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Nota introdutória  

O projeto ECOPOL, como modelo original de parceria europeia com vista à construção e 

aumento de escala de política pública para o suporte à Eco-inovação, permitiu realizar um 

Workshop sobre uma temática desafiante e determinante para a produção de políticas e de 

instrumentos nacionais de política, dirigidas à utilização eficiente de recursos na indústria 

Portuguesa. 

Consideramos ter sido possível produzir uma discussão muito alargada e pioneira, com a 

participação de peritos nacionais e internacionais, onde houve a oportunidade de analisar 

resultados da implementação de práticas e instrumentos de política, bem como projetar 

necessidades para acompanhar as lacunas de política pública que os desafios à 

sustentabilidade e à competitividade no uso de recursos pela indústria colocarão num futuro 

próximo. 

A apresentação do relatório nesta data beneficia de poder ter sido incluída uma secção de 

desenvolvimentos recentes, que consideramos relevantes para garantir uma leitura atual do 

conjunto vasto de conclusões e recomendações à data produzidas. 

Convidamos-vos agora a inteirarem-se em detalhe desta discussão, lendo o documento.  
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Relatório 

Enquadramento  

Este Workshop inseriu-se no âmbito das atividades do projeto “ECOPOL – Public innovation 

partnership for better policies and instruments in support of eco‐‐‐‐innovation”. 

O projeto, formalmente terminado em 31 de Março de 2014, teve por missão promover a 

cooperação transnacional no desenvolvimento e implementação de melhores políticas e 

instrumentos de eco-inovação. O enfoque do projeto foram os domínios das “Compras 

públicas ecológicas” (enquanto importante instrumento do lado da procura), “Gestão de 

resíduos e reciclagem” (como setor com uma muito elevada pegada de CO2 e elevado 

potencial para a criação de negócios) e “Internacionalização de PME’s eco-inovadoras” (como 

meio de aumentar a produtividade pelo alargamento de mercados para os eco-inovadores). 

A participação de Portugal (PT) efetivou-se através de dois parceiros, a Agência de Inovação, 

S.A. e pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. No sentido de garantir a melhor articulação 

das competências de outras entidades em matéria de políticas públicas, esta participação 

contou ainda a nível nacional com a colaboração de peritos da Direção Geral das Atividades 

Económicas, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., da Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. e da Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, I.P. 1.  

Uma descrição mais completa do projeto poderá ser obtida na respetiva página internet
2.  

O Workshop “Eco-inovação e a utilização eficiente de recursos na indústria Portuguesa - Boas 

práticas e instrumentos de política” foi uma iniciativa do grupo de trabalho (GT) Português de 

“Gestão de Resíduos e Reciclagem” e surgiu da reflexão sobre os resultados obtidos na 

identificação de boas práticas e da análise de lacunas nacionais. Os resultados desta reflexão 

evidenciaram que em PT a maior parte das práticas se centravam em instrumentos de política 

do lado da procura e quase nenhuma do lado da oferta. Este facto veio reforçar a necessidade, 

também sentida, de aproximar as políticas de resíduos com as que promovam a melhor 

utilização dos recursos por parte da sociedade, e perceber como esta aproximação poderá 

constituir-se num driver de eco-inovação.  

Este foi o enquadramento que motivou a proposta de realização deste Workshop e que 

pretendeu criar uma base de reflexão alargada para, com a ajuda do grupo de participantes, 

atingir os seguintes objetivos:   

• Discutir quais os fluxos de materiais mais significativos do metabolismo da economia 

Portuguesa e em particular os que contribuem para os motores da ineficiência 

material da nossa economia. 

                                                           
1
 De ora em diante as entidades mencionadas serão respetivamente designadas por AdI, APA, DGAE, LNEG, AICEP e 

eSPap. 
2
 http://www.ecopol-project.eu/ 
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• Discutir a efetividade das práticas Portuguesas em matéria de promoção da eficiência 

de recursos, eficiência material e prevenção de resíduos na indústria, e do mercado de 

resíduos.  

• Avaliar o interesse de práticas do ECOPOL e a oportunidade de preencher as lacunas 

em Portugal, nesta matéria. 

• Analisar o eventual conflito entre práticas que promovam a prevenção de resíduos e os 

negócios da reciclagem e do tratamento de resíduos. 

• Produzir um conjunto de recomendações para o ECOPOL, no âmbito da atividade do 

grupo de trabalho (GT) Português de “Gestão de Resíduos e Reciclagem”. 

Na preparação que antecedeu este Workshop foi elaborado, por um grupo de peritos das 

entidades AdI, APA, DGAE e LNEG, um documento de suporte base (DSB) que descreve de 

forma sumária informação que foi considerada relevante harmonizar entre os participantes. O 

DSB, apêndice a este relatório, foi um documento que pretendeu fazer uma breve descrição 

sobre o status quo nacional em matéria de eficiência da utilização de recursos na 

indústria/produtividade material na economia, efetividade das práticas existentes, lacunas, e 

pontos fortes e fracos dos “modelos” de gestão dos fluxos materiais mais significativos do 

metabolismo da economia Portuguesa. Descreve ainda práticas e políticas nesta matéria 

consideradas de interesse ter como referência pelo consórcio ECOPOL e, com vista a suscitar o 

debate, reúne um conjunto de 19 questões a serem discutidas e respondidas no decorrer do 

evento. 

O grupo de participantes convidados foi selecionado de entre personalidades de reconhecido 

mérito para as matérias a discutir. A preparação da participação foi feita de forma 

personalizada com cada um dos participantes e, com cada orador, discutidos os termos de 

referência para a sua intervenção tendo em vista os objetivos que se pretendiam alcançar com 

o debate a promover através de grupos de trabalho temáticos e a produção de 

recomendações. A distribuição dos participantes e das 19 questões por grupo de trabalho foi, 

então, concluída e a agenda consolidada (ver secção “Programa”). 

O presente relatório pretende concluir este percurso de reflexão sobre a “Eco-inovação e a 

utilização eficiente de recursos na indústria Portuguesa - Boas práticas e instrumentos de 

política” e, como documento que reúne os resultados do Workshop, integra as observações 

feitas pelos participantes e transmite as principais conclusões e recomendações produzidas 

durante o Workshop. 
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Programa  

Manhã: 

Hora/ t Actividade Intervenção: 

08:30 Registo   

09:00/ 20’ DSB: Apresentação I: Centrar os 
conteúdos relevantes do DSB do período 
da manhã. 

Apresentação de boas vindas pelo Presidente da 
APA, Nuno Lacasta, e pelo Vice-Presidente da AdI, 
Paulo Cunha.  
Parceiros da equipa do ECOPOL 

20’ Fluxos materiais mais significativos do 
metabolismo da economia Portuguesa 
 

Antunes Pereira, professor jubilado da Universidade 
de Aveiro 

20’ A gestão sustentável no uso de recursos 
naturais: o contributo dos resíduos 
através do PNGR 

Paulo Ferrão, Instituto Superior Técnico 

10:00/15’ Discussão c/ café volante, livre  

10:15/20’ Apresentação e lógica da parceria 
Europeia SPIRE  (Sustainable Process 
Industry through Resource and Energy 
Efficiency) 

Loredana Ghinea, SPIRE  

20’ Experiência de ferramentas para a 
eficiência de recursos na indústria 

Uwe Konig, Coordenador projeto REMake  

20’ A experiência do “Benchmarking” de 
Resíduos PETRA - Metodologias de 
benchmark sectorial para eficiência 
material e produção de resíduos 

Susan Lyytikäinen, Autoridade regional de serviços 
ambientais de Helsínquia  

11:15/15’ Pausa para café  

11:30/20’ Apresentação da organização e 
operação do NISP (National Industrial 
Symbiosis Programme, Reino Unido) 

Rachel Lombardi, International Synergies Limited, ISL 
 

20’ Exemplo prático Português de 
implementação de um Eco-parque 
industrial 

João Luís Rodrigues, Eco-parque industrial, Relvão 
(Chamusca) 

20’ O Mercado de Resíduos em Portugal: 
MOR-ON-LINE 

Manuel Pássaro, MOR-ON-LINE  
 

20’ “Contributo do Design para a 
Sustentabilidade na Eficiência de 
Recursos” 
 

Paulo Partidário, LNEG 

12:50/15’  Discussão  

13:05 Almoço  
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Tarde: 

 Actividade Intervenção: 

14:30/20’ DSB: Apresentação II. Centrar os 
conteúdos relevantes do DSB do período 
da tarde, e lançamento das actividades 
da tarde. 

Parceiros da equipa ECOPOL. 
(No convite foi indicada uma orientação para a sua 

participação nos grupos de trabalho).  

