ECOPOL – „Parceria pública de inovação para melhores
políticas e instrumentos no suporte à eco-inovação“
Conferência ”Green Business week”, Lisboa, Março 03, 2015
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Conceitos e Definições

Eco-Inovação

“ É qualquer inovação que reduza a utilização de recursos naturais e
diminua a libertação de substâncias nocivas ao longo de todo o ciclo de
vida.”
EIO (2010), www.eco-innovation.eu
“ É qualquer forma de inovação que permite ou visa progressos
significativos demonstráveis na consecução do objectivo de
desenvolvimento sustentável, através da redução dos impactos no
ambiente, do aumento da resiliência às pressões ambientais ou de uma
utilização mais eficiente e responsável dos recursos naturais.”
COM(2011) 899 final
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Conceitos e Definições

Eco-Inovador

“ Eco-inovador é, toda a empresa que desenvolva eco-inovações para
vender a outras empresas, bem como a que implementa
intencionalmente eco-inovações, quer desenvolvidas dentro de casa, quer
adaptadas de outras firmas”
Proposta PT, Ecopol 2011
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Enquadramento e políticas de eco-inovação

Que políticas de Eco-Inovação?

EcoAP
Plano de Acção sobre Eco-Inovação
Eco-innovation Action Plan
COM (2011) 899 final
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Enquadramento e políticas de eco-inovação

Onde estamos na Eco-inovação?
•
•
•
•

Não é um elemento central das estratégias nacionais eco-inovação – mandato partilhado
por diversos ministérios e agências
Não há coordenação das medidas de política – numerosas e com diferenças nas
metas/resultados esperados
Políticas e normas ainda não focados na prevenção e re-uso
Produtos de eco-inovação são modestos quando comparados com o esforço em I&D&I
para investimentos verdes
EIO 2011

Objectivos

ECOPOL - Objectivo global

Compreender o papel e dinâmica das políticas públicas em ecoinovação na perspectiva de promover e implementar
conjuntamente melhores políticas de eco-inovação e
instrumentos através de uma reforçada comunidade europeia de
eco-inovação
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Objectivos

ECOPOL – Objectivos específicos

1

• Identificar, analisar, avaliar
políticas e instrumentos em ecoinovação

2

• Fazer recomendações para a sua
implementação em cada país e a
nível U.E
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Metodologia e ações desenvolvidas

ECOPOL - entidades
Parceiros

País

Lathi Science and Bussiness Park

Finlândia

P2 – LEV

Landes Energie Verein
Steiermark

Áustria

Project Management Agency
Julich

Alemanha

P4 - Attika

Managing Authority of Regional
Operational Programme

Grécia

P5 – SP

Technical Research Institute of
Sweden

Suécia

P6 – APA

Agência Portuguesa do Ambiente

Portugal

P7 - AdI

Agência de Inovação

Portugal

P3 – JULICH

ACORDO

P1 – LSBP
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Metodologia e ações desenvolvidas

ECOPOL – enfoque, organização e estrutura
Enfoque
Centrado em três domínios:
CPE : Compras públicas ecológicas (estímulo da procura)
RES : Gestão inovadora de resíduos (estímulo CO2)
INT: Internacionalização eco-inovadores (estímulo cresc. eco-inovadores)

Organização e Estrutura
• Organizado em workpackages (WP)
• Estruturado em grupos de trabalho operacionais (WG‘s), 1 x cada
domínio , 1 Grupo de reflexão, 1 Grupo de acções piloto, 1 grupo de
comunicação, 1 Grupo de gestão.
• Cada parceiro liderou um WP.

Metodologia e ações desenvolvidas

ECOPOL - processos
Melhores instrumentos de política em eco-inovação

Análise preliminar
das actuais políticas
e instrumentos

Estudos de viabilidade &
implementação de pilotos

Análise profunda das actuais políticas e
instrumentos

Recomendações para a
implementação de
políticas ,instrumentos
de eco-inovação

Desenvolvimento de políticas de Eco-inovação

5-Jun-15
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Resultados e implementações piloto

ECOPOL: ações Piloto
Pilotos de implementação individual (2.1)
6x1
GPP Twinning SWE – POR (3.3)
Waste Twinning FIN – GRE (5.3.1)
Let’s do it! campaign (5.3.2)
Joint competition (5.3.3)
Pilotos de implementação
conjunta

