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RESUMO 
 
 

A economia circular surgiu enquanto alternativa ao modelo económico linear. Em grande 

medida a União Europeia foi uma das responsáveis pela sua expansão enquanto conceito, tendo 

por objetivo aplicar dinâmicas deste modelo económico à realidade europeia, aquando em 2015 

publicou através da Comissão Europeia, o Plano de Ação para a Economia Circular. Este serviu 

de força motora para a promulgação por parte de diversos estados-membros de um plano 

nacional com o mesmo propósito, mas numa escala e grau de implementação adequado à sua 

realidade e à dos seus cidadãos. Neste sentido, Portugal foi um dos países onde se refletiu a nova 

matriz europeia, e em 2017 houve o promulgar de um plano nacional. Posto isto, o objetivo deste 

trabalho foi o de compreender as estruturas de monitorização pré-existentes relativas à economia 

circular e consequentemente identificar o necessário para mensuração do desempenho de 

Portugal na mudança para um modelo económico mais circular. Este não é um processo simples 

e direto, no entanto, é da maior relevância considerando o panorama atual, ao qual a economia 

circular poderá dar resposta e trará consequências positivas.  

Na última parte deste trabalho, foi proposta a criação de uma ferramenta de 

monitorização adequada ao panorama nacional, que consiste num conjunto de indicadores de 

forma a tornar possível compreender o cenário em que Portugal se encontra, a maior parte 

apoiado em indicadores de economia circular de outros países e entidades internacionais, os quais 

foram fundamentais para explorar a criação desta ferramenta, sugerindo adicionalmente novas 

propostas para complementar aqueles. Foi possível desde logo destacar falhas no processo de 

mensuração, as quais foram destacadas neste relatório e serviram de enfoque enquanto áreas a 

enfatizar neste novo conjunto de indicadores.  
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ABSTRACT 

 
 

Circular economy emerged as an alternative to the linear economic model. The European 

Union was one of the great responsible for its expansion as a concept, with the aim to apply 

certain dynamics of this model to the European reality, as seen in 2015, through the European 

Commission, when the Circular Economy Action Plan was published. It behaved as a motor for 

the promulgation from a few State-Members of national plans with the same purpose, but in an 

appropriate scale and degree of implementation to their realities and their citizens. In this way, 

Portugal was one of the countries where a new European matrix can be noticed, and in 2017 

there was the promulgation of a national plan. Accordingly, the aim of this report was to 

understand the pre-existent monitoring structures concerning the circular economy and, 

consequently, identify the necessities for the performance measurement of Portugal in the change 

to a more circular economic model. This is not a simple or a direct process, however, it has the 

most significance considering today’s outlook, to which, the new model can answer and will bring 

positive consequences. 

 In the last part of this report, it was suggested the creation of a monitoring tool suitable 

to the national panorama, consisting in a set of indicators that help to understand the present 

scene in Portugal, without dissociating from the circular economic indicators from other 

countries and international entities, which were fundamental to explore the creation of this new 

tool, and adding new ones to complement the first ones. Due to these pre-existent indicators, it 

was possible from the beginning to call attention to the flaws in the measurement process of 

other countries and international entities, which were highlighted in this report and functioned as 

a focus for areas to emphasize in this new set of indicators. 
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1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO NA SECRETARIA-GERAL DO 
AMBIENTE - INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho corresponde ao relatório de estágio realizado na Secretaria-Geral do 

Ministério do Ambiente e Ação Climática, no âmbito do Mestrado em Economia e Gestão do 

Ambiente, o qual apresenta informações recolhidas e analisadas no decorrer do período 

discriminado com o objetivo de desenvolver uma ferramenta de monitorização para a Economia 

Circular em Portugal. 

O estágio curricular na Secretaria-Geral do Ambiente decorreu de 6 de janeiro a 24 de 

abril de 2020. Neste contexto, o trabalho foi desenvolvido na Divisão de Estratégia, Planeamento 

e Estatística, inserida nos Serviços de Prospetiva e Planeamento, sendo o Dr. Emídio Lopes o 

supervisor do processo nesta entidade.  

 A Secretaria-Geral supramencionada é um serviço central da administração direta do 

Estado, que tem como missão “garantir o apoio à formulação de políticas, ao planeamento 

estratégico e operacional, à atuação do Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) no 

âmbito internacional, à aplicação do direito europeu e à elaboração do orçamento, assegurar a 

gestão de programas de financiamento internacional e europeu a cargo do MAAC, bem como 

assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados 

no MAAC e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos 

internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação, e da 

comunicação e relações públicas” (Secretaria-Geral, 2020)1. 

 A Economia Circular, apresenta-se como uma alternativa ao sistema linear em vigência, 

incorporando fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, por ter como pilares a 

prevenção, redução, reutilização, recuperação e reciclagem tanto de materiais como de energia 

(Resolução do Conselho de Ministros, 2017). 

 A mudança para uma economia mais circular tem associadas diversas vantagens, 

podendo a nível europeu aumentar a competitividade da União Europeia, isto através da 

proteção das empresas contra a escassez dos recursos e a volatilidade dos preços, criando 

oportunidades de negócio e emprego, as quais estão associadas a formas de produzir e consumir 

inovadoras e mais eficientes, quando comparadas com as aplicadas no modelo económico linear. 

Nomeadamente esta  mudança requer que o crescimento económico não esteja dependente do 

 
1 Para mais informações consultar: https://www.sgambiente.gov.pt. (Consultado a 14 de janeiro, de 2020) 
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tipo de consumo dos cidadãos, de forma a poupar energia e evitar danos irreversíveis associados 

à extração e utilização de recursos que excedem a capacidade de renovação do planeta Terra 

(Comissão Europeia, 2015). 

Posto isto, a Economia Circular tornou-se um conceito apelativo na agenda 

internacional, havendo nos últimos anos um crescimento da posição de organizações 

internacionais e governos nacionais face a este tema, de forma a demonstrarem o seu interesse 

em relação ao mesmo e a alcançarem metas e objetivos em diversos níveis (económicos, 

ambientais e sociais). Nesse sentido, Portugal apresenta-se como um país consciente do seu papel 

num mundo globalizado e procura preparar-se da melhor forma possível para o futuro. Prova 

disso foi a adoção, em 2017, do Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, no qual se 

define o conceito de Economia Circular como uma estratégia que procura substituir “… o 

conceito de “fim-de-vida” da economia linear por novos fluxos circulares  de reutilização, 

restauração e renovação, num processo integrado…” (Resolução do Conselho de Ministros, 

2017, p.54). 

Devido à relevância deste tema, e à aceitação desta mudança de modelo económico, 

torna-se necessário a monitorização dos avanços desenvolvidos, de forma a avaliar o 

desempenho das medidas e ações tomadas no sentido de uma transição de modelo económico. 

Assim, foi desenvolvido este relatório, no qual o objetivo geral foi o de propor uma ferramenta 

de monitorização aplicada à realidade nacional portuguesa, no contexto da Economia Circular, 

tendo como questão de investigação: Em que medida podem os indicadores de Economia 

Circular já existentes contribuir para a construção de uma ferramenta de monitorização adaptada 

ao contexto nacional português?  

Deste modo, realizou-se uma revisão comparativa dos indicadores existentes de 

Economia Circular, com a perspetiva de sugerir um conjunto de indicadores, resultando numa 

ferramenta de monitorização capaz de monitorizar o contexto português face a este tema. Por 

conseguinte, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica de forma a compreender os critérios 

desenvolvidos em outros países relativamente à medição de práticas circulares no contexto 

internacional, sendo realizada uma análise comparativa dos exemplos selecionados. Seguiu-se 

uma análise do contexto nacional, onde foram selecionadas as variáveis consideradas mais 

pertinentes, e foi apresentada uma sugestão de indicadores e proxys a serem utilizados nesse 

sentido. Para além disso, foi desenvolvida a explicação da metodologia a adotar e uma reflexão 

sobre a indisponibilidade de alguns indicadores propostos.  
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Assim, o relatório foi estruturado da seguinte forma:  

O presente capítulo contextualiza o estágio e consequentemente os temas trabalhados, 

para além dos objetivos e estrutura deste relatório final; 

O capítulo 2 apresenta a revisão da bibliografia disponível sobre o tema, definindo 

conceitos pertinentes associados à Economia Circular; 

O capítulo 3 refere-se à construção de indicadores para a Economia Circular, 

apresentando indicadores já existentes e três casos de estudo; 

O capítulo 4 aborda a metodologia adotada para a realização deste estudo e métodos de 

avaliação disponíveis;  

O capítulo 5 é referente à contextualização do cenário português e à aplicabilidade da 

informação recolhida nos capítulos que lhe antecedem, e consequentemente, apresenta uma 

proposta de ferramenta de monitorização da Economia Circular para Portugal; 

O capítulo 6 expõe as reflexões finais, onde são apontadas as principais conclusões, 

desafios encontrados e indicações para desenvolvimentos futuros. 
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2.  ENQUADRAMENTO – ECONOMIA CIRCULAR 

 

No presente capítulo é apresentado o enquadramento ao tema do relatório, assim como 

conceitos e questões estruturantes referentes à Economia Circular (EC) e os seus potenciais 

indicadores. 

 

2.1 Noções Fundamentais    

 

Na presente secção do trabalho o objetivo foi o de expor conhecimentos no que à EC 

concerne em conjunto com outros conceitos, de forma a alcançar uma compreensão do que é e o 

que não é EC. 

 

2.1.1 Economia Linear vs. Economia Circular  

 

Apesar do enfoque do relatório ser a EC, torna-se necessário perceber o contexto do 

modelo económico precedente, o Linear. Segundo, Prieto-Sandoval et al. (2018), o Modelo 

Económico Linear surgiu com a Revolução Industrial, no século XVII, aquando se deu a 

explosão de inovações a nível científico e tecnológico, as quais ignoravam os limites ambientais e 

as externalidades causadas a longo-prazo. Neste modelo, os recursos são extraídos da natureza e 

são transformados pelas organizações em produtos e/ou serviços. Posteriormente, esses bens 

e/ou serviços são distribuídos de forma a serem consumidos. Após a sua utilização o bem é 

descartado, tornando-se num resíduo. Este descarte é um dos muitos pontos de divergência entre 

os dois modelos económicos. 

Na EC, ao invés do descarte final após utilização, pode haver a possibilidade de, por 

exemplo, reparação, reutilização, retoma ou reciclagem dos bens e/ou produtos (figura 1), onde 

se torna possível um resíduo voltar a ser recurso, ocorrendo uma valorização dos resíduos, e uma 

diminuição dos bens e/ou produtos descartados (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2018). 

Inclusive, um recurso não tem que necessariamente tornar-se um resíduo. Ao haver ciclos 

fechados, os recursos são capturados e reutilizados, ou em alternativa, os produtos podem ser 

feitos a partir de materiais plant-based com capacidade biodegradável, de forma a servirem de 

fertilizantes no seu fim de vida. Outra hipótese seria ainda os produtos serem fabricados com o 

objetivo de facilmente serem desagregados, de forma a podermos reutilizar os seus componentes 
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(Preston, 2012). É através desta promoção de ciclos fechados de produção que este sistema 

procura otimizar o uso de recursos, focando-se em especial nos resíduos urbanos e industriais, 

para alcançar uma harmonia entre a economia, ambiente e sociedade (Ghisellini, Cialani, & 

Ulgiati, 2016). 

Na figura 1 encontra-se a representação da lógica presente na EC, sendo este um 

modelo económico reorganizado, onde os sistemas de produção e consumo estão inseridos num 

ciclo fechado. A EC ao contrário do modelo linear, o qual segue o fluxo de take-make-dispose, 

não se baseia na exploração de recursos. Porém procura ir além da mera reciclagem aquando o 

final de vida dos produtos, focando-se nos seguintes aspetos: reduzir o consumo de recursos 

naturais, design de produtos que facilmente podem ser desagregados e reutilizados após o seu 

uso (eco-design – conceito que segundo a Comissão Europeia “visa a melhoria do desempenho 

ambiental dos produtos ao longo do seu ciclo de vida (…), integrando sistematicamente os 

aspetos ambientais na fase mais precoce da conceção de produtos” (Comissão Europeia, 2008, 

p.2), prolongar o tempo de vida dos produtos através de manutenção e reparação, procurando 

uma otimização da circularidade de produtos, componentes e materiais, e o uso de recyclables 

em produtos e recuperação de recursos através de resíduos (criação de um ciclo). O seu principal 

objetivo é a criação de valor económico, social e ambiental (van Buren, Demmers, van der 

Heijden, & Witlox, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Europeia (2014) 

 

Figura 1 – Representação da lógica presente na Economia Circular 
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Assim, ainda que a EC reconheça a importância da primeira lei da termodinâmica, segundo a qual 

os inputs de um sistema resultam no mesmo volume de outputs, mais o fator de acumulação 

(Pintér, 2006), não é possível uma eliminação total da geração de resíduos, porque mesmo num 

sistema mais circular existem bens e/ou produtos incapazes de serem reaproveitados ou 

inseridos novamente no sistema. A EC tem como premissa a utilização ótima de recursos pelo 

maior período possível, no entanto, não é uma solução que gera zero resíduos, pois, tal como no 

sistema económico linear, existem outputs (resíduos) cujo processo de entrada de novo na 

economia não se torna viável, no entanto, a quantidade de descarte total será menor do que na 

EL, devido aos princípios fundamentais da EC (e.g. reutilização). Neste sentido, segundo Stahel 

(2019), a circularidade (no contexto de natureza) funciona bem no que concerne a materiais 

naturais, consoante o ritmo da própria natureza. No entanto, no que respeita a materiais 

manufaturados, devido às características inerentes à sua utilização e posterior descarte, na sua 

maioria, existem impactes e riscos ambientais associados à sua utilização (e.g. plásticos nos 

oceanos). Este resultado encontra-se associado à abordagem de design de produtos do modelo 

económico linear, o qual gera perdas de valor. Assim, o autor fala da “Era D”, a qual consiste em 

tecnologias e ações como forma de recuperar átomos e moléculas ao mais alto nível de qualidade 

(em termos de pureza e valor). Sendo esta uma abordagem que contrasta com a abordagem atual 

de reciclagem, onde há pouca geração de valor, havendo um descarte de objetos em fim de vida 

útil de forma a minimizar custos ou devido à incapacidade de adoção de melhores tecnologias no 

sistema. Daí mais uma vez, as taxas de reciclagem não serem representativas do grau de 

circularidade de uma economia.  

Posto isto, esta mudança de sistema requer uma visão mais ampla e abrangente em 

relação ao design de alternativas, ao longo de todo o ciclo de vida de qualquer produto, bem 

como da interação entre o processo e o ambiente, para além da economia. A regeneração não 

será apenas recuperação material ou de energia, mas irá tornar-se numa melhoria de todo o 

modelo económico e ciclo de vida aquando comparado com o sistema atual. Ou seja, a EC tem 

potencial para implementar padrões inovadores e ajudar a sociedade a ter um maior bem-estar e a 

ser mais sustentável, com pouco ou nenhum uso de recursos, energia e custos ambientais 

(Ghisellini et al., 2016). 
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2.1.2 Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável 

 

Segundo Banaité (2016) o desenvolvimento sustentável (DS) é um conceito que tem 

vindo a ser desenvolvido ao longo de décadas e a sua implementação constitui uma tarefa 

complexa que requer esforços contínuos e a longo prazo. Aliás, o DS há muito que se tornou 

uma preocupação dos governos e setores públicos por todo o mundo (Jacobi et al., 2020). A EC 

por ter nos seus princípios questões intrinsecamente ambientais e uma mudança do padrão 

socioeconómico em vigência, encontra-se correlacionada com diversos objetivos de 

desenvolvimento que vieram a ser definidos. Aliás, segundo van Buren et al. (2016) a noção de 

circularidade no consumo e produção circular despoletou na última década, como sendo a mais 

recente etapa do debate evolutivo sobre a sustentabilidade. Para além disso, agregado à criação de 

valor económico há a criação de valor social e ambiental, tendo o conceito de EC sido adotado 

como um novo princípio económico sustentável. 

Neste sentido importa referir que, em 2016, entrou em vigor a Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

promulgada pela United Nations Organization (Organização das Nações Unidas - ONU). Estes 

objetivos foram os últimos a ser desenvolvidos pela organização e estão articulados à resolução 

de necessidades da sociedade tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, e 

procuram ir além dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), definidos entre 2000 e 

2015, pela mesma organização. A intenção foi a de promover a prosperidade enquanto se 

protege o planeta, reconhecendo que o fim da pobreza no mundo deve acompanhar estratégias 

de crescimento económico e responder a necessidades sociais, como a educação, saúde, proteção 

social e oportunidades de emprego, tendo em conta as alterações climáticas e a proteção do 

ambiente (Centro de Informação Regional das Nações Unidas para a Europa Ocidental, 2018).  

Assim, as áreas de enfoque desta agenda para 2030 são as pessoas, o planeta, a 

prosperidade, a paz e as parcerias, sendo que, neste contexto, a ONU procura promover uma 

ação global em volta destes objetivos comuns, de forma a melhorar a vida da sociedade atual e 

dos cidadãos futuros. Aliás, esta organização tem como premissa estes princípios, e por ser 

promotora destas questões ao longo dos anos teve a iniciativa de monitorizar o desempenho das 

metas que foram sendo definidas, tanto destes dezassete objetivos como de agendas anteriores, 

tendo criado um sistema de monitorização, que se encontra em constante melhoria. Este será 

mencionado neste relatório no capítulo 3.2 referente à construção de indicadores.  
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Importa reiterar a pertinência do conceito de DS aquando abordamos o tema da EC. 

Neste relatório é proposta a sua associação, com o objetivo de alcançar uma ferramenta de 

monitorização, nomeadamente a nível nacional, o mais completa e abrangente possível. Tendo o 

DS como pilares essencialmente três dinâmicas (económica, ambiental e social), que irão servir 

de apoio à criação de uma ferramenta inclusiva para os setores-chave da economia portuguesa, 

enquanto finalidade deste trabalho. 

 

2.1.3 Política dos 3R’s 

 

A política dos 3R’s significa uma aposta em Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Esta tem sido 

uma vertente que tem acompanhado o desenvolvimento económico, social e ambiental das 

sociedades. 

São vários os autores que apontam a política dos 3R’s, como sendo um elemento 

fundamental da EC, embora não seja exclusivo desta, aplicando-se também nos sistemas lineares. 

Segundo Ghisellini et al. (2016), a política da redução procura diminuir o uso de energia 

primária, recursos naturais e desperdício através da otimização na produção e consumo. A 

reutilização consiste em utilizar produtos ou componentes mais do que uma vez para o mesmo 

propósito com que eles foram produzidos. Este revela-se bastante apelativo a nível de benefícios 

ambientais e requer menos recursos, menos energia e menos força de trabalho. Por último, a 

reciclagem refere-se à ação de recuperação pelo qual os resíduos se tornam em produtos, 

materiais ou componentes na medida do propósito inicial ou outro. No entanto, é importante 

ressalvar que este último princípio poderá ser o menos sustentável quando comparado com os 

outros.  

Na mesma dinâmica, os autores Levy & Cabeças (2006, p.77) consideraram que a 

política de adoção dos 3R’s tem como objetivo reduzir as quantidades de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) e direcioná-los a um destino adequado consoante as suas características. Estes 

autores consideraram que reduzir consiste em “minimizar a quantidade de resíduos produzidos, 

através da prevenção da sua produção”. Os próprios consumidores têm um papel fundamental 

nesta redução de geração de resíduos, tendo a escolha de evitar e rejeitar o consumo de bens 

e/ou produtos supérfluos e/ou desnecessários, validando a sua opinião perante a oferta. Do lado 

da oferta as organizações poderão trabalhar de encontro a esta recomendação através do design, 

utilização de novos materiais e adotar processos e tecnologias menos poluentes, resultando em 
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bens e/ou produtos com menos impacte ambiental. O reutilizar é a possibilidade de “dar uma 

nova utilização a materiais já usados”, sendo que se deve utilizar um mesmo produto várias 

vezes, ao invés de o descartar após a primeira utilização. Por último, reciclar, “é uma forma de 

valorizar um material que já foi utilizado, transformando-o em material útil”. Ou seja, através 

deste processo diminui-se a quantidade de resíduos, resultando numa poupança de recursos tanto 

naturais como energéticos. Neste sentido, os resíduos orgânicos podem ser compostos, os papéis 

e cartões podem ser transformados em novos papéis, os resíduos metálicos podem ser fundidos 

e utilizados em novas peças, o vidro pode dar vida a novas embalagens e, por último, o plástico 

pode ser recuperado ou, em alguns casos, fundido e moldado. 

Por conseguinte e tendo em conta que a produção de resíduos é uma consequência das 

atividades humanas, é necessária uma gestão adequada dos fluxos de resíduos, de forma a 

implementar um novo modelo de crescimento económico que respeite os limites do planeta 

(APA, 2019). Neste sentido, segundo Su et al. (2013), a política dos 3R’s poderá ser alcançada 

através do redesenhar das infraestruturas e do layout industrial de acordo com as características 

regionais, para além da eliminação progressiva dos investimentos altamente poluentes, apoiando 

investimentos industriais de alta tecnologia. 

Segundo o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a aplicação do Plano de Ação para a 

Economia Circular “… os materiais reciclados apenas satisfazem, em média, menos de 12% da 

procura de materiais na União [Europeia]” (p.1), concluindo que é preciso aumentar os esforços 

no sentido de melhorar o processo de reciclagem e garantir a permanência das matérias-primas 

essenciais a nível europeu (Comissão Europeia, 2019b). Em relação a Portugal, segundo o 

Relatório do Estado do Ambiente, de Portugal (2019), apesar de se ter assistido a uma redução 

da produção de resíduos urbanos no início desta década, desde o ano de 2014 que a produção 

tem aumentado, tendo sido 4,94 milhões de toneladas em 2018. No que à taxa de preparação 

para reutilização e reciclagem de resíduos urbanos concerne, em 2019, esta correspondeu a 40%, 

tendo vindo a manter uma tendência ascendente constante comparando com os anos anteriores 

(APA, 2019, p.12). 

Portugal assumiu ter metas relativamente à prevenção da produção de resíduos e 

fomentação da sua posterior reciclagem, tal como para aumentar a preparação para a reutilização 

e reciclagem e para aumentar as taxas tanto de reciclagem como de valorização globais e setoriais 

para os diferentes materiais constituintes dos resíduos de embalagens, entre outras medidas. 

Neste sentido, como se constata pela figura 2, segundo o relatório supramencionado, em 2018, 
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Fonte:  APA, 2019, p.71 

Portugal apresentou uma taxa de preparação para a reutilização e reciclagem de resíduos urbanos 

de 40%, com o objetivo de chegar aos 50% até dia 31 de dezembro de 2020.  

 

Figura 2– Taxa de preparação para reutilização e reciclagem, em Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apesar de apresentar um valor otimista em relação à preparação para a reutilização e 

reciclagem, pela figura 3 concluiu-se que em relação à reciclagem de resíduos de embalagens, por 

tipo de material de embalagens, os dados revelam uma diminuição nas taxas de reciclagem, sendo 

que no ano de 2017, deu-se uma ligeira diminuição nas taxas de reciclagem das embalagens de 

papel e cartão, do plástico e do vidro face aos anos anteriores, ficando as embalagens de vidro e 

metal abaixo das metas desejadas.   

Figura 3 – Taxas de reciclagem de resíduos de diversos tipos de embalagens 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  APA, 2019, p.70 
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Fonte: APA, 2019, p.71 

Assim, como representado na figura 4, houve um aumento dos resíduos de embalagens 

de todo o tipo (em toneladas) produzidos desde 2012, e uma diminuição percentual de 

embalagens recicladas de 2016 para 2017, ao passo que a percentagem de embalagens valorizadas 

aumentou. Estes dados mostraram-se de grande relevância, de forma a entender em que 

dinâmicas Portugal deve investir para conseguir alcançar os seus objetivos para uma economia 

mais circular.  

No entanto, importa reforçar que reciclar não nos torna necessariamente uma economia 

mais circular, até porque, a reciclagem na forma como está atualmente prevista serve apenas 

como tentativa de solucionar o problema de forma pontual, no final do processo, tendo o seu 

desenvolvimento origem no sistema linear. A EC tem como finalidade a criação de valor 

económico, social e ambiental, e nesse sentido podem existir diversas opções aquando o objetivo 

é tornar um produto, setor ou país mais circular.  Assim, alguns autores fizeram referência à 

politica dos  9R’s e segundo van Buren et al. (2016) a primeira política será a de recusar, 

prevenindo assim a utilização de matérias-primas. Segue-se o reduzir, com o objetivo de reduzir 

o uso de matérias-primas, o reutilizar, que consiste na reutilização de produtos (e.g. mercado em 

segunda mão), a reparação, que permite reparar e manter um bem e/ou produto, a restauração, 

que implica a restauração de um produto, a remanufactura, na qual se procede à criação de um 

novo produto a partir de componentes de produtos antigos, a reutilização, que consiste na 

reutilização do produto para um fim diferente do objetivo para o qual foi concebido, a 

reciclagem, na qual há um processamento e reutilização de materiais e por último a recuperação 

energética, que se traduz na incineração de resíduos, somente após descartadas todas as etapas 

anteriores e para evitar a deposição em aterro. 

 
Figura 4 – Resíduos de embalagens produzidos, reciclados e valorizados, em Portugal 
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Nesta perspetiva, existem diversos níveis, começando pelo recusar e terminando no 

processo de recuperação, que será o menos vantajoso neste processo de tornar uma economia 

mais circular, correspondendo à última opção aquando se deseja extrair utilidade dos recursos, 

porque esta recuperação/incineração leva à transformação dos materiais em cinzas. No entanto, 

em termos económicos é compreensível a escolha desta opção por se tornar a mais rentável a 

nível financeiro. Assim, embora no modelo económico linear a reciclagem e a recuperação de 

energia surjam como vertentes sustentáveis, o modelo económico circular requer mais esforço e 

compreende mais níveis de ação do que a política dos 3R’s e vai além da mera reciclagem e 

incineração de materiais e/ou produtos após o uso dos mesmos. Aliás, segundo Farooque, 

Zhang, Thürer, Qu, & Huisingh (2019), num cenário ideal, uma circular supply chain (cadeia de 

valor circular) iria gerar zero desperdícios por ter como princípios a restauração e regeneração 

dos recursos, no entanto, na prática observa-se que em último recurso será necessário recorrer à 

reciclagem ou valorização. 

Assim, segundo Potting et al. (2017), algumas economias europeias, especialmente as do 

Leste Europeu ainda são consideravelmente lineares, e numa economia quase inteiramente linear 

é importante começar por reduzir o volume de resíduos, para a qual a reciclagem pode ser uma 

opção, no entanto, não será o processo de reciclagem a componente decisiva para tornar uma 

economia mais circular. Aliás, Haupt, Vadenbo, & Hellweg (2017) consideraram as taxas de 

reciclagem um indicador do comportamento da circularidade de materiais, sendo frequentemente 

usadas como forma de monitorizar o grau de circularidade de uma economia (o que foi possível 

verificar na análise dos indicadores de EC existentes), porém, não basta ter taxas altas de 

reciclagem a nível nacional, pois a EC requer outras dinâmicas. Assim, a reciclagem pode ser 

considerada como uma estratégia de circularidade frequentemente usada, no entanto, outro tipo 

de estratégias são preferenciais no contexto de uma transição mais ambiciosa em direção a uma 

EC, de forma a consumir menos recursos e matérias-primas de forma geral e assim, gerar menos 

desperdício.  

 

2.1.4 Análise do ciclo de vida 

 

Segundo o plano de ação português por ano são extraídos 65 mil milhões de toneladas 

de materiais e prevê-se que em 2050 este número duplicará. Assim, com a população a crescer 

anualmente de forma exponencial e considerando que em 2030 a população mundial chegará aos 



13 

 

8,5 mil milhões, há que repensar a forma como são explorados e consumidos os recursos 

naturais (Conselho de Ministros, 2017).  

De acordo com o ainda maioritariamente vigente modelo económico linear, o take-

make-dispose configura um processo de extração de recursos naturais, que são vendidos, usados 

e descartados. Tendo em conta que com o crescente consumo desmedido do ser humano e o seu 

consequente descarte, o planeta Terra não conseguirá continuar com o mesmo ritmo de extração, 

torna-se urgente arranjar soluções e, possivelmente, mudar o nosso sistema económico para um 

circular e nesse sentido priorizar a análise de ciclo de vida (ACV) dos produtos e/ou bens de 

consumo.  

Neste sentido, a Comissão Europeia no âmbito do PAEC da UE, enfatiza a importância 

da avaliação e prolongamento do ciclo de vida de um produto, sendo que o repensar de forma 

circular começa desde o início do ciclo de vida dos produtos e/ou materiais, os quais requerem a 

utilização de recursos e consequente produção de resíduos. Devido a isso, torna-se necessário 

reformular a forma de conceção dos produtos, de forma a torná-los mais circulares, ou seja, 

duráveis e fáceis de reparar, reciclar e/ou modernizar, no caso de ser necessário (Comissão 

Europeia, 2015).  