14:50/ 60’ Debate em grupos de trabalho (GT) 1,2,3 
Práticas/ políticas de: 

GT1- Gestão de recurso em contexto 
de Ecologia industrial; 

GT2- Eficiência de recursos em 
processos industriais; 

GT3- Mercado de resíduos – Eficácia 
no processo de oferta de resíduos e 
procura de “matéria-prima” 

Participantes dividem-se em três grupos de trabalho 
(GT1, GT2 e GT3) e centram-se entre outros 
aspectos, nas questões específicas que o WS 
identificou previamente como interessantes para 
reflexão e que constam no DSB. 
 
Cada mesa terá um relator e moderador designado. 

15’ Café + organização das mesas de 

trabalho 

 

16:05/ 45’ Mesa redonda 
 

Os participantes voltam a sentar-se em torno da 
mesa principal para partilhar e discutir as conclusões 
dos debates nos grupos de trabalho. Cada relator 
apresenta os resultados do seu grupo de trabalho. 

16:50/30’ Recomendações para ECOPOL-PT 
 

Os participantes “destilam” um conjunto de 
propostas de recomendações para o ECOPOL-PT 

 
17:20 

 
Fecho 

 
Encerramento dos trabalhos. 
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Resumo do Workshop 

O Workshop “Eco-inovação e a utilização eficiente de recursos na indústria Portuguesa - Boas 

práticas e instrumentos de política” decorreu no dia 17 de Setembro de 2013, teve lugar no 

Teatro Thalia, Palácio das Laranjeiras, em Lisboa e contou com a participação de um grupo 

selecionado de 35 pessoas (ver lista de participantes e notas biográficas em anexo).  

De acordo com a agenda proposta, o Workshop foi organizado em duas partes, manhã (Parte A) 

e tarde (Parte B). A abertura dos trabalhos contou com uma apresentação de boas vindas do 

Presidente da APA e do Vice – Presidente da AdI. 

Parte A – Manhã 

Os trabalhos desta sessão foram presididos por Luís Ferreira, da AdI. Neste período da manhã 

pretendeu-se dar relevo às matérias mais pertinentes já lançadas e abordadas no DSB, através 

da intervenção de nove oradores nacionais e internacionais, no sentido de aprofundar e dar 

início a uma discussão alargada e dirigida aos objetivos definidos para o Workshop. 

O primeiro orador, Antunes Pereira, ao discutir na sua apresentação “Fluxos materiais mais 

significativos do metabolismo da economia Portuguesa”, reforçou o apurado no DSB quanto à 

necessidade de desmaterialização do metabolismo da economia nacional. Chamou a atenção 

para a importância de, na análise da eficiência da utilização de materiais, estar também 

considerado o impacte ambiental potencialmente associado ao consumo e utilização de 

recursos, combinando as metodologias de AFM (Análise de fluxo de materiais) e ACV (Análise 

de ciclo de vida) na sua avaliação. Esta abordagem permite o recurso a um indicador do 

impacte ambiental potencial do ciclo de vida do consumo de recursos materiais, EMC 

(Environmentally Weighted Material Consumption), cuja relevância advém de poder ser 

utilizado para monitorizar as fases ambientalmente mais relevantes do ciclo de vida de cada 

material (impactes bióticos e abióticos), permitindo tomar opções por alterações aos 

processos/produtos dentro do ciclo com maior impacte. Para medir a desmaterialização 

(dissociar os impactos potenciais do consumo de recursos do crescimento económico), sugere 

a utilização dos indicadores produtividade de recursos/ecoeficiência (PIB/EMC) e intensidade 

de impacte (EMC/PIB). 

Paulo Ferrão, com a sua apresentação sobre “A Utilização Sustentável dos Recursos Naturais e 

o Contributo do Plano Nacional de Gestão de Resíduos” confirmou que, pese embora a versão 

preliminar do PNGR (Plano Nacional de Gestão de Resíduos) tenha sido desenvolvida com base 

na visão “Promover uma gestão de resíduos integrada no ciclo de vida dos produtos, centrada 

numa economia tendencialmente circular e que garanta uma maior eficiência na utilização de 

recursos” refletida a posteriori nos objetivos e metas estratégicos, nos objetivos operacionais e 

ações aí preconizados até ao horizonte de 2020, haverá que complementar esta abordagem de 

fim-de-linha com instrumentos de planeamento que abordem as restantes etapas do ciclo 

económico. Futuros instrumentos de planeamento deverão pois focalizar-se nas fases de 

extração e processamento de recursos, produção, comércio e consumo de produtos, e, na fase 

do descarte dos produtos e sua reintrodução, enquanto matérias-primas secundárias, no ciclo 

das atividades económicas, promovendo o entrosamento com o PNGR. Refletindo sobre a 
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exigência (de conhecimento e informação) requerida a uma atuação orientada à eficiência de 

recursos no complexo quadro do atual metabolismo da economia, identifica como maior 

desafio a endogeneização, via integração e combinação de ferramentas e dados existentes nos 

sistemas nacionais de estatística, para que possam ser produzidos indicadores que possam 

fundamentar a adoção de políticas de eficiência de recursos, avançando com algumas 

propostas para a evolução do sistema de informação estatística. 

Loredana Ghinea defendeu a utilidade de a Indústria nacional aproveitar a oportunidade 

introduzida pela “SPIRE PPP (Sustainable Process Industry through Resource & energy 

Efficiency)”, parceria público-privada H2020 com visão estratégica para captação de sinergias 

regionais entre indústrias (química, siderúrgica, engenharia, minerais, metais não-ferrosos, 

cimento, cerâmica e água) e dinamização de criação de valor (competitividade eficiente em 

recursos) nas regiões europeias. A PPP visa atuar de forma sistémica ao longo das cadeias de 

valor, de inovação e industrial, por adoção de abordagens ‘reduzir, re-utilizar, substituir e re-

inventar’ sobre as existências via cooperação alargada [Indústria, academia, PMEs e RTOs 

(real-time operating system)], para a implementação de um roteiro para I&I [componentes 

chave: abastecimento, processo, aplicações, resíduos vs recursos, optimização (horizontal) e 

promoção (replicação)]. A SPIRE tem como principais ambições: a redução da atual intensidade 

energética fóssil em cerca de 30%, a redução da intensidade de matérias-primas primárias não 

renováveis em cerca de 20%, pretendendo com isto uma significativa contribuição para uma 

drástica melhoria de eficiência na pegada em CO2-equivalentes em cerca de 40%, tudo isto até 

2030. Uma das mais-valias esperadas desta PPP é a introdução de novos modelos que possam 

acelerar simbioses industriais. Entre os seus membros, PT não tem ainda participação direta, 

estando possivelmente presente através dos representantes UE dos sectores.  

Uwe Konig, com base na experiência do projeto REMake (Recycling and resource efficiency in 

manufacturing), reconheceu o interesse das empresas industriais, sobretudo PME’s, poderem 

de forma simplificada ter acesso a competências de especialistas reconhecidos por esses 

sectores, no domínio da eficiência de recursos. Os níveis de inovação identificados como 

principais para a poupança de recursos na indústria (uso relacionado de materiais e energia) 

são: design do produto; eficiência no fabrico; otimização na cadeia de valor; necessidades 

específicas do mercado, do sector e da empresa. O modelo que está a ser implementado na 

Alemanha, tem como principal ator a Agência Alemã para a Eficiência Material (DEMEA) e 

assenta na utilização de uma bolsa de especialistas que tem vindo a ser constituído por esta 

agência. Ferramenta importante para o sucesso deste modelo é a integração de todas as 

mentalidades e pontos de vista das diferentes partes envolvidas. As empresas podem assim 

concorrer a vales para eficiência de recursos para contratar especialistas pertencentes a esta 

bolsa. 

Susan Lyytikäinen descreveu a experiência da prática Benchmarking de resíduos PETRA 

(Finlândia), que consiste numa aplicação web concebida para acompanhar e estimar a 

quantidade de resíduos produzidos em empresas e organizações públicas, tendo tido origem 

em 2003 na Área Metropolitana de Helsínquia e em 2012 expandido para a região de Lahti e 

para a região de Turku. Tendo por base o conceito de benchmarking, este projeto assenta na 

comparação das quantidades de resíduos de uma empresa privada, ou instituição pública, com 
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outras empresas e organizações da mesma atividade/negócio e com o mesmo tipo de 

características. Informação simples mas com garantia de qualidade (ex. kg/empregado 

resíduos produzidos por ano) permite uma base de comparação muito simplificada (boa para 

divulgação) da eficiência de recursos da empresa. Constitui, desta forma, um estímulo à 

redução da quantidade de resíduos, com ganhos na eficiência dos recursos e redução de 

custos associados à geração de resíduos. Da experiência adquirida com esta iniciativa, a equipa 

PETRA concluiu que os resultados poderiam ser otimizados na Finlândia: 

• se existisse uma estratégia nacional de eficiência material; 

• se os custos imputados às PME’s industria e serviços fossem mais elevados, por forma 

a promover uma utilização eficiente dos materiais, e também se esses custos 

passassem a ser directamente pagos pelo produtor. 