Joint development and linking of waste clusters (6.3)
Innovation vouchers for internationalisation (6.4)
Repository & Handbook for GPP in construction (4.1)
Joint implementation of top-runner standard (4.2)
Development of Decree on waste recycling for PP’s (4.3)
Joint methodology for measuring the impact of GPP (4.4)
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Resultados e implementações piloto

ECOPOL – pilotos nacionais

Piloto CPE - Compras Públicas Ecológicas ao
nível da organização – Repensar a mobilidade

Ações
ECOPOL

Piloto INT – Internacionalização de
parcerias eco-inovadoras
Piloto RES –Workshop “Eco-inovação e a

Recomendações para
a implementação de
políticas,
instrumentos
de eco-inovação

utilização eficiente de recursos na indústria
Portuguesa – Boas práticas e instrumentos de
política

5-Jun-15
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Resultados e implementações piloto

Piloto 1: ”Compras Públicas Ecológicas ao nível
da organização – repensar a mobilidade”
Boas Práticas e
Lacunas
identificadas no
âmbito da tarefa
“Explorar o
potencial das
Compras Públicas
Ecológicas”
O modelo tradicional de
compras não potencia
diretamente eco
inovação

Resultados e implementações piloto

Piloto 1: ”Compras Públicas Ecológicas ao nível da
organização – repensar a mobilidade”
Testar sinergias entre dois projetos em curso – Building SPP e
ECOPOL
Testar um modelo de compras que potenciador de eco
inovação através da operacionalização das 2 primeiras fases:
Avaliação de Necessidades e Diálogo com o Mercado

Resultados e implementações piloto

Conceito das fases 1 e 2 do modelo
de compras eco inovador
Identificar e comunicar as
necessidades de compra em
termos de desempenho e
função
Envolver o mercado desde o
início (fase anterior à abertura
do processo de aquisição
Permite identificar
soluções alternativas
novas ou existentes que
melhor preenchem a
necessidade

Resultados e implementações piloto

Piloto 1: ”Compras Públicas Ecológicas ao nível da
organização – repensar a mobilidade”
Ponto partida: Lista compras prioritárias estabelecido com base
no planeamento das compras para 2013, no âmbito do projeto
Building SPP capacitação e estratégias em Compras Públicas
Sustentáveis – Objeto selecionado – Aquisição de viaturas e/ou
renovação de contrato de aluguer de longa duração
Operacionalização da fase de avaliação de necessidades (projeto ECOPOL) : Elaboração de
especificações funcionais (função que um produto/serviço deve preencher para o
utilizador)
Viaturas elétricas e híbridas, bicicletas
(elétricas), motociclos, videoconferência,
Hipóteses de opções para
Otimizar trajetos as deslocações em serviço,
preenchimento desta
etc.
necessidade

Resultados e implementações piloto

CMLoures e CMTorres Vedras - ideias propostas de
melhoria para gestão das frotas municipais
• Plano de gestão ambiental para oficinas de manutenção;
• Definição de critérios funcionais para aquisição de serviços de
manutenção/assistência técnica, seguros, etc.;
• Estudar a hipótese de implementação sistema car sharing para
maquinaria e veículos pesados;
• Disponibilização de viaturas aos cidadãos (novo modelo de
negócio);
• Estudar a hipótese de trajetos para deslocações s/uso viatura ou
com opção por bicicleta e motociclo;
• Partilha inter municipal de viaturas.

Resultados e implementações piloto

Aprendizagens para futura implementação:
• É necessário melhorar a capacitação dos profissionais das aquisições
nestas novas abordagens, p. ex. criando fóruns de discussão sobre CPE e CPS
dentro da organização e entre municípios;

• É importante garantir em toda a fase do processo de aquisição desde
o ato de planeamento (Avaliar o que comprar?) toda a organização
está envolvida incluindo a gestão de topo; formação de equipas de trabalho

•

Para melhor suporte à decisão é necessário adaptar e melhorar o
sistema de recolha de informação durante todo o ciclo de vida dos
produtos/serviços – acompanhar o contrato; rever a tipologia de dados
recolhidos sobre a frota à luz deste modelo

•

Envolver e dialogar com os potenciais fornecedores na fase de
planeamento, antes de iniciar o procedimento de concurso. processo
mais eficiente de alcançar o resultado pretendido e de incrementar (eco) inovação

Resultados e implementações piloto

Piloto 2 : “Internacionalização de
parcerias Eco-Inovadoras”
Implementação de um de instrumento financeiro para
apoiar a aquisição de serviços e competências externas
em processos de internacionalização de negócios,
visando o reforço da cooperação 'inter-empresas e
prestar consultoria personalizada a uma proposta
de valor eco-inovadora.
MP refª : “Business Export Partnership” (FI)

Resultados e implementações piloto

Lacunas identificadas:
O instrumento tenta ultrapassar:
Falta de recursos financeiros para actividades de
internacionalização de PME’s Eco-inovadoras;
Falta de saberes/ competências internas em internacionalização;
Falta de informação sobre mercados externos alvo.

