portugal e Professor Catedrático no IST, no 
Departamento de Engenharia Mecânica. É co-fundador do Centro de Estudos em 
Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, IN+, em 1989.  
A sua actividade científica desenvolveu-se na área da Análise Energética de Sistemas 
e evoluiu para a área da Ecologia Industrial. Dedica-se à análise de sistemas 
complexos e, em particular à sua sustentabilidade, o que exige o desenvolvimento e 
aplicação de novos modelos que caracterizem as interacções entre os sistemas 
económicos, a energia e o ambiente, tema a que tem dedicado a sua actividade de 
investigação e de ensino.  
Neste contexto, é autor de livros como: Paulo Ferrão and John Fernandez (2013) 
“Sustainable Urban Metabolism”, MIT-Press; Paulo Ferrão (2009) “ Ecologia Industrial: 
princípios e ferramentas” Colecção Ensino da Ciência e Tecnologia. IST-PRESS; 
Paulo Ferrão, Paulo Ribeiro e Paulo Silva (2005) “A ecologia industrial e a embalagem 
de produtos alimentares em Portugal”. Celta Editores ou  
Paulo Ferrão (1998) "Introdução à gestão ambiental: A avaliação do ciclo de vida de 
produtos". Colecção Ensino da Ciência e Tecnologia. IST-PRESS e de mais de 70 
artigos em livros e revistas científicas. 

Paulo J. Partidário 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 

Email: paulo.partidario@lneg.pt 

Paulo Partidário, tem um PhD em Planeamento Estratégico de Inovação Sustentável 
(TUDelft-NL, 2002), possui um grau de mestre em Gestão de Tecnologia e Inovação 
(ISEG-UTL, 1995), e uma licenciatura em Engenharia Química (IST-UTL,1982).  
É investigador sénior do LNEG IP no domínio do Ambiente, Energia & 
Sustentabilidade. Nesse âmbito coordenou a Unidade I&DT ‘Produção-Consumo 
Sustentável - UPCS’ (2009-2012), e assumiu funções semelhantes entre 2002-2009 
na Unidade de I&DT ‘Tecnologias de Prevenção e Reciclagem’ no INETI. No âmbito 
da sua atividade anterior no domínio da I&DT foi premiado no 1º Concurso de Ideias 
Inovadoras (1986, CGD/IAPMEI) com protótipo de reator trifásico que desenvolveu 
para responder a problema ambiental na indústria. 
Está envolvido em projetos contratualizados e outras atividades no domínio da 
Produção-Consumo Sustentável, a nível nacional e internacional. 
Complementarmente, tem colaborado como professor convidado em atividades de 
formação pos-graduada (UNL-FCT; IADE).  
Em alinhamento com as principais estratégias temáticas Europeias no domínio da 
Produção-Consumo Sustentável e da Eco-inovação, os seus principais interesses nos 
últimos dez anos incluem o desenvolvimento e inovação numa lógica de ciclo de vida 
em sistemas, produtos e processos integrando valor sustentável (dimensões: 
económica, ambiental, social, institucional). 
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Rachel Lombardi, PhD 

Director of Business Development. International Synergies Limited, 44 Imperial Court, 
Kings Norton Business Centre. Pershore Road South, Birmingham, United Kingdom, 
B30 3ES 

Email: rachel.lombardi@international-synergies.com 

Rachel Lombardi, as Director of Business Development for International Synergies 
Limited, has the honour of representing the world’s leading deliverer of industrial 
symbiosis around the world.  She has been involved in sustainability and business 
issues for almost 30 years, largely from an industrial ecology perspective, with 
experience spanning both academia (Yale University, USA and University of 
Birmingham, UK) and business (IBM, McKinsey & Co., and International Synergies 
Ltd.). She joined the editorial team of the Journal of Industrial Ecology in its first year, 
and has served as assistant and associate editor, editor of the Special Issue on 
Industrial Symbiosis, and author. Her focus is to understand enablers and overcome 
barriers to sustainability from multiple perspectives.  Highlighting and disseminating 
best practice in terms of tools, frameworks, policy, and business models are means to 
impacting the behaviour of the system; Rachel has influenced practitioners and policy 
makers internationally through regional and international workshops, bespoke training, 
academic and professional journals and conferences, and course development at the 
undergraduate and post-graduate levels.  

Ricardo José Magalhães Vidal 

Zona Industrial do Lajedo, Ap. 8 35465-157 Santiago de Besteiros 

Email: info@interecycling.com, Telefone: 232 587 040 

Ricardo José Magalhães Vidal nasceu em Viseu em 1979, Licenciado em Gestão e 
Marketing pela faculdade Aveiro. Atualmente administrador em cinco empresas, duas 
no Brasil, duas em Portugal e uma na Alemanha, com foco no Departamento 
Comercial e I&D desde 2005 na Interecycling SA, empresa fundada em 2001, com 
sede em Santiago de Besteiros que atua na Reciclagem de Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos. Certificada para I S O 9001, I S O 14001, OSHAS 18001, Registo EMAS e 
licença Ambiental, sendo uma das mais completas neste campo e neste setor da 
Europa.  
Estruturalmente/operacionalmente dividida em divisões autónomas especializando os 
resíduos por fluxos/frações com vista assim a potenciar a maximização de tratamento/ 
recuperação. 
Regularmente participa em atividades, com públicos académicos que em diversos 
temas investigam e sistematizam informações e estudos técnicos. 
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Susan Lyytikäinen 

Helsinki Region Environmental Services Authority HSY, P.O. Box 100, FI-00066 HSY, 
Finland.  

Email: susan.lyytikainen@hsy.fi 

Susan Lyytikäinen is a project manager in Helsinki Region Environmental Services 
Authority HSY in Finland. She is an expert in material efficiency focusing on waste 
issues. She has been in charge of processing data concerning material efficiency of the 
Helsinki region since 2008. The Petra Waste Benchmarking and Helsinki Metropolitan 
Area Waste Flow system are tools for monitoring material efficiency. Petra Waste 
Benchmarking has been operating in Helsinki region since 1999, and extended in two 
other areas in Southern Finland in 2012. In the Helsinki Metropolitan Area Waste Flow 
system is gathered statistics of the annual waste volumes generated in various sectors 
of economy in Helsinki region. Recently, Susan Lyytikäinen has been involved in the 
innovation activities in HSY. She has been nominated to be the Head of the Climate 
Change Unit in HSY from the beginning of 2014. 
Helsinki Region Environmental Services Authority is a regional authority providing 
water and waste management services as well as regional information services. 

Uwe König 

REMake Consortium, WeGaNet Network, Germany 

Email koenigu@pcuk.de 

Dr. König studied Chemistry at the Heinrich-Heine-University Düsseldorf where he 
completed his PhD in chemistry and electrochemistry. He was responsible for the field 
of Surface Engineering in various research facilities for different fields of applications. 
His main fields of interest are the linking of basic research and application. The 
scientific topics he is involved in covers amongst others the development of efficient 
plating processes, preparation of guidelines for sustainable plating processes as well 
as the analysis and comparison of coating technologies. Linked to the relevant 
institutions of resource efficiency in Germany, he is well positioned between industrial 
application, politics and interest grouping. He is CTO of the WeGaNet Network, 
Germany. 

Vera Helena Pereira do Norte  

Rua Sacrovir Moreira, 25, Oeiras Golf, 2730-287 Barcarena  

Email: vera.norte@interfileiras.pt 

Vera Norte, Engenheira Quimica formada no IST em 1987 
Pós-graduação em Gestão da Qualidade Total, em Gestão na AESE (PDE), em 
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Marketing e Comunicação no IMD (Lausanne)  
Formadora da Cegoc (metodos Tagushi e certificação) em 1995 
Percurso profissional iniciado na Heinz como directora de qualidade, seguindo Neste e 
Borealis (Complexo petroquimico de Sines e Copenhague) com responsabildades nas 
áreas da Qualidade Ambiente, Comunicação, Relaçõess Publicas, Gestão de Crises, e 
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RESUMO ALARGADO  
 