Assim, a EC ao atuar em diversas etapas da cadeia de produção e consumo, leva à 

adoção de um processo de Life Cycle Thinking (Pensamento do Ciclo de Vida - PCV), associado 

à prática do Life Cycle Management. Este PCV, segundo o UNEP/SETAC Life cycle Initiative 

(2005), é a capacidade de olhar para produtos e/ou serviços ao longo de todo o seu ciclo de vida, 

desde o design, produção, consumo, utilização e descarte, incluindo interações com a 

sustentabilidade. Este conceito encontra-se relacionado com o conceito de Life Cycle 

Assessment, o qual segundo a mesma organização “é uma ferramenta para a avaliação sistemática 

dos aspetos ambientais do sistema de um produto ou serviço, durante todas as fases da sua vida, 

tendo como standard a ISO 14040”. No entanto, o PCV é uma abordagem distinta, capaz de ser 

utilizada por diversos setores e a sua prática “requer o envolvimento de múltiplos atores de 

mercado e também dos seus stakeholders”, tendo estes últimos responsabilidades ao longo do 

ciclo de vida dos produtos ou serviços (UNEP/SETAC Life cycle Initiative, 2005, p. 9 e 80). 
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Fonte: Elaboração própria, com informação retirada do Web of Science 
(consultado a 16 de fevereiro de 2020) 

Figura 5 – Número de Publicações referentes à Economia Circular por ano (2003-2019) 

2.2 Economia Circular 

 

Embora se tenha vindo já a referir o conceito e várias das vertentes e caraterísticas da 

EC, sendo esta questão central no presente trabalho, este capítulo dedicar-se-á a um aprofundar 

destas temáticas. 

 

2.2.1 Conceito e definições 

 

O conceito EC não é um tema recente, no entanto, tem-lhe sido atribuída mais atenção 

nos últimos anos, tornando-se num termo cada vez mais familiar entre políticos, teóricos e 

mercado em geral. Ou seja, a EC é um conceito emergente, atraindo cada vez mais interesse por 

diversos atores, seja na vertente política, económica ou social. Assim, tem sido dado especial 

destaque ao tema e houve um aumento do número de publicações ao longo dos anos, como é 

percetível pela figura 5, a qual representa os dados referentes às publicações no prestigiado Web 

of Science2. Na pesquisa as palavras-chave usadas foram “circular economy”, considerando-se o 

período entre 2003 e 2019. A figura demonstrou um crescimento das publicações referentes ao 

tema, sobretudo a partir de 2015, o que ajuda a compreender a crescente vontade por parte das 

empresas e políticos em avançar com discussões sobre esse tema (Geissdoerfer, Savaget, Bocken, 

& Hultink, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Uma das maiores bases de dados com publicações académicas disponíveis, cuja coleção engloba mais de 18 000 
revistas académicas de grande impacto e uma abrangência de diversas áreas científicas, daí a preferência na sua 
utilização 
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Lieder e Rashid (2016) salientaram que este é um conceito evolutivo, ou seja, que se tem 

vindo a desenvolver ao longo da história, e, portanto, deve ser considerado um conceito em 

construção. Preston (2012) também considerou a EC como um conceito que tem vindo a evoluir 

ao longo dos anos. Segundo o autor, tal deve-se em primeiro lugar, ao facto deste modelo 

económico oferecer novas formas de criação de valor face ao aumento e à volatilidade dos 

preços dos recursos, em segundo lugar, devido ao papel da inovação em áreas chave que 

permitiram uma otimização, e por último, pelo facto de muitos governos mostrarem crescente 

interesse e apoiarem a indústria de manufatura de alta-tecnologia, apresentando políticas 

relacionadas com a eficiência de recursos. 

Segundo Ghisellini, Cialani e Ulgiati (2016) este é um conceito multidisciplinar, tendo a 

EC por base “diversas áreas teóricas como: a economia ecológica, a economia ambiental e a 

ecologia industrial” (p.24). Este consiste num modelo alternativo à Economia Linear (EL), tanto 

do ponto de vista teórico quanto prático, tendo em conta os seus objetivos e interação entre o 

sistema ambiental e o económico. Aliás, segundo a Fundação Ellen MacArthur (FEM), uma 

organização mundialmente reconhecida quando mencionado o tema de EC, a qual foi fundada 

em 2010 com o objetivo de potenciar a transição para uma economia mais circular, cooperando 

com empresas, governos e outras organizações de todo o Mundo, de forma a contribuir para a 

implementação de um modelo económico regenerativo e restaurativo, o conceito de EC baseia-

se em três princípios base: 1. eliminar resíduos e poluição desde o princípio; 2. manter produtos e 

materiais em uso e 3. regenerar os sistemas naturais. Segundo o primeiro princípio, o sistema de 

EC procura que haja uma gestão dos recursos e stocks e consequentemente que a produção de 

resíduos seja minimizada, sendo que os produtos são desde o seu design concebidos para durar, 

tendo a característica de poderem ser desmontados e reutilizados, num ciclo contínuo. O 

segundo princípio tem como objetivo que os produtos se mantenham no ciclo (tanto biológico 

como tecnológico) de utilização contínua através da sua reutilização ou atualização, e quando já 

não puderem ser utilizados por serem compostos por componentes biológicos que não serão 

tóxicos para o ambiente, poderão ser devolvidos em segurança à biosfera. Por último, o terceiro 

princípio procura que a energia utilizada nos ciclos seja renovável, de forma a diminuir a 

dependência face aos recursos não renováveis e aumentar a resiliência dos sistemas, eliminando 

assim as externalidades negativas  (MacDonough & Braungart (2002) (cit. por Ellen & Company, 

2014). 

Apesar da definição destes três princípios da EC, por este ser um conceito transversal a 

diversas áreas, há uma falta de consenso e uniformidade na literatura, resultando numa 
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multiplicidade de definições de EC (Homrich, Galvão, Abadia, & Carvalho, 2018), porque 

precisamente a sua base está numa coleção de ideias fragmentadas de várias disciplinas 

(Korhonen, Nuur, Feldmann, & Birkie, 2018). Aliás, vários artigos refletem sobre a falta de uma 

definição única de EC, havendo uma diversidade de enfoques consoante os autores, o que 

demonstra que a EC tem um significado diferente para diferentes pessoas e/ou grupos de 

pessoas (Kirchherr, Reike, & Hekkert, 2017). O aumento da literatura face a este tema é um dos 

motivos para esta dispersão de definições do que é a EC, consequência, cada vez maior, da 

importância deste conceito como uma forma de alcançar um desenvolvimento sustentável 

(Korhonen et al., 2018; Prieto-Sandoval et al., 2018). 

Relativamente às definições disponíveis do conceito apresentado, segundo Ghisellini et 

al. (2016), a EC pode ser entendida como uma forma de desenhar um novo modelo económico, 

com o objetivo de otimizar a atividade produtiva e de consumo. Para isso, os sistemas quer de 

produção quer de consumo precisam de uma reestruturação, de forma a que sejam capazes de se 

beneficiar pela troca de recursos e interação entre as partes. Outra definição de EC entende-a 

como um sistema regenerativo no qual o input de recursos, os resíduos, emissões e perdas de 

energias podem ser minimizadas através duma desaceleração, limitação e um fechar dos ciclos de 

materiais e energia. Tal pode ser alcançado através dum design duradouro, manutenção, 

reparação, reutilização, remanufactura, renovação e reciclagem (Geissdoerfer et al., 2017). 

Lieder e Rashid (2016) consideraram que há várias possibilidades para definir EC. 

Segundo estes autores o conceito é entendido como uma solução para uma série de desafios que 

têm vindo a emergir, tais como a geração de resíduos, escassez de recursos e benefícios 

económicos sustentáveis. Segundo eles, é devido a estes desafios que os governos, indústrias e a 

própria sociedade têm olhado para a EC como uma solução viável para os tais problemas.  

Devido a isto, houve nos últimos anos diversas iniciativas promovidas nesta área, 

inclusivamente pela UE, e consequentemente pelos seus Estados-Membros (EM), como é 

exemplo, Portugal. Assim, em 2015, foi lançado o Plano de Ação para a Economia Circular na 

UE, o qual consiste num plano conciso e ambicioso com o objetivo de apoiar a transição para 

um novo modelo económico. Este plano revelou a urgência de uma mudança estrutural no 

sistema económico em vigência. Considera-se a EC como um modelo “…em que o valor dos 

produtos, materiais e recursos se mantém na economia o máximo de tempo possível e a 

produção de resíduos se reduz ao mínimo...”, referindo que uma transição para o modelo circular 

irá resultar em transformações económicas significativas, com vantagens a nível de 

competitividade e sustentabilidade na Europa (Comissão Europeia, 2015). Através da introdução 
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deste modelo, a Europa tornar-se-ia menos depende de recursos naturais, o que 

consequentemente iria beneficiar a economia europeia, para além de que os problemas 

ambientais da Europa poderiam diminuir, tornando-se a EC uma alternativa bastante atrativa 

pelo seus benefícios económicos, sociais e ambientais (van Buren et al., 2016). Proporciona-se 

um caminho onde há um alívio da tensão entre o que é crescimento económico e emissões de 

dióxido de carbono, havendo uma resposta ao problema da poluição e escassez de recursos (Su, 

Heshmati, Geng, & Yu, 2013). 

Foi no seguimento deste plano, e devido à necessária participação de todos os EM da 

União Europeia (UE), que Portugal lançou, em 2017, o seu PAEC. O plano português segue a 

lógica do plano da UE em relação à definição do conceito em análise, ou seja, a EC é 

compreendida como “…uma economia que promove ativamente o uso eficiente e a 

produtividade dos recursos por ela dinamizados, através de produtos, processos, e modelos de 

negócio assentes na desmaterialização, reciclagem e recuperação dos materiais. (…) Os materiais 

são preservados, restaurados ou reintroduzidos no sistema de modo cíclico, com vantagens 

económicas para fornecedores e utilizadores, e vantagens ambientais decorrentes de menor 

extração e importação de matérias-primas, redução na produção de resíduos e redução de 

emissões associadas” (Resolução do Conselho de Ministros, 2017, p.55). Para os efeitos deste 

relatório e tendo sido consideradas as diversas definições disponíveis por diferentes autores, a 

definição de EC presente no PAEC português foi a selecionada como orientação para o trabalho 

desenvolvido.  

Tal como é percetível no plano europeu, no português também se tem como ambição a 

conceção de produtos duráveis e facilmente reparáveis, sendo que “O progresso em circularidade 

é obtido quando se evolui de estratégias que promovem aplicações úteis de materiais, para 

estratégias de produção e utilização inteligente” (Resolução do Conselho de Ministros, 2017, 

p.56). 

Assim, quando se faz referência à EC, reflete-se sobre uma nova era de crescimento, 

desta vez baseada no desempenho e não nos recursos como o sistema económico linear. Uma 

mudança que implica uma transição fundamental da  sociedade, a qual é complexa e requer 

simultaneamente mudança em diversos subsistemas, não apenas a nível regional e nacional, mas 

também a nível Europeu e Internacional (van Buren et al., 2016). Ao constituir uma mudança 

radical na forma de usar os materiais aquando comparado com o modelo económico vigente, 

para ser bem-sucedida é necessário a combinação de estratégias top-down e bottom-up (Lieder & 

Rashid, 2016; Preston, 2012). Estas estratégias são métodos de ação procedentes de atores 
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diversificados, as ações top-down advêm do Governo (no caso nacional), enquanto que as ações 

bottom-up resultam de práticas ou intervenções por parte de utilizadores/consumidores, 

empresas, administrações regionais e locais e municipais (Resolução do Conselho de Ministros, 

2017). 

 

2.2.2 Dimensões micro, meso e macro 

 

Em relação às suas dimensões e apesar de haver consenso em relação ao facto de a EC 

ser caracterizada por três níveis diferentes de investigação e implementação (micro, meso e 

macro), é possível denotar uma diferença entre o âmbito normativo e empírico destas três 

dimensões ao longo da literatura. No trabalho de Su et. al (2013), os autores demonstraram como 

as práticas foram desenvolvidas a um nível micro, meso e macro simultaneamente e cobriram as 

áreas de produção, consumo e gestão de resíduos. Segundo eles, a implementação deste sistema 

económico requer esforços dentro destes três níveis. Ao nível micro, na área da produção, 

fábricas e produtos agrícolas os produtores devem ser encorajados ou obrigados a adotar uma 

produção mais limpa e eco-design. A nível meso, as práticas devem incluir o desenvolvimento de 

eco parques industriais e sistemas de “eco agricultura”, por exemplo. E por último, a nível macro, 

é necessária a criação de redes de cooperação mais complexas e extensas entre indústrias e 

parques industriais dos setores primário, secundário e terciário na área da produção. A 

abordagem de Ghisellini et al. (2016) é semelhante, considerando que a nível micro a transição 

para a EC implica a adoção de produção mais limpa e eco-design. Segundo estes, como o eco-

design tem em conta todos os aspetos ambientais do produto (desde o seu estado inicial), acaba 

por ter o potencial de melhorar a sua componente de circularidade no uso de materiais e 

recursos. Em relação ao nível meso referem-se à produção e ao desenvolvimento de parques eco 

industriais, simbiose industrial e networks. Nesse sentido, em vez das entidades trabalharem de 

forma individual criam-se redes complexas de trocas. Por último, em relação ao nível macro, o 

desenvolvimento de EC nas cidades, províncias e/ou regiões envolve a integração e redesign de 

quatro sistemas: o sistema industrial, o sistema de infraestruturas de prestação de serviços, o 

quadro cultural e o sistema social.  

Nesse sentido, tendo optado o governo português por uma abordagem flexível nesta 

área, é fundamental definir as ações micro, meso e macro, segundo o PAEC nacional. Estes são 

os três níveis de ação a adotar, consistindo as ações micro em “ações ou iniciativas definidas e 

assumidas pelo conjunto de agentes governativos, económicos e sociais, regionais e/ou locais, 
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que incorporam o perfil económico local e o valorizam na abordagem de desafios sociais”, as 

meso “ações ou iniciativas definidas e assumidas pelo conjunto de intervenientes na cadeia de 

valor de setores revelantes para o aumento da produtividade e utilização eficiente de recursos do 

país, capturando benefícios económicos, sociais e ambientais”, por último as ações macro são 

“ações de âmbito estrutural, que produzem efeitos transversais e sistémicos que potenciam a 

apropriação de princípios da economia circular pela sociedade”  (Resolução do Conselho de 

Ministros, 2017, p.58). 

2.2.3 Ciclos técnicos e ciclos biológicos na economia circular 

  

Segundo a Ellen MacArthur Foundation (2013)a EC é um sistema industrial restaurativo 

e regenerativo, pois procura restaurar e regenerar produtos e materiais de forma a mantê-los pelo 

maior período de tempo no ciclo económico, ou seja, tem por objetivo substituir o conceito de 

fim de vida útil dos produtos e materiais através da restauração, utilização de fontes renováveis, 

eliminação de produtos químicos tóxicos, os quais dificultam o processo de reutilização e retorno 

à biosfera aquando necessário, e evitar a geração de resíduos através do eco-design e novos 

modelos de negócio. Neste sentido, o modelo económico circular estabeleceu uma distinção 

entre ciclos técnicos e ciclos biológicos, onde nos ciclos biológicos os produtos e materiais são 

de base biológica e são produzidos de forma a circularem no sistema através de processos como 

a compostagem, por exemplo, ou seja, depois da sua utilização têm a capacidade de serem 

absorvidos pelo ambiente. Por outro lado, os ciclos tecnológicos recuperam e restauram 

produtos, componentes ou materiais através de estratégias associadas à reutilização, reparação e 

remanufactura ou reciclagem (sendo a reciclagem a última opção de recuperação na EC, 

considerando todas as outras enunciadas).  

Assim, a figura 6, representativa do diagrama borboleta, ilustra como produtos e 

materiais quer biológicos quer tecnológicos percorrem o modelo económico circular, tendo em 

conta as suas diferenciações. Do lado direito o ciclo tecnológico, associado a uma gestão de 

stocks procura desenvolver ações de reutilização/redistribuição, renovação/remanufactura, 

prolongamento e partilha de forma a manter os produtos, materiais ou os seus componentes no 

círculo económico e reciclagem. Nos ciclos biológicos, as ações estão associadas ao 

aproveitamento em cascata, compostagem, digestão anaeróbia ou regeneração. Em ambos os 

ciclos o objetivo último é o de minimizar as perdas sistémicas e evitar externalidades negativas, 

no entanto, importa ressalvar que quanto mais pequenos forem os ciclos, mais rápido o produto 
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volta a ser utilizado, ou seja, menos o produto precisa de ser mudado para reutilização ou 

remanufactura, por exemplo. Para além disso importa ter ciclos longos de forma a maximizar os 

ciclos e o tempo de utilização por cada ciclo, evitando desperdício e todo o material, energia e 

trabalho necessário para criar um produto novo. Em relação aos ciclos biológicos, o uso em 

cascata é relevante pois refere-se à diversidade na reutilização, com o objetivo final de diminuir a 

entrada de matérias-primas virgens no ciclo (Ellen & Company, 2014). Além disso, o diagrama 

representa a possibilidade de geração de riqueza pelo aproveitamento integral do que antes era 

visto como resíduo, sendo este valorizado. 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Diagrama Borboleta 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation (2020c) 
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3. INDICADORES 

 

Em diversos países já é possível denotar a introdução de políticas e estratégias que vão 

de encontro aos princípios da EC, e nesse sentido, surge a necessidade de monitorizar o 

desempenho nacional dos mesmos, através de indicadores.  

 

3.1 Objetivos e classificação de indicadores para a Economia Circular 

 

Segundo Saidani, Yannou, Leroy, Cluzel, & Kendall (2019), a implementação de 

princípios de EC é cada vez mais relevante como forma de alcançar os objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS). No entanto, são necessárias novas ferramentas de forma a 

apoiar as tomadas de decisão em relação a práticas mais circulares, bem como de monitorização 

da transição do modelo económico. Assim, por todo o mundo, tornou-se relevante a utilização 

de instrumentos de medição de práticas circulares e é nesse contexto que já existem diversos 

indicadores a serem desenvolvidos. No entanto, tal como não existe uma definição universal de 

EC, também não existe um indicador único capaz de medir as práticas circulares adotadas. 

Assim, e apesar de haver algumas sugestões de ferramentas de monitorização, segundo Saidani et 

al. (2019), alguns indicadores disponíveis não serão ainda explícitos no seu objetivo de medição, 

ou não vão de encontro aos princípios da EC, resultando em interpretações de dados e resultados 

ambíguos.  

Segundo Preston (2012), monitorizar o desempenho face à EC irá envolver um 

mapeamento mais rigoroso do fluxo de recursos no sistema económico, aquando comparado 

com o mapeamento que tem vindo a ser feito no modelo económico linear. Segundo o mesmo 

autor, será necessária cooperação internacional de forma que a transição para a EC seja bem-

sucedida, tendo em conta que a troca de recursos e resíduos é crescente entre países, portanto, a 

cadeia de valor de diversos produtos tornou-se alargada a inúmeros continentes, não sendo 

suficientes medidas nacionais para a resolução de problemas. No mesmo sentido, para Geng, Fu, 

Sarkis, & Xue (2012), a sustentabilidade e os indicadores são necessários para avaliar, monitorizar 

e melhorar as políticas e medidas em relação à implementação da EC, sendo que os indicadores 

“simplificam informação, podem ajudar a revelar fenómenos completos e fornecem ferramentas 

ótimas de medição do progresso e desempenho” de práticas de EC (Saidani et al., 2019, p.545). 
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De forma a compreender a pertinência da criação de indicadores, pode dizer-se que a 

sua finalidade é a de fornecer informações objetivas e credíveis sobre o estado de um sistema, de 

forma aos decisores políticos terem uma base de informações que os ajude nas suas tomadas de 

decisão, com o objetivo de alcançar as metas definidas tanto nacionais quanto internacionais 

(Pintér (2006); Geng et al. (2012)). Assim, se forem cumpridas certas condições, um indicador é 

uma ferramenta útil para atingir resultados, sendo “uma variável quantitativa ou qualitativa que 

fornece de uma forma simples e de confiança meios para medir as nossas conquistas, para refletir 

sobre mudanças relacionadas com a intervenção ou para ajudar a avaliar o desempenho de um 

ator em desenvolvimento” (OCDE, 2014, p.13). 

Posto isto, consoante os objetivos a serem alcançados, os indicadores e índices podem 

ser utilizados para avaliar diferentes temáticas em diversas áreas, e nesse sentido a Organisation 

for Economic Cooperation and Development (Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico – OCDE) de entre as muitas possibilidades destacou as 

apresentadas na figura 7.  

 

Figura 7 – Áreas em que podem ser utilizados indicadores e índices 

 

Fonte: Elaboração própria, com informação retirada da OCDE (2008) 

 

Por outro lado, Moraga et al. (2019) consideraram que a abordagem de PCV está 

inserida no plano de ação da UE e nesse sentido, os indicadores capazes de monitorizar a EC 

podem ser classificados em três áreas, tendo em conta a sua abordagem de PCV e “nível” (ciclos 

tecnológicos e a sua causa-efeito), resultando em três categorias: 1. “indicadores que medem 
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propriedades físicas dos ciclos tecnológicos sem a abordagem de PCV”; 2.  “indicadores que 

medem as propriedades físicas dos ciclos tecnológicos com uma total ou parcial abordagem de 

PCV”; e 3. “indicadores que medem os efeitos (encargos/benefícios) dos ciclos tecnológicos 

tendo em consideração preocupações ambientais, sociais e económicas no modelo de causa-

efeito” (p.454). Para além disso, estes autores enfatizaram a diferenciação entre indicadores 

diretos e indiretos de EC, considerando que os diretos têm como enfoque a mensuração de 

materiais e produção de resíduos e neste sentido consideraram que a UE tem como enfoque estas 

questões na sua política de EC, priorizando a circulação de materiais. Por outro lado, indicadores 

indiretos focam-se em materiais ou aspetos dos materiais, tornando-se relevantes para a 

consciencialização de áreas e/ou aspetos auxiliares da EC, mas que não abrangem 

obrigatoriamente a circularidade do sistema (e.g. o indicador do número de patentes relacionadas 

com a reciclagem).  

Outros autores, como Saidani et al. (2019, p.549) classificaram indicadores tendo em 

consideração outros parâmetros. E distinguiram dez categorias diferentes (tabela 1) de forma a 

diferenciar os vários indicadores existentes e orientar o seu uso. 

 

Tabela 1 – Categorias diferenciadoras de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com informação retirada de Saidani et al. (2019) 

 

Este tipo de classificação de diferentes indicadores permite diferenciar e orientar o uso 

dos mesmos. Segundo os mesmos autores, os indicadores relativos à EC podem ser divididos 

entre o nível micro, meso e macro, e sendo que os modelos e estratégias de implementação 
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circulares seguem esta mesma estratégia, as dez categorias de indicadores que foram por eles 

mencionados foram classificados como da primeira à quarta categoria, enquanto categorias 

específicas para o paradigma da EC, a quinta e sexta referindo-se ao uso e campos de aplicação 

específicos desses indicadores de EC, as categorias sete e oito relacionadas com características 

básicas dos indicadores, a nona categoria relativa à estrutura de avaliação associada a cada 

indicador e por último a categoria dez como específica para o histórico em que cada indicador foi 

desenvolvido.  

Para além disso, os indicadores podem ser estruturados tendo em conta níveis de 

pormenorização, resultando em indicadores de “primeira e segunda prioridade”. Assim, podemos 

falar de indicadores-chave, os quais apresentam um caráter estratégico, de forma a monitorizar os 

assuntos relevantes num nível mais agregado, e indicadores complementares, que apresentam um 

caráter operativo, com o objetivo de olhar para temas que são ou não comuns a toda a área 

monitorizada ou permitem uma avaliação mais detalhada e/ou específica (Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, 2010).  

Posto isto, é percetível a diversidade de literatura face ao tema de indicadores de EC, as 

suas classificações e potenciais utilizações, havendo uma multiplicidade de formas de classificação 

e quantificação dos mesmos. Porém, segundo a OCDE (2008, p.14) o processo de seleção dos 

indicadores tem de ter sempre em conta “critérios objetivos, exequíveis e verificáveis que 

justifiquem a escolha efetuada”.  

 

3.2 Construção de indicadores 

 

Segundo Saidani et al. (2019), um dos principais desafios associados à EC está 

relacionado com a medição do seu progresso e consequente desempenho nos seus diferentes 

níveis. Como resposta a esta necessidade de monitorização denotou-se um aumento no 

desenvolvimento de indicadores de circularidade, tendo em conta as diferentes características da 

EC.  

Porém a proposta de ferramentas de monitorização não é recente e a própria ONU, de 

forma a promover o desenvolvimento sustentável, desde 1995, procurou investir no 

desenvolvimento de um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS), de 

forma a criar uma referência para os países monitorizarem o seu progresso face a objetivos 

nacionais e medição de resultados, tendo em conta os seus objetivos nacionais de DS. Neste 

sentido, a ONU considerou que a utilização de um número alargado de indicadores leva a custos 
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elevados e também aumenta a complexidade tanto na obtenção como na sistematização dos 

resultados, resultando numa interpretação de dados trabalhosa, e foi neste sentido que o número 

de indicadores foi reduzido ao longo dos anos de desenvolvimento deste sistema (Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, 2010).  

O sistema supramencionado teve por base a identificação dos temas relevantes para a 

monitorização dos resultados, utilizando um número reduzido de indicadores-chave, de forma a 

apresentar um ponto da situação em relação ao progresso das estratégias de DS. Assim, segundo 

o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (2010), a seleção dos indicadores 

“deve obedecer a um conjunto de critérios políticos, técnicos e comunicacionais que garanta a 

sua qualidade, fiabilidade e utilidade” (p. 43). Estes critérios serão importantes aquando a adoção 

de um indicador universal para a EC, por se enquadrarem na mesma dinâmica de ação e pelos 

seus objetivos. Para além disso, devido à complexidade do tema da EC, é importante destacar 

indicadores-chave e indicadores complementares, de forma a construir um quadro de 

monitorização adequado à multidisciplinaridade do tema. 

Assim, especificamente para a EC, segundo Potting, Hekkert, Worrell, & Hanemaaijer 

(2017), a monitorização da transição para a EC significa agrupar dados quantitativos ou semi-

quantitativos, com o objetivo de compilá-los em indicadores e conseguir informação útil. 

Segundo os mesmos, “os indicadores quantitativos podem, em princípio, ser expressos numa 

figura (por adição, subtração, multiplicação, divisão ou cálculo de médias)”, enquanto que os 

indicadores semi-quantitativos são “geralmente binários (e.g. sim ou não), podendo ser também 

organizados em classes, como “todos, muitos, poucos ou nenhuns” (p.20). Segundo Vercalsteren, 

Christis, & Van Hoof (2017), sobre indicadores pré-existentes de EC, estes na sua maioria têm 

como enfoque parâmetros físicos (e.g. quilogramas), estando mais focados em aspetos 

tecnológicos. Por outro lado, os indicadores focados em aspetos socioinstitucionais (e.g. sistemas 

de recolha de resíduos) são muitas vezes excluídos ou mal definidos aquando comparados com 

outros indicadores no processo de construção de uma ferramenta de monitorização. O mesmo 

pode ser aplicado a estratégias de circularidade de alto nível, pois existem poucos indicadores 

capazes de monitorizar o efeito de estratégias relacionadas à remanufactura e extensão do ciclo de 

vida de produtos. Segundo os mesmos autores, o processo de uma economia mais circular não 

deve ser visto apenas numa perspetiva material, devendo incluir aspetos como impactes 

ambientais. Neste sentido, já existem diversos indicadores capazes de monitorizar impactes 

ambientais, e assim, estes poderão ser combinados e integrados num conjunto de indicadores de 

forma a monitorizar a EC.  
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Sobre a identificação e classificação dos indicadores de EC já existentes, segundo Saidani 

et al. (2019), estes permitem obter uma visão alargada e atual dos progressos realizados até ao 

momento em relação ao tema, para além de nos permitirem identificar e preencher lacunas 

identificadas no passado e identificar desafios para investigação futura (e.g. a questão da 

disponibilidade de dados para o cálculo de indicadores). No mesmo sentido, Su et al. (2013), 

consideraram que indicadores de desempenho apropriados são capazes de ajudar à identificação 

de problemas. Assim, no processo de transição para uma EC os indicadores são necessários para 

monitorizar o progresso alcançado (ou não) e fornecer orientações sobre o que fazer a seguir 

e/ou que medidas a adotar. 

No entanto, segundo Vercalsteren et al. (2017), os indicadores disponíveis no contexto 

atual são na sua maioria indicadores de nível macro, tendo como enfoque os fluxos entre 

economias. Por outro lado, os indicadores que estão a ser desenvolvidos com um enfoque 

específico na EC, por norma são indicadores de nível meso ou micro, porque o efeito potencial 

de estratégias circulares específicas apenas pode ser monitorizado nesses níveis. Num cenário 

ideal os indicadores referentes ao nível macro poderiam ser desagregados em indicadores meso e 

micro (top down) e os indicadores micro poderiam ser agregados num nível meso e macro 

(bottom up). No entanto, esta relação não é possível para todos os indicadores, sendo que as 

principais barreiras a esta desagregação/agregação são a falta de dados e os constrangimentos a 

nível de tempo.  