Resultados e implementações piloto

O conceito

Parceria

Consultor

Entrega

•Parceria de 3-6 PME’s Eco-inovadoras com competencias complementares e
proposta de valor comum, é estabelecida para um mercado externo alvo.
•Concorre a vale de internacionalização para suporte de um gestor de exportação/
consultor seleccionado em conjunto: 50% co-financiado; máx. 12 500 €/ parceria.

• A parceria contrata um consultor para fazer um estudo de pré-viabilidade e plano de
entrada no mercado alvo.
• Com base no melhor conhecimento das competências e aptidões das empresas, o
consultor ajusta o conceito da proposta de valor da parceria.

• O consultor produz um plano detalhado de entrada para o produto/ serviço em causa.
• A parceria emite à agência implementadora um termo de aceitação definitiva do plano.

Resultados e implementações piloto

Modelos emergidos
A - A proposta de valor da Parceria é configurada
pelo consultor para satisfazer uma cadeia de valor.
B – A Parceria tem bem estabelecida uma
proposta de valor.
C – A Parceria é composta por um “Campeão” e os seus
fornecedores.

Resultados e implementações piloto

Resultados esperados e
efeito eco-inovador
Acelerar a internacionalização de
PME portuguesas eco-inovadoras, ajudando-as a lançar as
suas operações e a desenvolver
aptidões em internacionalização das empresas
participantes.
O objetivo é que as empresas participantes sejam capazes
de estabelecer as suas próprias operações independentes
nos locais de destino num período de 2-3 anos.

Resultados e implementações piloto

Aprendizagens para uma futura
implementação
É requerido um processo de avaliação
e um teste de conceito;
É necessária a discriminação positiva dos “Eco-inovadores”;
O envolvimento da previsível agência implementadora é muito
relevante;
Diferentes modelos de parceria emergiram durante o programa piloto.

Piloto 3 - Workshop “Eco-inovação e a utilização eficiente
de recursos na indústria Portuguesa – Boas práticas e
instrumentos de política”
Motivações
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 5 (GT5) 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.

Lacunas a serem colmatadas com o evento
LACUNA 1: Instrumentos efetivos para a prevenção de resíduos
LACUNA 2: Reforçar a recolha seletiva para aumentar a quantidade e a
qualidade dos resíduos
LACUNA 3: Aumentar a procura de materiais reciclados
LACUNA 4: Melhorar os sistemas de informação
LACUNA 5: Instrumento para apoiar a fase de demonstração do processo de
inovação para a prevenção de resíduos/uso eficiente de recursos pelas
empresas
LACUNA 6: Ferramentas e enquadramento para associação dos modelos de
gestão de resíduos e de gestão de recursos

Abordagem seguida
O evento pretendeu criar uma base de reflexão alargada para, com a ajuda do grupo de
participantes, distribuídos em 3 grupos, 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;
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”.

Práticas interessantes
-

A parceria europeia público-privada REMake (Recycling and resource efficiency in manufacturing), focaliza-se no
desenho e teste de instrumentos de política e ferramentas práticas para suportar eco-inovação na indústria
transformadora. Assenta numa “bolsa de especialistas ” que procedem a auditorias junto das cerca de 450 empresas
aderentes, por forma a avaliar da possibilidade de, caso-a-caso, aí serem implementadas melhorias. Visa o apoio à
inovação na área do mercado da reciclagem e eficiência de recursos e ajuda as pequenas e médias empresas a
explorar o enorme potencial que a reciclagem e o uso eficiente de recursos oferecem para reduzir custos de material,
que representam mais de 40% dos seus custos totais. Para atingir os seus objetivos, o REMake desenvolveu um
esquema de “Vales dedicados para a eficiência de recursos”, para incentivar pequenas e médias empresas que
produzam ou a apliquem em tecnologias de reciclagem e eficiência de recursos.