Na nossa sociedade de consumo, o impacto ambiental da sobre-exploração ou do crescente 
consumo de recursos naturais  tem aumentado a uma taxa superior à do desenvolvimento 
económico PIB (GDP –Gross Domestic Product). Para haver desenvolvimento sustentável é 
necessário dissociar (“de-couple”) estas duas variáveis: impacto ambiental do consumo de 
recursos e desenvolvimento económico, ou seja, tem de haver crescimento (económico) mas 
consumindo menos (logo, produzindo menos impacto). Usando a nomenclatura actual, a isto se 
chama desmaterializar a Economia (entendida no sentido mais geral, não só da Economia mas 
também do Comportamento Social: “economy-wide”, ou sócio-económico). Nesta comunicação 
referimos os resultados uma abordagem integrada de duas metodologias: Análise de Fluxos 
Materiais (MFA-Materials Flow Analysis) e Avaliação de Ciclo de Vida (LCA-Life Cycle Analysis) 
para determinar os fluxos materiais do sistema produtivo que são ambientalmente mais críticos, e 
assim, ajudar a definir políticas de desenvolvimento sustentável. Existem várias disposições legais 
da UE que estabelecem metas e objectivos para a desmaterialização e uma "Europa eficiente em 
termos de recursos", entre as quais: (i)as sete Estratégias Temáticas Prioritárias do 6º PAA (Sexto 
Programa de Acção em Matéria de Ambiente, 2000-2010) [1,2,3], (ii)as Estratégias da "Europa 
2020" [4] (iii) e finalmente o Relatório “Roteiro para uma Europa eficiente em termos de recursos" 
[5]; trata-se de iniciativas emblemáticas que identificam o consumo insustentável como a causa da 
escassez de minerais, metais, energia, degradação do solo, perda de biodiversidade e alterações 
climáticas. 
Os componentes de MFA em Portugal estão descritos na Fig.1.Como factos mais salientes, 
assinalamos:(1)A biomassa:é constituída por recursos florestais e sua indústria (madeira, papel), 
agrícolas, produção animal (pesca, caça e pecuária); (2)A extração de materiais tem como destino 
essencialmente o consumo doméstico; assim, mais de metade dos recursos que são extraídos 
(85% da DE), são introduzidos diretamente no sistema produtivo (67% do DMI) e finalmente 
consumidos internamente (73% do DMC); é significativo, do ponto de vista ambiental, que todos 
estes recursos são de natureza abiótica, ou seja, são não renováveis: combustíveis fósseis e 
minerais metálicos e não metálicos usados na construção civil (areia, gesso, calcário, saibro, 
argila, caulino) e indústria; é também notável esta dependência do modelo de desenvolvimento 
português do sector de construção e obras públicas; além disto estes recursos tiveram um 
comportamento crescente no período 1995-2009 (DE aumentou de 60% e o DMC de 50%); (3)O 
país é fortemente dependente da importação de recursos energéticos: cerca de 50% das 
importações é constituída por combustíveis fósseis (carvão, gás e petróleo);(4)Nas exportações 
predomina a componente de biomassa: produtos florestais e indústria papeleira; (5)Mais de 
metade (85%) dos recursos consumidos (DMC) são de natureza abiótica, não renováveis. 
(combustíveis fósseis e minerais metálicos e não metálicos); (6)Mais de metade (59%) dos RSU 
ainda têm como destino final o aterro sanitário (3000 ton/ano, dos quais 20% (ou seja, 600 
ton/ano, são resíduos de embalagens, potencialmente recicláveis), e apenas 9% são reciclados 
(os restantes 32% são valorizados orgânica e energeticamente). 
Os resultados mais salientes da análise de LCA estão representados nas Fig.s 2 e 3. Baseiam-se 
nos trabalhos da CML-Institute of Environmental Sciences da Universidade de Leiden [6] que 
usaram o modelo CMLCA [7] juntamente com a base de dados de LCA do ETH-Zurich, Institut fur 
Energietechnik [8], e com uma ponderação igual entre 12 categorias de impacto: Deplecção de 
Recursos Abióticos, Uso Competitivo do Solo, Aquecimento Global, Depleção de Ozono 
Estratosférico, Toxicidade Humana, Eco toxicidade (Marinha e Terrestre), Formação de oxidantes 
Fotoquímicos, Acidificação, Eutrofização, Radiações Ionizantes, e Produção de Resíduos Sólidos.  



Deste estudo resultou o indicador EMC (Environmentally Weighted Material Consumption), ou seja 
o Impacto Ambiental do ciclo de vida dos materiais que entram na cadeia do Consumo Doméstico, 
o qual, combinado com o PIB permite definir dois indicadores de desmaterialização: esta tem 
como objetivo dissociar os impactos potenciais do consumo de recursos (EMC) do crescimento 
económico (PIB): 
-Produtividade de Recursos: cociente PIB/EMC [€/impacto] que representa a riqueza 
económica produzida à custa de uma unidade de impacto ambiental do consumo e utilização de 
recursos; cociente também designado por Eco-eficiência. 
-Intensidade de Impacto: cociente EMC/PIB [impacto/€] que representa o impacto 
potencialmente causado por uma unidade de riqueza económica resultante do consumo e 
utilização de recursos; é o inverso do anterior. 
 Assim, a desmaterialização só se consegue à custa dum aumento da eco-eficiência, ou seja, uma 
taxa de crescimento do PIB superior à de consumo de recursos EMC (Desmaterialização Relativa, 
i.e., o cociente PIB/EMC é crescente no tempo); se adicionalmente, o EMC for decrescente no 
tempo, teremos Desmaterialização Absoluta.  
A Fig. 2 mostra a evolução do potencial de impacto global do consumo de recursos (EMC) na 
Economia Portuguesa (período 1990-2000), em que os maiores impactos estão associados ao 
consumo de recursos bióticos (biomassa: agricultura, floresta, papel, produção animal – pesca, 
pecuária), mas o seu o crescimento no tempo deveu-se essencialmente a um surto significativo do 
consumo dos recursos abióticos (minerais metálicos e não metálicos para construção civil e 
indústria: ferro, aço, plásticos, carvão, fuel-óleo). 
  

 
Figura 1-Componentes da Análise de Fluxos de Materiais (MFA) através da Economia 
(fluxos reais, ou fisicamente mensuráveis) (adaptado de  [9,10]) 
 
 



 
Figura 2- Comparação dos consumos de vários tipos de recursos em termos do seu 
potencial impacto ambiental global (EMC), na Economia Portuguesa (1990-2000); 
ponderação uniforme e ano de referência 1995 [6].  
 

 
 
Figura 3- Evolução da intensidade de impacto de uso de recursos, EMC/PIB [impacto/€] em 
Portugal; ponderação uniforme e ano de referência 1995 [6].  
 
 
 
 



CONCLUSÕES 
A análise do impacto ambiental do ciclo de vida do consumo de recursos na Economia portuguesa 
(período 1990-2000), mostrou: (1)Ausência de desmaterialização, provocada por uma perda deco-
eficiência nos sectores de construção (incluindo metais) e agroalimentar, pelo que o estudo de 
impacto das respetivas indústrias e materiais e recursos nelas intervenientes deveria ser 
aprofundado. (2)Mais de metade do consumo doméstico (DMC) é acumulado no Ambiente sob a 
forma de infra-estruturas e bens de consumo duradouro (os quais, mais tarde, ou mais cedo, 
também acabarão por ser descartados no Ambiente como resíduos); (3)Os fluxos mássicos de 
recicláveis nos RSU constitui uma fração insignificante (ca. 0.7%) do consumo DMC.  
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RESUMO ALARGADO  
 

A Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais [1], estabelecida pela 
Comissão Europeia em 2005, reconhece que as economias europeias dependem dos recursos 
naturais, incluindo matérias-primas como os minerais, a biomassa e os recursos biológicos; do 
meio ambiente, como o ar, a água e o solo. Quer sejam utilizados para fabricar produtos ou como 
sumidouros que absorvem as emissões (solo, ar e água), esses recursos são cruciais para o 
funcionamento da economia e para a nossa qualidade de vida.  

O cumprimento desta estratégia exige a compreensão do metabolismo da economia, entendido 
como os fluxos de materiais e energia que estão associados ao funcionamento de um sistema 
económico e as suas consequências no ambiente, um quadro analítico que permita caracterizar e 
quantificar estes fluxos e um quadro conceptual que defina princípios básicos de funcionamento e 
de atuação que permitam a compatibilização do desenvolvimento económico com a salvaguarda 
do ambiente, quadro este que que aqui se propõe seja o da “ecologia industrial”.  

Estes instrumentos conceptuais e analíticos, de base científica permitirão estabelecer políticas que 
visam a gestão sustentável dos recursos naturais, sendo nesta comunicação apresentado como 
exemplo o “Plano Nacional de Gestão de Resíduos”. 

Neste contexto, esta comunicação encontra-se organizada em três secções: na primeira 
estabelece-se o quadro conceptual do metabolismo da economia e a capacidade da metáfora 
associada à “Ecologia Industrial” para apoiar o estabelecimento de estratégias de utilização 
sustentável de recursos.  Numa segunda secção revê-se o quadro analítico disponibilizado por um 
conjunto métodos que incluem a contabilização de fluxos de materiais, a avaliação de ciclo de 
vida, os quadros económicos entradas-saídas ou a dinâmica de sistemas e a forma como estes 
podem ser integrados para quantificar indicadores essenciais para desenhar e monitorizar o 
progresso de políticas de uso sustentável de recursos e demonstra-se a sua aplicação a Portugal. 
Na terceira secção exemplifica-se a aplicação destes princípios no desenho do Plano Nacional de 
Gestão de Resíduos 

Este trabalho é, como reconhecido em [1], essencial para: 

• melhorar a nossa compreensão e conhecimentos sobre a utilização dos recursos na Europa e 
o seu significado e impacto ambiental negativos na UE e a nível global, 

• desenvolver ferramentas de acompanhamento e comunicação dos progressos realizados na 
UE, nos Estados-Membros e nos sectores económicos, 

• promover a aplicação de processos e abordagens estratégicas, tanto em sectores económicos 
como nos Estados-Membros, e incentivá-los a desenvolver planos e programas conexos, e 

• sensibilizar as partes interessadas e os cidadãos para o significativo impacto ambiental 
negativo da utilização dos recursos. 