• se a acessibilidade aos dados de resíduos, e sua fiabilidade, fosse melhorada. 

Rachel Lombardi apresentou o NISP (National Industrial Symbiosis Programme) do Reino 

Unido e alguns exemplos de resultados de retorno do investimento em soluções de simbiose 

industrial. O modelo implementado no Reino Unido é assente numa abordagem Business to 

Business (B2B) através de uma estrutura de facilitação e assistência técnica que permite 

suscitar e identificar oportunidades de sinergias industriais entre empresas. O modelo 

implementou-se sem uma determinação política e funciona numa base voluntária de procura 

de valor. Um dos fatores de sucesso foi a construção durante anos da taxonomia necessária 

para a utilização da informação sobre fluxos de materiais. Atendendo a que as simbioses 

industriais são hoje base de promoção para o crescimento verde, salientou a importância de 

em PT se identificar: os recursos-chave; os setores que os produzem e usam; e as 

oportunidades de simbiose entre estes sectores. 

João Luís Rodrigues relatou a experiência faseada da implementação do Eco-Parque do Relvão, 

como um dos exemplos mais comummente referidos em Portugal, onde a experiência em “eco 

parques” tem sido pontual. O desenvolvimento deste eco-parque ancorou-se na instalação dos 

2 centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER. 

Ecodeal e Sisav), fator que atraiu mais indústrias a aí se fixarem. Estando as premissas que 

regeram a sua implementação mais associadas à gestão de passivos ambientais do que 

propriamente à de materiais. Há interesse do Município em perspectivar o seu 

desenvolvimento para a constituição de redes de simbiose. Assim, a revisão do Plano Diretor 

Municipal prevê o aumento de área para loteamentos industriais destinados à instalação de 

outro tipo de empresas. Contudo foi reconhecido que em relação aos benefícios sócio-

económicos sentidos na região com as infra-estruturas já instaladas a eco-inovação poderá, no 

limite, vir a ser crítica, visto uma redução na geração de resíduos se refletir num decréscimo 

nas transações. 

Manuel Pássaro informou os presentes sobre o quadro legal que suporta a existência de várias 

plataformas electrónicas que suportam a negociação de resíduos, sujeitas a licenciamento da 

autoridade de resíduos, geridas por entidades de direito privado e constituindo o mercado 

organizado de resíduos (MOR) em Portugal. A Plataforma MOR Online surge como iniciativa de 

algumas destas entidades gestoras para a dinamização e qualificação deste mercado, 

encontrando-se operacional desde 2011. Reconhecendo existir pouca adesão de produtores 
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industriais ao MOR Online, considerou um conjunto de ações adicionais como necessárias à 

manutenção da plataforma, nomeadamente: 

• MOR Online passar a ser plataforma de uso obrigatório para qualquer transacção de 

resíduos e, em simultâneo, limitar a opção de encaminhamento para aterro (aumento 

de taxa) e aumentar fiscalização; 

• Alargamento do âmbito do quadro legal MOR aos resíduos perigosos e aos materiais 

reciclados; 

• Desenvolver acções de promoção da utilização de materiais reciclados. 

Paulo Partidário introduziu o Design para a Sustentabilidade (DfS), como um conceito chave 

para estimular uma inovação empresarial estratégica (produto e organização) e, nessa medida, 

de alcance superior ao conceito de ecodesign do produto. Realçando a importância da sua 

consideração para atuar a nível da eficiência de recursos, considerou essencial que seja 

garantido o acoplamento a ferramentas de avaliação dos impactes ambientais ao longo do 

ciclo de vida (ACV) das soluções a implementar (nível micro e meso). Sinalizou um conjunto de 

experiências tidas em Portugal com a aplicação destes conceitos e ferramentas bem como a 

sua utilidade para o conhecimento sistémico sectorial, de cadeia de valor e para o 

metabolismo da economia Portuguesa em termos de eficiência material.  

Todos os participantes foram documentados com um resumo alargado de cada apresentação 

(ver anexo) e as respectivas apresentações encontram-se acessíveis em http://www.adi.pt e 

http://www.apambiente.pt.  

Parte B – Tarde 

Os trabalhos desta sessão foram presididos por Ana Sofia Vaz, da APA, e constaram de duas 

partes: 

 - Um 1º período para debate em grupos de trabalho focados em 3 áreas temáticas (“Gestão 

de recursos em contexto de Ecologia industrial”, “Eficiência de recursos em processos 

industriais”, “Mercado de resíduos – Eficácia no processo de oferta de resíduos e procura de 

“matéria prima”) e em boas práticas identificadas pelo ECOPOL; 

- Um 2º período para discutir em mesa redonda, acertos de conclusões e produção de 

recomendações. 

Durante o primeiro período, as discussões em cada grupo de trabalho, foram dinamizadas por 

um moderador e um relator em torno das questões previamente formuladas no final de cada 

capítulo do DSB e disponibilizadas aos participantes. Terminado este período, cada moderador 

e relator prepararam um resumo do conjunto de conclusões que foram sendo construídas, 

como produto das discussões. No segundo período estas conclusões foram apresentadas por 

cada uma das equipas de moderador/relator aos participantes, descrevendo sumariamente 

por tema “O que existe”, “O que falta fazer” e “Como fazer” e alargando a discussão a todos os 

intervenientes de modo a que pudessem comentar e fazer sugestões. Na sequência das 

conclusões apuradas, foi validado com os participantes, a pertinência de um conjunto de doze 

propostas de recomendações para políticas de eficiência de recursos com vista a estimular a 

eco-inovação (ver secção de “Conclusões” e “Recomendações”).  
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Conclusões 

Em resultado das discussões ocorridas durante as partes A e B do Workshop, foi consolidado 

um conjunto de conclusões organizadas pelos objetivos e que permitem gerar recomendações 

que este Workshop se propunha contribuir para o ECOPOL-PT. 

Objetivo 1. Discutir quais os fluxos de materiais mais significativos do metabolismo da 

economia Portuguesa e em particular os que contribuem para os motores da ineficiência 

material da nossa economia. 

A nível nacional continua a verificar-se a existência de lacunas, quer ao nível da informação 

quantitativa e atualizada sobre características e fluxos de materiais, quer sobre os impactes 

ambientais associados à utilização desses materiais. Estas lacunas, identificadas a nível 

nacional e setorial, dificultam uma abordagem à temática da gestão de recursos materiais e à 

definição de objetivos de melhoria e inovação, fundamentada em dados reais. 

Enquanto por um lado, existe este conjunto de dificuldades identificado e um caminho a 

percorrer no capítulo dos fluxos de materiais, por outro, ao nível dos resíduos, existe algum 

trabalho realizado. Neste sentido, foi inclusivamente sugerido apostar-se na atualização 

periódica do “Inventário de 2003 relativo aos resíduos produzidos em Portugal” (considerado 

como o mais completo, não obstante existirem estatísticas mais recentes) e na sua 

disseminação de modo eficaz e transparente. 

É frequentemente realçada a necessidade de dissociar o crescimento económico do consumo 

e, consequentemente, de um decréscimo na geração de resíduos e dos impactes ambientais 

negativos. Uma vez que não é linear que os produtos/materiais de maior consumo 

representem, necessariamente, um maior impacte ambiental, consumir menos e/ou 

desmaterializar não se deverá restringir apenas a uma questão de “peso” dos materiais 

utilizados, sendo necessária a adoção de uma visão mais holística que abranja o impacte 

ambiental ao longo do ciclo de vida. Neste sentido foi mencionada como exemplo, a 

necessidade de explorar as funcionalidades da plataforma de licenciamento industrial, que 

integra os elementos necessários ao licenciamento ambiental (incluindo informação sobre as 

Melhores Técnicas Disponíveis em aplicação pelas indústrias abrangidas), para progressão à 

obtenção de informação sobre desempenhos da produção em eficiência de recursos. 

O conhecimento da realidade nacional sobre fluxos de materiais é também importante, no 

sentido de se compreender quais as vias mais sustentáveis a serem seguidas pelas políticas 

públicas nacionais, que terão de ser conjugadas com as obrigações 

comunitárias/internacionais. Daí a relevância de serem discriminados, para servirem de case-

study, os principais setores económicos nacionais que, para além de consumirem mais fluxos 

materiais, são simultaneamente responsáveis pelos maiores impactes ambientais negativos no 

ambiente e saúde pública (ex. os setores da energia, recursos minerais e bioindústria/floresta 

foram apontados como estrategicamente interessantes para a I&D). 

Foi possível concluir: 
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i) que não são conhecidos objetivos de desmaterialização para a economia Portuguesa. 