-

O Benchmarking de Resíduos PETRA, que é uma aplicação web desenhada para acompanhar e estimar a quantidade
de resíduos produzidos em empresas e organizações públicas. Tipicamente, organizam as informações por setor de
atividade e através da aplicação, aferem a existência de eventuais discrepâncias inter-setorialmente e motivam as
empresas envolvidas a reduzir os resíduos gerados

- O Programa Nacional de Simbiose Industrial do Reino Unido (NISP).
O modelo implementado no Reino Unido é assente numa abordagem B2B através de uma estrutura de facilitação e
assistência técnica que permite suscitar e identificar oportunidades de sinergias/simbioses industriais entre empresas.
O modelo implementou-se sem uma determinação política e funciona numa base voluntária de procura de valor.
Ao longo dos anos foi construída a taxonomia necessária para a utilização da informação sobre fluxos de materiais em 8
setores (aço, metais, minerais, água, cimento, cerâmica, engenharia e químico) e prospetivaram-se serviços conjuntos,
inter-setorialmente

Recomendações emanadas do evento
Garantir a elaboração/implementação concertada de instrumentos nacionais de
planeamento, como por exemplo de um “Plano Nacional para a Eficiência de
Recursos na Indústria” que associe de uma forma transversal e integrada as vertentes
da política industrial, uso eficiente de recursos e eco-inovação, e preveja indicadores
e mecanismos de monitorização;
Desenvolver um sistema de classificação de produtos mais sustentáveis que
fundamente e promova uma política de compras públicas ecológicas;
Criar um organismo facilitador (observatório, agência…) vocacionado para colmatar
lacunas operacionais constrangedoras da aplicação de objetivos e políticas de
eficiência de recursos, estimular o surgimento de produtos financeiros associados a
investimentos em eficiência de recursos na indústria, adaptar instrumentos fiscais
dinamizadores dessa eficiência na economia, por exemplo, através contratosprograma de financiamento à I&D&I empresarial;
Criar um programa específico para qualificação de trabalho em eficiência de
recursos.

Destaque de recomendações

ECOPOL – recomendações nível nacional
Piloto CPE - Compras Públicas Ecológicas ao
nível da organização – Repensar as
necessidades de mobilidade

Ações
ECOPOL

Piloto INT – Internacionalização de
parcerias eco-inovadoras
Piloto RES –Workshop “Eco-inovação e a

Recomendações para
a implementação de
políticas,
instrumentos
de eco-inovação

utilização eficiente de recursos na indústria
Portuguesa – Boas práticas e instrumentos de
política

5-Jun-15
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Destaque de recomendações

Recomendações (nível nacional)
1

2

3

4

CPE 1/ Atividades futuras e iniciativas a nível político deverão promover tanto a adoção prévia de novos
produtos/serviços como a iniciação em compras públicas de inovação (CPI) e em compras pré comerciais (CPC).
CPE 2/ Dar prioridade a estratégias de envolvimento do mercado e integrar o diálogo com o mercado, na fase
anterior à abertura do processo de compra.
INT 1/ Os níveis de cooperação em negócios são ainda baixos em Portugal, sendo considerados relevantes o
desenvolvimento de instrumentos de política eficientes nos custos e personalizados, tais como o “Business Export
Partnership” finlandês, para reforçar a cooperação entre empresas e fornecer consultoria individualizada,
conducentes a maiores retornos em temos de investimento público e alargando o âmbito e a escala da
internacionalização.
INT 2 / As políticas públicas, incluindo mas sem se restringirem aos regimes de incentivos, devem reconhecer a
eco-inovação como um tópico estratégico na via do desenvolvimento sustentável. Por isso devem incluir as
medidas necessárias de discriminação positiva para criar sensibilização e ajudar as empresas eco-inovadoras a
organizar-se, cooperar e adquirir competitividade.

5

RES 1/ Garantir que a governança e os instrumentos nacionais de planeamento para política industrial, matériasprimas, eficiência de recursos e eco-inovação, sejam elaborados/implementados de forma concertada.

6

RES 2/ Criar um organismo facilitador (observatório, unidade operacional, agência,… ), vocacionado para cobrir
necessidades operacionais de implementação de objectivos e políticas de eficiência de recursos.

7

RES 3/ Desenvolver contratos programa de financiamento à I&D&I empresarial com base em análise de
necessidades, critérios e tópicos de eficiência de recursos seleccionados inter-entidades dos ministérios
relevantes.