Para além disso, seja qual for o contexto, torna-se importante medir o progresso feito 

na transição para uma economia mais circular, e todos os países aparentam ter noção disso, 

sendo o objetivo de monitorizar as ações o de fornecer informações sobre o estado atual das 

mesmas, definindo a situação atual do país relativamente à EC, e quem dentro de cada ministério 

é responsável por quais ações e que progresso foi alcançado. Por outro lado, é importante 

diferenciar que existe a monitorização das dinâmicas de transição, a qual requer a recolha de 

informações referentes à fase de crescimento e a fase formativa, e para medir esta última é 

imperativo esclarecer quais os meios, atividades e instrumentos de ação necessários. Aliás, 

denota-se a necessidade de distinguir entre monitorização do processo de transição e a 

monitorização dos efeitos. Existem dois componentes para monitorizar o processo de transição: 

mensurar a dinâmica de transição e mensurar as ações. A monitorização da dinâmica de transição 

identifica o que está a ser feito em relação a determinados grupos de produtos, como em relação 

ao design, e se a proporção de produtos circulares aumentou, enquanto a monitorização de ações 

revela o progresso em relação às ações do programa político do governo, as quais aceleram a 
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dinâmica de transição (e.g. revela os efeitos do processo de transição do consumo de recursos 

naturais) (PBL, 2018).   

Assim, torna-se claro que é necessário um conjunto de indicadores em diferentes níveis 

de forma a monitorizar a transição para uma economia mais circular, pois por o tema ser tão 

abrangente e multidisciplinar existem diversos elementos a ter em consideração e que precisam 

de ser monitorizados de forma a ter uma noção coerente do progresso do país, região, cidade ou 

empresa. 

 

3.3 Indicadores de economia circular existentes 

 

No presente capítulo o objetivo foi realizar uma análise e síntese de indicadores de EC 

existentes e a avaliação das ferramentas disponíveis a nível europeu e nacional no mesmo sentido. 

Assim, foram analisados os indicadores propostos pela Fundação Ellen MacArthur, UE, 

Portugal, Países Baixos e China. A primeira entidade é analisada por ser uma presença 

incontornável nos assuntos que concernem à EC, a UE e Portugal porque o objetivo do trabalho 

é o de compreender o contexto nacional e Portugal, ao fazer parte da comunidade europeia. No 

mesmo sentido, o caso dos Países Baixos foi analisado devido a ser um país europeu na 

vanguarda do tema e por último, a China por ser um ator com um papel de destaque no cenário 

internacional e ter dedicado esforços visíveis no sentido de se tornar numa economia mais 

circular nas últimas décadas. 

 

3.3.1 Indicadores de economia circular propostos pela Fundação Ellen 

MacArthur  

 

A FEM, tem um papel ativo na divulgação de informação referente à EC, sendo as suas 

áreas de enfoque de pesquisa e participação as seguintes: alimentação; plásticos; têxtil e alterações 

climáticas. No entanto, tendo em conta o enfoque deste relatório de estágio considerou-se 

pertinente analisar mais pormenorizadamente duas das suas publicações, o Toolkit for 

policymakers (Ellen MacArthur Foundation, 2015c) e o Circulytics – measuring circularity (2020). 

No relatório de 2015, a proposta era a avaliação da posição inicial da EC de um país, 

definir simultaneamente o nível de ambição e as áreas de enfoque do mesmo, oferecer uma visão 
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sistemática, setor a setor das oportunidades que a EC poderia despoletar e as suas barreiras, tais 

como opções políticas para ultrapassar esses mesmos obstáculos, e por último determinar as 

implicações dessa mudança. Este relatório teve como estudo de caso a Dinamarca3, servindo de 

base para os tipos de política a adotar a nível nacional. 

 Neste sentido, a FEM fez referência a seis tipos de políticas que podiam ser adotadas 

pelos decisores políticos de forma a potenciar a transição de modelo económico, e dentro de 

cada tipo vários exemplos foram dados tendo em conta o contexto de cada país. Assim, existem 

diferentes abordagens que se podem tomar, consoante apresentado na figura 8.  

Figura 8 -Abordagens a adotar para potenciar a Economia Circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com informação retirada da Ellen MacArthur Foundation, 

(2015b) 

Assim, o objetivo do Toolkit é o de apoiar os decisores políticos que estão interessados 

em transitar de modelo económico, oferecendo-lhes estratégias para potenciar essa mesma 

transição. Neste sentido, a FEM ofereceu uma metodologia capaz de otimizar e priorizar 

oportunidades mais circulares, quantificar o impacto das mesmas, tal como identificar as suas 

 
3 Deste caso retiraram-se algumas conclusões pertinentes como o facto de: 1. Uma transição do modelo 

económico proporcionar benefícios a longo prazo baseados numa economia inovadora, resiliente e produtiva; 2. Os 
atores políticos terem um papel fundamental aquando é necessário ultrapassar barreiras empresariais, de forma a 
potenciar o desenvolvimento da EC; 3. A análise individual de setor a setor tornar-se fundamental de forma a 
conseguir-se abranger todas as oportunidades e desafios que esta transição implica, sendo que cada setor tem as suas 
especificações; 4. Mudanças no sistema fiscal e na medição de desempenho económico, potenciadores da transição 
de paradigma; 5. Colaboração entre as indústrias e os departamentos estatais; 6. Seja qual for o desenvolvimento da 
EC num determinado país os decisores políticos terem sempre um papel fulcral enquanto potenciadores; 7. As 
políticas a nível da UE precisarem de complementar políticas nacionais, visto que as cadeias de valor da maioria dos 
produtos se estendem além das fronteiras nacionais; 8. Os resultados advindos da aplicação do conjunto de 
ferramentas serem distintos de país para país, dependendo da posição inicial de cada um a nível político e económico  
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barreiras, e assim definir políticas capazes de ultrapassar essas barreias e envolver as partes 

interessadas relevantes. Desta forma, o Toolkit teve como enfoque três passos, o de definir o 

ponto de partida, ambição e foco da transição, avaliar oportunidades de economia circular tendo 

em conta os setores-chave e analisar as implicações no seu todo na economia (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015a).  

Importa referir que no âmbito deste conjunto de ferramentas a FEM afirmou que a 

monitorização do estado inicial de circularidade é uma orientação útil de forma a definir um nível 

de ambição adequado a cada caso, servindo essa mensuração como forma de indicação das áreas 

e/ou setores em que um país estará mais avançado ou não. Para além disso, ajuda os atores de 

tomadas de decisão a determinar quais as melhores soluções ou políticas a adotar tendo em 

consideração o panorama inicial. No entanto, como os indicadores existentes não possibilitam a 

monitorização de todos os parâmetros em volta da EC, como por exemplo, o nível de 

remanufactura a nível nacional, uma avaliação no seu todo torna-se difícil. Assim, segundo a 

Fundação, devido a constrangimentos de tempo e esforço, a única forma de avaliar o nível de 

circularidade de um país é utilizando métricas já existentes, mesmo que por vezes seja necessário 

selecionar uma proxy. Posto isto, a FEM selecionou quatro áreas-chave da EC, os quais são as 

apresentadas na figura 9 e tornaram-se pertinentes no contexto de seleção de indicadores para o 

caso português, e procurou criar um equilíbrio entre estas áreas dominantes e a disponibilidade e 

comparabilidade dos dados ao longo do tempo e entre países(Ellen MacArthur Foundation, 

2015a).  

Figura 9 – Áreas-chave da Economia Circular, segundo a Fundação Ellen MacArthur 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaboração própria, com informação retirada da Ellen MacArthur Foundation (2015a) 

 

Para além dessa publicação, foram lançadas muitas outras ao longo dos anos, inclusive 

em 2015 uma referente à monitorização da circularidade de produtos e cadeiras de valor de 

empresas, com o objetivo de abordar a lacuna existente e desenvolver indicadores que medissem 
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o desempenho de um produto ou de uma empresa no contexto da circularidade. Assim, foram 

desenvolvidos diversos índices de forma a constituir um indicador principal, o Indicador de 

Circularidade do Material (ICM), o qual permitiu medir o quão restaurador é o fluxo de material 

de um produto ou de uma empresa no seu todo, e houve a adição de indicadores 

complementares com o objetivo de ter em atenção os riscos e impactos associados (Ellen 

MacArthur Foundation & ANSYS Granta, 2015, 2019).  

Neste âmbito, em 2020, a FEM lançou um novo conjunto de indicadores, o Circulytics. 

Esta parece ser, até ao presente momento, a única ferramenta capaz de monitorizar a 

circularidade de uma empresa no seu todo, tendo sido uma ferramenta desenvolvida em parceria 

com outras entidades e testada em mais de trinta empresas durante o ano de 2019. Trata-se de 

uma ferramenta capaz de ajudar no processo de transição de uma empresa independentemente 

do seu setor, complexidade ou tamanho. Para além de realizar uma avaliação dos produtos e 

fluxos de materiais, permite uma medição do nível em que a empresa se encontra e 

consequentemente até que ponto a empresa alcançou a circularidade em todas as suas operações 

e não apenas num produto ou cadeia de valor. Assim, o Circulytics permite medir toda a 

circularidade de uma empresa, apoiar a tomada de decisões face à adoção da EC, demonstrar 

pontos fortes e áreas a melhorar nesse sentido, permitindo uma maior transparência para com 

investidores e consumidores e oferecendo clareza sobre o desempenho da empresa face a práticas 

circulares, potenciando oportunidades e gerando valor. Esta é uma ferramenta que permitiu, pela 

primeira vez, que as empresas fossem capazes de quantificar a sua circularidade e comparar o seu 

desempenho de ano para ano, tornando-se uma ferramenta que fomenta a adoção mais rápida 

dos princípios da EC, porque as empresas ganham a noção do patamar em que se encontram. O 

Circulytics é constituído por um conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos, os quais 

têm como enfoque a medição de aspetos que facilitam a transição circular (e.g. inovação, 

estratégia e planeamento, pessoas e aptidões) e aspetos que medem os recursos e os resíduos 

circulares de uma empresa. Sendo que através do processo de monitorização as empresas 

recebem uma pontuação que pode variar de A+ a E (Ellen MacArthur Foundation, 2020b, 

2020a). No entanto, por não ser o objetivo deste relatório criar um indicador de nível micro, não 

foi considerada a aplicação desta ferramenta neste trabalho.  
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3.3.2 Indicadores de Economia Circular na União Europeia, via Agência Europeia do 

Ambiente 

 
 

A UE apresenta-se como uma unidade política e económica consciente do contexto 

económico, ambiental e social em que se integra, tendo em 2015, como supramencionado, 

apresentado o seu PAEC. No entanto, ainda não é reconhecido nenhum modelo de mensuração 

capaz de monitorizar a circularidade da UE como um todo ou dos seus estados-membros (EM). 

Ao não existir ainda um método sistemático capaz de monitorizar o progresso de uma transição 

para uma economia mais circular, podem-se identificar algumas tentativas de avaliação.  

Através do plano de ação europeu, pode-se afirmar que a UE reconheceu a necessidade 

de ter indicadores para monitorizar esta mudança, tendo por objetivo avaliar os progressos 

realizados no sentido de uma economia mais circular e a eficácia das medidas tomadas a nível 

nacional e da UE como um todo, tornando-se relevante construir um conjunto de indicadores 

fiáveis. Nesse sentido, muitos dos dados pertinentes já recolhidos pelo Eurostat (inclusive criou-

se uma categoria designada Economia Circular no website) podem servir de base para esse 

controlo, para além dos indicadores e análises que se podem encontrar no Painel de Avaliação da 

Eficiência na Utilização dos Recursos (PAEUR) e o Painel de Avaliação das Matérias-Primas 

(PAMP). Portanto, no contexto europeu, a Comissão Europeia trabalhará em estreita cooperação 

com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), de forma a propor um quadro de monitorização 

simples e eficaz para a EC.  

O objetivo, em conjunto com o PAEUR e o PAMP é a construção de um quadro 

compostos de indicadores-chave que irão incidir sobre os princípios base da EC. Esses mesmos 

indicadores serão publicados no contexto do relatório da Comissão Europeia sobre os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável e incluirão novos indicadores sobre os resíduos alimentares e 

indicadores baseados nos dados existentes do Eurostat e noutras bases de dados oficiais em 

domínios como a segurança do abastecimento de matérias-primas fundamentais, a reparação e a 

reutilização, a produção de resíduos, a gestão de resíduos, o comércio de matérias-primas 

secundárias na UE e com países terceiros, e a utilização de materiais reciclados nos produtos. As 

entidades envolvidas ficam comprometidas a apresentar e a tomar, sempre que necessário, 

medidas para melhorar a qualidade dos dados existentes, de forma a garantir uma melhoria 

contínua do sistema de monitorização (Comissão Europeia, 2015). 

Neste sentido, a AEA identificou as temáticas relevantes aquando da avaliação do 

consumo de recursos e materiais a nível nacional, consistindo em questões sobre circularidade, 
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ou seja, consumo de recursos e materiais e gestão de resíduos. No entanto, segundo Potting, 

Hekkert, Worrell, & Hanemaaijer (2017), “a AEA (2016) apenas mede os processos de transição 

até um certo limite, não auferindo meios, atividades ou efeitos da mesma sobre o meio ambiente 

e a economia, mantendo o seu enfoque nas conquistas e efeitos em relação à circularidade” (p. 

37). Aliás, é de referir que os indicadores disponíveis até à data de 10 de Março, quando foi 

recolhida esta informação, têm como enfoque as entradas de materiais, produção e saída de 

emissões, o que leva a uma abordagem limitadora, por ainda não existirem indicadores capazes de 

medir alguns dos componentes constituintes da EC, como são exemplos, a partilha, a reutilização 

e a reparação (Resolução do Conselho de Ministros, 2017). Posto isto, segundo a AEA, a 

mudança para uma economia mais circular desencadeia determinados benefícios, tanto para 

empresas e indústrias, como cidadãos, os quais consistem numa produção e consequentemente 

consumo eficiente; independência face à escassez dos recursos e volatilidade dos preços dos 

mesmos; criação de emprego e integração social; melhor gestão de resíduos; menor utilização 

energética; melhores condições ambientais. Assim, por incentivo da Comissão Europeia, e 

consequência da adoção do PAEC, entre outras medidas, foi criado um quadro de monitorização 

da EC para a UE e seus EM cujas principais áreas estão delineadas na figura 10. 

 

Figura 10 – As quatro áreas principais da Economia Circular para a União Europeia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com informação retirada do Eurostat (2020) 

 

Dentro destas, existem diversos indicadores e subindicadores, associados à ideia de 

indicadores principais e indicadores complementares, de forma a monitorizar a circularidade 

destas áreas. Ou seja, de forma a monitorizar a produção e o consumo (1) torna-se necessário ter 

em conta indicadores como a autossuficiência de matérias-primas, os contratos/aquisições 
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públicas verdes, a geração de resíduos (no qual se encontram subindicadores, como por exemplo, 

a geração de resíduos municipais per capita) e o desperdício alimentar. Em relação à gestão de 

resíduos (2) os dois principais indicadores são as taxas de reciclagem total (tendo como 

subindicadores a taxa de reciclagem de resíduos municipais e a taxa de reciclagem de todos os 

resíduos menos os minerais) e as taxas de reciclagem de fluxos de resíduos específicos (como são 

exemplos a taxa de reciclagem das embalagens de plástico, taxa de reciclagem de e-waste 

(resíduos de eletroeletrónicos) e taxa de recuperação de resíduos provenientes de construção 

e/ou demolição). De seguida, em relação às matérias-primas secundárias (3) existem também 

duas áreas de enfoque, as quais são a contribuição de materiais reciclados para a procura de 

matérias-primas e comércio de materiais recicláveis (no qual se inserem as importações de países 

não pertencentes à UE, exportações para os mesmos e trocas comerciais dentro da própria UE). 

Por último, em relação à competitividade e inovação (4), esta área tem em conta dois indicadores-

chave, que são o investimento privado, emprego e valor bruto criado nos setores da economia 

circular (considerando o investimento bruto em bens tangíveis, pessoas empregadas e valor 

criado ao fator custo) e patentes (número de patentes relacionadas com gestão de resíduos e 

reciclagem).  

Em 2020, foi divulgado um novo plano de ação pela Comissão Europeia (2020), o qual 

manteve o enfoque do plano original, que data a 2015, ou seja, nas cadeias de produção e 

consumo e na sustentabilidade associada às mesmas. No entanto, foram enfatizadas sete 

principais cadeias de valor dos produtos, sendo estas: 1. A eletrónica e TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação); 2. As baterias e veículos; 3. Embalagens; 4. Plásticos; 5. Têxteis; 6. 

Construção e Edifícios e 7. Alimentos, água e nutrientes. Alguns destes domínios já tinham sido 

considerados como prioritários no plano de ação apresentado em 2015, como por exemplo os 

plásticos e a construção, no entanto, no plano mais recente foi dado destaque a novos setores 

como o dos veículos, dos têxteis e das embalagens. Para além dessa informação, manteve-se o 

enfoque nos resíduos e a sua consequente gestão e valorização, tal como foi reforçada a 

importância de monitorizar os progressos alcançados e a necessidade de a EC ser percecionada 

enquanto um esforço a nível mundial (Comissão Europeia, 2020a). 

Para além disso, torna-se ainda relevante mencionar o Pacto Ecológico Europeu, 

promulgado em dezembro de 2019, pela Comissão Europeia. Este consiste numa “nova 

estratégia de crescimento que visa transformar a UE numa sociedade equitativa e próspera, 

dotada de uma economia moderna, eficiente na utilização dos recursos e competitiva (Comissão 

Europeia, 2019a, p.2). O Pacto enfatizou a necessidade de repensar as políticas europeias de 
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forma a alcançar um aprovisionamento energético limpo que seja transversal a toda a economia, e 

em conjunto com o novo plano de ação para a EC o objetivo é modernizar toda a economia 

europeia, de forma a atingir o potencial máximo das oportunidades associadas a uma economia 

mais circular. Aliás, um ponto de viragem nesta nova estratégia foi a iniciativa no domínio da 

sustentabilidade, com o princípio de apoiar a conceção circular de todos os produtos, associada à 

reintrodução de matérias-primas secundárias. Nesse sentido, foi dada prioridade à redução e à 

reutilização de materiais, não estando a reciclagem em primeiro plano, como anteriormente, mas 

ao invés o reduzir e o reutilizar de recursos e materiais. Assim, torna-se claro que a reciclagem 

não é suficiente enquanto estratégia para a UE (e a nível global), tendo sido delineadas novas 

estratégias nestes dois novos documentos oficiais da Comissão Europeia. 

Assim, a Comissão Europeia no período compreendido entre 2016 e 2020, já concedeu 

um financiamento público para a transição de mais de dez mil milhões de euros, relacionados 

com iniciativas com enfoque na inovação e adaptação industrial, com o objetivo de acelerar a 

transição do modelo económico (Comissão Europeia, 2019). Para além disso, denota-se um 

esforço real da UE de forma a alcançar o seu objetivo de monitorizar os seus avanços, e 

consequentemente dos seus EM. Aliás, foi nesse sentido que se associou a outras entidades 

europeias e contou com a colaboração dos seus EM, porque sendo estes parte constituinte de 

uma unidade (a UE) ao trabalharem juntos e cooperando no sentido da EC, potenciam as 

qualidades e forças inerentes a cada país, o que irá promover uma maior coerência, sendo esta 

uma melhor estratégia do que um desenvolvimento meramente individual por parte dos países 

(van Buren et al., 2016). No entanto, até à data de publicação deste relatório não existiu 

informação capaz de assegurar a mensuração de todos os componentes considerados pertinentes 

aquando procuramos monitorizar a circularidade da economia.  

 

3.3.3 Indicador de Economia Circular em Portugal 

 

 A EC ao ser percecionada como uma oportunidade para modernizar e transformar o 

modelo económico europeu, no sentido de se tornar um ator internacional competitivo de forma 

sustentável, influenciou diversos países europeus a desenvolverem estratégias e planos de ação 

para a EC de forma a marcarem a sua posição face a este tema, como foi o caso de Portugal, em 

2017.  

Segundo o plano de ação nacional, é da maior importância ser-se capaz de avaliar os 

progressos realizados nesta área, de forma a compreender se as políticas e ações nacionais estão a 
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contribuir para alcançar os objetivos traçados. No entanto, não existem até à data indicadores 

específicos para a monitorização da circularidade no contexto da economia nacional. Apesar 

disso, torna-se possível “traçar um perfil do metabolismo da economia – como evolui na 

extração, produtividade no uso, desempenho na reciclagem e emissões/efluentes”. Nessa ótica, 

Portugal foi caracterizado como tendo um metabolismo lento, por ser uma economia cumulativa 

em termos de materiais, ou seja, “extrai e importa mais matérias-primas do que exporta produto 

acabado, acumulando materiais em stock…” (Resolução do Conselho de Ministros, p. 55, 2017). 

Aliás, segundo o Instituo Nacional de Estatística (INE) (2019), “O Consumo Interno de 

Materiais aumentou 3,5% em 2018, mais 1,1 pontos percentuais que o crescimento real do PIB”4. 

Registando-se dessa forma, “(…) um decréscimo da produtividade associada à utilização de 

materiais (-1,0%)” (p.1).  

Para além do plano de ação nacional, houve outros instrumentos desenvolvidos pelo 

governo português que mereceram destaque, como a criação do Fundo Ambiental e o projeto 

Eco.nomia. O Fundo Ambiental foi criado em 2016 e teve como objetivo o de substituir outros 

instrumentos de financiamento existentes, de forma a apoiar a implementação de políticas 

ambientais com o objetivo de cumprir as metas de desenvolvimento sustentável, e alcançar 

objetivos nacionais e internacionais. Em relação ao Eco.nomia, este foi um projeto lançado pelo 

governo português com o objetivo principal de consciencializar e construir numa única 

plataforma, uma comunidade de EC, fornecendo informações no que ao tema concerne (Lorena, 

2017). 

Posto isto, e tendo em conta que ainda não existe um quadro de avaliação da 

circularidade no âmbito nacional, importa referir que existem esforços nesse sentido. Sendo que 

o plano de ação nacional ressalvou a dificuldade em mensurar o processo da EC, referindo que 

“… pode não ser exequível no atual estado de conhecimento e disponibilidade de dados, mas é, 

no entanto, importante prosseguir o seu desenvolvimento” (Resolução do Conselho de 

Ministros, 2017, p.61).  

 

 

 

 

 
4 O PIB apesar de não ter implícitas questões ambientais na geração de riqueza, é utilizado neste relatório por ser a 
alternativa mais viável e por permitir fazer recomendações 
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3.3.4 Indicador de Economia Circular em três casos modelo 

 
Apesar deste trabalho se aplicar maioritariamente a Portugal, achou-se pertinente analisar 

alguns casos particulares existentes a nível internacional, que podem trazer uma mais valia para a 

análise realizada.  

 

3.3.4.1 Indicador de Economia Circular nos Países Baixos  

 

Segundo Savini (2019), o contexto nacional dos Países Baixos surge como um estudo de 

caso ideal de forma a compreender os impactos institucionais e políticos da implementação de 

medidas mais circulares. Este é um país que adotou políticas referentes à EC em diversos níveis, 

combinando metas ambientais com uma estratégia de crescimento nacional sustentável, 

encontrando-se, por isso, na vanguarda a nível europeu no que diz respeito a este tema. Tomou 

decisões a nível de políticas públicas determinantes nos últimos anos, para apoiar de forma ativa 

práticas que levam à EC, e nesse sentido, o governo desenvolveu em colaboração com outras 

entidades um programa nacional, com a finalidade de promover práticas de EC, inclusive para 

comunicar e incentivar o apoio de mudanças desta natureza a start-ups nacionais, tendo havido 

um investimento em relação à pesquisa científica relativa a novos modelos de negócio (van Buren 

et al., 2016).  

Neste sentido, a partir de 2014, o governo começou a promulgar diversos documentos 

oficiais com o objetivo de implementar inúmeras intervenções, projetos e iniciativas para os 

próximos anos no que à EC respeitava. Foi nesse mesmo ano que foi desenvolvido o programa 

From Waste to Resource (De Desperdício a Recurso), o qual marcou uma mudança no 

panorama nacional da gestão de resíduos, sendo o desperdício gerado encarado como um recurso 

para a economia, ou seja, uma oportunidade. Este programa foi desenvolvido pelo Ministério das 

Infraestruturas e Ambiente e agregou três setores políticos estratégicos: a procura cada vez mais 

urgente por serem autossuficientes em relação aos recursos necessários e a efetiva disposição de 

resíduos; a transição do uso de recursos energéticos fósseis e um crescimento socioeconómico, 

que tivesse como pilares a produção e o consumo sustentável. Aliás, o contexto dos Países 

Baixos representa um caso de aplicação da EC, em que o conceito se tornou cada vez mais 

difundido através de novas políticas e documentos oficiais, enquanto se estabeleceram acordos e 

estudos referentes ao tema em colaboração com diferentes setores, sendo a EC considerada uma 

abordagem viável para alcançar o DS a longo-prazo a nível nacional (PBL, 2018). 
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Em 2016, o governo dos Países Baixos apresentou o programa A Circular Economy in 

the Netherlands by 2050, o qual descreveu a visão do governo para uma economia mais 

sustentável e com uma visão a longo prazo de como utilizar menos recursos naturais, sendo que 

produtos e serviços mais eficientes seriam desenvolvidos e os riscos para a saúde e para o 

ambiente minimizados. Considerando que este programa tornou o consumo de recursos naturais 

um dos maiores desafios do século XXI, os objetivos do governo dos Países Baixos em relação à 

EC foram claros, sendo possível resumi-los em três objetivos estratégicos (PBL, 2018):  

1. Melhor gestão e utilização dos recursos naturais ao longo da cadeia de 

valor dos mesmos, de forma a reduzir a procura desses mesmos recursos nas cadeias de 

produção; 

2.  No caso de haver necessidade de recursos naturais virgens, recorrer à 

utilização de recursos naturais renováveis, para conservar o capital natural; 

3. Desenvolver novos métodos de produção e novos designs, incentivar os 

consumidores a novas formas de consumo e implementar novas formas de planeamento.  

 

Tendo isto em conta, foram definidas cinco áreas prioritárias, sendo elas a biomassa e 

alimentação, a construção civil, bens de consumo, o plástico e a indústria da manufatura, as quais 

foram de encontro aos temas prioritários assinalados no PAEC europeu. Relacionadas com estas 

áreas foram desenvolvidas iniciativas como o ajustar de regulação referente a embalagens e 

responsabilização do produtor, promoção de plataformas associadas à recuperação de materiais 

antes da reciclagem (através do design e desenvolvimento de produtos, por exemplo) e a 

educação das crianças desde a escola primária sobre a importância dos resíduos (PBL, 2018; 

Savini, 2019).  

Este plano também fez referência à importância de mensurar o progresso em relação à 

EC. Sendo este um processo que envolve diversas etapas, e existem diferenças estruturais de país 

para país, logo, não seria possível simplesmente adotar o modelo de monitorização, por exemplo, 

chinês num país europeu, pois os próprios objetivos divergem tendo em conta o contexto local 

(Potting et al., 2017).  

Neste sentido, o governo dos Países Baixos contratou o PBL Netherlands 

Environmental Assessment Agency (Agência de Avaliação Ambiental da Holanda), o Statistics 

Netherlands (Instituto de Estatística da Holanda) e o National Institute for Public Health and the 

Environment (Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente) para estes desenvolverem 

um sistema de monitorização nacional e realizarem uma avaliação a ser considerada o ponto de 
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partida. De mencionar que para além destes, outros organismos nacionais foram convidados a 

contribuir para o projeto, com enfoque em áreas específicas. Assim, o desenvolvimento deste 

sistema de monitorização começou com a análise do que seria necessário para medir o progresso 

feito até ao momento em relação a uma economia mais circular e o que já era possível medir em 

termos de dados e indicadores disponíveis. O objetivo final deste sistema seria o de monitorizar 

os esforços feitos pelos órgãos governamentais e outros parceiros em relação à EC e demonstrar 

os efeitos desses mesmos esforços, avaliando os fatores de sucesso e aqueles que seriam de 

melhorar no processo de transição. Assim, apesar de haver elementos que ainda não eram 

passíveis de medir, sendo necessário o seu desenvolvimento adicional, os avanços a nível de 

monitorização tiveram a capacidade de ajudar ao processo de entender o progresso alcançado até 

ao momento e o que era necessário melhorar, permitindo a realização de alterações e 

reajustamentos. Neste sentido, para determinar se a transição para a EC estava a progredir 

conforme o planeado, o governo considerou fundamental começar por definir o ponto de partida 

e então monitorizar o progresso realizado, e foi por este motivo que se definiu o programa em 

análise. Assim, este programa de monitorização teve por base indicadores físicos, económicos e 

sociais relevantes e amplamente aceites, os quais tinham como enfoque o progresso das ações 

estabelecidas, o desenvolvimento dos fluxos de recursos para dentro e a partir dos Países Baixos 

e dinâmicas de transição (ponto de partida na transição, o papel dos indivíduos e organizações 

nessa mesma transição e como cooperar em relação à cadeia de produtos de cada setor). Foi, 

portanto, definido um conjunto de indicadores gerais, mas posteriormente considerou-se 

pertinente selecionar indicadores complementares, referentes a especificações de produtos ou 

referentes a temas prioritários, sendo que esta escolha foi feita tendo em conta as metas definidas 

em relação ao objetivo de transição e os seus temas prioritários (PBL, 2018). 