O quadro conceptual adoptado para promover o desenho de políticas que promovam um uso mais 
sustentável dos recursos naturais é baseado na metáfora proposta pela “ecologia industrial” [2], 
que pretende adoptar nos sistemas industrias os princípios básicos de funcionamento dos 
ecossistemas, que se caracterizam pelo fecho dos ciclos de materiais e pela optimização do uso 
de energia, cuja fonte é a energia solar. 



Este carácter metafórico é suportado por uma métrica e por métodos analíticos que caracterizam e 
quantificam a interação entre a economia e o ambiente. Por exemplo, métodos como a 
contabilização dos fluxos de materiais da economia de um país quantificam a natureza física de 
uma economia, ao avaliar os fluxos de materiais que a atravessam e a constituem, e fornecem as 
tendências de fundo das pressões ambientais, sem promover ligações directas a impactos 
ambientais concretos e quantificáveis.  

Por outro lado, ferramentas como a avaliação do ciclo de vida (ACV) encontram-se centradas no 
produto e nos seus impactos sobre o ambiente e fornece informação ambiental acerca de um 
produto ou processo, que pode e deve ser utilizada para reduzir o impacto ambiental desse 
produto, quer seja através da redução do uso de materiais e melhor design do produto na origem 
(ecodesign), quer seja através de um destino final mais correto do produto (design for recycling), 
de modo a fechar os ciclos de materiais, em que os resíduos originados pelo processo produtivo 
de um produto dão origem a outros produtos, à semelhança dos ciclos de substâncias naturais 
(água, CO2, etc.). 

Os quadros entradas-saídas (QES), ferramentas muito utilizadas na economia, podem ser 
estendidos para gerar novas ferramentas que permitam o cálculo expedito da ACV numa 
determinada economia. 

O desafio de integrar e combinar estas ferramentas é a chave para o desenvolvimento de um 
quadro analítico que suporte o desenvolvimento de políticas que contribuam para a utilização, 
sustentável dos recursos naturais.  

O maior desafio consiste em desenvolver métodos que sejam baseados em dados disponíveis nos 
institutos nacionais de estatística e que possam ser endogeneizados por estas organizações para 
que o calculo e divulgação dos principais indicadores ganhem a periodicidade que é essencial 
para fundamentar, credibilizar e  vulgarizar a adoção destas políticas. Os passos essenciais para 
alcançar este objetivo são discutidos na comunicação. 

É neste contexto que a comunicação termina com o exemplo do Plano Nacional de Gestão de 
Resíduos, o qual assume como objectivo principal apresentar a visão e os objectivos estratégicos 
e operacionais que devem orientar a gestão de resíduos em Portugal. 

 

 
 
Palavras chave: Recursos naturais, desenvolvimento sustentável, ecologia industrial, 
metabolismo da economia, resíduos. 
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EXTENDED ABSTRACT  
Compelling arguments and a remarkable consensus exist between policy makers and industry 
about the need to improve the way we manage resources and energy, especially when rare or 
finite. Industry has a responsibility and unique ability to respond to these challenges. 
 
More specifically SPIRE is addressing three fundamental European challenges: 

• urgency to create growth and increase the competitiveness of Europe in a global market; 
• need to rejuvenate the European process industry that is at the basis of the European 

economy in terms of turnover, employment and generation of technologies for all industrial 
sectors; 

• imperative to reduce resource and energy inefficiency and the environmental impact of 
industrial activities. 

 
The magnitude of these challenges has made it clear in the last couple of years that industry 
cannot tackle these issues alone. These facts call for a joint public-private endeavour and a 
collaborative approach towards: 

• the existence of market failures (where environmentally and socially desirable improvements 
are not necessarily economically viable at early stages of technology development); 

• high risks and long-term investments with long return on investment timeframes inherent to 
these sectors; 

• the need for long-term cooperation along the value chains that can make a difference for 
Europe’s competitiveness at global level; 

• the complexity of and the synergies needed between the new technologies and business 
models (within and between the process industry sectors) that would be able to put the 
European industry ahead in the race for competitiveness and sustainability. 

 
No fewer than 8 world-leading European industry sectors, represented by more than 50 industrial 
and research stakeholders, have got together in 2009 and developed a unique industrial offer for 
an innovation public-private partnership SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource 
and energy Efficiency). Sectors such as chemical, steel, engineering, minerals, non-ferrous metals, 
cement, ceramics and water, representing big and small companies, have joined forces to support 
and implement SPIRE to be launched as part of the EU Horizon 2020. 
 
The mission of SPIRE is to ensure the development of enabling technologies and best practices 
along all the stages of large scale existing value chain productions that will contribute to a resource 
efficient process industry. Through purposeful cooperation across all sectors and regions, SPIRE 
has developed a multi-year, strategic and dynamic industry-led roadmap (www.spire2030.eu) that 
will address research, development and innovation activities as well as policy matters.  
 
SPIRE aims at realising two key resource and energy efficiency targets within the 2030 time 
horizon: 

1. A reduction in fossil energy intensity of up to 30% from current levels through a combination 
of, for example, cogeneration-heat-power, process intensification, introduction of novel 
energy-saving processes, energy recovery, and progressive introduction of alternative 
(renewable) energy sources within the process cycle, 

2. Up to 20% reduction in non-renewable, primary raw material intensity compared to current 
levels, by increasing chemical and physical transformation yields and/ or using secondary 
(through optimised recycling processes) and renewable raw materials. This may require 
more sophisticated and more processed raw materials from the raw materials industries. 



 

 

For both targets a full life cycle cost analysis is required to consider all effects along the value chain 
and to prove the sustainability advantage.  
 
SPIRE distinguishes itself through its visionary cross-sectorial approach in tackling key societal 
challenges and has developed its strategic direction on timed scenarios leading to a sustainable 
industry and economy decoupling growth from resource consumption (Fig. 1).  
 
                                     Fig. 1 
SPIRE will implement its research and innovation 
roadmap through six Key Components: 
                                                

1. Feed: Increased energy and resource efficiency 
through better preparation and product mix of 
raw materials, higher levels of alternative and 
renewable feedstock (including waste and waste 
water), as well as better managing increased 
quality variations in material resources. 
 

2. Process: Solutions for more efficient processing 
and energy systems for the process industry, 
including industrial symbiosis. 
 

3. Applications: New processes to produce 
materials for market applications that boost 
energy and resource efficiency up and down the 
value chain. 
 

4. Waste2Resource: Valorisation and re-use of 
waste streams within and across sectors, 
including recycling of post-consumer waste 
streams and new business models for eco-
innovation. 
 

5. Horizontal: underpinning the accelerated 
deployment of the R&D&I opportunities identified 
within SPIRE through sustainability evaluation 
tools and skills and education programmes as 
well as enhance the sharing of knowledge and 
best practices. 
 

6. Outreach: Reach out to the process industry, 
policy makers and citizens to support the 
realisation of impact through awareness, 
stimulating societal responsible behaviour. 

 
SPIRE’s high ambitions are matched by strong industrial commitment on an unprecedented scale 
(20% of the total European manufacturing industry, both in terms of employment and turn over) 
and, through it, Europe could make a giant leap to enhance its competitiveness and sustainability 
and achieve its goals for smart, inclusive and sustainable growth. 
 
Keywords: resource efficiency, energy efficiency, innovation, process industry, public-private 
partnership 
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EXTENDED ABSTRACT  
 
1. Chances and challenges of resource efficient manufacturing 
 
The resource efficiency of a manufacturing company (or a single manufacturing process) is the 
relation of product output to resource input. It characterizes how efficient the resources are used to 
generate economic value added. With natural resources becoming scarcer and critical raw 
materials and energy resources becoming more expensive with the increasing global competition, 
resource efficiency has become an important issue for European manufacturing companies to 
remain competitive.  
 
Increasing resource efficiency in manufacturing is also profitable. The overall savings potential of € 
630 bn due to inefficient resource use can be translated into substantial gains in each 
manufacturing company. European manufacturing firms spend on average 40 % of their costs on 
raw materials, with energy and water pushing resource costs to 50 % of total manufacturing costs. 
This compares to a share of only 20 % for labour costs. Resource-efficient products and processes 
therefore directly impact the profitability of any manufacturing firm. 
 
