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Como assegurar a 
satisfação das 
necessidades humanas 
crescentes à escala 
global, num planeta finito 
na sua capacidade de 
fornecer recursos e de 
absorver poluição? 

fonte: Raworth (2017); Rockström (2015)



reduzir fluxos de recursos
máximo de utilidade com o mínimo recursos | eco-eficiência

fechar fluxos de recursos
reciclar, refabricar, upcycling

desacelerar fluxos de recursos
reutilizar, reparar, partilhar, produto como serviço, desmaterializar
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ECONOMIA CIRCULAR

NUTRIENTES TÉCNICOS     NUTRIENTES                

BIOLÓGICOS

ENERGIA DE FONTES 

RENOVÁVEIS

ECONOMIA LINEAR

EXTRAIR – PRODUZIR – USAR – DESCARTAR

NUTRIENTES BIOLÓGICOS E TÉCNICOS 

MISTURADOS

ENERGIA DE FONTES FINITAS

SISTEMAS VIVOS

www.circulareconomytoolkit.org 



Aliança de conhecimento entre 
institutos de investigação, 

universidades e empresas para 
criar competências no domínio do 

desenvolvimento de produtos-
serviços e novos modelos de 

negócio para a economia circular e 
a sustentabilidade (2017-2019)
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Vertente académia    Vertente empresarial

8 módulos teóricos

Programa de Estudos 
Curso

desenvolvimento de 
produtos e serviços

Conceitos de 
produtos e serviços

inovadores

Coleção de exemplos

MOOC
Recomendações

didáticas

7 ferramentas

Estratégias de 
negócio para a 

economia circular



8 Módulos                           7 Ferramentas
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8.4 Melhorar progressivamente, 
até 2030, a eficiência dos 

recursos globais no consumo e na 
produção, e empenhar-se em 

dissociar crescimento económico 
da degradação ambiental

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável 
e o uso eficiente dos recursos naturais.

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a 
geração de resíduos por meio da prevenção, 

redução, reciclagem e reutilização.

17.16 Reforçar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável, 

complementada por parcerias multissetoriais 
que mobilizem e partilhem conhecimento, 

perícia, tecnologia

9.4 Até 2030, modernizar as 
infraestruturas e reabilitar as 

indústrias para torná-las 
sustentáveis, com maior 

eficiência no uso de recursos
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4.7 Até 2030, garantir que 
todos os alunos adquiram 

conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o 

desenvolvimento 
sustentável…
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