Contudo, com base nos resultados da análise efetuada (período 1990-2000) e 

suportada em bases de dados do ETH-Zurich
3
, os fluxos de materiais que parecem 

mais contribuir para a ineficiência material da nossa economia estão associados 

aos setores da Energia, Construção (incluindo metais) e Agroalimentar. Uma 

análise sobre o impacte ambiental deverá ser elaborada às respetivas indústrias e 

aos materiais e recursos envolvidos, calculando-se um EMC a partir de bases de 

dados nacionais; 

ii) da necessidade de ser tido em consideração, o consumo de materiais à escala global 

uma vez que, apesar de o DMC (Domestic Material Consumption) constituir-se 

como um indicador importante visto quantificar tudo o que “entra de novo” no 

sistema económico produtivo, e que, em última análise, lá fica retido com um 

impacte ambiental associado, (acumulação, expansão física da tecnosfera, 

resíduos, emissões, etc.), per si, não constitui um indicador suficiente para 

informar acerca da produtividade material; 

iii) que, do ponto de vista do valor associado, os fluxos de materiais mais relevantes são 

os que integram a composição dos equipamentos materiais elétricos e eletrónicos. 

Objetivo 2. Discutir a efetividade das práticas Portuguesas em matéria de promoção da 

eficiência de recursos, eficiência material e prevenção de resíduos na indústria, e do 

mercado de resíduos 

A promoção da eficiência de recursos, de materiais e a prevenção de resíduos terá 

forçosamente que assentar numa forte componente de cooperação, sensibilização e 

formação.  

Sem prejuízo da necessária cooperação entre empresas e universidades, o poder local constitui 

um dos elementos-chave para promover a interface com as empresas e outras entidades locais 

de modo a fomentar dinâmicas e promover sinergias regionais, consubstanciadas por exemplo, 

na criação de “eco parques”. 

Por falta de conhecimento e/ou iniciativas específicas, a discussão em torno da eficiência de 

recursos e eficiência material apesar de incluída na gestão do ciclo de vida dos produtos, tem 

mantido infelizmente um enfoque redutor privilegiando o fim-de-linha no processo produtivo, 

perdendo-se pois oportunidades de evoluir de forma eficiente de um paradigma de custos 

ambientais para outro de investimento estratégico no domínio da inovação dos produtos e dos 

sistemas. É através desta temática do fim de linha, ainda muito enraizada nas rotinas formais e 

com mecanismos definidos ao nível do paradigma anterior, que, muitas vezes, se tentam ainda 

resolver as preocupações e problemas actuais. Enquanto consumidores, produzimos 

diariamente resíduos e somos confrontados por um lado com solicitações, quer das 

autarquias, quer dos órgãos de comunicação social, para adotarmos uma atitude cívica, 

colaborando na sua separação e deposição em locais apropriados. Daí que a gestão de RU 

                                                           
3
 Swiss Federal Institute of technology 

https://www.ethz.ch/en.html 
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(Resíduos Urbanos) tenha sido alvo de uma comparticipação comunitária significativa por 

parte do QREN, dada a sua abrangência e transversalidade a todos os setores da nossa 

sociedade. Uma vez concretizada a rede de infraestruturas de gestão de resíduos a nível 

nacional e internalizado na população o seu papel neste processo, haverá que evoluir na 

utilização das verbas do próximo quadro comunitário, por exemplo, estimulando a evolução 

dos modelos de negócio das entidades gestoras nas cadeias de valor e fomentando a adoção 

de padrões de consumo mais sustentáveis e consentâneos com uma política de poupança de 

recursos e promotora de uma economia circular. 

No plano Europeu, em complemento à SPIRE, foi sinalizada a parceria público-privada (PPP) 

"Fábricas do Futuro"4 no âmbito do Horizonte 2020 que tem um roteiro estratégico plurianual 

para a investigação produzido pela European Factories of the Future Research Association. Na 

sua estratégia de investigação e inovação são identificados os principais desafios e 

oportunidades para a indústria transformadora bem como domínios prioritários de 

investigação e inovação, com objetivos que assumidamente procuram como resultado, 

impactes positivos na utilização de recursos materiais e energia. 

Foi possível concluir: 

i) que os sistemas atuais tem o seu enfoque na vertente “resíduos”, em detrimento da 

vertente “recurso material”, não obstante os progressos decorrentes, 

designadamente , dos sistemas com incidência nos fluxos específicos de resíduos e 

o seu encaminhamento para as fileiras industriais específicas; 

ii) que o mercado organizado  de resíduos (MOR), não obstante o seu potencial de 

promoção das transações de resíduos (de subprodutos e materiais reciclados), não 

se constituiu até à data como um instrumento efetivo de promoção da eficiência 

material na indústria; 

iii) que a proximidade ao consumidor final faz com que os organismos do poder local 

detenham um papel essencial para o exemplo, a dinamização e o desempemho de 

boas práticas; 

iv) que a experiência nacional obtida no eco-parque do Relvão não incorpora as 

características e funcionamento típicos de um eco-parque promotor de simbioses 

industriais, facto que leva a questionar até que ponto os municípios (isoladamente 

ou através de associações) não deverão exercer com maior expressão o seu papel, 

no que concerne ao ordenamento do território e à implantação de 

estabelecimentos que promovam aquele desiderato; 

v) quanto à eventual dúvida acerca da capacidade de algumas indústrias poderem atuar 

ao nível da eficiência de recursos devido a constrangimentos de vária ordem, 

inclusive derivados de tecnologias de produção que não dominam ou que são 

importadas, concluiu-se ainda da existência: 

a. de capacidade de oferta nacional para serem  efetuados “upgrades” e gerada 

capacidade de resposta a desafios,  caso os centros tecnológicos funcionem 

                                                           
4
 “Fábricas do futuro”: 

http://www.effra.eu/attachments/article/129/Factories%20of%20the%20Future%202020%20Roadmap.pdf 
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convenientemente, (ex. o centro tecnológico do calçado recorre a benchmarks 

de utilização material); 

b. da necessidade de ser desenvolvida uma política nacional de clusters de 

cadeias de valor, ultrapassando a lógica setorial. 

c. de limitações por via de especificações/ normas em cadernos de encargos , à 

possibilidade de poderem ser introduzidas alterações no desenvolvimento de 

produtos mais eficientes do ponto de vista material, que com estas conflituem, 

ex. biocombustíveis e industria automóvel. 

d. de barreiras não-técnicas associadas a limitações na capacidade de 

investimento e de economia de escala, assim como a um custo de matérias-

primas virgens ainda relativamente acessível. 

vi) a relevância de se estimular a articulação entre indústrias e competências, de modo a 

ganhar uma maior capacidade de intervenção no desenvolvimento de produtos 

mais eficientes do ponto de vista material; 

vii)  no plano nacional, a necessidade de avaliar bem o que têm sido os resultados de I&D 

na área da eficiência de recursos para serem desenvolvidos programas de apoio à 

I&D aplicada e em complemento aos já existentes e em operação, fomentando a 

fertilização e a sua integração. 

viii)  quanto à desmaterialização da economia Portuguesa, concluiu-se que: 

- A necessidade da existência de uma envolvente de política pública com enfoque 

específico na eficiência material na indústria, que promova uma efetiva mudança 

de paradigma, da “dimensão resíduo” para o “dimensão recurso material” na 

prossecução do objetivo da sua desmaterialização, em simultâneo com uma 

intervenção sistémica e estruturante nos domínios da oferta e da procura, 

designadamente, nos seguintes âmbitos: 

a. informação estatística fiável sobre mercados de matérias-primas secundárias, 

subprodutos,  e suas especificações técnicas/tecnológicas, entre outras; 

b. operacionalização efetiva do quadro legal existente que permite a 

”desclassificação de resíduos” concomitantemente com a clarificação e 

simplificação de procedimentos e encargos na aplicação do “fim de estatuto 

de resíduo” e eliminação das barreiras técnicas e legais ao licenciamento de 

processos industriais que utilizem materiais provenientes das diferentes fontes 

alternativas às matérias primas virgens; 

c. criação de incentivos económico-financeiros à utilização de resíduos como 

matérias-primas secundárias, estimulando o mercado nacional de produtos 

reciclados e desincentivando a exportação de resíduos com potencial de 

reciclagem; 

d. criação de instrumentos de apoio à introdução dos resultados da I&D e 

Inovação no mercado, promovendo, designadamente a eco-inovação; 

e. informação, formação e sensibilização para a eficiência de recursos materiais e 

aceitação social dos materiais reciclados, no contexto de uma visão global da 

eficiência de recursos materiais e de energia na economia e na sociedade. 
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- Uma vez que a eco inovação, isoladamente, não é suficiente para garantir a 

desmaterialização da economia, deverá ser acompanhada de políticas de 

promoção ao consumo sustentável. Assim, o mercado de produtos e serviços que 

incorporem ganhos de eficiência na utilização de recursos deve ser estimulado em 

moldes que previnam da capacidade de lobbies influenciarem os limiares ou 

critérios ecológicos no contexto de implementação de políticas de compras 

públicas. 

Objectivo 3 - Avaliar o interesse de práticas do ECOPOL e a oportunidade de preencher as 

lacunas em Portugal, nesta matéria. 