Hence, the benefits from increasing resource efficiency often are significantly higher than estimated 
when looking at only one particular resource. Besides higher profitability, resource efficiency can 
also unlock large potential for innovation and growth in the manufacturing industry, encouraging the 
emergence of new technologies and driving job creation. This relates to the optimisation of the 
value generation across the full life cycle including manufacturing processes, design of eco-efficient 
products as well as recycling and reuse of waste streams: 
 

 
 
 
Analysing the Life Cycle of a product recognises that resource inefficiencies occur all along the 
value-chain. By focusing on all stages of the life-cycle, life-cycle analysis (LCA) seeks to identify 
improvements to goods that can minimise waste, raw material extraction and conversion, 
manufacture, transportation, consumption, re-use, recycling and disposal. 
 
 



 

 

2. Levels of resource efficient innovation 
 
There are three main levels where resource efficiency can be improved, covering the whole value-
chain of a product: eco-efficient product design, resource efficient manufacturing processes at 
factory level and integrated optimisation of the manufacturing value chain. In a typical 
manufacturing SME such eco-innovation measures often start with an improvement of the 
company’s manufacturing efficiency. 
 
1. Manufacturing efficiency 

Manufacturing processes transform raw materials and other inputs into finished products and in 
most factories there is still ample opportunity for energy and material efficiency improvements. 
Relatively small changes to the manufacturing process can have a large impact on resource 
use. Identifying ‘low hanging fruit’ – low cost measures that can reduce both the environmental 
impacts and costs of manufacturing – is a win-win situation.  
Larger changes of the final product are also highly profitable: while they may require some 
investment these typically pay off within less than a year.  

2. Product design 
The design of a product determines its life cycle, starting with the selection of materials and 
finishing with recyclability at end-of-life. It has been shown that 70% - 80% of a product’s 
environmental impact throughout its life-cycle is determined at the design stage. Design 
decisions thus have a huge impact on resource consumption and environmental footprint, and 
in turn on the profits of the producer. 

3. Value chain optimisation 
Looking across entire manufacturing value-chains, high overall savings can be achieved by 
applying best available technologies (reaching up to 20 % of total abiotic resource 
consumption). While process optimisation at individual company level at best reaches 10 % of 
the firms’ resource consumption (compare the above box), value chain optimisation can tap the 
large savings potential that is locked at the interface between different companies involved in 
increasingly complex supply chains. 
This is the most complicated route to resource efficiency, but also the one that gives the 
greatest rewards in long-term environmental and economic savings. There are very few 
companies who manage their whole production line. One company’s output is another’s input, 
requiring a great deal of cooperation and communication to achieve efficiency gains. From 
obtaining natural resources to a final product being sold, there are many steps to be 
coordinated to ensure the efficiency of resource use. If inputs do not meet exact output 
specifications, then large quantities of resources are wasted.  
Hence, addressing the overall production chain in an integrated way should lead to substantial 
advances in overall process efficiency and sustainability. The results of a REMake study 
demonstrate very substantial savings reaching up to 50 % of total non-regenerative material 
resources over the life-cycle! 

 
 
3. Boosting resource efficiency with REMake – experiences with adequate tools 
 
Since 2009 the REMake project has been designing and testing policy instruments and practical 
tools to support manufacturing eco-innovation across Europe.  
With the support of REMake experts, companies have been assessing their savings potential in a 
simple, hands-on manner and discovering how material efficiency and life-cycle approaches 
increase their profitability. 
 
Eco-innovation support consulting tools 
Based on existing tools solutions and approaches, a repository of validated eco-innovation support 
tools has been developed for SMEs to assess savings and profits from innovative approaches to 
resource efficiency. The tools offer potentiality analysis, implementation support to recycling and 
resource efficiency measures, life cycle approaches, eco-design and innovation management 
support. The selected tools and concepts may be used in the framework of ongoing and further 
voucher schemes, or as stand-alone tools by intermediaries.  



 

 

 
• REMake Recycling and Resource Efficiency Self-Assessment Tool (RRE-SAT) The tool allows 

SMEs to quickly and easily evaluate their eco-innovation performance in recycling and resource 
efficiency through an online self-assessment (REMake consortium) 

• REMake Guidebook on standards and regulations: This database enables manufacturing SMEs 
to assess their level of compliance with regulations and standards existing at European and 
national level (REMake consortium) 

• PIUS: Framework for potentiality analysis (e.g. EfA Effizienzagentur NRW, Germany) 
• STAN: Free material flow analysis software for process optimisation (TU Vienna, Austria) 
• EAMA: Environmental Alternative Assessment for process optimisation (AIMME, Spain) 
• ATEP: Software tool for potentiality analysis in product eco-design (CETIM, France) 
• Ecotriz: Optimisation methodology for product eco-design (A.I.M., France) 
• eVerdEE, CCaLC: Free, simplified life-cycle analysis tools for product eco-design  
 
Resource Efficiency Network: Learning network for eco innovation management  
Expertise in the specific industry sector is absolutely necessary for advice on improving resource 
efficiency, and being familiar with a set of tools supporting these highly complex processes is an 
asset. The REMake partners have a deep understanding of these tools, illustrating their potential 
and providing training to manufacturers all over Europe.  
 
REMake voucher schemes 
Green vouchers allow companies to assess savings potential and quickly discover how material 
efficiency measures and life-cycle approaches can increase their profitability. The REMake 
partners are testing two-stage voucher schemes with European manufacturing SMEs in France, 
Germany, Italy, Spain and the UK. The first voucher is used to conduct a resource efficiency audit, 
or a potentiality analysis, identifying the most promising areas for saving resources. The second 
voucher is used to implement specific measures.   
 
 
4. Experiences of the German Material Efficiency Agency - demea 
 
In Germany the voucher pilot scheme is run in the framework of the “Impulse Programme for 
Material Efficiency” run by the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) 
since 2006. This provided a pool of experienced consultants, about 600 strong, from which 23 were 
chosen for the REMake pilot scheme.  
Based on these experiences in 2011 Germany has based its material efficiency programme entirely 
on a voucher scheme (a module of BMWi-Innovationsgutscheine, called ‘go-effizient’). The scope 
of ‘go-effizient’ has been enlarged to include measures on raw materials and recycling aimed at 
improving resource efficiency in SME production processes and product design. 
 
The way it goes  
A consultant is responsible for ensuring that the company meets eligibility criteria, before helping 
the company to fill in a Self-Assessment Tool on the demea website. This consists of 13 questions 
that allow the company to assess its material efficiency. After completion, the consultant can 
generate and print out a voucher and begin their work in the company immediately. 
The vouchers cover part of the costs of consultancy up to the value of €30,000. Two funding rates 
were set: 
• 67% funding up to €15,000 
• 50% funding up to €30,000 
Each SME is only eligible for one voucher, and responsible for paying the remainder of the costs 
directly to the consultant. The project should start no later than one month after the voucher is 
printed, and finish within two months of the start. The consultant then submits a final report to 
demea, who evaluates the project and pays the consultant as long as it meets the specified criteria. 
 
Experiences 
Case studies show that the average material savings in the manufacturing processes reached 
6.7% of the related material input. Although total amounts of savings and investments increased 



 

 

with company size as expected, when related to materials input the savings are highest for small 
companies where they reach up to 9% of input. One reason for this is most of the larger companies 
are from metal processing or related sectors and deal with expensive input materials like steel or 
aluminium. This gives some indication that these companies have already implemented efficiency 
measures in the past in order to reduce their materials costs. 
 
 
5. The needs of manufacturing companies – bottlenecks to overcome 
 
Manufacturing SMEs have been slow to adopt resource efficiency measures, despite the clear 
environmental and economic advantages that can be achieved. Lack of information and critical 
knowledge have been identified as main reason for this failure by various studies as well as 
experience from REMake. This concerns in particular 
• Lack of awareness of SME decision-makers on the relevance of resource efficiency (scarcity of 

resources) and the opportunities related to optimising manufacturing processes (cost savings 
potential) 

• Lack of data such as benchmarking of production processes and alternative technologies; 
lifecycle data and impacts of different materials, products and applications; reliable recycling 
data in Europe (end of life statistics) 

• Knowledge gaps concerning the access to technologies and innovative solutions, the 
opportunities of industry cooperation such as networks of good practice exchange and joint 
RTD as well as for enhancing cooperation within supply and production chains and across 
industry sectors. 

• Insufficient incentive to invest in resource efficient technology is another major barrier in view of 
the risks and costs involved with new technology integration. This is particularly due to the 
complexity of integrating new technology into existing processes, while maintaining absolute 
production quality as a condition sine qua non. 

• Moreover, sector specific issues need to be considered such as different priorities on optimising 
product eco-design, manufacturing process efficiency or recycling approaches. In many sectors, 
manufacturing SMEs are also more and more trapped between large suppliers and large 
customers so that the options to introduce innovative resource efficient solutions are limited 
(e.g. manufacturing standards set by a large automotive company). 