No entanto, tal como nos outros países, colocam-se diversas barreiras à implementação 

da EC. Um problema transversal a todas as realidades nacionais é que o panorama legal e 

financeiro atual foi definido pela visão económica linear. E assim, num espetro económico, as 

empresas de forma a terem um incentivo para a transição precisam de um estímulo económico, 

ou seja, uma perceção de que a EC lhes trará rentabilidade a longo prazo. As empresas que se 

adaptem aos princípios de EC terão de fazer alterações estruturais no seu processo de tomada de 

decisão e adotar práticas de novos modelos de negócio. No entanto, também a nível social 

existem dificuldades, sendo que conquistar a adesão dos princípios de EC pelos cidadãos é uma 

condição indispensável para uma adoção dos conceitos da EC, e na sua maioria tanto as pessoas, 

consumidores, como produtores e as próprias empresas de logística não têm um sentimento de 
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urgência face a este tema, logo torna-se difícil o desencadear de uma mudança em larga escala na 

direção de práticas mais circulares. Outro constrangimento é o facto de a conceção de 

propriedade estar fortemente enraizada na sociedade, onde o consumo de materiais revela o 

nosso status, fazendo parte de quem a pessoa é enquanto indivíduo. Por último é importante 

perceber que a mudança só pode ser alcançada quando diversos aspetos específicos para vários 

grupos relevantes de indivíduos forem levados em consideração e uma combinação de medidas 

seja testada e avaliada. Aliás, neste sentido a European Environmental Agency (2016), alertou que 

a maneira como os benefícios e riscos socioeconómicos são distribuídos e consequentemente 

percecionados pelas partes interessadas é crucial no processo de transição para uma EC na 

Europa. Numa perspetiva política, muitas vezes são usadas projeções e racionalizações para 

definir como influenciar comportamentos, no entanto, sem a análise adequada da perspetiva do 

consumidor final. Assim, as barreiras devem ser compreendidas e ultrapassadas, de forma a criar 

uma mudança de comportamentos social de todas as partes. E é nesse sentido que os Países 

Baixos têm vindo a desenvolver iniciativas para esta mudança do sistema (van Buren et al., 2016). 

Posto isto, os Países Baixos são considerados relativamente eficientes quando 

comparados com outros países europeus, capazes de canalizar os seus resíduos para novas 

utilizações, tendo uma taxa de reciclagem alta. No entanto, é necessário considerar que o 

processo de reciclagem apenas, e particularmente reciclagem de baixa qualidade, está intimamente 

relacionado com um modelo económico linear. E assim, a economia deste país encontra-se num 

ponto intermédio entre um sistema económico linear e um circular, sendo necessário incluir 

soluções de reciclagem de melhor qualidade e aumentar os valores de reutilização dos produtos, 

diminuindo o consumo de recursos naturais a nível interno, isto porque o objetivo último de 

qualquer processo de EC é o de consumir menos recursos naturais e menos matérias-primas 

virgens ao longo das cadeias de produção (Potting et al., 2017).  

Para além disso, mesmo já existindo diversos indicadores disponíveis capazes de 

monitorizar os efeitos do uso de recursos, pressão ambiental e desenvolvimento socioeconómico, 

estes necessitam de ser melhorados de forma a monitorizar a transição circular, devido às 

barreiras e desafios supramencionados. Ora, a maioria dos trabalhos desenvolvidos nesta área 

foram no sentido de criação de indicadores de resíduos, de forma a quantificar a produção de 

resíduos, tratamento dos mesmos e reciclagem. No entanto, a nível de indicadores de dinâmicas 

de transição, estes ou precisam de ser adaptados ao contexto da EC, ou estão a ser desenvolvidos 

ou ainda não existem dados suficientes para a sua quantificação(PBL, 2018).  
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3.3.4.2 Indicador de Economia Circular na China  

 
 

A EC tem vindo a representar uma crescente importância por parte dos atores políticos 

na China desde o final da década de 1990, sendo considerada um mecanismo capaz de 

contrabalançar o forte desenvolvimento económico do país e consequente posição dominante no 

comércio internacional, a qual resultou em diversas consequências e custos a nível ambiental e 

social (Pintér, 2006). Aliás, segundo Geng et al., (2012), a consciência do governo chinês face à 

EC adveio da crescente atenção que grupos de interesse mostraram em relação a aumentar a 

eficiência no uso de recursos e em minimizar os impactes negativos que a atividade económica 

do país tem no ecossistema.  

Assim, o conceito de EC na China tem vindo a desenvolver-se ao longo dos anos e o 

governo chinês já instituiu diversas medidas, programas e políticas nesse contexto. Foi em 2002, 

que o China’s National People’s Congress (Congresso do Povo Nacional da China) aprovou a 

legislação que determinava novos processos de produção mais limpa, através da “Lei da 

Produção Mais Limpa”, a qual entrou em vigor em 2003, e foi o primeiro passo em direção ao 

objetivo de uma economia mais circular ( Li, Bao, Xiu, Zhang, & Xu, 2010; Geng et al., 2012). 

Para além disso, o governo chinês reconheceu a importância estratégica da utilização de 

indicadores, e daí resultaram várias iniciativas com enfoque na mensuração (Pintér, 2006). Aliás, a 

China foi o primeiro país a divulgar indicadores de EC com enfoque no panorama nacional, de 

forma a percecionar o desempenho face à implementação de medidas circulares no país. O 

objetivo seria, através de tais indicadores, que os resultados ajudassem no processo de decisão de 

diversas medidas e auxiliassem a alcançar as metas definidas. Nesse sentido, o Development 

Center of the State Council (Centro de Desenvolvimento do Conselho Estatal) construiu um 

indicador para avaliar o desenvolvimento da EC nas cidades. Este processo envolveu o esforço 

de diversos especialistas e agências do governo nacional, os quais utilizaram informação que 

reuniram conforme outros exemplos nacionais e supranacionais já existentes, seguindo a política 

dos 3R’s ( Li et al., 2010; Geng et al., 2012).  

Assim, por meio da National Development and Reform Commission (Comissão 

Nacional do Desenvolvimento e Reforma - CNDR), entidade responsável pelo desenvolvimento 

da EC na China, o país divulgou, no ano de 2007, os seus indicadores de EC. O Departamento 

dos Recursos e Ambiente desta agência, é o responsável pela elaboração de políticas nacionais no 

âmbito da circularidade, por estabelecer indicadores nacionais e realizar a comunicação e 

coordenação de assuntos afetos à EC com outras entidades. A análise de fluxo de materiais 



41 

 

(AFM) foi o método selecionado para desenvolver este conjunto de indicadores, para além de 

outras ferramentas complementares (e.g. indicadores refentes às emissões de carbono não 

integram o sistema de indicadores principal, mas são integrados de forma a alcançar uma análise 

mais completa no seu todo)(Geng et al., 2012).  

Assim, a nível nacional, na China, a EC apresenta-se como um modelo económico 

alternativo, cujo principal objetivo é o de criar uma sociedade orientada para a reciclagem. Sendo 

a China um país que tem feito inúmeros esforços neste sentido, com o objetivo de promover a 

conservação energética e a reciclagem de recursos nas indústrias que consomem mais energia (e.g. 

indústria siderúrgica e a indústria de materiais de construção). A EC torna-se numa estratégia de 

desenvolvimento sustentável, com o objetivo de ser mais eficiente no que diz respeito ao uso de 

materiais e energia (Li et al., 2010; Su et al., 2013).  

O governo chinês para além da CNDR, assegura a implementação de uma economia 

mais circular através do Ministry of Environmental Protection (Ministério da Proteção do 

Ambiente - MPA). O MPA é responsável pelo National Pilot Eco-Industrial Park Program 

(Programa Piloto Nacional de Parques Eco Industriais - PPNPE), enquanto a primeira 

organização ficou responsável pelo National Pilot Circular Economy Program (Programa Piloto 

Nacional para a Economia Circular - PPNEC), cooperando com o MPA e outros ministérios (Su 

et al., 2013).  

De referir que são dois sistemas de indicadores bastante distintos, por um lado o 

sistema de indicadores da CNDR subdivide-se em quatro dimensões-chave: taxa de output 

(saída) de recursos, taxa de consumo de recursos, utilização integrada de recursos e taxa de 

redução do desperdício de resíduos. A taxa de output de recursos, refere-se ao montante de valor 

de produção em parques eco industriais, gerado a partir de uma unidade de material, terra, 

energia e consumo de água (quanto maior o valor, maior a eficiência). Na segunda dimensão, a 

taxa de consumo de recursos, o objetivo é o de medir a intensidade de utilização de energia e 

água em parques eco industriais (valores baixos significam menos água, materiais e energia 

consumidos). De seguida, a taxa de utilização integrada de recursos foi desenvolvida para avaliar 

a taxa de reutilização da água industrial e a taxa de reciclagem dos resíduos industriais (valores 

mais altos representam um aumento na reciclagem de materiais). Por fim, a última dimensão 

avalia a redução da deposição de resíduos industriais (valores baixos significam um desempenho 

mais eficaz). Torna-se claro que estes indicadores têm por base a política dos 3R’s, de forma a 

monitorizar o desempenho nacional em relação ao uso de recursos e energia, e assim, 

conseguirem reduzir, reutilizar e reciclar resíduos industriais.  



42 

 

Por outro lado, a estrutura de indicadores do MPA apesar de ter também quatro 

dimensões, tem um enfoque diferente. As dimensões deste sistema de indicadores referem-se à 

redução de utilização e reciclagem de materiais, desenvolvimento económico, controlo da 

poluição e perspetivas de administração e gestão, ou seja, aborda dinâmicas económicas, 

ambientais e sociais. Para além disso, apesar desta estrutura de indicadores se focar também na 

política dos 3R’s, não se limita unicamente a estes, tendo uma abordagem mais abrangente a 

outros setores como o de desenvolvimento económico e perspetivas de administração e gestão. 

Desta forma, enquanto um conjunto de indicadores é usado a um nível macro, fornecendo uma 

linha de orientação para futuros desenvolvimentos referentes à EC, por outro lado, o outro 

conjunto de indicadores é utilizado de forma a avaliar o desenvolvimento circular a um nível 

meso (eco parques industriais) (Su et al., 2013; Geng et al., 2012).  

De mencionar que segundo Preston (2012), uma maneira de percecionar o progresso da 

EC é o uso de metas de “intensidade de recursos”: o total de fluxos de recursos e o total de 

inputs e resíduos (ajustando-se às importações e exportações) dividido pelo Produto Interno 

Bruto (PIB) - método que a China adotou. A ligação com o PIB reconhece que dependendo do 

estado de desenvolvimento dos países, estes enfrentam diferentes desafios à medida que se 

industrializam. No entanto, importa considerar a existência de diversas outras questões aquando 

o desenvolvimento de indicadores de EC a nível nacional.  

Assim, apesar da pertinência dos indicadores apresentados, autores como Geng et al. 

(2012), têm sugerido a adição de indicadores de desenvolvimento económico e sociais, para além 

dos indicadores que avaliam os 3R’s e aspetos ambientais, de forma a criar um sistema de 

avaliação sistémico. Aliás, segundo Su et al. (2013), práticas desenvolvidas na Alemanha e Japão 

demonstraram que a participação pública é indispensável para o desenvolvimento da EC, logo 

tornar-se-ia pertinente a mensuração da mesma.  

Outra crítica é, segundo Geng et al., (2012), que apesar do sistema de indicadores chinês 

ter representado um grande avanço em relação à monitorização da EC e resultar em diversos 

benefícios, ainda existem desafios que requerem atenção, os quais consistem em falta de 

indicadores sociais, indicadores de simbioses industriais, indicadores para o setor empresarial, 

falta de indicadores absolutos de redução de energia e materiais, falta de indicadores orientados 

para a prevenção, havendo uma falta de critérios mensuráveis e barreiras à implementação. Como 

supramencionado, em ambos os sistemas nacionais chineses não existem indicadores diretamente 

ligados ao âmbito social, sendo necessária a incorporação destes para retratar aspetos socais da 

EC, como o grau de consciencialização da população e a participação púbica. Em relação aos 
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indicadores de simbioses industriais, as quais são definidas como meios que encorajam “… 

indústrias tradicionalmente separadas a adotar uma abordagem coletiva, criando vantagem 

competitiva através da incorporação da troca física de materiais, energia, água e subprodutos nos 

seus processos de negócio” (p. 221), estes indicadores fazem falta, de forma a avaliar o nível de 

troca de materiais a nível de parques industriais (nível meso). Em relação ao setor empresarial, as 

empresas desempenham um papel fundamental na promoção de práticas mais circulares, logo 

deviam existir indicadores capazes de medir esta dinâmica (nível micro). Em relação aos 

indicadores absolutos, estes são essenciais de forma a representarem dados completos em relação 

às atividades em análise e resultados. Por último, todos os indicadores de EC na China têm como 

enfoque a reutilização e a reciclagem, o que torna o sistema de indicadores limitado. Deveria 

haver a inclusão de indicadores baseados na redução, de forma a prevenir a necessidade de 

reciclagem, priorizando o design dos produtos e a tecnologia envolvida na produção dos 

materiais. No entanto, é de referir que ao incluir indicadores de redução, os indicadores de 

reutilização e reciclagem poderiam apresentar piores resultados, tornando-se por isso indesejáveis 

(Geng et al., 2012). 

 

3.3.4.3 Indicador de Economia Circular no Japão  

 
 

No caso do Japão, este apresenta-se como um exemplo de país que adotou a 

metodologia de AFM, escolhendo a estratégia de uma sound material-cycle society (Sociedade de 

Ciclos de Materiais Sólidos - SCMS) com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável 

e uma economia nacional mais circular 

Neste sentido, em 2000, promulgou a Lei Fundamental para o Estabelecimento de uma 

SCMS, a qual exige que o governo elabore planos (de ação), os quais definem objetivos 

quantitativos para três indicadores: produtividade dos recursos, taxa de circularidade e quantidade 

de descarte final. A principal motivação para esta mudança de mentalidade japonesa foi o facto 

de esta ser uma das maiores economias mundiais e em simultâneo apresentar um espaço limitado 

a nível geográfico, o que tem gerado problemas aquando a gestão de locais para descarte final dos 

resíduos. Assim, o país implementou políticas direcionadas aos 3R’s nos últimos anos, as quais 

tiveram por base uma AFM, sendo que, as prioridades de ação nacional seguiram a seguinte 

ordem: redução, reutilização e reciclagem de materiais, recuperação de calor e descarte 

responsável. Por conseguinte, esta lei exigiu que o governo japonês formulasse um Plano 

Fundamental com o enfoque em estabelecer e alcançar os ditos objetivos, e uma das 
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características destes planos foi o de estabelecerem metas quantitativas para três indicadores com 

base na AFM (Takiguchi & Takemoto, 2008). 

Em relação aos indicadores usados no Japão, a produtividade de recursos é o indicador 

input, o qual representa a eficácia com que os recursos materiais são usados para gerar PIB, 

sendo que quanto mais alto o seu valor, mais eficazmente os recursos naturais estão a ser 

utilizados a nível interno. O segundo indicador, a taxa de circularidade representa a percentagem 

do montante de circularidade total dos materiais, sendo que quanto maior a taxa, maior a 

circularidade no uso de materiais. Por último, o valor de descarte final é o indicador de output, o 

qual está diretamente relacionado com o espaço disponível para aterro, e quanto menor o seu 

valor mais eficaz é o sistema. Estes foram os primeiros indicadores selecionados por parte do 

governo, sendo que no segundo Plano Fundamental foram adicionados indicadores 

complementares, juntamente com outros indicadores para monitorizar mudanças, os quais não 

tinham como objetivo monitorizar metas quantitativas. Neste sentido foram adicionados os 

seguintes dois indicadores complementares: produtividade de recursos excluindo o input de 

recursos da terra e rocha, e a redução do dióxido de carbono na área dos resíduos. Relativamente 

aos indicadores de monitorização de mudança podem mencionar-se: produtividade dos recursos 

fósseis; taxa de recursos de biomassa enquanto input (recurso circular); exigência total de material 

incluindo fluxos ocultos; quantidade de recursos circulares resultantes de importações e 

exportações e adicionalmente o consumo interno de material e a produtividade de recursos por 

área industrial. Estas alterações foram e continuam a ser feitas anualmente, devido ao Plano 

Fundamental requerer que o Concelho Central do Ambiente do Japão reveja todos os anos o 

desempenho das medidas adotadas, de forma a colaborar com o governo no reajustar das 

mesmas conforme necessário para o sucesso da implementação do Plano (Takiguchi & 

Takemoto, 2008).  
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4.  METODOLOGIA  

 

 
O presente relatório trata de um estudo de caráter exploratório, técnica bastante 

importante na área das ciências sociais, que providencia base teórica e problemáticas para futuras 

investigações com métodos rigorosos, a qual tem como objetivo o esclarecimento e a delimitação 

dos problemas ou fenómenos em análise (Mo, 1978; Yin, 2005; cit. por Craveiro, 2006). A 

metodologia adotada foi essencialmente qualitativa. Segundo Baxter, Susan Jack, & Jack (2008) a 

metodologia qualitativa fornece ferramentas para os investigadores estudarem fenómenos 

complexos, tendo em conta o contexto em análise. Para além disso, este método enfatiza palavras 

ao invés da quantificação aquando a recolha e análise de dados (Bryman, 2012). Neste sentido, 

segundo Craveiro (2006), ao utilizar uma metodologia qualitativa o objetivo foi o de interpretar e 

não mensurar, de forma a compreender a realidade tal como ela é. Assim, os métodos 

qualitativos procuram privilegiar a compreensão e interpretação dos problemas, ao invés de 

determinar as causas de determinados factos ou fenómenos.  

Neste trabalho realizou-se uma análise crítica da literatura existente relacionada com a 

questão de partida proposta, através de dados secundários, o que consiste na análise de dados 

previamente recolhidos por outros autores, cujo propósito para este trabalho não foi previsto 

pelos autores originais ( Bryman, 2012). Estes apresentam-se como uma alternativa à recolha de 

dados primários, e consistem em dados que foram originalmente gerados para uma finalidade, 

mas são reutilizados para uma outra pergunta de investigação. Ou seja, os dados secundários são 

dados resultantes duma investigação anterior, daí ser importante avaliar a qualidade dos dados 

originais aquando a sua utilização enquanto dados secundários  (Hox & Boeije, 2004; Vartanian, 

2011). 

Com a finalidade de identificar e sugerir um conjunto de indicadores de EC para 

Portugal, de forma a construir uma ferramenta de monitorização, foi conduzida uma investigação 

com levantamento de critérios que foram desenvolvidos em outras regiões ou propostos no 

âmbito de mensuração das práticas de circularidade, as quais podem ser úteis na construção de 

um instrumento no contexto nacional. Após essa identificação, foi realizada a análise dos critérios 

constantes nos diferentes indicadores destacados e feita uma comparação entre os exemplos 

mencionados. Por fim, foi analisado o contexto português e enumerado um conjunto de variáveis 

contextualizadas para a realidade nacional, como sugestão de indicadores a serem aplicados para 

medir e monitorizar a EC, no conjunto de ações circulares em território português.  
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4.1 Métodos de avaliação disponíveis 

 

Nas últimas décadas, foram desenvolvidas várias ferramentas analíticas para descrever a 

base material e energética da EC e as interações dentro da economia (Pintér, 2006). No entanto, 

segundo Preston (2012) monitorizar o desempenho da EC irá envolver um mapeamento mais 

rigoroso do fluxo de recursos no sistema económico, aquando comparado com o mapeamento 

que tem vindo a ser feito em relação ao modelo económico linear. 

Neste sentido, Kalmykova, Sadagopan, & Rosado (2018), observaram que enquanto 

aspetos como recuperação, reciclagem, consumo e uso são destacados nas ferramentas de 

monitorização existentes, outros como remanufactura e distribuição raramente são mencionados, 

sendo que o âmbito de implementação da EC no contexto atual considera produtos, materiais e 

setores. Assim, existem duas orientações predominantes no que à implementação da EC 

concerne, por um lado uma implementação sistemática ao longo de toda a economia (e.g. nível 

local, regional e nacional), e por outro, a implementação de práticas de EC com enfoque num 

setor, produto, material ou substância.  

Genovese et al. (2017) consideraram tornar-se necessário integrar princípios da EC nas 

estratégias de gestão das cadeias de valor sustentáveis, transformando as mesmas de forma 

sistémica, para dar resposta aos limites ambientais. Além dos potenciais problemas ambientais 

relacionados com a utilização de recursos, a oferta de recursos é um problema económico por si 

só, o que implica a dimensão social do desenvolvimento sustentável, nomeadamente, a equidade 

do uso de recursos ao longo do tempo e espaço. Assim, mais uma vez, o uso eficiente dos 

recursos é uma importante componente da sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, social 

e económica (Moriguchi, 2007).  

Segundo Kalmykova et al. (2018), a monitorização do progresso e dos resultados da 

implementação de práticas de EC deve ser parte integrante do processo de transição do 

paradigma económico. Dos sistemas disponíveis destaca-se a gestão dos recursos, tendo em 

conta os princípios de otimização de stocks, ecoeficiência e a prevenção da geração de resíduos, 

por exemplo. Posto isto, a monitorização dos fluxos físicos durante a implementação de uma 

economia mais circular torna-se primordial, tendo sido identificadas três abordagens principais 

capazes de monitorizar os fluxos físicos de materiais: a Análise de Emergências, a Análise de 

Entradas e Saídas e a Análise de Fluxos de Materiais (AFM). Kalmykova et al. (2018) 

consideraram a AFM o método mais desenvolvido, sendo capaz de representar os fluxos de 
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materiais e produtos, permitindo uma monitorização a nível de materiais, produtos, setores ou 

outro sistema. Este modelo permite a monitorização de ações que geram os fluxos, sendo útil no 

desenvolvimento de políticas e na escolha de atores. Outro benefício identificado foi a 

disponibilidade de dados, havendo dados disponíveis tanto a nível global como nacional, 

referentes às últimas décadas que podem ser facilmente utilizados nesta análise e na 

monitorização do consumo de recursos.  

Assim, sendo a AFM a metodologia mais abrangente, permitindo quantificar a dimensão 

económica, em conjunto com os impactes ambientais nas cadeias de valor, foi a escolhida no 

contexto deste trabalho. 

 

 

4.1.1 Análise de fluxo de materiais  

 

Ao passo que o desenvolvimento de indicadores para a EC continua a apresentar-se 

como um desafio, progressos têm sido feitos, os quais tornaram viável a integração de medidas 

de fluxos de materiais e energia no contexto de EC (Pintér, 2006).  

Segundo Haupt, Vadenbo, & Hellweg (2017), as taxas de reciclagem, um indicador do 

comportamento da circularidade de materiais, são frequentemente usadas como forma de 

monitorizar o grau de circularidade de uma economia, sendo que para estes autores, a otimização 

e o potencial de melhoria de uma sociedade podem ser quantificados através de uma AFM. Aliás, 

segundo Elia et al. (2017) vários autores adotaram ao nível macro o método de AFM ou 

indicadores que tinham por base esta metodologia com o objetivo de mensurar a adoção de 

princípios de EC a nível nacional. 

Segundo Pintér (2006), a AFM fornece uma ferramenta de diagnóstico para monitorizar 

os fluxos de materiais em unidades de medição físicas (por norma, em toneladas) ao longo de 

toda a cadeia de valor, e para além disso, é considerada uma ferramenta de diagnóstico com a 

capacidade de ser utilizada com o objetivo de compreender os impactos associados ao uso de 

materiais numa economia. Sendo os seus indicadores aplicáveis e por norma aplicados ao nível 

macro, tornam-se úteis no desenvolvimento de políticas a nível nacional (Bringezu et al., 2003). 

Posto isto, a metodologia da AFM fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de 

índices agregados ao nível de economias nacionais e/ou regiões.  

Assim, segundo Pintér (2006), existe uma terminologia comum e indicadores-chave, os 

quais foram sintetizados na figura 11.  
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Figura 11 – Indicadores-chave da Análise de Fluxo de Materiais 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria, através de informação retirada de Pintér (2006) 
 

Bringezu & Schu (2003) consideram que indicadores como o IDM e o CDM medem a 

utilização de materiais relacionado com a produção e consumo. O IDM e a NTM são utilizados 

para medir a desconexão entre o crescimento económico e o consumo de recursos, servindo de 

base para indicadores de eficiência de recursos. E os ALEM, por sua vez, medem o crescimento 

físico de uma economia, permitindo medir o balanço dos fluxos de entradas e saídas que pode ser 

considerado como uma condição para alcançar um sistema sustentável.  

Posto isto, a AFM aplicada a toda a economia fornece uma estrutura capaz de 

monitorizar e descrever o metabolismo industrial de uma economia nacional duma forma 

consistente, ou seja, no volume, estrutura e composição do material produzido, bem como dos 

stocks dentro de uma economia. O seu princípio subjacente é o de contabilizar todos os fluxos 

de materiais, sendo que os inputs ou entradas de materiais correspondem à extração ou à 

movimentação propositada de materiais provenientes da natureza pelos humanos ou meios de 

controlo humanos, enquanto que os fluxos de saída ou output correspondem aos fluxos de 

materiais que são libertados para o ambiente pelo sistema económico. A quantidade de fluxos de 

recursos que entram numa economia determina a quantidade de saídas para o ambiente, 

incluindo os resíduos e emissões (Bringezu & Schu, 2003).  

Importa identificar dois sistemas de indicadores que derivam da AFM e que são 

amplamente utilizados: os sistemas de indicadores de fluxos de materiais da UE e o do Japão. A 
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nível da UE, as contas de fluxos de materiais são calculadas de forma regular para todos os seus 

EM. Aliás, o Eurostat já publicou um guia detalhado sobre a AFM e também uma análise 

retrospetiva dos indicadores-chave de uso de materiais e neste sentido, os relatórios da AEA 

também já incluem uma análise das principais tendências de fluxos de materiais e uma avaliação e 

ligação a políticas. Assim, o Eurostat, no contexto da UE, é a entidade responsável, e por isso 

publicou o trabalho Economy-wide Material Flow Accounts and Derived Indicators – A 

methodological guide, um sistema que contem três categorias: indicadores de inputs, indicadores 

de consumo e indicadores de output e balanço (Pintér, 2006 Geng et al., 2012). Assim, através do 

Eurostat são recolhidos dados sobre o uso de materiais, resíduos e reciclagem nos países da UE, 

e através de académicos e do Joint Research Center da Comissão Europeia esses mesmos dados 

são analisados para produzir uma AFM e diagramas de Sankey que fornecem uma perspetiva 

visual da economia europeia no que concerne aos materiais (European Environmental Agency, 

2019a). 

Por outro lado, no contexto japonês os indicadores de fluxo de materiais foram aceites 

como demonstrativos da transição de uma sociedade de produção, consumo e descarte em massa 

para uma sociedade mais sustentável  (Moriguchi, 2007).  

Moriguchi (2007) fez uma análise do modelo de AFM, fazendo referência à política 

nacional japonesa. Segundo este autor, indicadores tendo por base a análise de fluxo de materiais 

(e.g. input direto de materiais) são úteis para demonstrar o tamanho absoluto de uma economia e 

para reforçar a necessidade de reduzir o consumo de recursos naturais e reduzir a produção de 

resíduos, sendo que a AFM pode ser útil na identificação de perdas de materiais, consumo de 

recursos e uso de materiais recicláveis (Elia et al., 2017). Para além disso, segundo Geng et al. 

(2012) os vários indicadores advindos da AFM, permitem a quantificação da ligação entre 

problemas ambientais e atividades humanas, servindo como uma ferramenta de diagnóstico 

relacionado com problemas ambientais e apoio a decisões adequadas de gestão, para além de 

ajudar a monitorizar a eficácia dessas mesmas decisões. 