No âmbito do Workshop foi aprofundada a análise de três boas práticas identificadas no 

Projeto ECOPOL com incidência no domínio da eficiência de recursos, gestão de resíduos e 

simbiose industrial, respetivamente o Programa Nacional de Simbiose Industrial do Reino 

Unido (NISP), o projeto REMake, e o Benchmarking de resíduos PETRA.  

O NISP poderá constituir uma referência de boa prática com aplicabilidade a Portugal, por 

razões que se prendem, tanto com o facto de a sua génese ter resultado da aplicação da taxa 

de gestão de resíduos, como por acautelar e ultrapassar a tradicional resistência das empresas 

nacionais em fornecer informações, por questões frequentemente associadas ao seu eventual 

carácter sigiloso, uma vez que fica ao critério das empresas o tipo de informações a fornecer. 

Salvaguardados estes aspetos, e desde que se aceda a informações de base para o 

funcionamento de um mecanismo de controlo/monitorização, uma abordagem em Portugal 

análoga ao NISP poderá criar as sinergias necessárias para que, através deste instrumento 

facilitador, as empresas comuniquem e partilhem entre si materiais de uma forma sustentável 

e inovadora e estimulem simbioses que contribuam para a poupança no uso de recursos. 

Contudo há ainda muitas barreiras e limitações a eliminar antes de ser possível adotar prática 

semelhante, que se prendem com a necessidade de produzir informação técnico-científica 

sobre características de fluxos materiais ao nível das regiões, bem como com o ordenamento 

territorial das unidades industriais. 

Relativamente ao instrumento financeiro de “Vales dedicados para a eficiência de recursos”, 

para suportar a intervenção de especialistas em indústrias, concluiu-se que o testemunho do 

projeto REMake reforçou o interesse neste tipo de ferramentas. O facto de existir uma bolsa 

de especialistas reconhecido pelas empresas parece ser um dos fatores de sucesso mais 

importantes, pelo que infere-se que a avaliação do preenchimento da lacuna existente em 

Portugal deva ser aprofundada.  

Parece poder concluir-se que a iniciativa de Benchmarking de resíduos PETRA, de natureza 

voluntária e sem custos para o utilizador, teria em Portugal potencial de mobilizar os setores e 

organizações públicas na gestão eficiente dos recursos (materiais e energia, incluindo as 

emissões de CO2) e dos inerentes custos. Contudo para a sua implementação, afigura-se 

necessário ser enquadrada num instrumento de política pública de nível nacional ou regional 

que lhe proporcione o quadro de indicadores e metas que lhe permita constituir-se numa 

ferramenta eficaz de melhoria contínua da eficiência de recursos materiais. 
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Objectivo 4 - Analisar o eventual conflito entre práticas que promovam a prevenção de 

resíduos e os negócios da reciclagem e do tratamento de resíduos. 

A eficiência de recursos associada à disponibilidade de matérias-primas, quer em termos de 

qualidade, quer de quantidade e preços, em simultâneo com uma visão mais sustentável da 

gestão de recursos e da sustentabilidade em geral da sociedade, apresenta na atualidade um 

desafio do maior alcance. Um dos principais aspetos a ultrapassar e sobre o qual devem ser 

desenvolvidos mecanismos de informação e de salvaguarda são os associados à 

“confidencialidade” dos processos industriais quando há necessidade de partilha de 

informações por parte das empresas. 

A mudança de paradigma, traduzida na introdução de eco-inovação, desmaterialização, 

sustentabilidade e design para a sustentabilidade, poderá colocar em causa as tradicionais 

premissas pelas quais se regem muitas empresas nacionais, havendo por isso que ser previsto 

um organismo/entidade facilitadora que demonstre, na prática, as mais-valias associadas a 

essa mudança, e que colmate, por exemplo, através de benchmarking, lacunas de informação 

derivadas de constrangimentos na sua disseminação por parte de algumas empresas. 

Concluiu-se que a utilização de fluxos de resíduos em processos industriais, quer de matérias-

primas secundárias provenientes do tratamento de resíduos quer de subprodutos, tem como 

principal barreira os tempos de resposta no seu licenciamento. Face à atual rigidez na 

classificação dos resíduos, haveria vantagem em que o processo para a sua desclassificação 

fosse dinâmico acompanhando a evolução da tecnologia e seguindo um percurso de 

aprendizagem que atendesse a fatores de mercado.  

Afigura-se oportuno mencionar que a operacionalização efetiva do quadro legal existente que 

permite o “Fim do Estatuto do Resíduo”, e consequente ”desclassificação de resíduos” 

concomitantemente com a clarificação e simplificação de procedimentos para eliminação das 

barreiras técnicas e legais ao licenciamento de processos industriais que utilizem materiais 

provenientes das diferentes fontes alternativas, contribuem para uma maior eficiência na 

utilização de recursos, através da incorporação dos materiais em novos produtos e ou soluções 

de maior valor acrescentado, mas poderão conduzir a posicionamentos em desfavor dos 

negócios estritos do tratamento de resíduos. Nesta medida, deverão ser dados sinais claros ao 

mercado (fiscalidade, barreiras à exportação de resíduos, etc.), nomeadamente aos 

operadores de resíduos, que permitam criar condições favoráveis de estímulo à evolução nas 

cadeias de valor. 

Por outro lado, o desafio da eficiência de recursos introduz, em paralelo, a necessidade de 

produzir métricas para a sua medida (e.g., produtos desmaterializados) e demonstrativos de 

diferenciação em relação aos produtos tradicionais. Os instrumentos de comunicação de 

desempenho ambiental de serviços & produtos, reconhecidos como ferramenta útil à 

informação do mercado B2B (Business to Business) ou B2C (Business to Consumer), foram 

igualmente identificados como elemento-contributo para evidenciar percursos de inovação 

desenvolvidos, ou a desenvolver, na medida em que o processo para a sua obtenção obriga o 

fabricante a um exercício de autoconhecimento do ciclo de vida do produto e, em geral, a 

posterior atuação para ganhos ambientais. Tendo utilidade transversal a todos os domínios 
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industriais, há necessidade de lhe conferir solidez por via de harmonização de referências de 

eficiência material em produtos sustentáveis e de simplificação dos respectivos processos de 

qualificação e, em simultâneo, implementar programas de estímulo à sua penetração no 

mercado, nomeadamente através da procura pública.  

Objectivo 5 - Produzir um conjunto de recomendações para o ECOPOL, no âmbito da 

atividade do grupo de trabalho (GT) Português de “Gestão de Resíduos e Reciclagem”. 

O último objetivo deste Workshop era produzir recomendações para o ECOPOL, com base nas 

conclusões obtidas através das discussões desenvolvidas pelo grupo de participantes. 

Desta forma apresenta-se na secção de “Recomendações”, um conjunto de doze propostas de 

recomendações para políticas orientadas para a eficiência de recursos, com vista a estimular a 

eco-inovação, cujo nível de endereçamento foi considerado pertinente dirigir 

diferenciadamente a, “Decisores e gestores das políticas a nível nacional ou Comissão 

Europeia”, “Eco-inovadores e diretores de “clusters” e a ”Educadores e investigadores”. 
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Recomendações 

1 -  Garantir que a governança e os instrumentos nacionais de planeamento para política 

industrial, matérias-primas, eficiência de recursos e eco-inovação, sejam 

elaborados/implementados de forma concertada.  

Considera-se essencial que a elaboração e operacionalização dos instrumentos nacionais1 

de planeamento com incidência em matéria de política industrial, matérias-primas, 

eficiência de recursos e eco-inovação e respetivos modelos de governação, sejam 

prosseguidos de forma concertada e articulada desde os níveis de topo, atendendo à sua 

complexidade e carater sistémico, por forma a assegurar a sua eficácia na promoção da 

utilização eficiente de recursos materiais.  

1
 nomeadamente, Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015), Estratégia Nacional para os Recursos 

Geológicos - Recursos Minerais (ENRG -RM), Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), Programas de 
Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU) e de Resíduos Industriais (PNAPRI), Planos de Gestão de Resíduos Urbanos 
(PERSU2020), Industriais (PESGRI) e Hospitalares (PERH), Planos Nacionais de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e 
para as Energias Renováveis (PNAER), Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020, Acordo 
de Parceria e respetivos Programas Operacionais 2014-2020, Compromisso para a Competitividade Sustentável do Sector 
da Construção e Imobiliário, Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente 2014-2020 
(ENEI), Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas 2008-2010 (ENCPE) e o Compromisso para o Crescimento Verde 
(CCV). 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional. 

 

2 -  Criar um instrumento de política pública do tipo “Plano Nacional para a Eficiência de 

Recursos na Indústria-PNERI”, integrando os contributos provenientes de planos e 

programas específicos existentes, incluindo metas e indicadores e mecanismos de 

monitorização.  