 
 
 
 
Keywords: Lifecycle, value chain, consulting tools, Voucher Schemes, company needs 
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EXTENDED ABSTRACT  
The Petra Waste Benchmarking system is a web application for monitoring material efficiency in 
private and public services and small and medium sized industry. The objective of this tool is to 
encourage organizations to minimize their waste amounts.  
 
Petra Waste Benchmarking compares the annual waste amounts of a private company or a public 
organization with the average waste amount of the same line of business and or the similar kind of 
property. The overview of Petra waste benchmarking can be found in English at 
http://www.petrajatevertailu.fi/hsy/?lang=1. The Petra Waste Benchmarking service is meant for 
companies and organizations operating in Finland, in Helsinki Metropolitan Area. In 2012, Petra 
system was launched in Lahti region, as well as in Turku region, too. 
 
In Petra Waste Benchmarking, a company or an organization can follow up and benchmark the 
total generated amount of waste in relation to the number of personnel (kg/employee), turnover 
(kg/M€) or production volume (kg/kg). The user is able to compare its own waste amount with the 
most material efficient result within the same branch of business. The recovery rate (%) is 
monitored, too. The benchmarking with other companies in the same branch of business gives an 
overview to material efficiency in own processes.  
 
In Petra, the organizations are classified according to Standard Industrial Classification TOL 2008. 
In benchmarking the most detailed level is used. This ensures that the benchmarked organizations 
are as similar as possible. Moreover, the organizations are benchmarked according to their 
premises. For instance, warehouse actions are rather similar in different branches of industry. 
 
Petra Waste Benchmarking is free of charge. The service is most suitable for those companies and 
organizations that have their own waste containers, in other words that they are not a part of the 
joint waste collecting contract. 
 
The Petra Waste Benchmarking includes the annual waste data of about 500-600 organizations 
starting from 2003. HSY runs the system in co-operation with the waste inspectors in cities. The 
waste data is checked up in HSY before it is accepted to the database in order to ensure the good 
quality of the data. The database of Petra Waste Benchmarking is used to create the average 
waste generation statistics for service sector and industry in Helsinki region (table 1). 
 
The operating costs of the Petra Waste Benchmarking are approximately 60 000 euros per year. 
This consists mainly of personnel costs and server costs. The Petra Waste Benchmarking requires 
also small investments to further develop and improve the system.  
 
Good material efficiency performance is awarded 
From among Petra Waste Benchmarking organizations, HSY awards every two years a forerunner 
organization that has reduced waste amounts significantly due to effective actions. With the award 
HSY encourages service sector and industry to pay attention to waste issues and to take actions to 
minimize material losses.  
 



 

 

In 2009 HSY awarded Veikkaus Oy, the Finnish lottery company. Veikkaus operates lotto games, 
pools, betting games, instant games and other draw games, and it has about 320 employees. In 
Veikkaus the waste recovery rate is 99 per cent. The company has been able to maintain the high 
waste recovery rate over the years and in addition been able to maintain a low total waste amount. 
In 2012 the total amount of waste was about 105 tons. Half of the waste generated in Veikkaus is  
 
Table 1. The average waste generation statistics for service sector and industry in Helsinki region. 

  n 

Annual 
waste 

amount 
kg/employee 

Recycling 
rate % 

Recovery 
rate % 

Wholesale, retail trade and repair of 
motor vehicles and motorcycles 30 1271 73 88 

Wholesale of food, beverages and 
tobacco 5 6678 86 91 

Other wholesale 36 1052 59 76 

Retail sale of food, beverages and 
tobacco 84 5485 65 84 

Other retail sale 21 1940 61 87 

Hotels and hostels 15 1905 53 70 

Food and beverage service activities 7 3049 30 44 

Public administration offices 10 174 67 81 

Primary and secondary education 120 41 56 62 

Upper secondary general education 8 34 58 63 

Technical and vocational secondary 
education 5 49 48 55 

Higher education  12 47 57 64 

Hospitals 9 461 48 74 

Other health care services 8 463 33 46 

Child day-care activities 19 90 48 51 

Residential care activities 28 789 25 29 

Other social services 20 93 50 52 

Sports activities 16 1234 26 32 

Entertainment and recreation 32 420 46 55 

Other services 49 276 66 83 

Manufacture of metal products, 
machinery and equipment 9 393 49 70 

Manufacture of food products 7 4853 68 81 

Publishing activities 6 5203 80 99 

Manufacture of chemicals and chemical 
products 12 1127 47 92 

Manufacture of electrical and electronic 
equipment 9 887 80 94 

Other manufacturing 9 2367 26 62 



 

 

 
paper waste, about 30 per cent is  package waste, plastics and cardboard, and the rest consist of 
green wastes, glass and metal. With effective waste separation and prevention the amount of 
mixed waste has continued to decrease over the years; the total amount of mixed waste is about 
1000 kg per year. Waste prevention has been implemented with effective separation and for 
example with abandoning the usage of paper ware in full and by seeking to have an influence on 
packaging of purchases. Veikkaus Oy has an internal environmental team that encourages to work 
in an environmentally friendly way. The team is also responsible of organizing internal recycling 
and energy saving related events. 
 
Challenges to promote material efficiency in Finland 
In HSY we have recognized many challenges to promote material efficiency and to encourage the 
companies and organizations to join the Petra Waste Benchmarking. There are only a few 
voluntary organizations being active in Petra Waste Benchmarking. Most of registered 
organizations send their waste data based on the request of the waste inspector. The main reason 
for this is, that the waste costs are not high enough to interest organizations to reduce waste and to 
pay attention to their material flows. Compared to energy costs, material costs are still rather low in 
service sector and in small and medium sized industry. The second reason is that material issues 
have received very little attention in Finland, even though the environmental awareness has risen 
in last decades. However, the government has now launched the process to create the material 
efficiency program. Thirdly, especially in public sector, there are problems in cooperation and 
communication within administration. For example, the waste costs of a municipal residential care 
center are included in the budget of the technical department, and so the waste reduction is not 
seen very important in the resident, where the waste is generated.  
 
The fourth challenge is that the annual waste data is sometimes difficult to receive, the data costs, 
the data is scattered and it is not accurate enough. In Helsinki region, most of the small and 
medium sized companies and even administration offices are located in big buildings, where waste 
collection is shared with other organizations. These organizations are not be to get the data from 
their own waste generation. Furthermore, it is a normal situation that more than two waste 
management companies collect each different fractions of waste. Many of the waste companies do 
not send annual waste reports automatically, and sometimes the information is difficult to get. In 
addition, the waste lorries do not weigh waste, so the waste amounts are estimated according to 
emptying frequency. These are the main reasons why an organization can´t use Petra Waste 
Benchmarking – the waste data is so difficult to get, or an organization has to pay to get the data. 
These obstacles could, however, be solved with legislation and better planning.  
 
Keywords: Petra waste benchmarking, material efficiency, waste reduction, small and medium 
sized enterprises, service sector. 
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Industrial symbiosis identifies unused resources and waste streams from one industry for use by 
another.  The idea of industry finding uses for non-product outputs (by-products and waste) is not a 
new one [1]. The practice fell out of favour in the 20

th
 century due to: cheap and abundant energy, 

resources, and disposal options; subsidies that discouraged recycling; and regulations preventing 
reuse [2]. Recent volatility in commodity prices, along with the rise of the sustainable development 
agenda, is now leading many stakeholders (public and private) to reconsider this position. 
 
Industrial symbiosis (IS) engages diverse organisations in a network to foster eco-innovation and 
long-term culture change. Creating and sharing knowledge through the network yields mutually 
profitable transactions for novel sourcing of required inputs, value-added destinations for non-
product outputs, and improved business and technical processes [3]. Various delivery models of IS 
have developed around the world; key differences are the geographic scale of the effort 
(organisation to organisation, organisations in a defined area such as an industrial park or zone, 
across a city or region, national or international) and whether the IS opportunities (called synergies) 
are actively facilitated by expert practitioners. The model devised and managed by International 
Synergies Limited is a facilitated model operating at the national scale in the United Kingdom, and 
at other scales around the world.  International Synergies Limited has developed global expertise in 
IS, instigating programmes in Belgium, Brazil, China, Denmark, Finland, Hungary, Italy, Mexico, 
Poland, Romania, Slovakia, South Africa and Turkey, as well as the UK.   

NISP in Europe 
The National Industrial Symbiosis Programme (NISP) was initiated by International Synergies 
Limited in 2003 across 2 English regions and in Scotland.  In 2005, the UK government provided 
the investment necessary to roll out NISP nationally. The NISP network has been running on a UK 
national level for the past eight years, engaging different industries (of different sizes 
and capacities), government bodies and research organizations, to identify and facilitate 
economically viable solutions to business challenges.  
 