ECOPOL: resultados PT
Produtos para disseminação em língua Portuguesa
1 x Recomendações WP3 – Compras públicas ecológicas
1 x Recomendações WP5 – Gestão de resíduos e reciclagem
1 x Recomendações WP6 – Internacionalização de Eco-inovadores
2 x Relatórios das ações piloto : Internacionalização e compras
públicas ecológicas
3 x Relatórios de Workshops Nacionais , incluindo 3 x DSB’s
2 x Entrevistas Eco-inovação PT : APA-AdI ; AICEP
3 x Relatórios ações conjuntas : Monitor.; Guia CPE; DL

Através dos Sites da Entrega às Tutelas
APA e da ANI
da APA e da ANI

Muito obrigado
pela vossa atenção!

Destaque de recomendações

Recomendações (nível nacional)
1

2

3
4
5

6

7

Garantir que a governança e os instrumentos nacionais de planeamento para política industrial, matériasprimas, eficiência de recursos e eco-inovação, sejam elaborados/implementados de forma concertada.
Criar um organismo facilitador (observatório, unidade operacional, agência,… ), vocacionado para cobrir
necessidades operacionais de implementação de objectivos e políticas de eficiência de recursos.
Desenvolver contratos programa de financiamento à I&D&I empresarial com base em análise de
necessidades, critérios e tópicos de eficiência de recursos seleccionados inter-entidades dos ministérios
relevantes.
Criar uma Plataforma Nacional para a Eficiência Material, para divulgação de informação, disseminação de
boas práticas, ferramentas de desmaterialização e troca de experiências.
Construir um repositório da oferta eco-inovadora para resposta a compras públicas. A oferta eco-inovadora
deve ser efectuada com base em ferramentas de ciclo de vida que recorram a informação local.
Desenhar instrumento de suporte financeiro para promoção de ferramentas facilitadoras de compras
públicas eficientes, contribuindo para a implementação do Compromisso para a Competitividade
Sustentável do Sector da Construção e do Imobiliário/Estratégia de Reabilitação Urbana.
Desenvolver ferramentas de suporte ao comprador público para decisão na opção (técnico-financeira) por
uma compra pública ecológica (CPE) ou uma compra pública de inovação (CPI) face à compra tradicional,
nomeadamente via revisão do ECO.AP e/ou estratégia nacional para a administração central e local para
promover a sustentabilidade dos seus edifícios.

EcoAP vs resultados ECOPOL
• Group 1: REGULATION & STANDARDS:
–
–

EcoAP Action 1 = Environment policy and regulation for promoting eco-innovation
EcoAP Action 3 = Standards and performance targets for key goods, processes, and services to
reduce their environmental footprint,

• Group 2: DEMONSTRATION & PARTNERSHIPS:
–
–

EcoAP Action 2 = Demonstration projects and partnerships for eco-innovation,
EcoAP Action 7 = European Innovation Partnerships,

• Group 3: FINANCE & SME SUPPORT:
–

EcoAP Action 4 = Finance and support services for SMEs,

• Group 4: INTERNATIONAL COOPERATION:
–

EcoAP Action 5 = International cooperation,

• Group 5: NEW SKILLS & JOBS:
–

EcoAP Action 6 = New skills and new jobs.

Resultados: ECOPOL Recom.
ER1

Create a simple, cost-efficient platform for transfer and scaling-up of good practices.

ER2

Establish means of analyzing and measuring the connections between policies and eco-innovation.

ER3

Focus on intelligent policy mix and multi-dimensional policy instruments.

ER4

Ensure a stable and clear legal framework for investment security in the field of eco-innovation.

ER5

Create a comprehensive policy framework for supporting new business models based on waste
prevention and re-use.

ER6

Focus on positive discrimination for eco-innovators.

ER7

Design standards in a way they can support eco-innovations, using dynamic standard-setting.

ER8

Develop early stage open dialogue on “real needs for eco-innovation” with all stakeholders.

ER9

Qualify and create new opportunities in the procurement organisations.

ER10

Implement instruments supporting the raise of the total waste recovery rate with special focus on
initiatives aiming to change people’s behavior.

Resultados: (pilotos) ECOPOL PT
Piloto ECOPOL 1

Internacionalização de parcerias eco-inovadoras

Piloto ECOPOL 2

Repensar compras públicas de mobilidade

Piloto nacional

Catálogo de competências portuguesas em eco-inovação

Acção ECOPOL 1

Guia experimental para apoiar processos de aquisição inovadores a nível
organizacional (APA, I.P.)

Acção ECOPOL 2

Projecto para instrumento de política PT para impulsionar as compras de reciclados
por entidades públicas adjudicantes

Acção ECOPOL 3

Projecto para implementação de metodologia para medição do impacto das
Compras Públicas Ecológicas (CPE)