Porém, a AFM tem limitações, como por exemplo, ao usar o peso dos materiais sem 

considerar a qualidade dos mesmos esconde potenciais diferenças em termos de impacte 

ambiental e de responsabilidade a nível de saúde humana. O impacto e a própria relevância dos 

fluxos de materiais também dependem do tipo de ecossistema que se encontra em análise e o seu 

consequente impacto no mesmo. No entanto, conseguir determinar os fluxos de materiais de 

acordo com a qualidade do material e a sensibilidade do ecossistema ou sistema humano afetado 

não é algo fácil e claro de se fazer, sendo preciso tomar em consideração o contexto em que 
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estão inseridos. Para além do supramencionado, a aplicação deste tipo de análise necessita da 

disponibilidade de dados adequados e de confiança (Geng et al., 2012; Pintér, 2006), havendo 

assim limitações neste processo. Segundo Baxter, Aurisicchio, & Childs (2017), outra das 

barreiras a esta metodologia correlaciona-se com a contaminação, a qual representa um problema 

significativo para a EC, associado aos fluxos de materiais e à capacidade de os manter não 

contaminados. Neste sentido, os autores referiram três tipos de contaminações possíveis: a 

contaminação técnica, a sistémica e a associada a interações. A técnica corresponde a impurezas 

já existentes nos objetos ou transferidas através do contacto com uma fonte contaminada, o qual 

resulta num material impróprio para uso ou consumo. A contaminação sistémica, que tem como 

preocupação central as impurezas dos fluxos de materiais dentro de um sistema. E por último, a 

interação contaminada, a qual implica impurezas no valor percecionado do produto ou objeto 

devido ao seu uso antecedente.  

Assim, o facto de a AFM ser alargada a toda a economia permite fornecer uma 

abordagem abrangente e consistente da quantidade e composição do metabolismo das 

economias. Sendo que o nível de detalhe depende das categorias selecionadas, ou seja, da 

classificação e agregação das entradas e saídas (Bringezu & Schu, 2003). No entanto, segundo 

Geng et al., (2012), de forma a ter uma análise mais detalhada da produção e consumo de 

materiais nos níveis meso e micro, são necessárias outras ferramentas e indicadores, como são 

exemplos a análise de fluxo de sustâncias, análise da cadeia de valor e análise do ciclo de vida.  A 

esta última vai ser dado especial ênfase neste trabalho. 

 

4.1.2 Análise do ciclo de vida 

  

Segundo a ISO (2006), o ciclo de vida (CV) consiste num sistema de fases dos produtos, 

o qual está interligado e funciona de forma ininterrupta, desde a aquisição ou geração a partir de 

recursos naturais até ao seu descarte final. Neste sentido, a ACV é uma compilação e avaliação de 

todas as entradas (inputs), saídas (outputs) e o potencial de impactes ambientais do sistema de 

um produto durante o seu ciclo de vida. Esta é uma das várias técnicas disponíveis de gestão 

ambiental, no entanto, poderá não ser a mais adequada para todas as situações, por não se dedicar 

a aspetos económicos ou sociais de um produto. No entanto, poderá ser uma ajuda em inúmeras 

situações, como é percetível pela figura 12.  
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Figura 12 – Situações em que se torna pertinente utilizar a Análise de Ciclo de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com informação retirada da ISO (2006) 

 

Esta abordagem considera os aspetos ambientais e possíveis impactes ao longo do ciclo 

de vida de um produto, desde a aquisição da matéria-prima necessária para a sua manufatura, a 

sua utilização, tratamento depois de fim de vida, reciclagem e o descarte final. Posto isto, como 

representado na figura 13, existem quatro fases aquando a realização de uma ACV:  

1. Definição do âmbito e objetivos – os quais dependem do tema em análise 

e do efeito pretendido; 

2. Análise do Inventário do Ciclo de Vida (AI-CV), que constitui um 

inventário ou quantificação de dados referentes às entradas e saídas (inputs e outputs) 

tendo em conta o sistema a ser analisado. Ou seja, está relacionado com a recolha de 

dados necessários para atingir os objetivos definidos na fase anterior; 

3. Avaliação do impacto – corresponde à fase de Avaliação de Impacto do 

Ciclo de Vida (AIMP-CV), cujo objetivo é o de fornecer informações adicionais para 

ajudar a avaliar os resultados da fase anterior, a fim de compreender a significância e 

magnitude das potenciais intervenções do homem no processo de produção; 

4. Interpretação – na qual os resultados da AICV ou da AIMPCV, ou 

ambos, são resumidos e discutidos de forma a gerar conclusões e recomendações para 

futuras tomadas de decisão, tendo por base o âmbito e os objetivos da ACV. 
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Figura 13 – Fases da Análise do Ciclo de Vida 

Fonte: ISO 14040 (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto isto, uma ACV deve seguir uma perspetiva de ciclo de vida, tendo um enfoque 

ambiental (tratando dos aspetos e impactes ambientais de um sistema de produtos), uma 

abordagem relativa, a qual é estruturada em torno de uma unidade funcional, a qual define o que 

está a ser estudado (estando todas as análises consequentes relacionadas com essa unidade 

funcional), uma abordagem interativa (porque as diferentes fases estão correlacionadas com os 

resultados das fases anteriores), transparência (de forma a assegurar uma interpretação adequada 

dos resultados), ser abrangente (de forma a considerar todos os atributos e aspetos do ambiente, 

saúde humana e recursos) e dar prioridade a uma abordagem científica (só em último caso as 

decisões serão baseadas em juízos de valor). De referir que não existe um método único para 

desenvolver uma ACV, logo as organizações têm flexibilidade para implementar uma ACV 

conforme o estabelecido na ISO 14040 (2006), tendo em conta a aplicação e requisitos que a 

organização define como objetivos. No entanto, apesar de não haver um método único a aplicar, 

aquando a realização de uma ACV os requisitos da ISO 14044 devem ser aplicados, de forma a 

cumprir as fases apresentadas (ISO, 2006). 

No que ao relatório final diz respeito, este deverá abordar as diferentes fases do estudo 

em consideração, com o objetivo de apresentar os principais resultados e conclusões da ACV de 
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forma adequada ao seu público-alvo, demonstrando os dados e métodos utilizados, para além das 

suas limitações. Ainda, a revisão crítica consiste num processo de verificação se a ACV 

correspondeu aos requisitos da metodologia, dados, interpretação e relatório e se foi consistente 

com os princípios.   

Genovese et al. (2017) destacaram duas técnicas de ACV, as quais podem ser utilizadas 

para examinar os impactes ambientais do sistema de produção numa cadeia de valor, sendo estas 

os process (bottom-up) models (modelos de processo (bottom-up)) e os macro-economic 

environmental (top-down) models (modelos macroeconómicos ambientais (top-dow)). Os 

modelos bottom-up, que consistem na metodologia do processo de avaliação do ciclo de vida, 

entendem-se como a metodologia tradicional da ACV, a qual está definida nos standards da ISO. 

Por outro lado, os modelos top-down, consistem na metodologia ambiental de entradas e saídas, 

uma metodologia de ACV que usa dados nacionais e/ou regionais de trocas comerciais (entradas 

e saídas) em conjunto com emissões a nível de setores para calcular os impactes ambientais. Esta 

abordagem tem a capacidade de oferecer uma perspetiva global da cadeia de valor tendo em 

conta a análise ambiental, permitindo contemplar um grande número de dados.  

Foi neste sentido que Genovese et al. (2017) sugeriram uma metodologia alternativa, um 

modelo que agrega as perspetivas bottom-up e top-down. Esta metodologia híbrida foi proposta 

como uma terceira metodologia do processo e a metodologia ambiental de entradas e saídas 

numa ferramenta consistente, baseada no princípio da ACV, de forma a integrar os benefícios 

das duas metodologias, com o objetivo de superar as suas limitações.  

Segundo Elia, Gnoni, & Tornese (2017), a metodologia de ACV é uma das mais 

completas no que concerne à avaliação ambiental, por incluir várias categorias de impacto 

relacionadas com a saúde humana, consequências no ecossistema e nos recursos. No entanto, 

importa não esquecer as suas desvantagens, sendo elas a incerteza face à disponibilidade de 

dados, o facto de ser intensiva em questões de tempo e de difícil compreensão para quem não é 

teórico. No entanto, permanece como a metodologia mais eficaz para avaliar emissões poluentes, 

devido aos diferentes indicadores disponíveis capazes de calcular os seus impactos, segundo os 

autores supramencionados. 

Posto isto, Walker et al. (2018) concluíram que as metodologias de ACV baseadas na 

abordagem de fim de vida são vantajosas aquando a quantificação dos benefícios ambientais 

resultantes das estratégias de EC e utilização eficiente de materiais, como são exemplos a 

reutilização e a remanufactura. Para além disso, consideram que aquando a aplicação de 
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indicadores relacionados com a circularidade de materiais, estes devem ter estudos de ACV como 

suporte. 

4.1.3 Análise do ciclo de vida social 

 

Murray et al. (2017) e Moreau et al. (2017) referiram a ausência da componente social no 

conceito de EC. Aliás Benoît et al. (2010) frisaram a necessidade de uma metodologia de ACV 

socioeconómica e social, identificando desafios ao seu desenvolvimento e implementação. Uma 

ACV Social (ACV-S) permite, segundo estes, a identificação das questões-chave e a avaliação das 

condições sociais durante a produção, utilização e descarte dos produtos.  

No contexto de uma sociedade global onde a transparência e a troca de informações 

têm um lugar de destaque a ACV-S poderá ser fundamental, de forma aos consumidores e 

produtores compreenderem as vantagens e as desvantagens dos modelos económicos utilizados. 

Segundo  Benoît et al. (2010) este é um processo sistemático que utiliza as informações 

disponíveis para uma recolha de dados de forma a concluir os impactos sociais (tanto positivos 

como negativos) do ciclo de vida de um ou mais produtos, desde a sua extração até ao seu 

descarte. Esta é uma ferramenta utilizada de forma a aumentar o conhecimento pré-existente, 

ajudar no processo de decisão, e a promover melhores condições sociais nos ciclos de vida dos 

produtos. É utilizada para identificar, compreender e comunicar impactos sociais, estabelecer 

estratégias e planos de ação, e fornecer informações relativamente a políticas de gestão e práticas 

comerciais. No entanto, esta estratégia não tem a capacidade de decisão se o produto deverá ou 

não ser produzido, apenas identificando e referindo a sua utilidade. Assim, a ACV-S reúne 

informações sobre aspetos de organização ao nível da gestão ao longo dos ciclos de vida dos 

produtos, com enfoque nos impactos sociais e socioeconómicos. Ou seja, o enfoque desta análise 

são as informações e dados descritivos do ciclo de vida do produto, os processos que o 

envolvem, e a relação com os stakeholders (partes interessadas), de acordo com os objetivos e 

âmbito do estudo (Benoît et al., 2010).  

 

4.1.4 Análise de fluxo de materiais e análise do ciclo de vida 

 

De forma a interligar as vantagens de ambas as metodologias existem casos em que 

foram criadas metodologias híbridas.  
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Westin et al. (2019) construíram um método de identificação de hotspots de impactes 

ambientais orientado pelo consumo de produtos, utilizando para isso informação referente ao 

consumo das cidades suecas selecionadas para o estudo, de forma a demonstrar os produtos de 

maior impacto, utilizando uma metodologia híbrida de AFM-ACV ao nível nacional e 

subnacional (urbano). Segundo estes, ao identificar os produtos com maior impacto, os 

municípios e os próprios consumidores poderão tomar decisões para reduzir o consumo deste 

tipo de produtos e assim alcançar as metas ambientais estabelecidas. E nesse sentido, este método 

foi considerado como viável para a identificação de hotspots, o qual pode ser aplicado a qualquer 

escala desde que existam dados de AFM disponíveis. Para além disso, concluiu-se que a nível 

nacional existe uma maior disponibilidade de informação aquando comparada com a 

disponibilidade de dados a nível local (e.g. o Eurostat apresenta, anualmente, dados estatísticos de 

AFM para todos os países da UE). E os dados resultantes desta análise são uma fonte de 

informação útil para decisores políticos de forma a avaliar as políticas e planos relacionados com 

o consumo. Assim, foram utilizados dados referentes aos produtos de consumo nas regiões 

selecionadas, em conjunto com informações do ciclo de vida de vários produtos, resultando na 

identificação de hotspots.  

Outro exemplo foi o apresentado por Goldstein, Birkved, Quitzau, & Hauschild (2013), 

os quais criaram uma metodologia híbrida de metabolismo urbano (MU) – um modelo de AFM - 

e ACV (MU-ACV – Metabolismo Urbano e Análise de Ciclo de Vida), cujo objetivo era 

quantificar os impactes ambientais das cidades, tendo em atenção os fluxos de entradas e saídas 

do sistema urbano. Este método foi aplicado a cinco cidades e forneceu a quantificação dos 

fluxos de materiais e energia das mesmas. Neste, foi concluído que o modelo utilizado tinha o 

potencial de fornecer informações úteis sobre os impactes ambientais urbanos, através da 

inclusão das pressões ambientais dos bens de consumo das cidades e através dum conjunto claro 

de indicadores. Assim, conseguiram identificar os encargos ambientais de uma cidade, no 

entanto, concluíram pela necessidade de incorporar informações socioeconómicas, políticas e 

ecológicas de forma a conseguir uma abordagem holística do metabolismo das cidades. 

Para além dos casos empíricos supramencionados importa referir que, segundo Pauliuk 

(2018) torna-se necessária uma monitorização dos stocks, como ponto central de uma transição 

para uma EC, porque a EC exige que os stocks em uso sejam constantes ou em declínio, pois o 

seu crescimento seria um obstáculo ao desenvolvimento de uma economia mais circular, sendo 

que iria promover a EL. Na perspetiva de Pauliuk (2018), do ponto de vista do ciclo de materiais, 

o esgotar dos recursos naturais, os stocks em uso e a vida útil dos materiais deveriam ser 
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contabilizados aquando a formação de um conjunto de indicadores de EC. Se as estratégias de 

EC continuarem sem um processo standard de monitorização existe um perigo de se criar um 

conjunto de indicadores incoerentes face aos princípios da EC, podendo as organizações escolher 

os indicadores mais favoráveis aos seus objetivos e resultados de acordo com a sua mensagem 

corporativa, sem se desenvolver de facto uma economia mais circular. Assim, as organizações 

podem usar os métodos já existentes de AFM e contabilizar os custos dos fluxos de materiais 

para contabilizar os seus custos em relação aos fluxos de materiais e utilização de recursos 

naturais, e para além disso, poderão utilizar a ACV para quantificar os impactes ambientais e do 

ciclo de vida dos seus produtos e serviços.  
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5. APLICABILIDADE EM PORTUGAL 

 

De seguida, o objetivo foi contextualizar o cenário português e ponderar a aplicabilidade 

da informação recolhida numa ferramenta capaz de monitorizar a EC a nível nacional. 

 

5.1 Contexto português 

 

Como supramencionado, no âmbito nacional não existe ainda uma ferramenta de 

monitorização da EC, no entanto, existe a intenção e a perceção de que tal será fundamental para 

o desenvolvimento bem-sucedido de uma economia mais circular em Portugal.  

Neste sentido, o plano de ação português estabeleceu um conjunto de prioridades 

nacionais, focadas em quatro áreas que foram de encontro às identificadas pelo plano europeu, o 

produto, o consumo, os resíduos e matérias-primas secundárias e o conhecimento (Figura 10), e 

quatro setores económicos, que foram a construção, a alimentação e agricultura, o turismo e o 

têxtil. Para além disso, importa mencionar que a reciclagem tem sido alvo de grande atenção, 

tendo sido criadas iniciativas e novas estratégias de forma a fechar os ciclos de materiais em 

diversos setores da economia. Assim, Portugal tem demonstrado uma melhoria contínua no seu 

desempenho no que à eco inovação diz respeito, tendo um forte apoio por parte do governo, no 

entanto, continua a apresentar dificuldades em áreas críticas, na sua maioria relacionadas com o 

setor privado (Lorena, 2017). Aliás, segundo Lorena (2017) um dos maiores desafios referentes à 

EC em Portugal é o envolvimento do setor privado. Apesar de haver alguns setores, como o da 

energia e telecomunicações, em que houve um forte investimento, em outros, como é exemplo o 

da gestão de resíduos, existe espaço para melhorias. Por outro lado, nos setores do têxtil, calçado 

e o da agricultura existem cada vez mais novos produtos e serviços com enfoque em eco 

inovação e forte empreendedorismo. No entanto, estes novos produtos e serviços precisam de 

condições favoráveis para poderem prosperar, daí a necessidade de apoio financeiro, de forma a 

poderem escalar e internacionalizarem-se. Aquele autor identificou como as maiores barreiras 

associadas à eco inovação, e consequentemente a implementação de uma economia mais circular 

em Portugal, a falta de liderança e investimento do setor privado em esforços de eco inovação em 

setores como a gestão de resíduos e serviços de água e a dependência face a instituições públicas. 

Para além disso o capital do conhecimento encontra-se na sua maioria em universidades e 
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institutos de investigação. Outro motivo está relacionado com o facto de Portugal ser um país 

rico em recursos minerais, o que não incentiva a uma eficiência de uso de recursos em setores 

como o da construção. Por último, não existe um programa específico para promover a eco 

inovação, sendo um conceito agregado ao da EC.  

Posto isto, de forma a monitorizar a circularidade da economia portuguesa, foi 

necessário recorrer à combinação de dados de diferentes fontes, porque nem todos os aspetos 

podem ser abordados pelas estatísticas oficiais, dado os recursos públicos serem limitados 

(European Environmental Agency (EEA), 2019a). Para além disso, A European Network of the 

Heads of Environment Protection Agencies (Rede Europeia dos Responsáveis pelas Agências de 

Proteção Ambiental) enfatizou a necessidade de monitorizar a implementação de medidas 

políticas, bem como os eventuais resultados dessas mesmas medidas. Assim, é necessário ter uma 

monitorização do processo e não só do resultado das políticas desenvolvidas, o qual poderá 

demorar anos ou décadas, e o processo de monitorizar a transição poderá fornecer informações 

relevantes sobre se a transição está a decorrer como planeado ou sobre a necessidade de possíveis 

mudanças para alcançar as metas desejadas (European Environmental Agency (EEA), 2019b). 

De referir que segundo Banaité (2016), a nível macro são necessários indicadores de 

sustentabilidade e de EC para avaliar, monitorizar e melhorar as várias políticas e programas 

nacionais. Os decisores políticos carecem de informações de forma a selecionarem indicadores 

específicos para alcançar o objetivo de desenvolver uma economia mais circular e sustentável. 

Segundo esta autora, dos sistemas de avaliação disponíveis os correspondentes à EC, na sua 

maioria têm como enfoque a redução da poluição e outros problemas ambientais, e por norma 

não mencionam os princípios do DS (ambientais, económicos e sociais), no entanto, ao nível 

macro os indicadores de sustentabilidade são essenciais. Seguindo essa linha, estes tipos de 

indicadores serão tidos em conta na presente proposta de monitorização aplicada ao contexto 

português. 

 

5.2 Proposta de ferramenta de monitorização da economia circular em 

Portugal 

 

 Tendo sido o enfoque deste relatório o de analisar a possibilidade de criação de 

uma ferramenta de monitorização para a EC em Portugal, no contexto da informação disponível 

no período corrente, e consequentemente a identificação de um conjunto de indicadores 
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Ação 1 - Desenhar, reparar, reutilizar: uma responsabilidade alargada ao produtor;

Ação 2 - Incentivar um mercado circular;

Ação 3 - Educar para a Economia Circular; 

Ação 4 - Alimentar sem sobrar: produção sustentável para um consumo sustentável;

Ação 5 - Nova vida aos resíduos;

Ação 6 - Regenerar recursos: água e nutrientes;

Ação 7 - Investigar e inovar para uma economia circular.

pertinentes nesse sentido, sob a forma de uma ferramenta de monitorização a nível macro, 

importa realçar que segundo o plano de ação português as ações macro a serem tomadas foram 

as identificadas na tabela 2.  

Tabela 2 – Ações macro a tomar segundo o Plano de Ação português 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Realização própria, através de informação retirada de Resolução do Conselho de 

Ministros (2017) 

 

Posto isto, segundo as metas para as quais contribuem as ações do plano nacional 

(Anexo 1), tornam-se relevantes os dez objetivos apresentados na figura 14. 

 

 

Figura 14 – Os dez objetivos do Plano de Ação Português 

 

Fonte: Elaboração própria, através de informação retirada do Plano Nacional (Resolução do 
Conselho de Ministros, 2017) 
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Estes objetivos têm como finalidade valorizar o território nacional, promover a eficiência 

no uso dos recursos e contribuir para a sustentabilidade, tendo sido identificados no Programa 

Nacional de Reformas e estabelecidos no Compromisso para o Crescimento Verde. Neste 

sentido, é percetível pelo Anexo 1, a identificação de pontos fortes e pontos a melhorar. Portugal, 

considerando a informação de base fornecida, encontra-se bem posicionado, no que respeita à 

redução da deposição de resíduos urbanos biodegradáveis em aterro (41% em 2016), melhoria da 

eficiência energética (Anexo 2), tal como da eficiência hídrica (Anexo 3) e na redução de emissões 

de CO2 (87,8 Mt CO2 eq. em 2005). No entanto, os outros indicadores ainda mostram espaço 

para melhorias de forma a alcançar as metas definidas, como por exemplo, o privilegiar a 

reabilitação urbana, cuja meta para 2020 foi definida como 17%, tendo em 2013 apresentado o 

valor de 10,3%.  

 

Importa dar especial enfâse à eficiência energética e hídrica pela sua importância no 

contexto de qualquer economia nacional. Nesse sentido, dada a falta de valores pré calculados, 

para 2018, efetuou-se um cálculo próprio, da eficiência energética usando a expressão (1). 

 

Eficiência energética = consumo de energia primária (ktep) ÷ PIB (M€)           (1). 

 

Obteve-se o valor de 120,7tep/M€ PIB para 2018 (Anexo 2). A verificar-se esta 

magnitude, face a 2013 (valor base), observa-se que a eficiência energética melhora, estando mais 

perto da meta para 2020, de 122tep/M€ PIB, o que se apresenta como um cenário positivo para 

o país.  

 

No caso da eficiência hídrica, com objetivo similar, utilizou-se a expressão (2).  

 

Eficiência hídrica = água não faturada (m3/ano) ÷ água colocada na rede m3/ano   (2). 

O valor de 2012 para 2018 melhora apenas ligeiramente, passando de 35% para 34,6%, 

em 2018 (Anexo 3). A meta para 2020 no que respeita a este último indicador era de 25%, o qual 

se apresenta como um cenário pouco provável de se verificar, nestas circunstâncias.  

Posto isto, e com o objetivo de acompanhar o processo de monitorização da EC, 

relacionado com os desenvolvimentos que foram feitos no âmbito europeu até à data da 

publicação do plano nacional, foi apresentada a tabela referente ao Anexo 4, que identificou os 

indicadores de EC, com a referência à situação passada (2005 como ano base) e a situação “atual” 
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(considerando o ano de 2016), tanto no panorama europeu como português. Ao serem 

consideradas as diversas dimensões identificadas (produtividade, materiais, energia, emissões, 

transformação dos resíduos num recurso e incentivo a investigação e inovação), foram 

destacados os indicadores de EC identificados na figura 15. 

 
Figura 15 – Indicadores de Economia Circular segundo o Plano de Ação Português 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, através de informação retirada do Plano Nacional de Portugal 
(Resolução do Conselho de Ministros, 2017) 

 

Para além disso, tendo em conta a metodologia da AFM, importa compreender os 

impactos associados ao uso de materiais no contexto nacional, de forma a potenciar o 

desenvolvimento de uma ferramenta de monitorização para Portugal. Nesse sentido, e 

considerando os indicadores-chave mencionados na Figura 11, torna-se pertinente monitorizar 

no contexto da economia portuguesa os principais indicadores de input, ou seja, o IDM e a 

NTM, o principal indicador de output, no que respeita ao OMD, os principais indicadores de 

consumo, os quais consistem no CDM e no CTM, e os indicadores de balanço, isto é, a BCF e os 

ALEM, para determinar o contexto de circularidade em Portugal.  

Em relação à ACV, por esta ser uma análise completa, composta pelas entradas, saídas e 

pelos potenciais impactes ambientais de todo o ciclo de vida interessa ter em consideração a 

mesma metodologia. Apesar de esta ser aplicada na sua maioria ao nível micro (produtos), tem 

fundamentos pertinentes que devem ser tidos em consideração na construção de uma ferramenta 

de monitorização. No entanto, como supramencionado, há ao longo da literatura a lacuna da 

monitorização da componente social no que à EC respeita. Assim, tem-se como objetivo 

incorporar indicadores capazes de colmatar essa lacuna, mensurando a vertente social, mesmo 
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que numa análise de indicadores qualitativos, na ferramenta de monitorização (e.g. 

consciencialização dos cidadãos portugueses). Por outro lado, importa não esquecer a relevância 

apontada da finitude dos recursos naturais e a contabilização dos stocks, aquando a formalização 

de um conjunto de indicadores circulares. 

Posto isto, a Tabela 3 destaca as principais temáticas a serem consideradas. São assim 

propostos conjuntos de indicadores considerados apropriados para a monitorização da situação 

portuguesa, em termos do seu grau de circularidade. Para tal, foram selecionados indicadores 

convencionados por metodologias (como a AFM) e instituições (como a UE) (Indicadores A). 

No entanto, estes foram complementados com propostas de indicadores adicionais (Indicadores 

B), considerados relevantes para a caraterização pretendida, usando propostas mais específicas. 

Algumas delas são já usadas noutros contextos, que não especificamente a caraterização da 

economia circular, tendo sido considerada relevante a sua utilização neste contexto. Outras ainda, 

construídas propositadamente no âmbito deste trabalho, constituem sugestões embrionárias, para 

colmatar lacunas que se identificaram.   

 

Tabela 3 – Proposta de ferramenta de monitorização para Portugal 

 

Indicadores  
 

Informação adicional 

A) Indicadores usualmente referidos 

A) 1 Indicadores da Análise de 
Fluxo de Materiais 

Respeitando a metodologia apresentada no capítulo 
4.1.1 

A) 2 Indicadores propostos 
pela UE 

Respeitando a metodologia da UE, no entanto, com 
consciência que existem indicadores mais pertinentes 

que outros, considerando o contexto português 

B) Indicadores especificamente proposto por este trabalho para o caso português 

 
  

 

B) 1 Indicadores de recursos 
de água e energia 

Dinâmicas identificadas no plano nacional enquanto 
metas (meta 7 e 8 – Anexo 1) 

B) 2 Intensidade carbónica da 
economia 

Tendo em consideração a política nacional por uma 
economia baixa em carbono 

B) 3 Indicadores associados à 
produção e gestão de resíduos 

Tendo em conta que reciclar não é sinónimo de 
circularidade, mas essencial a este processo 

B) 4 Investimento Público e 
Privado 

  



63 

 

B) 5 Setores da construção, 
dos transportes e dos plásticos 

Categorias implícitas nas metas do PAEC nacional 
(2017), no Pacto Ecológico Europeu, o PAEC da UE 

(2020) e a Estratégia para os Plásticos (2018) 

B) 6 Eco inovação   

B) 7 Indicadores sociais  Associados às práticas e comportamento das famílias 
portuguesas 

 

Assim, ao analisar o contexto português considerou-se pertinente a adoção de uma 

ferramenta de monitorização, ou seja, um conjunto de indicadores que fosse de encontro ao 

quadro de monitorização europeu, no entanto, não se limitando ao mesmo. Ou seja, torna-se 

necessário complementar o quadro de indicadores da UE com outros indicadores, de forma a 

responder às necessidades do panorama nacional. Considerando a informação apresentada 

referente aos indicadores de EC existentes no panorama internacional e a revisão bibliográfica 

desta temática, foi apresentada uma proposta que consagra um conjunto de indicadores capazes 

de monitorizar o contexto português, que foi devidamente desenvolvido nos capítulos seguintes.  

Para além de reforçar a necessidade de considerar tanto os aspetos positivos tal como os 

negativos ao longo de todo o processo e monitorizar o progresso das ações, de forma a ter 

informação sobre o estado atual, e monitorizar as dinâmicas de transição (meios, atividades, e 

instrumentos), existe a necessidade de monitorizar de forma contínua todo o processo que 

envolve a EC e não apenas os seus efeitos ou resultados, pois este apresenta-se como um 

processo a longo-prazo. 

 

5.3 Processo de cálculo 

 
Neste capítulo o objetivo foi de descrever a forma de cálculo dos diversos sistemas de 

indicadores apresentados e destacar algumas das suas especificidades. 
 

5.3.1 Indicadores usualmente referidos, para aplicação no caso português 

 

Indicador A) 1. - Indicadores relacionados com a Análise do fluxo de materiais em 
Portugal 
 

No que respeita à análise do fluxo de materiais em Portugal, existem dados disponíveis 

no Eurostat, e no INE relativos à base de 2011. Neste sentido, existem informações relativas a 

diversos indicadores, os quais agregam diferentes categorias e dentro de cada material ou 
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categoria alguns destes indicadores apresentam diferentes produtos, como é possível identificar 

pela Tabela 4, sendo que o seu último indicador (11), referente aos acréscimos líquidos às 

existências de materiais, agrega toda a informação apresentada dos indicadores 

supramencionados. Ou seja, monitoriza o crescimento da economia, através da adição anual ao 

stock de materiais da economia (adições brutas) de materiais na forma de edifícios, 

infraestruturas, bens duráveis e a remoção no mesmo stock de materiais antigos, como edifícios 

demolidos e bens duráveis descartados.  