NISP has been identified by the European Commission as the most effective resource efficiency 
policy amongst 120 reviewed across the world [4]. NISP has been proven to stimulate economic 
growth, create new jobs and help businesses make the transition to a low carbon economy – all 
while generating a net contribution to the Treasury. NISP delivers these benefits to the UK 
economy for outstanding ‘value for money’ 2005-2013 [Table 1].  Independent economic analysis 
[5] has demonstrated that NISP has generated €1.7 billion to €2.9 billion of Total Economic Value 
Added (TEVA) for the UK economy, equating to a multiplier effect on Government investment of 
between 53:1 and 88:1. NISP’s impact stimulates increased Income Tax, Corporation Tax and 
Value Added Tax for UK Government.  
 
Industrial symbiosis is increasingly seen as a strategic tool for delivering economic development, 
green growth, innovation, and resource efficiency. NISP was cited as best practice under the EU 
Waste Framework Directive (2009) and incorporated as best practice in the Resource Efficiency 
Flagship Initiative, part of the Europe 2020 growth strategy for Europe whose vision is a “smart, 
sustainable and inclusive Europe.” The launch of the Resource Efficiency Flagship Initiative led to 
the publication of the Roadmap for a Resource Efficient Europe (2011), which recommends 
exploiting resource efficiency gains through IS as a priority for all member states. DG Enterprise 
and Industry has since incorporated IS into its policy Sustainable industry – Going for growth & 



 

 

resource efficiency (2011); DG Regio into Connecting Smart and Sustainable Growth (2012); and 
DG Environment into Opportunities to business of improving resource efficiency (2013). 
 
Table 1: Externally verified results from NISP England, 2005-2013 

 

Success factors of NISP 
In our experience, three factors are critical for an IS programme to successfully deliver outputs: an 
extensive network of organizations, expert practitioners dedicated to facilitating the opportunities, 
and a fit-for purpose data management system. We now briefly take each of these in turn. 
 
The network is the channel through which NISP collects resource data and identifies potential 
synergies. By engaging a diverse network (including companies, innovators, entrepreneurs, 
regulators, academics, regional government), the programme creates the conditions that foster 
innovation – connecting the problem solvers with the real challenges being faced by businesses 
wanting to improve performance. An emphasis on demand-led innovation drives close collaboration 
with entrepreneurs, researchers, academics; and a relationship with the regulator gives access to 
information about the nature and location of materials that could be turned from wastes to 
resources while clarifying the regulations to businesses. 
 
The plethora of ideas identified through the network does not, in our experience, carry through to 
completion unassisted. It is not sufficient to identify, for example through a waste exchange, that 
one party has waste sand, and another needs an inert filler for a consumer product application, if 
the two parties are not traditionally within each other’s’ supply chain. The expert facilitators’ role is 
to stimulating the breadth of thinking critical to identifying novel connections. S/he proactively 
intervenes as needed to make connections and facilitate communication across sectors. The role 
further requires shepherding opportunities through to completion, in some cases helping to 
navigate around technical, financial, or regulatory barriers. The ideal expert facilitators have 
industrial experience, the ability to marry data and expert knowledge, and work with regulators and 
technology providers to enable IS activity.  
 
As the network grows, so does the amount of data that needs to be managed effectively.  
Regulatory data is a welcome addition to the data set, but the core of the data from companies 
tends to derive from process flows that are not regulated and thus not reported. Based on the 
experience of managing data from over 15,000 companies, International Synergies developed the 
SYNERGie™ database platform specifically to manage the large quantities of data with a 
taxonomy designed to facilitate creating matches between resources.  The taxonomy also allows 
for classification of non-waste resources (including expertise, logistics, excess capacity, furniture 
and equipment, for example) as those resources also often can be rehomed. 
 
Experience in the UK further evidences the need for investment (largely in expert facilitators) to 
deliver outputs.  In Figure 1, investment in NISP is charted (left axis in blue) with resources 
captured (and thus available for synergies, right axis in red).  A strong correlation between active 
facilitation and outputs is evident – the database alone is not sufficient to deliver outputs. 

Externally Verified NISP 
Outputs (England) 2005 - 2013 

5-Year 
Persistence 

Investment per unit 
of output 

Additional Sales €251M €1,255M 3.6 cent per €income 

Cost Savings €257M €1,285M 3.6 cent per €income 

Jobs Created 10,000 N/A N/A 

CO2 Saved 8M Tonnes 42M Tonnes 74 cents per tonne 

Water Saved 15M Tonnes 73M Tonnes 43 cents per tonne 

Waste Diverted from Landfill 9M Tonnes 47M Tonnes 67 cents per tonne 

Hazardous Waste Eliminated  420k Tonnes 2M Tonnes €14.99 per tonne 

Virgin Material Saved  12M Tonnes  60M Tonnes  53 cents per tonne 

Private Investment Leveraged €380+ million  N/A N/A 



 

 

 
Figure 1: Correlation between government investment in NISP England (a proxy for staffing levels, 
left axis in €Millions) and resources added to the SYNERGie™ database (right axis) for 2005-2013, 
demonstrating the importance of active facilitation. 

Innovative IS 
Key locational factors affecting business investment are many and varied: infrastructure (transport 
and services), physical location, availability of skilled labour, cost and supply of raw material inputs, 
cost and management of by-products and waste, availability of finance and capital.  The relative 
importance of these factors varies with industry sector; across industries, however, increasing 
environmental standards and volatile commodity markets are powerful drivers. This trend is not a 
short-term one and efficiency in using resources is becoming a major factor in competitiveness.  
 
Mapping resource data from thousands of companies enables us to understand what and where 
materials, energy, water, technical innovation, capacity and logistics are in a given area. If used 
effectively alongside other regional and national datasets, this intelligence-based IS can inform 
regional spatial planning by identifying recoverable and reusable resource assets.  It can also be 
used to identify geographic regions or sub regions that are prime candidates for eco-industrial 
cluster development.  Industrial symbiosis has been adopted for economic development by cities 
and regions around the world, ranging from Birmingham UK to Turkey. 

Conclusions 
Facilitated industrial symbiosis has proven itself a powerful tool to advance resource efficiency and 
eco-innovation.  There are many delivery models of IS; in our experience, the factors critical for 
success include an extensive network of organizations, dedicated expert practitioners to facilitate 
the opportunities, and a fit-for purpose data management system. This business-led, facilitated 
model has been successfully deployed around the world as a pathway to a low-carbon sustainable 
economy, advancing delivery against the climate change and resource efficiency agenda. 
 
