
CIP junta mais  
de 1.600 empresas  
para discutir os desafios
da Economia Circular

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal juntou mais 
de 1.600 empresas para discutir os desafios e obstáculos 
que se colocam à transição para uma Economia Circular. 
Um ciclo de sete debates, realizados ao longo do mês de 
junho, que permitiu ainda conhecer as melhores práticas 
já adotadas pelas empresas portuguesas em diferentes 
setores de atividade. 

A iniciativa insere-se no projeto da CIP Economia + Circular, 
que conta com o apoio da EY-Parthenon, e que, além
de fazer o levantamento do estado da arte da Economia 
Circular em Portugal, pretende ainda estimular a adoção
de uma metodologia de medição da circularidade nas 
empresas portuguesas, amplamente testada a nível 
internacional, e desenvolvida pela Fundação Ellen MacArthur.

A urgência da transição de uma Economia Linear para uma 
Economia Circular está bem patente no quadro das políticas 
nacionais e europeias, e é condição essencial ao crescimento 
sustentável, bem como a uma economia competitiva e neutra 
em carbono.

No encerramento deste ciclo de webinars, Carla Sequeira, 
Secretária-Geral da CIP, deixou uma nota aos responsáveis 
políticos e aos representantes da sociedade civil: “Que não 
haja dúvidas que as empresas querem fazer a transição para 
uma economia verde. Mas essa transição tem de assegurar 
que as empresas europeias não perdem competitividade
ao nível global, pois de outra forma será o emprego
e a sustentabilidade social que estarão em causa”.

Também Inês dos Santos Costa, Secretária de Estado
do Ambiente, destacou o desafio da regulação e legislação 
europeia no sentido de equilibrar as condições competitivas
e de sustentabilidade das empresas europeias face
às empresas de países terceiros.

Quadro legislativo e regulatório é entrave à circularidade
A legislação e o enquadramento regulamentar são uma
das principais barreiras apontadas pelas empresas à adoção 
de processos mais sustentáveis e circulares. “É um tema 
com o qual nos deparamos no nosso dia a dia. Entendemos 
que devia haver mais confiança nas empresas, que são 
estranguladas com legislação normalmente extensa, difícil
de interpretar, com processos extremamente burocráticos
e com custos associados à sua análise e à emissão
de licenças. Atualmente, até para reutilizarmos água tratada, 
necessitamos de ter uma licença. A simplificação seria
um contributo muito positivo para a circularidade”, afirmava 
Rita Tovim, responsável pela área de Ambiente e Qualidade
da Pavigrés. Críticas que foram transversais nos vários setores 
de atividade que participaram nestes encontros - têxtil, 
indústrias de base florestal, distribuição, química, cerâmica, 
metal e embalagens.

“A transição tem de assegurar 
que as empresas europeias 
não perdem competitividade 
ao nível global"

CARLA SEQUEIRA,  
SECRETÁRIA-GERAL DA CIP
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Entre os entraves legislativos, as empresas destacam, 
sobretudo, as dificuldades no processo de desclassificação
dos resíduos e a sua classificação em subprodutos,
além dos custos associados ao licenciamento e a sua elevada 

carga burocrática, que os torna demorados
e complexos. Os responsáveis identificaram ainda

os baixos preços das matérias-primas virgens como 
outra importante barreira à circularidade, sem que 

exista em Portugal um sistema fiscal que permita 
mitigar este efeito. Sobre o tema, o Ministro

do Ambiente e da Ação Climática reconhece que 
“não temos um sistema orientado”

para o reaproveitamento de materiais.
João Pedro Matos Fernandes adianta que: 

“Não temos sequer um sistema fiscal 
que o beneficie. Eu gostava de poder 

dizer que é mais barato desconstruir 
um edifício e aproveitar o que ele lá 

tem para construir outro, do que 
encomendar ferro ou ir ao rio 

buscar areia para fazer 
 as argamassas.  

Não é mais barato. E por isso muitas coisas têm que mudar 
também do lado de quem aqui está, havendo uma política 
fiscal que possa ser diferente daquilo que é ainda hoje”. 

Apesar das dificuldades, são muitas as empresas
que já começaram a trilhar este caminho, embora a maioria
dos cidadãos não estejam ainda sensibilizados para o tema. 
Por isso mesmo, as empresas defendem a necessidade
de informar e sensibilizar os consumidores, não só sobre
a emergência do desafio, mas também sobre questões 
práticas como a qualidade e performance das matérias-
primas secundárias ou sobre a correta separação de resíduos, 
cuja quantidade de fluxos terá tendência a aumentar.
“O consumidor tem de ter apetência e interesse nestas 
propostas. Não pode ser unilateral porque, caso contrário,
não haverá implementação no mercado nem mudança
de hábitos”, lembrava Ana Moreira, da Unilever. 

O que se faz de melhor em Portugal  
São muitos os exemplos de empresas que procuram diminuir 
a pegada carbónica, seja pela utilização e produção
de materiais reciclados ou pela reutilização e valorização
dos desperdícios. Na Valerius Hub, reciclam-se fibras têxteis
e estuda-se o desenvolvimento de novas fibras a partir
de papel, banana ou ananás. A Grestel apostou numa nova 
pasta de cerâmica composta em 97% por resíduos
e subprodutos e que, no espaço de apenas um ano,
permitiu à empresa reduzir os custos com a compra
de matéria-prima em 6%, enquanto a produção cresceu 5%. 
Na HyChem procuram-se soluções viáveis para a produção 
de biocombustíveis para a aviação, quer a partir de biomassa 
de microalgas autotróficas, quer por via da fermentação 
utilizando resíduos florestais. Já na Silampos, empresa
que lançou a primeira panela de pressão em Portugal 
em 1961, o produto é hoje modular, o que permite a sua 
reparabilidade, e é 100% reciclável. n
 

“Atualmente, até para reutilizarmos 
água tratada, necessitamos de ter 
uma licença. A simplificação seria 
um contributo muito positivo 
para a circularidade"

RITA TOVIM 
PAVIGRÉS

Webinar Co-organizado por Show case de boas práticas

O exemplo dos têxteis 
e vestuário ATP Valerius, Sasia 

e JF Almeida

O contributo das indústrias 
de base florestal

AIMMP, APCOR 
e CELPA

The Navigator Company, Sonae Arauco, 
Amorim Cork Composites e SusDesign

Desafios no setor cerâmico APICER Grupo Pavigrés, 
Grestel e Roca

Desafios e oportunidades 
dos bioplásticos na distribuição APED Silvex

Contributo da química de base 
para a circularidade APQuímica Eco-oil, A4F/HyChem 

e Dow Portugal

Desafios e oportunidades 
no setor do metal AIMMAP e APF Silampos e Aapico

Estratégias adotadas 
nas embalagens SPV Unilever, Auchan 

e Nestlé
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