 

Tabela 4 - Indicadores referentes à Análise de Fluxo de Materiais  

  Designação Definição Unidade Periodici

dade 

Categorias Fórmula Adicional 

1. Extração interna 

de materiais, por 
tipo de material 

Soma do total de 

materiais 
extraídos do 

ambiente natural 
para o seu 

processamento na 
economia 

t Anual Biomassa (b) b + mm + 
mnm + 

mef 

Cada material apresenta 

diversos produtos 
(anexo 5) Minérios metálicos (em bruto) (mm) 

Minérios não metálicos (mnm) 

Materiais energéticos fósseis (mef) 

  

2. Importações de 
materiais, por tipo 

de material 

Importação de 
produtos 

considerando o 
seu tipo e peso 

t Anual biomassa e produtos da biomassa (bpb) bpb + 
mmec + 
mnm + 

mef + op 
+ ritfe 

Cada categoria agrega 
diferentes produtos 

(anexo 6) 
minérios metálicos e os seus 

concentrados (em bruto e 
transformados) (mmec) 

minérios não metálicos (em bruto e 

transformados) (mnm) 

materiais energéticos fósseis (em bruto e 
transformados) (mef) 

outros produtos (op) 

resíduos importados para tratamento 
final e eliminação (ritfe) 

3. Importações de 

materiais, por fase 
de transformação 

Importação de 

matérias-primas e 
produtos em peso 

consoante a sua 
fase de 

transformação 

t Anual matérias-primas (mp) mp + 
psemia + 

pa 

Cada uma destas fases 

apresenta diferentes 
tipos de produtos 

(anexo 7) 

produtos semiacabados (psemia) 

produtos acabados (pa) 

4. Exportações de 

materiais, por tipo 

Exportação de 

produtos 
consoante o seu 

tipo e peso 

t Anual biomassa e produtos da biomassa (bpb) bpb + 
mmec + 
mnm + 

mef + op 
+ ritfe 

Cada categoria engloba 

diferentes produtos 
(anexo 6) minérios metálicos e os seus 

concentrados (em bruto e 
transformados) (mmec) 

minerais não metálicos (em bruto e 
transformados) (mnm) 

materiais energéticos fósseis (em bruto e 

transformados) (mef) 

outros produtos (op) 

resíduos exportados para tratamento 
final e eliminação (ritfe) 

5. Exportações de 

materiais, por fase 
de transformação 

(anual) 

Exportação de 

matérias-primas e 
produtos 

consoante a sua 
fase de 

transformação 

t Anual matérias-primas (mp) mp + 
psemia + 

pa 

Cada uma das fases 

apresenta diferentes 
tipos de produtos 

(anexo 7) 

produtos semiacabados (psemia) 

produtos acabados (pa) 

6. Entrada direta de 

materiais, por tipo 
de material 

Soma de todos os 

materiais com 
valor económico 

t Anual Extração interna de materiais Extração 

interna de 
materiais + 

Inclui todos os materiais 

com valor económico 
que estejam disponíveis 
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Designação Definição Unidade Periodicidade Categorias Cálculo Adicional

1. Produção e consumo

1.1
Dependência de 

importações

Mede o quanto a UE é 

independente do resto do 

mundo face a diversas 

matérias-primas

%

Importações - 

exportações ÷ produção 

doméstica + importações 

– exportações

com entrada 
direta na 

economia 

Importações Importações para uso em atividade de 
produção e consumo 

(anexo 6)   

7. Consumo interno 
ou doméstico de 

materiais, por tipo 
de material 

Totalidade de 
materiais 

consumidos a 
nível interno 

(nacional) 

t Anual Entrada direta de materiais Entrada 
direta de 

materiais - 
Exportações 

 

Exportações 

8. Balança comercial 

física, por tipo de 
material 

Balanço entre 

importações e 
exportações 

t Anual Importações Importações 

-Exportações 

Cada categoria apresenta 

diferentes tipos de 
produtos (anexo 6) 

Exportações 

9. Emissões internas 
de materiais, por 

tipo de emissões 

Total de emissões 
internas de 

materiais (sólidos, 
líquidos e 

gasosos, 
excluindo a água 

e o dióxido de 
carbono 

respiratório) que 
advêm da 

economia 
nacional e são 

absorvidos pelo 
ambiente natural, 

sobretudo pela 
atmosfera 

t Anual emissões atmosféricas (ea) ea + rs + epa 
+ udppd 

Cada tipo de emissão 
subdivide-se em 

diferentes substâncias 
ou produtos (anexo 8) 

resíduos sólidos (rs) 

emissões para a água (epa) 

uso dissipativo de produtos e perdas 

dissipativas (udppd) 

10. Itens de equilíbrio: 
input e output 

Equilíbrio entre 
inputs e outputs 

duma economia 

t Anual Input Input - 
Output 

- 

Output 

11. Acréscimos 
líquidos às 

existências de 
materiais 

Monitoriza o 
crescimento da 

economia 

t Anual   Consumo 
interno de 

materiais – 
emissões 

internas de 
materiais + 

itens de 
equilíbrio 

(input-
output) 

- 

Fonte: Realização própria, através de informação retirada do INE (2020) 

 

 

 

Indicador A) 2. - Indicadores propostos pela União Europeia  

 

No que concerne ao quadro de monitorização da UE, este apresenta quatro categorias, as 

quais se subdividem em diferentes indicadores e subindicadores, que poderiam ser aplicados ao 

contexto nacional (quando possível) de forma a ter informação pertinente para o contexto 

circular em Portugal (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Indicadores referentes à UE 
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1.2
Contratos 

ecológicos

Mensura a parcela de 

contratos públicos com 

referências ambientais, em 

número e valor

nº
Este indicador não se 

encontra disponível

 1.3 

1.3.1

Geração de 

resíduos 

municipais per 

capita

Total de resíduos municipais kg per capita Anual
Soma total dos resíduos 

municipais

1.3.2

Resíduos a nível 

nacional, por 

unidade de PIB

Resíduos gerados a nível 

nacional, excluindo os 

principais resíduos minerais, 

por unidade de PIB

kg por mil euros Bianual

Total de resíduos 

(principais resíduos 

minerais) ÷ PIB

1.3.3

Resíduos por 

consumo 

doméstico

Resíduos gerados a nível 

nacional, excluindo os 

resíduos minerais, dividido 

pelo consumo doméstico de 

material

% Bianual

Total de resíduos (-

principais resíduos 

domésticos) ÷ consumo 

de material doméstico

1.4
Desperdício 

alimentar

Mede os resíduos gerados na 

produção, distribuição e 

consumo alimentar

milhões de t
Este indicador não se 

encontra disponível

2.1

2.1.1

Taxa de reciclagem 

de resíduos 

municipais

Percentagem de resíduos 

municipais reciclados tendo 

em conta a produção total de 

resíduos municipais

% Anual

Resíduos urbanos 

reciclados ÷ geração total 

de resíduos urbanos

2.1.2 

Taxa de reciclagem 

de todos os 

resíduos 

excluindo os 

resíduos minerais 

Percentagem de resíduos 

municipais reciclados 

excluindo os principais 

resíduos minerais

% Bianual

Resíduos reciclados ÷ 

total de resíduos tratados 

(excluindo os principais 

resíduos minerais) 

Resíduos tratados  são 

considerados enquanto o 

conjunto de resíduos que 

teve como destino a 

reciclagem, incineração ou 

deposição em aterro 

(Eurostat  2020)

2.2

Reciclagem e 

recuperação de 

fluxos de 

resíduos 

específicos

Este apresenta seis 

subindicadores, no 

entanto só três foram 

considerados pertinentes 

no contexto deste 

trabalho

2.2.1
Taxa de reciclagem 

de embalagens

Taxa de reciclagem de 

embalagens na sua totalidade
% Anual

Embalagens recicladas ÷ 

todos os resíduos de 

embalagens gerados

2.2.1.1

Reciclagem de 

embalagens de 

plástico

Percentagem de reciclagem de 

embalagens de plástico
% Anual

Embalagens de plástico 

reciclado ÷ total de 

embalagens de plástico

2.2.2

Recuperação de 

resíduos de 

construção e 

demolição

Percentagem de recuperação 

de resíduos de construção e 

demolição

% Bianual

Resíduos de construção e 

demolição (preparados 

para reutilização, 

reciclagem ou recuperação) 

÷ resíduos de construção 

e demolição tratados 

Resíduos tratados  são 

considerados enquanto o 

conjunto de resíduos que 

teve como destino a 

reciclagem, incineração ou 

deposição em aterro 

(Eurostat  2020)

Taxas de reciclagem

Geração de resíduos

2. Gestão de resíduos
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3.1

3.1.1

Taxa de 

reciclagem de 

produtos em 

fim de vida

Mede para uma dada matéria-

prima quanto dos seus inputs 

no sistema de produção têm 

como origem o processo de 

reciclagem de produtos em 

fim de vida

%
(só existe para 

2016)

Fórmula de cáculo em 

anexo

É possível 

compreender melhor 

este indicador através 

do anexo 9

3.1.2

Taxa de 

utilização de 

matérias 

circulares

Mede a percentagem de 

material recuperado que 

entrou de novo na 

economia, não sendo 

necessária a extração de 

matérias-primas virgens

% Anual
Uso circular de materiais 

÷ uso de materiais totais 

3.2

3.2.1

Importações de 

países não 

pertencentes à 

UE

Quantidade de categorias de 

resíduos e subprodutos 

selecionados importados 

por países da UE a países 

fora da UE

t Anual
Total de importações de 

matérias-primas

3.2.2

Exportações 

para países não 

pertencentes à 

UE

Exportações feitas por 

países da UE, medindo a 

quantidade de categorias de 

resíduos e subprodutos 

selecionados exportados por 

EM para países terceiros

t Anual
Total de exportações fora 

UE

3.2.3

Trocas 

comerciais 

entre países da 

UE

Quantidade de categorias de 

resíduos e subprodutos 

selecionados importados 

por países da UE 

provenientes de outros EM

t Anual

Importações de matérias-

primas recicláveis entre 

países da UE

4.1

4.1.1

Percentagem de 

investimento 

bruto em bens 

tangíveis 

Todo o investimento 

realizado em bens tangíveis 

durante o ano de referência, 

excluindo-se os 

investimentos em ativos 

financeiros e intangíveis

% do PIB Anual
Investimentos tangíveis ÷ 

PIB

4.1.2
Pessoas 

empregadas

Percentagem de empregos 

em EC, expressos em 

número de pessoas 

empregadas e como uma 

percentagem de emprego 

% Anual

Pessoas empregadas em 

setores da EC ÷ total de 

pessoas empregadas

4.1.3

Valor 

acrescentado 

bruto ao custo 

de fatores

Correlaciona-se com a 

receita total das atividades 

operacionais após o ajuste 

de subsídios operacionais e 

impostos indiretos

% do PIB Anual

(VAB ao custo de fatores 

- impostos indiretos 

totais + subsídios) ÷ PIB

4.2

Número de 

patentes 

relacionadas 

com reciclagem 

e matérias-

primas 

secundárias 

nº Anual
Soma de todos os países 

da UE 

Contribuição dos materiais reciclados para a procura de matérias-primas virgens

Comércio de matérias-primas recicláveis

4. Competividade Inovação

Investimento privado, emprego e o valor bruto adicionado relacionado com setores da EC

3. Matérias-primas

 

Fonte: Realização própria, através de informação retirada do Eurostat (2020) 
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5.3.2 Indicadores especificamente propostos por este trabalho para o caso 
português 

 

Indicador B) 1. - Indicadores de recursos de água e energia 

 

Considerando o âmbito deste relatório tornou-se necessário abordar outras dinâmicas 

para além das propostas pela AFM e pela UE, respeitando as características da economia 

portuguesa.  

Posto isso, no plano de ação para a EC da UE, em 2015, não foram considerados de 

forma explícita indicadores de recursos de água e energia, sendo estas áreas fundamentais em 

qualquer economia e estando estas dinâmicas identificadas no plano português enquanto metas 

(meta 7 e 8 do Anexo 1, as quais correspondem a aumentar a eficiência energética e a eficiência 

hídrica). Nesse sentido e como identificado pelo PAEC português importa reforçar a necessidade  

de incorporação de indicadores de recursos de água e energia. Aliás, no Pacto Ecológico Europeu 

(Comissão Europeia, 2019a) foi destacada a necessidade de dar prioridade à eficiência energética 

e consequentemente desenvolver um setor energético que tenha por base fontes de energia 

renováveis. Assim, torna-se pertinente ponderar os seguintes indicadores (tabela 6): 

1. Perdas de água no sistema de abastecimento nacional: Sardinha et al. (2017) 

consideraram perdas de água como “a diferença entre o volume de água introduzido 

no sistema e o consumo autorizado, representando o conjunto de perdas reais e 

aparentes” (p.24) e a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR) no seu relatório anual definiu este indicador como “… o volume de 

perdas reais por ramal (…) ou por unidade de comprimento de conduta…” 

(ERSAR, 2019, p.207); 

2. Intensidade energética da economia: representa a utilização interna líquida de 

energia a dividir pelo PIB a preços constantes; 
3. Peso das energias renováveis no panorama nacional, mais concretamente a 

percentagem de energia renovável na produção: Indicador que segundo o INE 

(2020) corresponde ao somatório das energias renováveis fornecidas (recursos 

hídricos, eólicos, solar, biomassa e outras) a dividir pelo total de fluxos energéticos 

fornecidos ao setor elétrico para produção de eletricidade; 
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4. Percentagem de energia renovável no consumo final de energia. Este indicador 

segundo o INE (2020) designa-se como a “proporção de energias renováveis no 

consumo final bruto de energia” por ano. 

 

Tabela 6 – Sugestão de indicadores deste trabalho B) 1 

Fonte: Realização própria 

 

Indicador B) 2. – Indicador de intensidade carbónica da economia 

 

De facto, uma dinâmica de destaque são os impactes ambientais e o facto se tornar 

pertinente incorporar indicadores ambientais num conjunto de indicadores relacionados com a 

EC, logo torna-se importante contabilizar as emissões de CO2, de forma a complementar a 

política nacional com uma economia baixa em carbono. Segundo o PORDATA (2020), este 

indicador estima o total nacional de emissões de gases com efeito de estufa para a formação do 

PIB, identificando se há uma associação entre as emissões de CO2 equivalente e o crescimento 

económico (tabela 7). 

 

Tabela 7 - Sugestão de indicadores deste trabalho B) 2 
 

  Designação Unidade de medida Fórmula Fonte 

2.1 Intensidade carbónica da economia  Toneladas de CO2eq / milhões 

de euros 

Potencial de efeito de estufa 

÷ PIB a preços constantes  

 PORDATA (2020) 

Fonte: Realização própria 

 

Indicador B) 3. -   Indicadores associados à geração e gestão de resíduos 

 

Na sequência do que foi referido anteriormente, “mais de 75% das emissões de gases 

com efeito de estufa da UE decorrem da produção e da utilização de energia em todos os setores 

  Designação Unidade de 

medida 

Fórmula Fonte 

1.1 Perdas de água no sistema de abastecimento 
nacional 

  Perdas reais + perdas aparentes INE e ERSAR 
(2020) 

1.2 Intensidade energética da economia MJ/€; Utilização interna líquida de energia ÷ PIB a 

preços constantes 

INE (2020) 

1.3 Percentagem de energias renováveis na 
produção de eletricidade 

% Somatório das energias renováveis fornecidas 
(recursos hídricos, eólicos, solar, biomassa e 

outras) ÷ total de fluxos energéticos fornecidos 
ao setor elétrico para produção de eletricidade 

INE (2020) 

1.4 Percentagem de energia renovável no consumo 
final bruto de energia 

% Consumo final bruto de energia proveniente 
de fontes renováveis ÷ Consumo final bruto 

de energia proveniente de todas as fontes 

INE (2020) 
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económicos” (Comissão Europeia (2019a, p. 6), daí a pertinência em agregar a mensuração dos 

impactes ambientais e dinâmicas como a eficiência energética. Por outro lado, a resposta de 

muitos países aos problemas ambientais foi sustentada na política dos 3R’s, sendo um dos seus 

pilares a reciclagem. No entanto, como Moriguchi (2007) referiu as definições de taxa de 

reciclagem variam, o que se deve em muito ao numerador e denominador escolhido nestas taxas, 

porque o numerador por norma representa a quantidade de resíduos separada dos fluxos de 

resíduos para reciclagem, no entanto, normalmente o montante reciclado é menor do que o 

separado, sendo que mesmo os resíduos reencaminhados para reciclagem podem ser passíveis de 

rejeição devido à sua pobre qualidade para reciclagem. Neste sentido, foi tido em conta o 

indicador de resíduos urbanos recolhidos seletivamente e os reciclados, os quais segundo o 

PORDATA (2020) são a percentagem de resíduos que são recolhidos de forma seletiva e a 

percentagem de resíduos que são reciclados, respetivamente. Apesar de uma maior taxa de 

reciclagem não ser considerada representativa e condição suficiente de uma maior circularidade 

na economia torna-se pertinente contabilizar as taxas de reciclagem nacionais (seguindo o modelo 

do quadro de monitorização europeu), as quais poderão ser complementadas com 

subindicadores, nomeadamente, respeitantes à percentagem de deposição em aterro (a qual 

segundo o PORDATA (2020) consiste na percentagem de resíduos urbanos depositados em 

aterro por NUTS, por ano) (tabela 8). 

 
 

Tabela 8 - Sugestão de indicadores deste trabalho B) 3 
 

 

Fonte: Realização própria 

 
 
Indicador B) 4. - Indicadores de investimento público e privado 
 

Outro fator a considerar foram as ações do próprio Estado e entidades privadas, e assim 

torna-se necessário considerar a despesa das administrações públicas no ambiente e 

investimentos relacionados com EC, para além dos já mencionados indicadores respeitantes a 

  Designação Unidade de 
medida 

Fórmula Fonte 

3.1 Resíduos urbanos reciclados  % Resíduos urbanos reciclados, independentemente da 
forma de recolha (seletiva ou indiferenciada) no ano civil 

÷ total de resíduos urbanos no ano civil) 

 PORDATA (2020) 

3.2 Proporção de resíduos urbanos 

depositados em aterro por 
localização geográfica 

% Resíduos urbanos depositados em aterro ÷ resíduos 

urbanos recolhidos (NUTS 2013) 

 PORDATA (2020) 
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este tema no quadro de monitorização da UE. Assim, o INE (2020) considera o indicador 

referente às despesas das administrações públicas em ambiente em percentagem do total de 

despesas. Propõe-se também a criação de um indicador de investimento público em setores da 

economia circular, considerando o mesmo enquanto a despesa e investimento por parte de 

entidades públicas portuguesas em setores relacionados com a EC (tabela 9). 

 
Tabela 9 - Sugestão de indicadores deste trabalho B) 4 

 

Fonte: Realização própria 

 
 

 
Indicador B) 5. – Indicadores dos setores da construção, dos transportes e dos plásticos 
 

De forma mais específica importa ainda prestar atenção aos setores da construção, dos 

transportes e dos plásticos, os quais estão implícitos em determinadas metas mencionadas no 

plano de EC de Portugal (e.g. privilegiar a reabilitação urbana). A construção constitui um dos 

setores-chave apontados no mesmo plano e tanto o setor da construção como o da mobilidade 

apresentam um VAB significativo ao longo dos anos no contexto nacional. Este destaque a nível 

nacional está relacionado com a importância dada a estes setores pela Comissão Europeia, 

inclusive no Pacto Ecológico Europeu e no novo PAEC lançado em 2020. Aliás, nesse sentido a 

Comissão Europeia (2019, p. 11) considerou que “a UE e os Estados-Membros devem promover 

uma “onda de renovação” de edifícios públicos e privados” e apesar de “o aumento das taxas de 

renovação ser um desafio, a renovação reduz as faturas de energia e pode diminuir a pobreza 

energética”. Para além da construção, também o setor dos transportes é um setor de destaque, 

sendo estes “responsáveis por um quarto das emissões de gases com efeito de estufa da UE (…) 

para alcançar a neutralidade climática, será necessária uma redução de 90% das emissões dos 

transportes até 2050”, sendo necessário tomar medidas no sentido de o preços dos transportes 

refletir o seu impacto no ambiente e na saúde, aumentar a produção e a utilização de 

  Designação Unidade 

de 
medida 

Fórmula Fonte 

4.1 Despesas das Administrações Públicas em 
ambiente em percentagem do total das 

despesas  

% Despesas das administrações públicas 
em ambiente no ano civil ÷ total das 

despesas das administrações públicas no 
ano civil  

 INE (2020) 

4.2 Investimento público em setores da 
Economia Circular  

 €  Total de despesas da Administração 
Pública em investimentos específicos de 
EC ÷ total de investimentos feitos pelas 

mesmas entidades no ano civil  

Não se encontra disponível, sendo 
este uma sugestão apresentada no 

contexto do objetivo deste relatório 
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combustíveis alternativos sustentáveis para os transportes e fomentar o transporte multimodal 

(Comissão Europeia, 2019a). E por último, a importância do setor dos plásticos está associada à 

Estratégia para os Plásticos, de 2018, havendo uma tónica acentuada na reutilização e reciclagem 

de embalagens de plástico por todos os EM da UE, procurando diminuir o uso de plásticos de 

utilização única. No entanto, para além do problema de descarte dos plásticos e a sua reciclagem 

importa cada vez mais destacar a exposição a químicos associada ao uso dos plásticos. Químicos 

esses com efeitos no planeta e no ser humano. Assim, reduzir a quantidade de plásticos utilizados 

pela sociedade tem sido um desafio a que Portugal tem procurado dar resposta, no entanto, 

importa reduzir a pegada ecológica dos químicos presentes nos plásticos, e esse apresenta-se 

como um desafio ainda maior. Nesse sentido, segundo Rossi & Blake (2014) os químicos de alta 

preocupação (Chemical of High Concern (CoHC)) consistem em substâncias que possuem uma 

das seguintes propriedades: 1) persistente, bioacumulável e tóxica; 2) muito persistente e muito 

bioacumulável; 3) muito persistente e tóxico; 4) muito bioacumulável e tóxico; 5) cancerígeno; 6) 

mutagénico; 7) tóxico para o desenvolvimento; 8) desregulador endócrino ou 9) neurotóxico (p. 

7). 

Posto isso, torna-se urgente eliminar estes químicos e substituí-los por alternativas mais 

seguras, de forma a minimizar as consequências para a saúde humana e ambiente. Para esse efeito 

foi sugerido um indicador capaz de percecionar a redução da pegada química dos plásticos, em 

Portugal, o qual tem em consideração o peso destes aditivos de alta preocupação no total do peso 

do produto e a sua produção anual.  

Estes setores, apesar de distintos, são pertinentes no contexto tanto português como 

europeu, sendo aliás referenciados no último documento disponível pela Comissão Europeia 

(Comissão Europeia, 2020b) como algumas das principais cadeias de valor dos produtos. De 

referir que também Gravagnuolo, Angrisano, & Girard (2019) quando identificaram os setores 

mais relevantes a avaliar nas cidades do seu estudo, selecionaram alguns destes setores nesse 

âmbito. 

Assim, além de se propor a proporção do consumo final de energias renováveis no setor 

dos transportes, sugere-se o cálculo da percentagem de projetos de reabilitação, pois associada à 

EC está a não construção de novos edifícios e a não utilização de matérias-primas virgens em 

novos projetos. Por último, é de referir, que em relação aos plásticos o quadro de monitorização 

da UE apresenta um indicador, o qual seria o utilizado neste contexto (tabela 10).  
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Tabela 10 - Sugestão de indicadores deste trabalho B) 5 
 

  Designação Unidade de 

medida 

Fórmula Fonte 

5.1 Proporção do consumo final de energias 

renováveis no setor dos transportes  

% Consumo final de energias 

renováveis no setor dos 
transportes ÷ consumo total de 

energia no setor dos transportes  

 INE (2020) 

5.2 Percentagem de projetos de reabilitação % Número de projetos de 
reabilitação ÷ número total de 

obras licenciadas 

Não se encontra disponível, 
sendo este uma sugestão 

apresentada no contexto do 
objetivo deste relatório. 

5.3 Pegada química dos plásticos % (Peso % CoHC ÷ peso total do 
produto) x Total produção anual 

Plastics Scoreboard (2014) 

Fonte: Realização própria 

 
 
Indicador B) 6. – Indicador da Eco inovação 
 

Este indicador tem como origem o Roteiro para uma Europa Eficiente (Comissão 

Europeia, 2011) na utilização de recursos, estando presente no Painel de Avaliação de Eficiência 

de Recursos. O objetivo é monitorizar os progressos no sentido de utilização de recursos pela 

Europa, considerando o tema central de transformar a economia.  

Através de uma visão holística, associada à EC, sobre o desempenho económico, 

ambiental e social, este indicador é publicado anualmente pelo Observatório de Eco inovação e 

está em muito associado ao aumento do financiamento na investigação para conhecimentos na 

área do ambiente, investimentos esses, que melhoram a posição de um dado EM de acordo com 

o índice.  

 

 
Tabela 11 - Sugestão de indicadores deste trabalho B) 6 

 
 

 

 
Fonte: Realização própria 

 
 

A eco inovação deve ser destacada, pelo seu papel crucial na transição para uma 

economia mais circular. Neste sentido, foi considerado o índice de eco inovação, o qual é um 

indicador composto por dezasseis subindicadores, tendo por base cinco áreas: input de eco 

inovações (e.g. recursos humanos em ciência e tecnologia), atividades de eco inovação (e.g. 

 
Designação Unidade de 

medida 
Fórmula Fonte 

6.1 Índice de eco 

inovação  

Índice da UE = 100 Média da agregação dos 16 

subindicadores para cada 
EM 

 Eurostat (2020) 
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organizações registadas na ISO 14001), outputs de eco inovação (e.g. patentes relacionadas com 

eco inovação), resultados da eficiência de recursos e resultados socioeconómicos (e.g. consumo 

de energia primária) (tabela 11). Assim, este indicador agrega cinco áreas no que à eco inovação 

diz respeito, áreas essas que foram consideradas pertinentes no contexto deste trabalho. Estas 

áreas tornam-se fulcrais no contexto na EC devido a relacionarem temas como ciência e 

tecnologia, novas patentes e consumo de recursos, os quais ajudam a determinar a circularidade 

de uma economia.  

 
 
Indicador B) 7. – Indicadores sociais 

 

Tem sido apontada como falha nos sistemas de monitorização disponíveis a falta de 

indicadores sociais, e assim será determinante incorporar indicadores relacionados com os 

cidadãos na construção desta ferramenta. Nomeadamente o consumo, a consciencialização e o 

comportamento dos mesmos. A sugestão deste conjunto de indicadores é um dos pontos mais 

sensíveis apresentados neste trabalho, no entanto, é fundamental, por ser um ponto de distinção 

face às ferramentas de monitorização pré-existentes. Como supramencionado, a não 

incorporação de indicadores sociais nas estruturas de monitorização de EC apresenta-se como 

uma lacuna nos estudos de caso apresentados, tornando-se necessário aprofundar tanto a nível de 

literatura como na prática a adição de parâmetros sociais. Por esse motivo, são aqui apresentadas 

propostas que pretendem ser um contributo para ajudar a colmatar esta lacuna. 

Posto isso, torna-se urgente perceber as práticas de consumo dos cidadãos portugueses, e 

nesse sentido, torna-se interessante perceber se existe uma maior procura por produtos de 

consumo responsável e se há uma extensão do tempo de vida útil dos produtos comprados 

através de um gasto familiar em manutenção e reparação, por exemplo. Sendo estas dinâmicas 

representativas da responsabilidade e consciencialização da sociedade como um todo e 

permitindo uma identificação ou não de comportamentos mais circulares pela população 

residente no país. Este é um ponto de difícil mensuração, no entanto, fulcral, de forma a 

compreender a disposição dos consumidores portugueses para a reparação de produtos ou bens, 

com o objetivo de, por exemplo, perceber se há ao longo do tempo um aumento da procura por 

serviços de assistência técnica ou mercados em segunda mão, em Portugal. Assim, é proposta a 

criação de um indicador relativo à procura por produtos ambiental e socialmente responsáveis, 

que tem como objetivo identificar se a população residente tem consciência da importância 

destas temáticas aquando o ato de compra e a criação de um indicador no que respeita à despesa 
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das famílias em manutenção e reparação dos bens e produtos comprados, o qual visa perceber se 

existe uma preocupação com a extensão do tempo de vida útil dos mesmos bens e/ou produtos 

(tabela 12). 

 
Tabela 12 - Sugestão de indicadores deste trabalho B) 7 

 
  

Designação Unidade de 

medida 

Fórmula Adicional 

7.1 Procura por produtos ambiental 
e socialmente responsáveis 

€ Despesas em produtos 
considerados mais ambiental e 

socialmente responsáveis 

Não se encontra disponível, sendo este 
uma sugestão apresentada no contexto do 

objetivo deste relatório 

7.2 Despesa das famílias em 
manutenção e reparação dos 

bens e ou produtos comprados  

% Despesas em manutenção e 
reparação ÷ despesas totais no 

mesmo tipo de produtos 

Não se encontra disponível, sendo este 
uma sugestão apresentada no contexto do 

objetivo deste relatório 

 

 

5.4 Valores existentes do conjunto de indicadores 

 

Neste capítulo o objetivo é analisar o conjunto de indicadores apresentados no capítulo 

5.3, de forma a compreender os mesmos e interpretar a sua evolução. Assim, no que concerne à 

AFM (tabela 4), a informação disponível encontra-se na tabela 13.  