Keywords: industrial symbiosis, resource efficiency, innovation, policy, tools 
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RESUMO ALARGADO  
O Eco Parque do Relvão é um espaço industrial localizado a norte do concelho da Chamusca, 
abrangendo geograficamente as freguesias da Carregueira e Ulme, apresentando-se como 
uma opção estratégica pela via da proteção ambiental, produção de energia e energias 
renováveis, bem como pela criação de condições para o desenvolvimento económico local e 
regional. 
A Câmara Municipal da Chamusca iniciou a implementação desta área de localização 
empresarial, proporcionando escala no seu território e definindo em sede de PDM uma área 
com cerca de 1 800 hectares para o desenvolvimento dos mais diversos projetos nas áreas do 
ambiente, resíduos e energia, que inclusivamente está inserida no PROTOVT. 
O processo iniciou-se no ano de 1999, com a instalação do aterro de resíduos sólidos urbanos 
da Resitejo, tendo a partir desse momento sido desenvolvida uma estratégica de instalação de 
empresas, que tornam o Eco Parque do Relvão num verdadeiro cluster ambiental.  
A localização estratégica, incluindo os fatores distância às populações e estratégia de cluster 
económico, começa a configurar-se com o estabelecimento de acordos entre os sistemas da 
região para a implementação da triagem da recolha seletiva e encaminhamento para a 
reciclagem (já em funcionamento), bem como a implementação do sistema de valorização dos 
resíduos orgânicos, que altera radicalmente a sua forma de gestão e tratamento. 
A Câmara Municipal da Chamusca tem-se mostrado disponível a estudar todas as hipóteses 
de trabalho na área do tratamento de resíduos e produção de energia. 
O resultado desta disponibilidade (responsável, discreta, concentrada e calculada) foi ter sido 
o único concelho proposto para acolher no seu território o sistema nacional CIRVER (Centro 
Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos). 
Considera a Câmara Municipal de Chamusca que o Eco Parque do Relvão é uma opção 
estratégica pela via da proteção ambiental, produção de energia e energias renováveis e pela 
criação de condições para o desenvolvimento económico local e regional. 
Para o forte desenvolvimento deste projeto muito tem contribuído a unanimidade política ao 
nível de todas as forças políticas representadas nos mais diversos órgãos autárquicos, que 
permitem afirmar que este é um projeto do concelho e para o concelho, contribuindo 
decisivamente para alterar o panorama económico-social atual e futuro. 
Presentemente o Eco Parque do Relvão conta já com quase duas dezenas de empresas 
instaladas, que ocupam terrenos próprios e espaços disponibilizados através de iniciativa 
municipal, empregando diretamente cerca de 350 pessoas. 
No Eco Parque do Relvão estão instaladas várias empresas de tratamento de resíduos, onde 
se inclui uma empresa de tratamento de resíduos sólidos urbanos que despoletou este projeto 
com a sua instalação no território, bem como uma empresa a operar na área dos resíduos 
industriais banais, existindo ainda dois centros integrados de tratamento de resíduos perigosos 
que são únicos no país, possuindo todas estas empresas aterros que permitem dar 
encaminhamento a resíduos sem potencial de valorização. 
Para além destas, estão ainda presentes empresas que operam no mercado de resíduos em 
várias áreas, nomeadamente: materiais ferrosos e desmantelamento de veículos, plásticos 
mistos e plásticos agrícolas, recolha e encaminhamento de baterias usadas, preparação de 
biomassa florestal, tratamento de resíduos hospitalares, compostagem, aproveitamento de 
alumínio. 
Quase todas as empresas instaladas são empresas recicladoras, que prestam serviços a 
várias áreas da indústria nacional, pelo que não se apresentam como consumidoras de 
matérias-primas de primeiro nível. 
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O conjunto de empresas presentes no Eco Parque do Relvão permite a existência de 
simbioses industriais, com troca/entrega de diversos materiais e fluxos entre empresas, 
permitindo extrair o máximo potencial dos resíduos que são recebidos individualmente por cada 
uma das unidades de produção e tratamento. 
A principal vantagem para a atração de novas empresas reside precisamente na existência de 
relações simbióticas, já que a existência de algumas delas permite a aproximação de outras, 
resultando dessa proximidade vantagens económicas bastante interessantes.  
O Eco Parque do Relvão tem vindo a evoluir de forma gradual e sustentada, apresentando já 
um conjunto interessante de empresas instaladas, existindo ainda uma série de projetos que 
estão em processo de desenvolvimento e alguns em fase de arranque, que irão permitir criar 
novas áreas ainda não presentes, onde se inclui por exemplo a produção de combustíveis a 
partir de resíduos recebidos por empresas do parque ou a destilação de óleos usados. 
A estratégia futura deste espaço será o de tentar atrair cada vez mais empresas, nas mais 
diversas áreas, que possam alavancar o sentido de cluster ambiental, reforçando cada vez 
mais as redes de simbioses industriais já existentes, no sentido de aproveitar ao máximo as 
matérias recebidas.  
Em termos de investimento e de forma geral, já foram investidos no Eco Parque do Relvão 
mais de 100 milhões de euros, estando atualmente em desenvolvimento vários projetos que 
representam mais 50 milhões de euros de investimento. 
Deve referir-se que o projeto Eco Parque do Relvão, enquanto espaço destinado à instalação 
de empresas foi, desde sempre, promovido unicamente para Câmara Municipal de Chamusca 
e não está assente em qualquer modelo com caraterísticas imobiliárias, sendo cada empresa 
titular do lote que ocupa e onde desenvolve a sua atividade.  
A Câmara Municipal de Chamusca enquanto entidade pública e promotora do Eco Parque do 
Relvão recebe diretamente algumas contrapartidas financeiras por parte de algumas empresas 
instaladas e tem conseguido com este projeto fixar alguma da sua população, que caso não 
tivesse oportunidade de trabalhar no concelho, ver-se-ia obrigada a abandoná-lo, fragilizando 
ainda mais a sua já débil situação demográfica e social. 
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RESUMO ALARGADO  
 
O Mercado Organizado de Resíduos (MOR) previsto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e as regras para a sua constituição detalhadas com o Decreto-Lei n.º 210/2009, de 3 de 
Setembro, é definido como um espaço de negociação reunindo várias plataformas electrónicas 
que suportam a negociação de resíduos, mediante o processamento de consultas ao mercado, de 
indicações de interesse e de transacções. Estas plataformas estão sujeitas ao reconhecimento e 
licenciamento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) como reunindo condições de 
sustentabilidade e segurança. A gestão das plataformas de negociação é assegurada por pessoas 
colectivas de direito privado, que se designam de Entidades Gestoras, estando as plataformas 
sujeitas a autorização por parte da APA. 
Neste contexto, entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos em Portugal e outras 
empresas gestoras de resíduos, constituíram-se como Entidade Gestora de uma plataforma do 
MOR denominada “Plataforma MOR Online” 
A MOR Online, através dos seus accionistas, reúne vasta experiência em todas as etapas da 
cadeia de valor da gestão e produção de  resíduos, contactos com entidades de todos os sectores 
económicos nacionais e actuação em vários segmentos de resíduos, pelo que está numa posição 
ímpar para desempenhar com rigor, transparência e eficiência a actividade de entidade gestora de 
uma plataforma de negociação de resíduos.  
O desenvolvimento da Plataforma MOR Online e as suas actualizações são assegurados 
recorrendo a empresas especialistas em Tecnologias de Informação de forma a garantir a 
robustez tecnológica da plataforma.  
A Plataforma MOR Online suporta funções chave do processo de negociação de resíduos, que 
operacionalizam uma “bolsa de resíduos”. Para além das funções chave do processo de 
negociação de resíduos, está preparada para disponibilizar funcionalidades e serviços adicionais, 
que permitirão melhorar a sua eficácia e eficiência e aumentar a utilidade da mesma para os seus 
utilizadores, incentivando a sua adesão e utilização. As funcionalidades adicionais serão 
incorporadas de acordo com a sua viabilidade tecnológica e mediante avaliação pela Entidade 
Gestora de que as mesmas trazem um valor acrescentado à Plataforma MOR Online. 
Estima-se que a produção anual dos principais tipos de resíduos abrangidos pelo MOR [Resíduos 
Urbanos (RU), Resíduos de Construção e Demolição (RCD), Resíduos Industriais e Resíduos de 
Outros Fluxos Específicos] esteja compreendida entre 30 e 40 milhões de toneladas, estando 
incluídos nestes montantes os subprodutos derivados da desclassificação de resíduos. 
O potencial transaccionável através desta Plataforma é estimado na ordem dos 6 a 8 milhões de 
toneladas. 
A Plataforma MOR Online foi construída, de um ponto de vista técnico, com o objectivo de: 
contribuir para o sucesso do MOR, evoluir continuamente, responder às necessidades das 
Grandes Empresas e das PME, facilitar as operações de gestão de resíduos e oferecer uma 
excelente qualidade de suporte ao utilizador. Adicionalmente, e para garantir que os referidos 
objectivos sejam atingidos de uma forma mais eficiente: 

1. serão disponibilizadas, sempre que necessário, novas actualizações; 
2. será mantida uma preocupação na ergonomia da Plataforma; 
3. será seguido um modelo de desenvolvimento modular; 
4. será garantida a resiliência, escalabilidade e segurança da Plataforma MOR Online. 

A Plataforma MOR Online suporta também o registo das transacções em base de dados 
específica, o que permite uma gestão operacional da Plataforma mais eficiente.  
A Plataforma encontra-se certificada pela norma ISO 27001 



 
A MOR Online responsabiliza-se ainda por validar, gerir e controlar as transacções efectuadas na 
Plataforma. Para cumprir estes requisitos, possui mecanismos para o efeito, assentes em quatro 
níveis distintos: 

1. Aprovação do registo de potenciais alienantes e de potenciais adquirentes de resíduos; 
2. Autorização das ofertas de alienação e aquisição de resíduos e das respostas a estas, 

sem a qual as ofertas e respostas não são colocadas na Plataforma; 
3. Validação de transacções; 
4. Certificação dos bens transaccionados;  