O desafio da minimização, tanto da geração de resíduos, como das perdas materiais com 

enfoque na eficiência de recursos na indústria (através da sua reintrodução no sistema 

económico, fechando, tanto quanto possível os ciclos materiais), aconselham a criação de 

uma linha de intervenção de política pública com incidência no domínio da eficiência de 

recursos na “indústria”, que contemple objetivos, metas e indicadores específicos.  

Esta nova intervenção deverá articular-se com os demais instrumentos de política pública 

existentes, ou em desenvolvimento, em matéria de política industrial e recursos 

geológicos, nomeadamente, nos domínios do ordenamento do território, do ambiente, da 

investigação, desenvolvimento e inovação, compras públicas, e também contribuir para 

um quadro de referência que otimize e se articule com as dinâmicas da União Europeia 

em matéria de eficiência de recursos materiais e sua repercussão na competitividade dos 

sectores industriais. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional. 
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3 - Criar um organismo facilitador (observatório, unidade operacional, agência,…), 

vocacionado para cobrir necessidades operacionais de implementação de objetivos e 

políticas de eficiência de recursos.  

A dinamização e a centralização numa entidade/organismo das atividades com objetivos 

de eficiência de recursos permitiria colmatar, entre outras, a fragmentação da abordagem 

da politica pública por diferentes departamentos do Estado, e subsequentes lacunas e 

barreiras à inovação que daí derivam, algumas das quais já identificadas, e.g. no âmbito 

da prática corrente de recolha e tratamento de informação e da sua divulgação/utilização, 

no sentido de uma operacionalização eficiente e eficaz da politica pública em causa. Do 

ponto de vista da concretização prática, este organismo apoiaria a definição de metas de 

melhoria adequadas à realidade nacional, e promoveria e.g. a utilização de ferramentas 

de quantificação material e de impactes ambientais inerentes aos fluxos na economia e ao 

estabelecimento de prioridades, bem como o design, desenvolvimento e a aplicação de 

políticas na ótica da melhoria do metabolismo dos materiais no contexto da economia 

nacional. Este organismo seria um elemento facilitador entre ciência, economia e politica. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional. 

 

4 - Estimular o aparecimento de produtos financeiros associados a investimentos na 

economia em eficiência de recursos.  

Associado à implementação de práticas conducentes a ganhos de eficiência de recursos 

(materiais e energia), estão associadas necessidades de financiamento e de capacitação 

do sistema financeiro para reconhecer o valor de projetos industriais na área da eficiência 

de recursos. Para tal é necessário criar mecanismos de estímulo no mercado para que 

sejam desenvolvidos produtos e novos agentes financeiros dirigidos a esta área. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional 

e da Comissão Europeia. 

 

5 - Adaptar os instrumentos fiscais de modo a dinamizar a eficiência de recursos na 

economia. 

Em determinadas situações caracterizadas pela fácil disponibilidade e acessibilidade a 
custo reduzido de certas matérias-primas, a sua substituição por matérias-primas 
secundárias não constitui uma opção viável, salvo se houver uma intervenção pública que 
reverta esta situação, nomeadamente através da aplicação de um conjunto de incentivos 
e desincentivos. 

Neste sentido importa atuar nos principais fatores usualmente referidos como influindo 
na competitividade dos mercados, tanto na vertente da oferta como da procura. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional. 
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6 - Desenvolver um sistema de classificação de produtos mais sustentáveis (ex. 

desmaterializados).  

A componente de informação na cadeia de valor para além de transferência de 

conhecimento fortalece relações comerciais, sejam elas B2B ou B2C. A transparência que 

resulta da adesão por parte de uma empresa a um sistema de classificação de produtos 

com menores impactes ambientais e socioeconómicos, credibiliza-a no (s) mercado (s) 

onde opera. A harmonização dos sistemas de classificação desses produtos (por exemplo, 

rótulo ecológico da UE, compras públicas ecológicas, declarações ambientais de 

produtos, …) é crucial à cotização da oferta verde em circulação no espaço europeu, 

devendo contribuir com evidências seguras e comparáveis que elevem o nível de 

confiança do consumidor nessa mesma oferta. Nesta harmonização, seria interessante o 

desenvolvimento de um sistema (simplificado do ponto de vista da comunicação, ex. 

escala de cores) de classificação do nível da intensidade de utilização de recursos que 

traduzisse a dimensão da “mochila ecológica” associada a bens e serviços funcionalmente 

comparáveis. Para o consumidor final para além de ser um indicador simplificado do 

“perfil” de um produto e da empresa que o fabrica face à concorrência, deverá também 

auxiliá-lo no processo de aquisição, nomeadamente na opção por produtos mais 

sustentáveis (ex. desmaterializados).  

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional 

e da Comissão Europeia, Eco-inovadores e diretores de “clusters”, Educadores e 

investigadores. 

 

7 -  Utilizar a política de compras públicas ecológicas para induzir o conceito de “compra de 

inovação”, de produtos mais sustentáveis (ex. desmaterializados).  

É necessário potenciar as práticas do design para a sustentabilidade e da eco-inovação 

através da inclusão desses conceitos na génese e nos critérios das políticas públicas, a 

criar ou já existentes, nomeadamente aquelas que se relacionam direta ou indiretamente 

com a aquisição de produtos que consideraram no seu design critérios de eficiência de 

recursos e de impactes dos materiais incorporados e consumidos ao longo do seu ciclo de 

vida. Exercendo práticas inovadoras de compras a Administração Pública capacita-se para 

a promoção da disseminação de práticas eficazes (pré-testadas) na sociedade em geral 

(organizações e particulares). 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas a nível nacional e da 

Comissão Europeia, Eco-inovadores e diretores de “clusters”. 
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8 -  Desenvolver contratos programa de financiamento à I&D&I empresarial com base em 

análise de necessidades, critérios e tópicos de eficiência de recursos selecionados inter-

entidades dos ministérios relevantes. 

Pretende-se que de forma criteriosa possam ser implementados programas de apoio à 

I&D&I empresarial, com possibilidade de serem cofinanciados por vários ministérios, 

dirigidos à produção de conhecimento e inovação em tópicos que correspondam a 

objetivos e prioridades do interesse estratégico ou conjuntural do país. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas a nível nacional, Eco-

inovadores e diretores de “clusters”, Educadores e investigadores.  

 

9 - Criar instrumentos simplificados de suporte às empresas para o desenvolvimento de 

produtos e processos, com métricas orientadas para a eficiência de recursos. 

Para além da produção de informação e conhecimento, no domínio da eficiência de 

recursos, as empresas, sobretudo as PME têm recursos e competências muito limitados 

para se poderem dedicar à implementação de práticas ou alterarem os seus processos 

com vista a tornarem-se mais eficientes. A existência de instrumentos simplificados de 

financiamento para a contratação de competências externas em matéria de eficiência de 

recursos permitiria às empresas preparar a sua avaliação e suportar decisões de adoção 

de novas práticas. Estes instrumentos deveriam possibilitar ainda, no caso de empresas 

eco-inovadoras nesta área, poderem nos seus processos de internacionalização contratar 

especialistas em análise de mercado para que a fase de desenvolvimento dos produtos/ 

serviços possa ser acompanhada por informação dos mercados alvo. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional, 

Eco-inovadores e diretores de “clusters”. 

 

10 - Criar um programa específico para qualificação de trabalho em eficiência de recursos.  

A sensibilização e a formação orientadas para os aspetos da eficiência de recursos são 

fulcrais para levar esta temática à prática. Deste modo torna-se necessário que, para além 

da sua inclusão em disciplinas do sistema educativo ou profissional, se desenvolva um 

programa específico e dinâmico. À semelhança do que já existe, de forma dispersa, 

relativamente a qualificações em matéria de eficiência energética, é conveniente que este 

programa aglutine todo o conhecimento especificamente orientado para a eficiência de 

recursos e que seja adaptado às reais necessidades da economia nacional, da 

especificidade sectorial e da realidade das empresas, e que permita qualificar 

profissionais com uma formação base adequada, a exercer e desenvolver trabalho aos 

vários níveis da cadeia de valor da eficiência de recursos na indústria. 
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Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas públicas a nível nacional 

e da Comissão Europeia, Eco-inovadores e diretores de “clusters”, Educadores e 

investigadores.  

 

11 - Construir dentro da plataforma de licenciamento industrial uma ferramenta que permita 

medir os desempenhos anuais de eficiência de recursos de cada unidade industrial, 

sistematizando o contributo dos Documentos de Referência das Melhores Técnicas 

Disponíveis (PCIP).  

A plataforma de interoperabilidade do Sistema da Indústria Responsável (SIR), 
implementada em arquitetura integradora de todas as etapas do tempo de vida útil da 
unidade industrial e de customização favorável ao desenvolvimento de novas 
funcionalidades, detém potencial de informação útil ao desenvolvimento de simbioses 
materiais por parte dos operadores económicos e de normas facilitadoras da 
implementação do uso de matérias-primas secundárias/fim do estatuto dos resíduos.  