No que respeita ao primeiro indicador, segundo o INE, Portugal iniciou a década de 2000 

com a extração de 164 435 178t, e em 2008 atingiu o valor mais elevado de que há registo, 

apresentando como último valor disponível o valor provisório de 2018. Em 2016, registou-se o 

valor mais baixo de que há registo, mas nos dois anos seguintes, a extração aumentou, sendo que 

para estas oscilações os valores que mais contaram foram os valores de extração de minérios 

metálicos (minério em bruto) e dos minerais não metálicos. Os primeiros, correspondiam a 

18 829 673t, em 1995, passaram para 10 421 113t, em 2000, e o valor provisório para 2018 é de 

9 331 311t (indicando, portanto, uma descida). Por outro lado, os minerais não metálicos, em 

1995 corresponderam a 73 333 696t, em 2000, a 127 036 995t e para 2018 o valor provisório é de 

114 690 825t (ou seja, sugerindo aumento). 

O segundo indicador apresenta como último valor disponível o valor provisório de 2018. 

Para o resultado deste indicador importa o facto da quantidade de resíduos importados para 

tratamento final e eliminação ter vindo a aumentar nos últimos anos (anexo 10).  

Relativo ao terceiro indicador da tabela 13, este demonstra que considerando as 

diferentes fases (matérias-primas, produtos semiacabados e produtos acabados), para 2018 o 
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valor provisório de importações foi mais elevado para as matérias-primas (32 804 325t), seguido 

dos produtos acabados (20 312 457t) e dos produtos semiacabados (12 166 240t).  

Tabela 13 – Dados disponíveis referentes aos indicadores de Análise de Fluxo de Materiais 

Fonte – Elaboração própria, com informação retirada do INE (2020), seguindo a ordem da 

tabela 4 

 
Designação  Fonte Unidade Periodicidade 

  

Valor mais alto Valor mais baixo Último valor 
disponível 

Categorias pertinentes 
para efeitos deste 

trabalho 

1. Extração 
interna de 

materiais, por 
tipo de material 

INE t Anual 210 483 801t                  
(2008) 

132 533 273t        
(2016) 

151 026 089t          
(2018) 

Extração de minérios 
metálicos (minério em 

bruto) e minerais não 
metálicos 

 

 

 

 

2. Importações de 
materiais, por 

tipo de material 

INE t Anual 65 421 671t            
(2017) 

  65 283 021t         
(2018) 

Resíduos importados 
para tratamento final e 

eliminação 

 

 

 

 

3. Importações de 
materiais, por 

fase de 
transformação 

INE  t Anual     65 283 022t       
(2018) 

Matérias-primas, 
produtos acabados e 

produtos semi-acabados 

 

 

 

4. Exportações de 

materiais, por 
tipo 

INE t Anual     41 720 155t       

(2018) 

Materiais energéticos 

fósseis (em bruto e 
transformados), 

biomassa e produtos da 
biomassa e minerais não 

metálicos (em bruto e 
transformados) 

 

 

 

 

 

 

5. Exportações de 
materiais, por 

fase de 
transformação 

(anual) 

INE t Anual     41 720 152t        
(2018) 

Produtos acabados, 
produtos semi-acabdos e 

matérias-primas 

 

 

 

6. Entrada direta 

de materiais, 
por tipo de 

material 

INE t Anual 266 629 615t             

(2008) 

  216 309 109t          

(2018) 

Minerais não metálicos 

(em brutos e 
transformados), 

biomassa e produtos de 
biomassa e materiais 

energéticos (em bruto e 
transformados) 

 

 

 

7. Consumo 
interno ou 

doméstico de 
materiais, por 

tipo de material 

INE t Anual 234 163 967t          
(2008) 

  174 588 954t        
(2018) 

Resíduos para tratamento 
final e eliminação (fluxos 

externos) 

 

 

8. Balança 
comercial física, 

por tipo de 
material 

INE t Anual 37 709 679t          
(2001) 

  23 562 866t          
(2018) 

  
 

 

9. Emissões 

internas de 
materiais, por 

tipo de 
emissões 

INE t Anual     68 849 613t          

(2017) 

  
 

 

 

 

10. Itens de 
equilíbrio: input 

e output 

INE t Anual Input: 102 823 
188t; Output: 62 

268 352t     
(2005) 

  Input: 87 190 247t; 
Output: 64 046 078t  

(2017) 

  
 

 

11. Acréscimos 
líquidos às 

existências de 
materiais 

INE t Anual 192 929 252t      
(2008) 

109 644 871t        
(2013) 

123 010 651t        
(2017)     
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Relativamente ao quarto indicador, existe valor provisório disponível para 2018, e são os 

materiais energéticos fósseis (em bruto e transformados) os que se exportam mais, com 

11 796 687t, seguidos da biomassa e produtos da biomassa, com 11 036 596t e os minerais não 

metálicos (em bruto e transformados) com 9 325 896t.  

Por outro lado, nas exportações de materiais, por fase de transformação (anual) 

(indicador 5) são os produtos acabados os mais exportados (25 166 367t), seguidos dos produtos 

semiacabados (11 229 326t) e as matérias-primas (5 324 459t). Posto isto, é possível concluir que 

Portugal importa mais materiais, quer por tipo de material quer por fase de transformação, 

65 283 021t e 65 283 022t, respetivamente, aquando comparado com os valores de exportações.  

O sexto indicador apresentou o valor mais elevado de que há registo em 2008, sendo que 

a maior entrada de materiais advém dos minerais não metálicos (em bruto e transformados), com 

119 052 973t provisórias para 2018, seguidos da biomassa e produtos da biomassa (45 840 028t) e 

os materiais energéticos (em bruto e transformados), com 28 413 959t. 

Em relação ao sétimo indicador, o valor total provisório para 2018 corresponde ao valor 

mais elevado apresentado depois do ano de 2011, no entanto, o valor mais elevado de sempre foi 

registado em 2008 (anexo 11).  No mesmo indicador, no que respeita aos resíduos para 

tratamento final e eliminação, o valor provisório para o período supramencionado foi de 

1 071 085t, o qual foi o valor mais elevado de que há registo, e considerando que até 2013 os 

valores apresentados eram negativos (anexo 12). Isto resulta num cenário positivo no âmbito da 

EC, pois o aumento do consumo de resíduos figura como um dos seus pilares, e assim é 

indicador que os cidadãos em Portugal aumentaram o seu consumo de resíduos para tratamento 

final e eliminação. 

No que respeita à balança comercial física, por tipo de material (anual), esta apresentou 

um saldo positivo de 23 562 866t como valor provisório para 2018, o valor mais alto registado 

depois de 2009. Ainda assim, os valores mais elevados foram em 2001 (anexo 13). 

Em respeito ao nono indicador, o último valor disponível corresponde ao valor 

provisório para 2017, o que representou um aumento face ao ano anterior (anexo 14).  

Relativamente aos itens de equilíbrio de input e de output o último valor disponível 

corresponde a 2017 e em ambos os casos o ano em que se registou o valor mais elevado foi em 

2005 (anexo 15).  

Sobre o último indicador da AFM, o valor em 2017 correspondeu a 123 010 651t, tendo 

o valor mais elevado sido registado em 2008, tendo-se dado uma queda a partir daí até 2013. No 

entanto, o último valor demonstra uma recuperação (anexo 16). 



78 

 

Relativamente à ferramenta de monitorização da UE, é relevante avaliar os valores 

disponíveis para o caso nacional e compreender como Portugal se encontra face à média europeia 

nos indicadores relacionados com a EC.  

 

Tabela 14 - Dados disponíveis referentes aos indicadores da União Europeia 

  Designação Fonte Unidade Periodicidade 
Valor 

mais alto 

Valor mais 

baixo 

Último valor 

disponível 

Categorias pertinentes 

para efeitos deste 
trabalho 

1 Produção e consumo 

1.1 
Dependência de 

importações  
Eurostat %         

Valores disponíveis 

apenas para a média 
europeia, e não por EM   

1.2 Contratos ecológicos Eurostat nº         
Não apresenta qualquer 

valor 
 

1.3 Geração de resíduos  

1.3.1 
Geração de resíduos 

municipais per capita 
Eurostat kg per capita Anual   

UE 27 - 

478kg per 
capita; 

Portugal - 
440 kg per 

capita (2013) 

UE 27 - 492kg 
per capita; 

Portugal - 
508kg per 

capita (2018) 

   

1.3.2 

Geração de resíduos, 

excluindo os 
principais resíduos 

minerais por unidade 
de PIB 

Eurostat 
kg por mil 

euros 
Bianual     

UE 27 - 67kg 

por mil euros; 
Portugal - 67kg 

por mil euros 
(2016) 

   

1.3.3 

Geração de resíduos, 

excluindo os 
principais resíduos 

minerais por 
consumo de material 

doméstico 

Eurostat % Bianual     

UE 27 - 12,9%; 

Portugal - 7,7% 
(2016) 

   

1.4 
Desperdício 

alimentar 
Eurostat milhões de t       

UE 27 - 70 mil 

toneladas 
(2016) 

Portugal não apresenta 
valores disponíveis  

 

2 Gestão de resíduos  

2.1 Taxas de reciclagem  

2.1.1 

Taxa de reciclagem 

de resíduos 
municipais 

Eurostat % Anual     

UE 27 - 47,4%; 

Portugal - 
28,9% (2018) 

   

2.1.2  

Taxa de reciclagem 
de todos os resíduos 

excluindo os 
resíduos minerais  

Eurostat % Bianual     

UE 27 - 56%; 

Portugal - 52% 
(2016) 

   

2.2 

Reciclagem e 
recuperação de 

fluxos de resíduos 
específicos 

Eurostat              

2.2.1 

Taxa de reciclagem 

de embalagens na 
sua totalidade  

Eurostat % Anual 

Portugal - 

61,5% 
(2013) 

Portugal - 
30,8% (2000) 

UE 27 - 67,5%; 

Portugal - 
55,3% (2017) 

   

2.2.1.1 

Percentagem de 

reciclagem de 
embalagens de 

plástico 

Eurostat % Anual     
Portugal - 

34,9% (2017) 

Descida face a anos 

anteriores, pois em 2016 
registou 41,8%, e em 

2015, 43% 
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2.2.2 

Percentagem de 
recuperação de 

resíduos de 
construção e 

demolição 

Eurostat % Bianual     
Portugal - 97% 

(2016) 
   

3 Matérias-primas secundárias  

3.1 Contribuição dos materiais reciclados para a procura de matérias-primas virgens  

3.1.1 

Taxa de reciclagem 

de produtos em fim 
de vida 

Eurostat % 
(só existe para 

2016) 
      

Não existem dados 
nacionais 

 

3.1.2 
Taxa de utilização de 

matérias circulares 
Eurostat % Anual     

UE 27 - 11,2%; 
Portugal - 1,8% 

(2017) 

   

3.2 Comércio de matérias-primas recicláveis  

3.2.1 

Importações de 

países não 
pertencentes à UE 

Eurostat t Anual     

UE 27 - 8 887 

945t; Portugal - 
469 019t (2019) 

   

3.2.2 
Exportações para 

países não 

pertencentes à UE 

Eurostat t Anual     
UE 27 - 25 476 
976t; Portugal - 

164 709t (2019) 

   

3.2.3 
Trocas comerciais 
entre países da UE 

Eurostat t Anual     

UE 27 - 47 905 

897t; Portugal 1 
131 106t (2019) 

   

4 Competitividade e Inovação  

4.1 Investimento privado, emprego e o valor bruto adicionado relacionado com setores da EC  

4.1.1 

Percentagem de 

investimento bruto 
em bens tangíveis  

Eurostat % do PIB Anual     

UE 27 - 0,12%; 

Portugal - 
0,12% (2017) 

   

4.1.2 Pessoas empregadas Eurostat % Anual     
UE 27 - 1,72%; 

Portugal - 

1,84% (2017) 

   

4.1.3 
Valor acrescentado 
bruto ao custo de 

fatores 

Eurostat % do PIB  Anual     
UE 27 - 0,96%; 

Portugal - 

0,79% (2017) 

   

4.2 

Número de patentes 

relacionadas com 
reciclagem e 

matérias-primas 
secundárias  

Eurostat nº Anual 

UE 27 - 

33774 
patentes 

(2015) 

  

UE 27 - 337 

patentes; 
Portugal - 5 

patentes (2015) 

   

 

Fonte – Elaboração própria, com informação retirada do Eurostat (2020), seguindo a lógica da 

tabela 5 

 

Em relação ao primeiro conjunto de indicadores, sobre a percentagem de autossuficiência 

de matérias-primas, os seus valores apenas se apresentam disponíveis enquanto média europeia, 

no entanto, seria pertinente calcular a dependência da mesma lista de materiais para o caso 

português, de forma a compreender em que materiais somos autossuficientes e em quais seremos 

mais dependentes. Infelizmente, em relação aos contratos públicos ecológicos, este não apresenta 

qualquer tipo de valores disponíveis, quer em termos de média europeia ou especificamente para 

algum dos países. No que respeita à geração de resíduos, o indicador da geração de resíduos 

municipais per capita apresentou em 2018 o valor estimado (pelo Eurostat) para UE 27 - de 2020 

de 492kg per capita, enquanto Portugal registou 508kg per capita, encontrando-se assim um 
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pouco acima da média europeia, o que se apresenta como um cenário negativo. O valor mais 

baixo desde que há registo foi em 2013, com 440kg per capita. Aliás, nesse mesmo ano Portugal 

encontrou-se abaixo da média europeia, a qual registou 478kg per capita, sendo que o país em 

diversos anos se encontrou nessa posição, no entanto, precisa de continuar a direcionar esforços 

para melhorar neste parâmetro. Em relação à geração de resíduos excluindo resíduos minerais 

pelo PIB, a média europeia (UE 27 – de 2020) foi de 67kg por mil euros, em 2016, a qual 

coincidiu com a apresentada por Portugal no mesmo ano, o que se revela positivo pois em anos 

anteriores Portugal na sua maioria apresentou valores muito superiores à média europeia. Apenas 

em 2010, Portugal apresentou um valor abaixo do da média europeia, com uma diferença de 5kg 

por mil euros (Portugal com 64kg por mil euros e a UE 27 com 69kg por mil euros). Assim, 

conclui-se que Portugal ao longo dos anos alcançou uma evolução positiva face a este parâmetro. 

Posto isto, no caso destes dois indicadores é possível concluir que no primeiro houve um 

aumento de resíduos gerados per capita com a evolução temporal, ao invés do que aconteceu no 

segundo indicador, o qual apresenta uma diminuição da geração de resíduos.  

Estes resultados podem ser interpretados como um aumento de resíduos por cada 

cidadão em Portugal, o que gera um cenário negativo para uma transição de modelo económico 

para um mais circular. Enquanto o segundo indicador apresentou aqueles resultados 

possivelmente devido à influência do PIB, o qual aumentou nos últimos anos, influenciando a 

percentagem de geração de resíduos neste domínio. Também a diminuição da população 

portuguesa pode ser um fator de influência em ambos os indicadores, porque ao haver uma 

diminuição de cidadãos e não existindo uma diminuição de resíduos gerados (as pessoas estão a 

consumir mais), a geração de resíduos per capita aumenta. 

 Relativamente à geração de resíduos minerais pelo consumo domésticos de materiais, a 

média da UE 27 (de 2020) foi estimada pelo Eurostat como sendo de 12,9%, em 2016 (último 

ano disponível), enquanto Portugal registou 7,7%, no mesmo período. Assim, o país apresentou 

valores abaixo da média europeia na maioria dos anos que estão disponíveis. Enquanto a média 

europeia tem vindo a aumentar (passando de 11%, em 2004, para 12,9%, em 2016), Portugal 

decresceu, ou seja, em 2004 registava 9,7%, e em 2016, 7,7%. Por último, em relação ao 

desperdício alimentar, a média europeia, em 2016, foi de 70 mil toneladas, não havendo registo 

de outros dados no Eurostat neste domínio. Apesar de não existirem dados individuais para 

Portugal ou outro país disponíveis pelo Eurostat, sabe-se que em Portugal a organização 

responsável por esta temática é a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, a 

qual lançou a Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar 
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(Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, 2018), onde se coloca em análise a 

questão da quantificação do desperdício de bens alimentares.5  

No segundo conjunto de indicadores, referente à gestão de resíduos, o subindicador da 

taxa de reciclagem de resíduos municipais da UE 27 (de 2020) foi de 47,4%, em 2018, e Portugal 

apresentou apenas 28,9%, no mesmo período. Não sendo mesmo assim o pior país a nível 

europeu (a Sérvia, no mesmo ano, apresentou apenas 0,3%) considerando o grau de 

desenvolvimento do país, a taxa portuguesa poderia ser mais elevada. Por outro lado, o segundo 

subindicador relativo à taxa de reciclagem de todos os resíduos excluindo os resíduos minerais, 

era de 56% para a UE 27 (de 2020) e 52% para Portugal (valor estimado pelo Eurostat, em 2016).  

Como segundo conjunto de indicadores na dinâmica da reciclagem está disponível a 

reciclagem e recuperação de fluxos de resíduos específicos, sendo importante mensurar a taxa de 

reciclagem de embalagens na sua totalidade, e no contexto da UE 27 (de 2020), em 2017, o valor 

representou 67,5%, ao passo que Portugal, reportou 55,3%, encontrando-se por isso abaixo da 

média europeia no ano de registo. Importa referir que em 2000, Portugal apenas reciclava 30,8%, 

no entanto, face a 2017, já houve anos com percentagens mais elevadas, tendo em 2013 

alcançado os 61,5%, o que foi o valor mais alto de que há registo. Para além das embalagens no 

seu total, foi supramencionada a relevância de certos subindicadores no caso português, e assim 

importa destacar algumas tipologias de embalagens, nomeadamente, a percentagem de reciclagem 

de embalagens de plástico, na qual Portugal registou cerca de 34,9%, em 2017, valor que 

representa uma descida face a anos anteriores, tendo, em 2016, registado 41,8% e, em 2015, 43%.  

cenário favorável, apesar do empenho que o país declara no combate ao plástico.  Outro 

subindicador europeu relevante no contexto nacional, é a percentagem de recuperação de 

resíduos de construção e demolição, o qual revelou um esforço de 97%, em 2016. Sendo esta 

percentagem a representação do esforço que há na área, no entanto, é necessário ressalvar que 

tanto no caso dos plásticos como nos resíduos de construção e demolição, não importa apenas 

alcançar taxas de reciclagem altas, mas conseguir incorporar esses resíduos de novo na economia, 

e este é o maior dos desafios. É por isso necessário criar incentivos neste sentido e ferramentas 

de regulamentação capazes de monitorizar de forma eficaz os esforços alcançados e sancionar 

quem não for responsável.  

No terceiro domínio, o das matérias-primas secundárias, relativo à taxa de reciclagem de 

produtos em fim de vida não existem números individuais para cada país. Por outro lado, em 

 
5 Apesar dos esforços em contactar a entidade competente pelo tema, não foi obtida resposta à data de conclusão 
deste trabalho 
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relação à taxa de utilização de materiais circulares, subindicador relacionado com o ponto acima 

referido de incorporação de resíduos na economia, os valores ainda são baixos, sendo a média da 

UE 27 (de 2020) de 11,2%, em 2017, e a de Portugal, para o mesmo período, igual a 1,8%. 

Assim, podemos concluir que apesar de haver uma taxa razoável de reciclagem de materiais, é 

primordial investir na promoção para a utilização de materiais circulares, pois um dos indicadores 

mais pertinentes associados ao conceito de EC poderá em muito ser o que avalie o grau de 

incorporação de resíduos na economia, ou seja, matérias-primas secundárias. Este indicador ao 

invés de contabilizar o nível de extração de matérias primas virgens (algo monitorizado através da 

AFM), permite a mensuração de redução da utilização dessas mesmas matérias e uma reutilização 

das pré-existentes. Associado a um processo de reciclagem eficiente (onde os produtos reciclados 

teriam uma nova oportunidade ao invés de meramente reciclados e não aproveitados – o que não 

é desejável) permite perceber o grau de circularidade da economia portuguesa relativamente aos 

seus resíduos.  

De mencionar, que sobre indicadores de reciclagem, estes são falaciosos porque 

reciclagem não é sinónimo de circularidade. Neste sentido, segundo a Comissão Europeia (2019a, 

p. 8), na UE “Cerca de metade das emissões de gases com efeito de estufa e mais de 90% da 

perda de biodiversidade e da pressão sobre os recursos hídricos advêm da extração de recursos e 

da sua transformação em materiais, combustíveis e alimentos”, aliás, segundo a mesma 

organização “O processo industrial permanece demasiado “linear” e dependente da extração de 

novas matérias-primas, posteriormente comercializadas e transformadas em bens e, por fim, 

eliminadas sob a forma de resíduos ou de emissões”. Assim, torna-se necessário reforçar o papel 

da redução e da reutilização, e não tanto colocar na reciclagem o potencial de melhoria máximo, 

porque na sua maioria os reciclados nem voltam a ser reintroduzidos na economia, o que resulta 

num desperdício de materiais e recursos (Comissão Europeia, 2019a). 

Ainda relativamente às matérias-primas secundárias, com ênfase no comércio de matérias-

primas recicláveis, em 2019, a UE 27 (de 2020) registou 8 887 945t, enquanto Portugal, 

apresentou uma média de 469 019t. Em ambos os casos, houve uma descida face a anos 

anteriores, o que revela que tanto a UE no seu todo, como Portugal têm importado menos de 

países não pertencentes à UE 27. Em relação a exportações para o mesmo grupo de países, o 

valor, em 2019, foi de 25 476 976t para a UE 27 e 164 709t, para Portugal. Não se registaram 

grandes alterações quer no cenário europeu ou no nacional face a outros anos. Por último, nas 

trocas comerciais dentro dos países da UE, em 2019, o valor foi de 47 905 897t, enquanto em 

Portugal, no mesmo período houve troca de 1 131 106t.  
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No último conjunto de indicadores da ferramenta de monitorização europeia, no que 

respeita à percentagem de investimento bruto em bens tangíveis a UE 27 (de 2020) registou em 

2017, consoante o valor estimado pelo Eurostat, 0,12%, o mesmo valor que Portugal, no mesmo 

período. Sobre o número de pessoas empregadas, o Eurostat estimou que na UE 27 (de 2020), o 

valor fosse de 1,72% do total de pessoas empregadas. enquanto para Portugal estima-se que 

tenha uma percentagem de 1,84%. Aliás, de todos os anos registados Portugal apresentou valores 

acima da média europeia, mesmo tratando-se de uma diferença pouco significativa. Sobre o 

subindicador do valor acrescentado bruto ao custo de fatores, o valor estimado do Eursotat para 

a UE 27 (de 2020), para 2017, foi de 0,96% e para Portugal o valor para o mesmo ano 

correspondeu a 0,79%, não havendo um crescimento significativo em ambos os casos. No 

entanto, este é um subindicador bastante minucioso, pois a sua interpretação agrega informação 

relativa ao VAB a preços de mercado, impostos e subsídios. Assim, deve ter-se em atenção que 

quando os subsídios se apresentam maiores que os impostos (rácio superior a 1), tal significa que 

a economia em questão subsidia os setores da EC, logo há um incentivo por parte do Estado.  

Por outro lado, quando os impostos são superiores aos subsídios (inferior a 1 – como 0,79 em 

Portugal), então apresenta-se um cenário inverso. Como último indicador desta ferramenta 

importa analisar os valores associados ao número de patentes relacionadas com reciclagem e 

matérias-primas secundárias, as quais têm vindo a aumentar. Na UE 27 (de 2020), em 2015, o 

valor foi cerca de 337 patentes (valor mais alto de sempre) e no mesmo período Portugal registou 

apenas 5 patentes. Comparando com 2014, em que houve 0 patentes, foi um aumento, no 

entanto, será necessário criar mais incentivos nacionais neste sentido.  

De seguida são abordados os indicadores considerados pertinentes consoante o contexto 

português, sugeridos neste trabalho para complementar os mencionados anteriormente.  

 

Tabela 15 - Dados disponíveis referentes aos indicadores adicionais, especificamente 

identificados para Portugal nas tabelas 6 a 12 

 

  

  Designação Fonte Unidade Periodicidade 

Valor 

mais 
alto 

Valor 

mais 
baixo 

Último valor 

disponível 

Categorias pertinentes para 

efeitos deste trabalho 

1. 

Perdas de água no 
sistema de 

abastecimento 
nacional 

ERSAR 
m3 

(km/dia) 
Anual     

perdas reais em 

alta - 6,0m3 
(km/dia); perdas 

reais em baixa - 
2,9m3 (km/dia) 

(2018) 

Não foram encontradas 

informações para além do 
relatório da ERSAR 
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2. 

Intensidade 

energética da 
economia 

INE MJ/€; Anual     5,0 MJ/€ (2017) 

Verificou-se pouca 

informação disponível para 
este indicador 

3. 

Percentagem de 
energias renováveis 

na produção de 
eletricidade 

INE % Anual 
42% 

(2014) 

11,2% 

(2005) 
28% (2017) 

Verificaram-se oscilações ao 

longo dos anos 

4. 

Percentagem de 
energia renovável 

no consumo final 
bruto de energia 

INE % Anual     30,6% (2018)   

5. 

Intensidade 

carbónica da 
economia  

PORDATA 

t CO2eq / 

milhões de 
euros 

Anual     

354 3t CO2eq / 

milhões de euros 
(2017) 

  

6. 
Resíduos urbanos 

recolhidos 

seletivamente  

PORDATA % Anual     20,4% (2018)   

7. 
Resíduos urbanos 

reciclados  
PORDATA % Anual 

16,2% 
(2014) 

  12,8% (2018)   

8. 

Proporção de 

resíduos urbanos 
depositados em 

aterro por 
localização 

geográfica  

INE % Anual     50,9% (2018) 

A informação é segmentada 
consoante a localização 

geográfica e o Continente 
apresentou uma percentagem 

de 52,2%, a Região 
Autónoma dos Açores de 

51,6% e a Região Autónoma 
da Madeira de 1,1%.  

9. 

Despesas das 
Administrações 

Públicas em 
ambiente em 

percentagem do 
total das despesas  

PORDATA % 

      

1,2% (2013)   

10. 

Investimento 
público em setores 

da Economia 
Circular  

            
Não se encontra disponível 

(destaque no capítulo 5.5.) 

11. 

Proporção do 

consumo final de 
energias renováveis 

no setor dos 
transportes  

INE %       9% (2018)   

12. 

Percentagem de 

projetos de 
reabilitação no 

número total de 
obras licenciadas  

            
Não se encontra disponível 
(destaque no capítulo 5.5.) 

13. 
Percentagem 
química dos 

plásticos 

Plastics 
Scoreboard 

%         
Não se encontram valores 

disponíveis para análise 

14. 
Índice de eco 

inovação  
Eurostat 

Índice da 
UE = 100 

      101 (2018)   

15. 

Procura por 
produtos ambiental 

e socialmente 
responsáveis 

  €         
Não se encontra disponível 

(destaque no capítulo 5.5.) 

16. 

Despesa das 
famílias em 

manutenção e 
reparação dos bens 

e ou produtos 
comprados  

  % 

        

Não se encontra disponível 
(destaque no capítulo 5.5.) 

Fonte – Elaboração própria, com informação retirada da ERSAR (2019), Eurostat (2020), INE 

(2020), PORDATA (2020) 
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O primeiro é referente às perdas de água no sistema de abastecimento nacional, sendo 

que “as perdas ocorrem em todos os sistemas de abastecimento, variando grandemente no seu 

grau e dimensão e em função da situação de cada local” (Sardinha et al., 2017, p27). Aliás, “… as 

perdas de água nos sistemas de abastecimento mais conhecidas resultam da deficiente qualidade 

ou degradação das infraestruturas, sendo normalmente designadas por perdas reais. Esta 

componente de perdas de água, normalmente mais relevante em termos globais, pode ser 

reduzida através de programas de controlo e combate às fugas e de estratégias adequadas de 

renovação das redes” (Sardinha et al., 2017, p.13). Assim, apesar de o INE não apresentar dados 

disponíveis no que respeita às perdas nos sistemas de abastecimento de água (m3) por localização 

geográfica (NUTS – 2013), a ERSAR e a DECO PROTESTE consideraram que “entre 2017 e 

2018, as perdas reais de água diminuíram ligeiramente. Em 2017, mais de 180 milhões de m3 de 

água dissiparam-se, o que corresponde a desperdiçar cerca de 90 milhões de euros. Um ano 

depois, o balanço é um pouco mais animador, mas insuficiente: as perdas reais de água 

desaceleraram para 172 milhões de m3, o que corresponde a desperdiçar à volta de 85,5 milhões 

de euros”. Em 2018, considerando o serviço de abastecimento público em alta as perdas reais de 

água foram em média de 6,0 m3/(km/dia) e no serviço de abastecimento público em baixa foi de 

128 l (ramal.dia) (para densidade de ramais igual ou superior a 20/km de rede) e de 2,9 

m3/(km.dia) (para densidade de ramais inferior a 20/km de rede). Posto isto, em ambos os casos 

“considera-se haver oportunidade de melhoria, sendo importante que as entidades gestoras 

implementem metodologias de redução das perdas de água” (ERSAR, 2019, p. 155 e 156; 

Lourenço & Antonieta Duarte, 2020).  