A MOR Online desenvolveu a sua actividade operacional a partir de Abril de 2011. 
O ano de 2010 foi essencialmente um ano de grande investimento no desenvolvimento da 
plataforma, tendo a mesma sido lançada para teste em ambiente real no final do ano. As 
funcionalidades e os critérios de navegabilidade ao longo da plataforma foram melhorados, 
conferindo-lhes ambientes mais agradáveis ao uso por parte dos utilizadores. Para além disso, e 
desde a primeira hora, foi feita uma análise aprofundada do mercado de resíduos, que se 
prolongou ainda por 2011. 
Decorrente dos diversos contactos tidos com variadas entidades (produtores de resíduos e 
operadores de gestão de resíduos) e auscultadas as diferentes opiniões e necessidades, a MOR 
Online, fez em Dezembro de 2011 e Março de 2012 novos investimentos em novas 
funcionalidades, para poder dar resposta adequada ao mercado, implementando as modalidades 
de negociação designadas por ‘Gestão Global’ e ‘Consulta de Compra’, respectivamente. 
A ‘Gestão Global’ permite gerir contractos entre produtor e operador, celebrados normalmente por 
períodos mais longos (entre 1 e 3 anos) e que englobam para além da transacção do resíduo em 
si, outras actividades tais como o aluguer e limpeza de contentores, transporte dos resíduos, 
disponibilização de mão-de-obra associada à gestão dos resíduos, entre outras. A Gestão Global 
permite às empresas cujo “core business” nada tem a ver com resíduos, realizarem na plataforma 
todas as operações relacionadas com a sua transacção, de forma rápida, cómoda e segura. 
A ‘Consulta de Compra’ foi desenvolvida a pensar nas necessidades dos Operadores de Gestão 
de Resíduos (OGR), na óptica do Comprador. Os OGR passaram a ter a possibilidade de intervir 
desde logo no processo de aquisição de resíduos, podendo eles próprios iniciar consultas de 
procura de material através da plataforma, por oposição ao que acontecia até então, em que 
estavam sujeitos às consultas de venda, efectuadas pelos produtores, para suprir as suas 
necessidades de compra. 
A MOR Online, implementou e investiu num conjunto de acções ao nível da comunicação e 
sensibilização.  
Em articulação com os intervenientes no mercado (potenciais clientes – produtores e operadores) 
e tendo em consideração o princípio da auto-sustentabilidade que a plataforma MOR Online deve 
garantir (dando cumprimento ao n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 210/2009 de 03 de Setembro), 
a empresa implementou um conjunto de acções que permitissem aumentar a adesão dos clientes. 
Mais de 1500 contactos (mailings por carta, reuniões, telefonemas, e-mailings) foram realizados 
individualmente, no sentido de promover a plataforma, efectuando demonstrações da mesma, 
propondo soluções em função das características de cada entidade e respectivos objectivos.  
Sempre com o objectivo de melhorar o seu desempenho e aliciar mais clientes, investiu ainda na 
implementação de melhoramentos ao nível da usabilidade da plataforma e das funcionalidades já 
existentes. 
Em resumo, a plataforma conta hoje com cerca de 111 clientes, sendo na sua maioria Operadores 
de Gestão de Resíduos (Figura 1.),  
 
 



 
Figura 1 - Número de adesões (entidades registadas) na plataforma MOR Online 
Tem actualmente a cobertura quase total dos códigos LER (Portaria n.º 209/2004, de 03 de 
Março), perigosos e não perigosos, significando deste modo que a plataforma tem credenciadas 
entidades e locais de descarga (tratamento, valorização e eliminação) de resíduos, devidamente 
legalizados. (Figura 2.) Significa que na plataforma MOR Online podem ser transaccionados quase 
todos os resíduos, de forma segura. 
 

                                  
Figura 2 – Percentagem de Códigos LER activos na plataforma MOR Online 
 
As transacções na plataforma ocorrem, conforme já referido, a partir de Abril de 2011, totalizando 
nesse ano 784 transacções e 1.846 durante o ano de 2012, podendo a sua distribuição ser 
observada na Figura 3. 
 

                                  
Figura 3 – Quantidade de toneladas transaccionadas versus Número de transacções efectuadas 
na plataforma MOR Online 
 



Na prática, o MOR Online poderá vir a tornar-se num instrumento para sistematizar o mercado de 
resíduos nomeadamente naqueles segmentos/fluxos mais carentes (RCD e RI), trazendo múltiplas 
vantagens em todos os seus segmentos. 
Os mecanismos de incentivo financeiro previstos no Decreto-Lei n.º 210/2009 são um instrumento 
de grande valor e utilidade mas que, no nosso entendimento deveriam ser acompanhadas de 
outras acções:  
- Obrigatoriedade de registo e transacção no MOR; 
- Aumento das taxas de deposição em aterro;  
- Maior fiscalização e responsabilização das actividades de gestão de resíduos; 
- Alargamento do âmbito do MOR aos resíduos perigosos; 
- Alargamento do âmbito do MOR aos materiais reciclados; 
- Promoção da utilização de materiais reciclados; 
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RESUMO ALARGADO  
 

O conceito de eficiência permite relacionar os inputs e outputs de um sistema [1]. Através das 
suas atividades básicas, e da oferta-procura de bens e serviços, os cidadãos, as empresas e 
outras organizações dependem dos recursos naturais. A ideia base subjacente a uma sociedade 
eficiente será utilizar eficientemente recursos naquelas atividades

1
. Contudo, o atual 

sobreconsumo de recursos à escala global conduziu como sabemos a problemas ambientais 
significativos, e a desequilíbrios e desigualdades sociais preocupantes. Uma sociedade eficiente 
em recursos promove transformações sistémicas, e inovação associada, para aperfeiçoar o modo 
como os recursos circulam na sua economia. Respostas inovadoras, e a níveis espaciais 
diferenciados (i.e. produto, processo, organização, mercado, social, sistema), permitem colocar a 
inovação, e a eco-inovação em particular, no contexto não apenas dos problemas da empresa ou 
dos problemas locais e regionais, mas também no contexto dos grandes desafios globais inscritos 
como drivers internacionais na direção de um desenvolvimento mais sustentável do Planeta.  

No processo de inovação, as interações entre atores, fases e passos resultam num processo 
complexo em cadeia de interdependências. O modelo da cadeia interativa, ou modelo de 
referência descrito na NP 4457 2007:6 [2], enfatiza essa natureza aberta, interativa e iterativa da 
inovação e, ao mesmo tempo, proporciona aos gestores e aos decisores políticos uma checklist de 
categorias e ligações que podem ser utilizadas para estimular o próprio processo de inovação [3]. 
A eco-inovação

2
 no contexto da melhoria da produtividade material e energética [4], i.e. valor 

económico gerado por unidade de input consumido, material e energético respetivo, permite a 
redução de custos e do risco e torna as empresas particularmente menos dependentes de 
fornecedores.  

Neste contexto, o Design para a Sustentabilidade (DfS) oferece uma ferramenta chave desde as 
primeiras fases no processo de inovação, e na inovação para a eficiência de recursos em 
particular, permitindo gerar resultados mais sustentáveis a partir de abordagens sistémicas e de 
ciclo de vida com impactes ao nível da inovação do produto, do processo, do marketing e da 
organização. Vai para além do ecodesign [5], através da incorporação no produto e na 
organização das preocupações ambientais e sociais, como um elemento-chave na sua estratégia 
de longo prazo e do estímulo à implementação do processo de inovação. 

No contexto Europeu, a eficiência de recursos é tida [6] como o caminho a ser seguido pelo 
desenvolvimento económico e pelo bem-estar humano, com menos utilização de recursos e 
impactes ambientais. A iniciativa da CE para uma Europa eficiente em recursos (COM (2011) 21 
final), e a proposta do ‘Roadmap to a resource-efficient Europe’ (COM (2011) 112 final) que define 
uma visão para 2050 baseada na gestão proactiva e na regulamentação do uso sustentável de 
recursos naturais, procura alternativas à gestão reativa de externalidades negativas, destacando a 
necessidade de reflexão sobre a sustentabilidade do abastecimento dependente do Planeta 
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enquanto sistema finito, a fixação de objetivos para alcançar a eficiência de recursos, um plano de 
trabalho para o desenvolvimento desses objetivos e a necessidade de monitorização do progresso 
para os alcançar.   
A nível da OCDE, a gestão sustentável de materiais, no sentido de reduzir em particular 
dependências em matérias-primas, está apoiada em instrumentos de política dirigida a três 
grandes áreas de atuação integrada [1]: recursos naturais, ciclo de vida do produto, e gestão de 
resíduos. Subjacentes a esta integração são quatro os grandes princípios de política pública: 1) 
Preservação do capital natural; 2) Design para a sustentabilidade e para a segurança, e gestão de 
materiais, produtos e processos numa perspetiva de ciclo de vida; 3) Utilização da diversidade 
existente de instrumentos de política para estimular e reforçar os resultados de sustentabilidade 
económica, ambiental e social; 4) Comprometimento de todos os grupos da sociedade para uma 
atitude ativa e eticamente responsável para se alcançarem resultados sustentáveis.         
 
Nesta perspetiva, registe-se que também as estratégias a adotar para a eficiência de recursos, as 
oportunidades e as soluções identificadas/ implementadas requerem não apenas ferramentas 
holísticas de design de produção como o DfS, mas também ferramentas de avaliação dos 
impactes ambientais ao longo do ciclo de vida (ACV) dessas soluções que entram nas cadeias de 
produção-consumo.  
 
Em Portugal, desde a segunda metade da década iniciada em 1980, vêm sendo desenvolvidos 
esforços principalmente a nível micro e a nível meso para a melhoria da eficiência de recursos 
(e.g. estratégias de ecoeficiência), e mais tarde para a introdução do ecodesign e do DfS. 
Complementarmente, vêm sendo operacionalizadas e/ou desenvolvidas ferramentas de ACV 
nomeadamente para responder à necessidade de setores económicos e grupos profissionais 
associados ao design de produto (e.g. Edifícios). Esta comunicação procura por em evidência 
alguns desses contributos.  

 

 
 
Palavras chave: Eco-inovação, design para a Sustentabilidade, eficiência de recursos, sistemas 
de produção-consumo, avaliação do ciclo de vida  
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