Assim, considera-se da maior oportunidade e interesse, que a citada plataforma possa ser 
robustecida no seu âmbito com uma ferramenta que permita a avaliação do desempenho 
da indústria em matéria de eficiência de recursos, a operacionalizar de forma incremental 
e tendo como foco de incidência inicial o universo de atividades abrangidas pelo regime 
de prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP). 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas a nível nacional, Eco-

inovadores e diretores de “clusters”. 

 

12 - Criar uma Plataforma Nacional para a Eficiência Material, para divulgação de 

informação, disseminação de boas práticas, ferramentas de desmaterialização e troca 

de experiências.  

Tendo presente a lacuna decorrente da inexistência de informação disponível em matéria 
de eficiência material, quer para os atores de política pública, quer para as empresas e 
demais entidades da envolvente empresarial, Universidades e Centros de I&D&I, afigura-
se estruturante a existência de uma Plataforma Nacional vocacionada para a Eficiência 
Material, com a finalidade de: 

• divulgar informação, disseminar boas práticas e ferramentas de desmaterialização e 
troca de experiências, incluindo o estimulo à existência de cooperação intra e 
intersectorial (e suas redes de suporte); 

• dinamizar as atividades de instituições públicas e privadas, em particular, Centros 
Tecnológicos e outras Infraestruturas do SC&T nacional e regional, redes de 
conhecimento Europeias, Universidades e Centros de I&D&I, empresas industriais e 
clusters, entre outros, potenciando a criação de uma Comunidade nacional com enfoque 
na eficiência material. 

Esta recomendação é dirigida a decisores e gestores das políticas a nível nacional, Eco-

inovadores e diretores de “clusters”, Educadores e investigadores.  
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Quadro resumo: Articulação das conclusões com a proposta de 

recomendações  

Objetivos do 

Workshop: 
Conclusões: Recomendações: 

 

Objetivo 1. Discutir 

quais os fluxos de 

materiais mais 

significativos do 

metabolismo da 

economia 

Portuguesa e em 

particular os que 

contribuem para os 

motores da 

ineficiência material 

da nossa economia. 

1- Existem lacunas, quer ao nível da informação quantitativa e 

atualizada sobre características e fluxos de materiais, quer sobre os 

impactes ambientais associados à utilização desses materiais. 

2 e 3 

2- Existe maior conhecimento sobre resíduos do que sobre fluxos de 

materiais. 
12 

3- Para dissociar o crescimento económico do consumo é necessária a 

adoção de uma visão mais holística que abranja o impacte ambiental 

ao longo do ciclo de vida dos materiais utilizados. A exploração das 

potencialidades da plataforma de licenciamento industrial foi 

considerada útil. 

6 e 11 

4- O conhecimento da realidade nacional sobre fluxos de materiais é 

também importante, no sentido de se compreender quais as vias mais 

sustentáveis a serem seguidas pelas políticas públicas nacionais, que 

terão de ser conjugadas com as obrigações comunitárias e 

internacionais.  

3, 11 e 1 2 

5- Não são conhecidos objetivos de desmaterialização para a 

economia Portuguesa. Um estudo de impacte ambiental deverá ser 

elaborado às respetivas indústrias e aos materiais e recursos 

envolvidos, calculando-se um EMC a partir de bases de dados 

nacionais. 

2 e 3 

6- O DMC (Domestic Material Consumption), per si, não constitui um 

indicador suficiente para informar acerca da produtividade material. 
2 e 3 

 

Objetivo 2. Discutir a 

efetividade das 

práticas Portuguesas 

em matéria de 

promoção da 

eficiência de 

recursos, eficiência 

material e prevenção 

de resíduos na 

indústria, e do 

mercado de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- A promoção da eficiência de recursos, de materiais e a prevenção 

de resíduos terá forçosamente que assentar numa forte componente 

de cooperação, sensibilização e formação. 

10 

8 - O poder local constitui um dos elementos-chave para promover a 

interface com as empresas e outras entidades locais de modo a 

fomentar dinâmicas e promover sinergias regionais, consubstanciadas 

por exemplo, na criação de “eco parques”. 

1 

9- A falta de conhecimento e/ou iniciativas específicas leva a que a 

discussão em torno da eficiência de recursos e eficiência material 

culmine invariavelmente em torno das questões relacionadas com o 

fim-de-linha do processo produtivo, i.e., com a gestão de resíduos. É 

através desta temática, mais enraizada e com mecanismos definidos, 

que, muitas vezes, se tentam resolver as restantes preocupações. 

2 e 3 

10- Haverá que evoluir na utilização das verbas do próximo quadro 

comunitário, por exemplo, fomentando a adoção de padrões de 

consumo mais sustentáveis e consentâneos com uma política de 

poupança de recursos e promotora de uma economia circular. 

4, 5 e 8 

11- O mercado organizado  de resíduos (MOR), não obstante o seu 

potencial de promoção das transações de resíduos (de subprodutos e 

materiais reciclados), não se constituiu até à data como um 

instrumento efetivo de promoção da eficiência material na indústria. 

3, 6, 9 e 10 

12- A proximidade ao consumidor final faz com que os organismos do 

poder local detenham um papel essencial para o exemplo, a 

dinamização e o desempenho de boas práticas. 

7 e 12 

13- A experiência nacional obtida no eco-parque do Relvão não 

incorpora as características e funcionamento típicos de um eco-
3 
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Objetivos do 

Workshop: 
Conclusões: Recomendações: 

 

 

 

Objetivo 2. (cont.) 

 

 

parque promotor de simbioses industriais, facto que leva a questionar 

até que ponto os municípios (isoladamente ou através de associações) 

não deverão exercer com maior expressão o seu papel, no que 

concerne ao ordenamento do território e à implantação de 

estabelecimentos que promovam aquele desiderato. 

14- Mesmo naquelas indústrias onde possa não existir domínio sobre 

as tecnologias de produção, existe capacidade de oferta nacional para 

serem  efetuados “upgrades” e gerada capacidade de resposta a 

desafios,  caso os centros tecnológicos funcionem convenientemente 

(ex. o centro tecnológico do calçado recorre a benchmarks de 

utilização material). 

9 e 12 

15- Existe a necessidade de ser desenvolvida uma política nacional de 

clusters de cadeias de valor, ultrapassando a lógica setorial. 
12 

16- Existem limitações por via de especificações/ normas em cadernos 

de encargos, à possibilidade de poderem ser introduzidas alterações 

no desenvolvimento de produtos mais eficientes do ponto de vista 

material, que com estas conflituem, ex. biocombustíveis e industria 

automóvel. 

9 

17- O custo de matérias-primas virgens é ainda relativamente 

acessível. 
4 e 5 

18 – Existe a necessidade de avaliar bem o que têm sido os resultados 

de I&D na área da eficiência de recursos para serem desenvolvidos 

programas de apoio à I&D aplicada e em complemento aos já 

existentes e em operação, fomentando a fertilização e a sua 

integração. 

3, 8 e 12 

19- O esforço público para a eficiência material na indústria, na 

prossecução do objetivo da sua desmaterialização, requer 

intervenções nos seguintes âmbitos: 

 

19a. Produção de informação estatística fiável e de diversa ordem 

sobre mercados de matérias-primas secundárias, subprodutos; 
3 

19b. Operacionalização efetiva do quadro legal existente que 

permite a ”desclassificação de resíduos” e eliminação das 

barreiras técnicas e legais ao licenciamento de processos 

industriais que utilizem materiais provenientes das diferentes 

fontes alternativas às matérias-primas virgens; 

1, 2 e 11 

19c. Criação de incentivos económico-financeiros à utilização de 

resíduos como matérias-primas secundárias e desincentivo da 

exportação de resíduos com potencial de reciclagem; 

5, 6, 7 e 9 

19d. Criação de instrumentos de apoio à introdução dos 

resultados da I&D e Inovação no mercado, promovendo, 

designadamente a eco-inovação; 

7, 8 e 10 

19e. Promoção de informação, formação e sensibilização para a 

eficiência de recursos materiais e aceitação social dos materiais 

reciclados. 

6, 10 e 12 

20 - A eco-inovação não é suficiente para garantir a desmaterialização 

da economia, devendo ser acompanhada de políticas de promoção ao 

consumo sustentável. Assim, o mercado de produtos e serviços que 

incorporem ganhos de eficiência na utilização de recursos deve ser 

estimulado em moldes que previnam da capacidade de lobbies 

influenciarem os limiares ou critérios ecológicos no contexto de 

implementação de políticas de compras públicas. 

1, 6 e 7 
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Objetivos do 

Workshop: 
Conclusões: Recomendações: 

 

Objectivo 3 - Avaliar 

o interesse de 

práticas do ECOPOL 

e a oportunidade de 

preencher as lacunas 

em Portugal, nesta 

matéria. 

21- Uma abordagem em Portugal análoga ao NISP poderá criar as 

sinergias necessárias para que, através deste instrumento facilitador, 

as empresas comuniquem e partilhem entre si materiais de uma 

forma sustentável e inovadora e estimulem simbioses que contribuam 

para a poupança no uso de recursos, desde que se aceda a 

informações de base para o funcionamento de um mecanismo de 

controlo/monitorização. 

3, 6, 11 e 12 

22- Antes de ser possível adotar práticas do tipo NISP existem ainda 

muitas barreiras e limitações a eliminar, que se prendem com a 

necessidade de produzir informação técnico-científica sobre 

características de fluxos materiais ao nível das regiões, bem como com 

o ordenamento territorial das unidades industriais. 

2,3 e 4 

23- Relativamente ao instrumento financeiro de “Vales dedicados para 

a eficiência de recursos”, para suportar a intervenção de especialistas 

em indústrias, concluiu-se que o testemunho do projeto REMake 

reforçou o interesse neste tipo de ferramentas. 

9 

24- Para a implementação de uma iniciativa do tipo Benchmarking de 

resíduos PETRA, afigura-se necessário ser enquadrada num 

instrumento de política pública de nível nacional ou regional que lhe 

proporcione o quadro de indicadores e metas que lhe permita 

constituir-se numa ferramenta eficaz de melhoria contínua da 

eficiência de recursos materiais. 

2,3,11 e 12 

 

Objectivo 4 - 

Analisar o eventual 

conflito entre 

práticas que 

promovam a 

prevenção de 

resíduos e os 

negócios da 

reciclagem e do 

tratamento de 

resíduos. 

 

25- Um dos principais aspetos a ultrapassar e sobre o qual devem ser 

desenvolvidos mecanismos de informação e de salvaguarda são os 

associados à “confidencialidade” dos processos industriais quando há 

necessidade de partilha de informações por parte das empresas. 

11 e 12 

26- Seria útil a existência de um organismo/entidade facilitadora que 

demonstre, na prática, as mais-valias associadas à mudança de 

paradigma, traduzida na introdução de eco-inovação, 

desmaterialização, sustentabilidade e design para a sustentabilidade, 

e que colmate, por exemplo, através de benchmarking, lacunas de 

informação derivadas de constrangimentos na sua disseminação por 

parte de algumas empresas. 

3, 11 e 12 

27- Face à atual rigidez na classificação dos resíduos, haveria 

vantagem em que o processo para a sua desclassificação fosse 

dinâmico acompanhando a evolução da tecnologia e seguindo um 

percurso de aprendizagem que atendesse a fatores de mercado. 

1,2 e 9 

28- Afigura-se oportuno mencionar que a operacionalização efetiva do 

quadro legal existente que permite o “Fim do Estatuto do Resíduo”, e 

consequente ”desclassificação de resíduos” concomitantemente com 

a clarificação e simplificação de procedimentos para eliminação das 

barreiras técnicas e legais ao licenciamento de processos industriais 

que utilizem materiais provenientes das diferentes fontes alternativas, 

contribuem para uma maior eficiência na utilização de recursos. Nesta 

medida, deverão ser dados sinais claros ao mercado (fiscalidade, 

barreiras à exportação de resíduos, etc), nomeadamente aos 

operadores de resíduos, que permitam criar condições favoráveis de 

estímulo à sua evolução nas cadeias de valor. 

4,5, 8 e 9 



27 

Desenvolvimentos recentes  

Este relatório do Workshop foi concluído cerca de um ano após a data da sua realização, por 

razões inerentes às operações do projeto. Esta secção pretende de alguma maneira introduzir 

informação relevante, ora suportada por desenvolvimentos da atividade do projeto ECOPOL, 

ora por iniciativas de nível nacional e Europeu que em data após o Workshop emergiram, na 

tentativa da equipa organizadora contribuir para o garante de uma leitura atual das conclusões 

e recomendações aqui apresentadas.  

Dinâmicas nacionais 

Em matéria de alinhamento de políticas e instrumentos com incidência no uso eficiente de 

recursos, com particular enfoque na eficiência material, destacam-se as seguintes iniciativas 

do governo de Portugal, nomeadamente: 

- Em Maio de 2014 foi concluída a Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para 

uma Especialização Inteligente (ENEI)5 (versão ainda não oficial) que é parte integrante da 

estratégia multinível de Portugal. Nesta estratégia são indicadas políticas e medidas de política 

com vista a promover a “eco-inovação e a ecoeficiência”, nomeadamente através de ações das 

medidas de política que pretendem promover, a eficiência energética e material nas empresas 

(tecnologias e sistemas energeticamente eficientes, sistemas inteligentes de energia, produção 

de energia, sistemas de gestão de energia, certificação,…) e nas infraestruturas públicas, bem 

como através da valorização de resíduos, reduzindo a produção e deposição em aterro e 

aumentando a recolha seletiva e a reciclagem. 

- No passado dia 15 de Setembro 2014 foi apresentado o Compromisso para o 

Crescimento Verde
6, que tem por visão fomentar em Portugal um crescimento económico 

verde e que se encontra em processo de consulta pública. 

- Em matéria de fiscalidade o despacho Despacho n.º 1962/20147, publicado em Janeiro 

de 2014, comunica a decisão do governo em dar início à revisão da fiscalidade ambiental e 

energética, bem como promover um novo enquadramento fiscal e parafiscal, através do 

desenvolvimento de mecanismos que permitam a internalização das externalidades 

ambientais, promovendo uma Reforma da Fiscalidade Verde. Esta Reforma deverá contribuir, 

entre outros domínios, para a eco-inovação e a eficiência na utilização de recursos. Foi criada 

uma Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde — 2014, que produziu o “Anteprojeto da 

Reforma da Fiscalidade Verde”8 , o qual esteve em consulta pública, e que se espera entregará 

ao Governo até 15 de Setembro 2014, o projeto de Reforma da Fiscalidade Verde.   

Dinâmicas da União Europeia 

Em matéria de alinhamento de políticas e instrumentos com incidência no uso eficiente de 

recursos, com particular enfoque na eficiência material, destacam-se as seguintes iniciativas da 

COM, nomeadamente: 

                                                           
5
 http://www.fc.ul.pt/sites/default/files/fcul/investigacao/ENEI%20V%20F%20%20Maio%202014_SE%5B1%5D.pdf 

6
 http://www.portugal.gov.pt/media/1535213/20140915%20maote%20compromisso%20crescimento%20verde.pdf 

7
 http://www.portugal.gov.pt/media/1474668/20140710%20Despacho%20fiscalidade%20verde.PDF 

8
http://www.portugal.gov.pt/media/1475725/20140709%20Anteprojecto%20Reforma%20fiscalidade%20verde.pdf 
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- O Plano de Ação Verde para as PME 9 (PAV), publicado em comunicação de 02 de Julho 

de 2014. O Plano de Ação Verde (PAV) pretende fornecer uma orientação clara e um 

enquadramento para a forma como a UE, em parceria com os Estados-Membros e as regiões, 

irá ajudar as PME a tirar partido das oportunidades de negócio oferecidas pela transição para 

uma economia verde. Este Plano visa especialmente ações a nível europeu concebidas para 

serem articuladas com as iniciativas verdes em curso e para as reforçarem, a fim de apoiar as 

PME a nível nacional e regional. 

- Comunicação “Para uma economia circular: programa para acabar com os resíduos na 
Europa”10, onde a COM defende que a transição para uma economia mais circular é essencial 

para permitir a realização da agenda sobre eficiência na utilização dos recursos no âmbito da 

Estratégia 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e, informa que irá 

analisar mais aprofundadamente as principais falhas da governação e do mercado que 

impedem que se evitem e se reutilizem os resíduos de materiais, tendo em conta a 

heterogeneidade dos tipos de materiais e as suas utilizações, a fim de contribuir para criar um 

quadro político horizontal para a eficiência na utilização dos recursos a nível da UE.  
 

 

 

 

 

 

Nota final  

 É nossa convicção que os resultados deste Workshop são da maior atualidade, podendo 

afirmar-se que no momento atual as iniciativas em curso, tanto na UE como no plano 

nacional, configuram um cenário mais promissor dos desafios em presença, estimando-se por 

isso que estas conclusões e recomendações no seu conjunto tenham uma maior 

oportunidade de acolhimento. 

 

                                                           
9
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0440&from=EN 

10
 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-

01aa75ed71a1.0021.03/DOC_1&format=PDF 
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Anexos 

Os anexos a este relatório fazem parte de um documento destacado e designado “Anexo do 

Relatório WS “Eco-inovação e a utilização eficiente de recursos na indústria Portuguesa” e 

constam dos seguintes itens: 

- Anexo 1. Lista de participantes  

- Anexo 2. Notas biográficas 

- Anexo 3. Resumos alargados e apresentações 
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Apêndice 

Em apêndice a este relatório apresenta-se o DSB do Workshop, em documento destacado. 
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