No respeitante à intensidade energética da economia, o valor de 2017 face a 2016 registou 

um aumento em 1%, de 2016 para 2017 (último valor disponível). Constatou-se que “Entre 2016 

e 2017 a utilização interna de energia aumentou 4,6% enquanto a atividade económica (medida 

pelo PIB) cresceu 3,5% em termos reais. Em consequência, verificou-se um aumento de 1% na 

intensidade energética implícita no PIB (5,0 MJ/€)”, mantendo-se, no entanto, como um valor 

baixo. Aliás, “Em 2016 (último ano com informação disponível para a UE), Portugal registou a 

sexta mais baixa intensidade energética (utilização interna de energia pelo PIB em paridade de 

poder de compra (ppc)). Esta posição relativa é explicável, entre outros fatores, pelo menor peso 

da indústria transformadora e do ramo energético na economia nacional comparativamente a 

outros EM”. Este tipo de indicadores está implicitamente relacionado com a estrutura produtiva 

de cada país, o seu rendimento e fatores climáticos (INE, 2019ª, p. 1, 7 e 8). 
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A utilização de energias renováveis na produção e consumo de energia é um tópico de 

extrema relevância para o tema da sustentabilidade. Assim, em relação à produção considerou-se 

relevante compreender a percentagem de energias renováveis na produção de eletricidade, sendo 

que em 2017 o valor registado foi de 28%. Este valor representou um decréscimo face aos anos 

anteriores, pois em 2016 o valor foi de 38%, em 2015 32,8% e 2014 registou-se o valor mais 

elevado de sempre, com 42%. Apesar disso, é possível constatar uma evolução positiva face ao 

início do século, com o registo de 17,2%, em 2000, porém não é possível classificar a sua 

evolução como algo congruente, existindo diversas variações no decorrer dos anos, com o valor 

mais baixo em 2005, de 11,2%. Para além desse, foi selecionado outro indicador que corresponde 

à percentagem de energia renovável no consumo final bruto de energia. A nível nacional, este 

valor tem vindo a subir, o que é positivo, no entanto, a um ritmo lento o que não se torna 

favorável para uma transição de paradigma como a proposta. Assim, em 2018 Portugal utilizou 

30,3% (dado provisório) de energias renováveis no seu consumo final bruto de energia, 

correspondendo a uma descida face a 2017 (30,6%) e a 2016 (30,9%).  

Relativamente ao indicador referente à intensidade carbónica da economia, segundo os 

dados disponíveis no PORDATA o último valor disponível é referente a 2017 e representou 

354,3 t CO2eq / milhões de euros, tendo o valor, nas últimas décadas, decrescido, o que é 

positivo. 

Em relação aos indicadores de resíduo urbanos recolhidos seletivamente e os reciclados, 

estes são relevantes pelo papel da população na recolha seletiva ou indiferenciada dos resíduos 

urbanos e de forma a compreender qual a evolução dos resíduos urbanos reciclados no contexto 

português. Posto isto, em 2018, o PORDATA apresentou uma taxa de 20,4% de resíduos 

urbanos recolhidos seletivamente, valor ainda baixo considerando o contexto de toda a 

população. Por outro lado, a percentagem de resíduos urbanos reciclados em 2018 foi de 12,8%, 

o qual é um valor bastante baixo e aliás o valor mais alto foi registado em 2014. No entanto, 

apesar de ser um valor desfavorável no panorama nacional e sendo que a reciclagem se apresenta 

como um dos elementos-chave nas ferramentas de monitorização de outros países (e.g. China), 

importa reforçar que consoante o estudo realizado neste trabalho a reciclagem não deve ser o 

elemento a priorizar na EC. Apesar disso será benéfico aumentar a percentagem de reciclagem de 

resíduos urbanos em Portugal, mas consequentemente aumentar também o nível de incorporação 

desses resíduos reciclados de novo na economia, sob a forma de matérias-primas secundárias. 

 Sobre o indicador da percentagem de deposição em aterro, consoante a informação 

disponível no INE para o ano de 2018, o país apresentou uma proporção de 50,9% de resíduos 
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depositados em aterro. Ao considerar a evolução de Portugal ao longo dos últimos anos tem-se 

assistido a flutuações, pois em 2011 encontrava-se nos 58,9%, foi diminuindo gradualmente até 

ao ano de 2016, onde se situou nos 47%, mas em 2017 apresentou o valor de 49,6% e, como 

supramencionado, em 2018 voltou a subir. Isto representa um caso a melhorar, pois Portugal não 

pode descorar a importância de diminuir o total dos seus resíduos urbanos depositados em 

aterro. 

As despesas das administrações públicas em ambiente em percentagem do total das 

despesas, é um indicador importante, de forma a compreender se as despesas acompanham a 

preocupação divulgada publicamente. No entanto, pelos dados disponíveis no PORDATA no 

que respeita a este indicador a percentagem preliminar para 2013 é 1,2 % (não existem valores 

mais recentes). O que significa que de facto as despesas em ambiente não se apresentam como 

uma prioridade, e aliás, apresentaram melhores valores em anos anteriores, nomeadamente, 1,9%, 

em 1996, 1,8%, em 1997, e em 2002, de 1,4%.  

Torna-se pertinente compreender o grau de investimento público em setores 

relacionados com a EC, e apesar deste indicador ainda não ter sido calculado, a sua construção é 

uma proposta deste relatório.  

Relativamente à proporção do consumo final de energias renováveis no setor dos 

transportes (por ano), a sua percentagem tem vindo a apresentar uma evolução positiva, e o INE 

apresenta para 2018 o valor provisório de 9%, tendo em 2017 sido de 7,9%. Assim, constata-se 

um aumento de 1,1 pontos percentuais, no entanto, este é um setor que merece mais atenção e 

investimento a nível nacional, pois as fontes de energia não renovável continuam a ser a principal 

fonte de energia do setor dos transportes. 

No que concerne à percentagem de projetos de reabilitação no número total de obras 

licenciadas (por ano), apesar de este indicador ser uma proposta e não se encontrar por isso 

disponível no período de realização deste trabalho, é relevante compreender a percentagem de 

projetos ou obras de reabilitação no contexto português face ao número total de obras 

licenciadas.  

Sobre o grau de componentes químicos presentes nos plásticos, este é um indicador 

inovador, que procura ir além da mera diminuição de plásticos de utilização única e a reciclagem 

dos mesmos. É necessário questionar a composição dos plásticos utilizados e consequentemente 

as suas repercussões na saúde humana e do planeta. Assim, não existem ainda dados disponíveis 

para Portugal neste sentido, mas sugere-se com este trabalho que eles venham a ser aplicados. 



88 

 

Relativamente ao índice de eco inovação, considerando o valor de referência europeu de 

100, Portugal encontrava-se, em 2018, com 101, tendo sido observada uma melhoria contínua 

durante os anos anteriores. Posto isto, Portugal apresenta-se relativamente bem colocado. 

Comparativamente, países como o Reino Unido, França e Dinamarca apresentaram valores mais 

elevados (110, 112 e 115, respetivamente), no entanto, os líderes foram a Alemanha (137) e o 

Luxemburgo (138). Assim, Portugal apresenta-se como um país com uma boa prestação e cujos 

esforços têm vindo a ser denotados no âmbito europeu. Apresentou bons resultados face à média 

europeia em relação a atividades de eco inovação (136) e resultados de eficiência de recursos 

(112), apresentou-se de acordo com a média nos resultados socioeconómicos (95) e os resultados 

de eco inovações (100) e teve pior resultados nas entradas de eco inovação (63). Assim, podemos 

perceber que no ano de 2018 existiram poucos investimentos (financeiros e recursos humanos) 

com o objetivo de desenvolver novas atividades relacionadas com esta dinâmica, no entanto, as 

nossas empresas apresentam-se ativas neste sentido (daí o valor de 136) (Comissão Europeia, 

2018). 

Como supramencionados, os indicadores sociais tornam-se primordiais e nesse sentido, 

devido a não existirem, foram propostos dois: procura por produtos ambiental e socialmente 

responsáveis e despesa das famílias em manutenção e reparação dos bens e ou produtos 

comprados. Por apresentarem um maior grau de dificuldade, aquando o agregar de informações, 

é sugerida a sua adaptação a um inquérito pré-existente, sugestão apresentada no capítulo 5.5.  

 

5.5 Indisponibilidade de indicadores  

 

Considerando a indisponibilidade de alguns indicadores apresentados como sugestão para 

o conjunto de indicadores de EC, no contexto português, importa esclarecer de que forma se 

pode contornar esta indisponibilidade e sugerir soluções.  

O investimento público em setores da EC foi um dos indicadores propostos no âmbito 

deste relatório, no entanto, este não se apresenta disponível até à data de entrega deste relatório. 

O objetivo seria o de monitorizar a despesa e investimento por parte de entidades públicas 

portuguesas em setores relacionados com a EC. Assim, e considerando a sua difícil mensuração, 

de forma simplificada teria de se identificar os setores relacionados com a EC em Portugal (e.g. 

reutilização e reaproveitamento de materiais ou produtos), e posteriormente dividir o 

investimento realizado nestes setores pelo investimento público total das entidades públicas 
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portuguesas, no período de um ano, considerando um ano base, de forma a compreender a 

progresso deste indicador consoante a evolução temporal. 

Outra proposta foi a mensuração da percentagem de projetos de reabilitação 

considerando o número total de obras licenciadas, em Portugal. O objetivo deste indicador é o de 

compreender a percentagem de projetos ou obras de reabilitação no contexto português, no 

período de um ano, face ao total de obras licenciadas. No entanto, por ausência deste indicador 

no cenário nacional é proposta a sua criação, o qual corresponderia à divisão dos projetos e obras 

de reabilitação a dividir pelo número total de obras licenciadas no país, de forma a monitorizar se 

há um acréscimo e uma valorização, de ano para ano, no que à reabilitação e, consequentemente, 

reaproveitamento de materiais diz respeito.  

Assim, considerando obras e projetos de reabilitação deve ser tomada em consideração 

a reutilização de materiais pré-existentes ou o potencial de determinados resíduos. Considerando 

que segundo o DL nº 178/2006, de 05 de setembro, art. 7.º, referente ao princípio da hierarquia 

dos resíduos: 

“8 – Com vista à concretização das metas previstas no n.º 6, sempre que tecnicamente 

exequível, é obrigatória a utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem 

materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no 

âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de infraestruturas (…)” , 

(Assembleia da República, 2006, p.5) . 

Referente a este tema, em 2008, a UE tinha promulgado que “Até 2020, a preparação 

para a reutilização, reciclagem e valorização de outros materiais, incluindo operações de 

enchimento utilizando resíduos como substituo de outros materiais, de resíduos de construção e 

demolição não perigosos, com exclusão de materiais naturais definidos na categoria 17 05 04 da 

lista de resíduos, sofrem um aumento mínimo de 70% em peso” (Parlamento Europeu e 

Conselho da União Europeia, 2008, art. 11.º/2/b)). 

Assim, fica compreendido que ações de valorização e reabilitação devem ser fomentadas 

tanto a nível europeu como nacional. No entanto, segundo Konstantinovas, Bento, & Sanches, 

(2019, p. 32 e 34), existem diversos constrangimentos para a circularização deste setor, 

nomeadamente no que respeita as materiais reciclados os mesmos autores consideraram como 

constrangimento a “Competitividade dos materiais reciclados face aos materiais naturais, que 

apresentam custos inferiores, além da sua utilização não ser prevista pelos donos da obra”, 

também a “Desconfiança relativamente aos agregados reciclados pela sua heterogeneidade, pela 

dificuldade em se obter um fluxo constante e pela possível contaminação com outros resíduos” e 
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ainda a “Inexistência de uma política efetiva de utilização de materiais reciclados”. Além disso, e 

com enfoque na informação destacada acima, relativo aos mecanismos de controlo e fiscalização 

os autores supramencionados alertaram para a “Ausência de controlo da obrigatoriedade de 

incorporação mínima de 5% de materiais reciclados em empreitadas públicas (…)”. Portanto, é 

necessário alinhar o estabelecido com a prática, de forma a seguir para uma UE mais sustentável, 

consequência do trabalho conjunto dos seus EM.  

 Por último, face à necessidade de indicadores capazes de monitorizar a dominante social 

da EC, e pelas razões já apontadas no que concerne à falta de indicadores capazes da mensuração 

desta dimensão e a dificuldade associada à recolha desses dados, surge como indicação a 

possibilidade de através dos pré-existentes inquéritos às despesas das famílias compreender a 

realidade dos cidadãos portugueses. Estes inquéritos são realizados pelo INE, por norma de 

cinco em cinco anos, e a última edição foi divulgada em 2017, respeitante aos anos 2015/2016, 

tendo como objetivo compreender a “estrutura das despesas e distribuição dos rendimentos dos 

agregados familiares residentes em Portugal, e ainda sobre as respetivas condições de conforto” 

(INE - Instituto Nacional de Estatística, 2017, p. 7). Este inquérito é organizado em cinco 

dimensões, as quais correspondem às características socioeconómicas dos agregados familiares, a 

despesa anual média, o rendimento médio por agregado familiar, a pobreza e desigualdade e 

alguns indicadores de conforto.  

Posto isto, aquando no inquérito se aborda a análise detalhada das despesas dos 

agregados familiares, sugere-se que poderia ser adicionada uma dinâmica de despesas familiares 

em manutenção e reparação, ou seja, de forma a dar resposta à sugestão de indicador apresentado 

anteriormente referente à despesa das famílias em manutenção e reparação dos bens e/ou 

produtos comprados. Assim, conseguir-se-ia alcançar o objetivo de compreender qual a despesa 

anual média em reparação e manutenção por agregado familiar, utilizando uma estrutura de 

inquéritos já disponível no contexto português. 

Por outro lado, através dos indicadores de conforto poderiam ser adicionadas 

componentes no que ao indicador da procura por produtos ambiental e socialmente responsáveis 

diz respeito. Ou seja, se aquando associado ao ato de compra de equipamentos e/ou bens de 

acesso a meios de transportes (automóvel, bicicleta, ciclomotor ou motociclo) ou equipamentos 

de comunicação e lazer (telemóvel, televisão, câmara de vídeo ou aparelhagem de som) existe 

uma preocupação dos agregados familiares no que respeita a questões ambientais e sociais, ou se 

por exemplo, apenas têm em consideração o preço final a pagar. 
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Assim, mesmo que ainda abstrata a construção destes indicadores, seria uma mais valia a 

sua implementação, porque mais do que a apresentação de um valor absoluto, é importante 

iniciar uma monitorização do comportamento dos cidadãos. Mesmo que inicialmente com 

valores pouco significativos, a avaliação destes indicadores permitiria desenhar campanhas 

educativas, por exemplo, e a longo prazo essas poderiam apresentar resultados de grande 

relevância no cenário da EC, quer em Portugal, como na UE. 
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6. CONCLUSÃO  

  

A realização deste trabalho teve como objetivo desenvolver o tema da EC, em Portugal. 

Face a isso foi feita uma revisão bibliográfica no que ao tema respeita e à construção de 

indicadores, sendo o enfoque primordial do relatório a compreensão de em que medida vários 

indicadores pré-existentes para a monitorização da EC poderiam contribuir para a construção de 

uma ferramenta de monitorização capaz de mensurar o desempenho português. Neste sentido, 

foram analisados indicadores de outros países e entidades internacionais, os quais foram da maior 

importância, no sentido em que permitiram destacar áreas comuns a todos e falhas que se 

procuraram colmatar aquando da sugestão de uma ferramenta para o cenário nacional.  

Considerou-se pertinente a incorporação da AFM, de forma a ser possível compreender 

os impactos associados ao uso de materiais na economia portuguesa, sendo que esta metodologia 

é capaz de fornecer um ponto de partida para o desenvolvimento de índices agregados ao nível 

de economias nacionais, apesar das suas limitações, sendo capaz de contabilizar todos os fluxos 

de materiais e permitir uma visão abrangente e sólida da quantidade e composição do 

metabolismo das economias. Esta análise, em conjunto com outros indicadores torna possível a 

conclusão de uma análise detalhada.  

Nesse sentido, apesar de Portugal não apresentar uma ferramenta de monitorização de 

EC, ao ser um EM da UE, encontra-se enquadrado na sua iniciativa, um quadro de controlo de 

EC, composto por dez indicadores. Assim, tornou-se necessária a incorporação desses 

indicadores, sem, no entanto, ser limitada a ferramenta proposta apenas à apresentada no 

contexto europeu. Existe a necessidade de compreender o panorama português neste contexto, 

pois cada país tem as suas especificidades, logo é preciso destacar as áreas que necessitam de mais 

atenção na construção deste conjunto de indicadores nacionais. Com esse propósito, sugeriu-se a 

incorporação de indicadores específicos para o país, como os que respeitam à eficiência hídrica e 

eficiência energética. Além disso pretendeu-se cobrir áreas como a construção e os plásticos, não 

negligenciando um cuidado de adicionar propostas concernente à vertente sociais da EC. 

Uma das principais falhas apontadas ao longo da literatura foi precisamente a imprecisão 

no que concerne a indicadores capazes de monitorizar a componente social da EC. Estes tipos de 

indicadores são por norma qualitativos, o que resulta em avaliações subjetivas, de difícil leitura. 

Apesar das adversidades neste sentido e ao não existir nenhum indicador disponível para 

Portugal ou sequer um consenso neste tema a nível internacional, foi sugerida a introdução de 

novos indicadores numa já pré-existente estrutura de inquéritos às famílias portuguesas, com o 
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objetivo de tornar mais acessível a tarefa de monitorizar esta dinâmica. Estes dois indicadores 

procurarão agregar a temática social e a de ACV, com o objetivo de percecionar a posição das 

famílias portuguesas face a este tema, pois abordam-se temas como as despesas em manutenção e 

reparação e atos associados à extensão do tempo de vida útil dos produtos. 

Face a esta informação importa ser-se capaz de monitorizar todo o processo e não apenas 

os resultados das políticas desenvolvidas (no âmbito da EC), no que concerne a metas alcançadas 

ou não. O processo de transição por si torna-se fundamental enquanto fonte de informações 

relevantes de aspetos a continuar e outros a melhorar, pois poderá haver a necessidade de 

incorporar mudanças para alcançar os objetivos desejados, devendo haver uma monitorização 

contínua. 

Assim, concluiu-se que não existe um sistema de indicadores que tenha consenso 

alargado na esfera internacional, apesar de haver algumas estruturas de monitorização a nível de 

alguns países e até entidades internacionais, as quais foram fundamentais para a construção de 

um conjunto de indicadores a nível nacional. Porém, permanecem incertezas e dificuldades 

associadas a alguns indicadores, e a maioria dos indicadores disponíveis relativamente à EC têm 

como enfoque fluxos ou cadeias de produtos específicos ou mesmo grupos de produtos, sendo 

que a nível nacional ainda são precisos mais desenvolvimentos.  

 Aliás, nas ferramentas de monitorização nacionais analisadas foram sempre incorporados 

indicadores relativos à reciclagem e apesar da incorporação destes também na proposta para 

Portugal, é importante ressalvar que esse tipo de indicador não é indicativo direto do grau de 

circularidade de uma economia. Uma economia não deve focar a sua atenção na reciclagem, 

apesar do papel importante da mesma, mas sim na redução de resíduos, e aquando a reciclagem, 

na reintrodução dos resíduos no sistema.  

Concluindo, e tendo em vista um futuro aprofundar deste tema poderá ser pertinente 

compreender, ao detalhe, alguns dos indicadores apresentados. Aliás poderia ser feita uma revisão 

de todos os indicadores propostos no contexto do PAEC português, pois alguns dos dados 

destacados nestes apresentam-se bastante desatualizados, assim como a criação dos indicadores 

sugeridos, sendo que uma das principais dificuldades na realização deste trabalho foi 

precisamente a falta de informação ou atualização de dados respeitante a alguns indicadores e o 

facto de não existir informação para os casos nacionais analisados em inglês. Por outro lado, o 

objetivo a alcançar seria o de agregar este conjunto de indicadores num índice de EC, de forma a 

ser capaz de resumir o patamar em que o país se encontra para uma economia mais circular. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Objetivos para os quais contribuem as ações do plano nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Plano de Ação para a economia circular em Portugal, Resolução do Conselho de 

Ministros no. 190-A/2017, p.60 
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Anexo 2 – Cálculo do indicador referente à eficiência energética, para 2018 

 
 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

  Consumo de 
Energia 
Primária 

PIB Eficiência  

  10^6 euros energética 

  ktep 2011=100   

      

1995 20474       136 350          150,2  

1996 20363       141 128          144,3  

1997 21935       147 339          148,9  

1998 23209       154 423          150,3  

1999 24880       160 455          155,1  

2000 25254       166 578          151,6  

2001 25244       169 816          148,7  

2002 26334       171 125          153,9  

2003 25737       169 533          151,8  

2004 26445       172 566          153,2  

2005 27087       173 915          155,7  

2006 25971       176 741          146,9  

2007 25120       181 171          138,7  

2008 24215       181 749          133,2  

2009 23911       176 075          135,8  

2010 23102       179 135          129,0  

2011 22110       176 096          125,6  

2012 21482       168 951          127,1  

2013 21461       167 393          128,2  

2014 21515       168 719          127,5  

2015 22634       171 742          131,8  

2016 22302       175 211          127,3  

2017 23120       181 354          127,5  

2018 22476       186 137          120,7  

 

Fonte: INE. Informação da página oficial: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt, retirada a 19-05-

2020. 

 

Nota: Os dados apresentados na coluna 1 e na coluna 2 representam informação disponível no 
INE, enquanto a coluna 3 é representativa de um cálculo próprio, realizado com a ajuda do 
supervisor de estágio. 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt


103 

 

Anexo 3 – Cálculo do indicador referente à eficiência hídrica, para 2018 

 

 

Período 2018 
  

    

Soma de Valor Rótulos de Coluna 
  

  

Rótulos de Linha Alta Baixa Total Geral 

Água entrada no sistema           615 467 856      811 331 839    1 426 799 696  

    

Água não faturada             31 644 224      239 156 935       270 801 159  

    

Eficiência hídrica                          5,1%                   29,5 %                   19,0  
    

 
Eficiência Hídrica Nacional                34,6      

 

Forma de cálculo: 

Em alta: 31 644 224 ÷ 615 467 856= 5,1% 

Em baixa: 239 156 935 ÷ 811 331 839 = 29,5% 

Total: 5,1% + 29,5% = 34,6%  

 
 
Fonte: ERSAR. Informação da página oficial: http://www.ersar.pt/pt/setor/factos-e-
numeros/dados-de-base, retirada a 08-05-2020.  
 
Nota: Cálculo independente, realizado com a ajuda do supervisor de estágio da entidade de 
acolhimento, por falta de informações recentes sobre a eficiência hídrica. 
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Anexo 4 – Indicadores de Economia Circular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Ação para a economia circular em Portugal, Resolução do Conselho de 

Ministros no. 190-A/2017, p.61 
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Anexo 5 – Nomenclaturas da Conta de Fluxos de Materiais – Extração 

interna de materiais  

Código Designação 

A.1 Biomassa 
A.1.1 Culturas (excluindo as culturas forrageiras) 
A.1.1.1 Cereais 
A.1.1.2 Raízes e tubérculos  
A.1.1.3 Plantas sacarinas 
A.1.1.4 Leguminosas 
A.1.1.5 Frutos de casca rija 
A.1.1.6 Sementes e frutos oleaginosos 
A.1.1.7 Produtos hortícolas, flores, sementes e produtos de viveiro 
A.1.1.8 Frutos 
A.1.1.9 Matérias-primas vegetais para usos têxteis 
A.1.1.10 Outras culturas, n.e. 
A.1.2 Resíduos de culturas (utilizados), culturas forrageiras e pastagens 
A.1.2.1 Resíduos de culturas (utilizados) 
A.1.2.2 Culturas forrageiras e pastagens 
A.1.3 Madeira 
A.1.4 Capturas de peixe selvagem, plantas e animais aquáticos, caça e recoleção 
A.2 Minério metálico (minério em bruto) 
A.2.1 Ferro 
A.2.2 Metais não ferrosos 
A.3 Minerais Não Metálicos 
A.3.1 Rochas ornamentais e outras pedras de cantaria ou de construção (exceto ardósia) 
A.3.2 Cré e dolomite 
A.3.3 Ardósia 
A.3.4 Minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos 
A.3.5 Sal 
A.3.6 Calcário e gesso 
A.3.7 Argilas e caulino 
A.3.8 Areia e saibro 
A.3.9 Outros produtos das indústrias extrativas, n.e. 
A.3.10 Materiais escavados (incluindo o solo), apenas se utilizados 
A.4 Materiais energéticos fósseis 
A.4.1 Carvão e outros materiais energéticos sólidos 
A.4.2 Materiais energéticos líquidos e gasosos 
A.4.2.1 Petróleo em bruto e gás de petróleo liquefeito 
A.4.2.2 Gás natural 
A Total da extração interna de materiais 

 

Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE, retirada a 19-05-2020. 

 

 

https://ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
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Anexo 6 – Nomenclaturas da Conta de Fluxos de Materiais – Importações 
de materiais e exportações de materiais e balança comercial física, por tipo 
de material  

Código Designação 

M.1 Biomassa e produtos da biomassa 
M.1.1 Culturas (em bruto e transformadas) 
M.1.1.1 Cereais (em bruto e transformados) 
M.1.1.2 Raízes e tubérculos (em bruto e transformados) 
M.1.1.3 Plantas sacarinas (em bruto e transformadas) 
M.1.1.4 Leguminosas (em bruto e transformadas) 
M.1.1.5 Frutos de casca rija (em bruto e transformados) 
M.1.1.6 Sementes e frutos oleaginosos (em bruto e transformados) 
M.1.1.7 Produtos hortícolas, flores, sementes e produtos de viveiro (em brutos e transformados) 
M.1.1.8 Frutos (em bruto e transformados) 
M.1.1.9 Matérias-primas vegetais para usos têxteis (em bruto e transformadas) 
M.1.1.10 Outras culturas, n.e. (em bruto e transformadas) 
M.1.2 Resíduos de culturas e culturas forrageiras 
M.1.2.1 Resíduos de culturas (utilizados) (em bruto e transformados) 
M.1.2.2 Culturas forrageiras 
M.1.3 Madeira e seus produtos 
M.1.4 Capturas de peixe e outros animais e plantas aquáticos (em bruto e transformados) 
M.1.5 Animais vivos, exceto os referidos no ponto 1.4, e produtos de origem animal 
M.1.5.1 Animais vivos, exceto os referidos no ponto 1.4 
M.1.5.2 Carne e preparados de carne 
M.1.5.3 Lacticínios, ovos de aves e mel 
M.1.5.4 Outros produtos de origem animal (fibras, peles, pelo, couro, etc.) 
M.1.6 Produtos constituídos maioritariamente por biomassa 
M.2 Minérios metálicos e seus concentrados (em bruto e transformados) 
M.2.1 Minérios de ferro e seus concentrados, ferro e aço (em bruto e transformados) 
M.2.2 Minérios metálicos não ferrosos e seus concentrados (em bruto e transformados) 
M.2.3 Produtos constituídos maioritariamente por metais 
M.3 Minerais não metálicos (em bruto e transformados) 
M.3.1 Rochas ornamentais e outras pedras de cantaria ou de construção (exceto ardósia) 
M.3.2 Cré e dolomite 
M.3.3 Ardósia 
M.3.4 Minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos 
M.3.5 Sal 
M.3.6 Calcário e gesso 
M.3.7 Argilas e caulino 
M.3.8 Areia e saibro 
M.3.9 Outros produtos das indústrias extrativas, n.e. 
M.3.10 Materiais escavados (incluindo o solo), apenas se utilizados 
M.3.11 Produtos constituídos maioritariamente por minerais não metálicos 
M.4 Materiais energéticos fósseis (em bruto e transformados) 
M.4.1 Carvão e outros produtos energéticos sólidos (em bruto e transformados) 
M.4.2 Produtos energéticos líquidos e gasosos (em bruto e transformados) 
M.4.2.1 Petróleo em bruto ou transformado e gás de petróleo liquefeito 
M.4.2.2 Gás natural 
M.4.2.3 Ajustamento relativo ao princípio da residência: combustível transacionado por residentes no exterior 
M.4.3 Produtos constituídos maioritariamente por produtos energéticos fósseis 
M.5 Outros produtos 
M.6 Resíduos importados para tratamento final e eliminação 
M Total das entradas/saídas de materiais e total da balança comercial física 

 

Fonte: INE. Informação da página oficial: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt, retirada a 19-05-2020. 
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Anexo 7 – Nomenclaturas da Conta de Fluxos de Materiais – Importações 
de materiais e exportações de materiais, por fase de transformação 
 

Código Designação 

M.1 Biomassa e produtos da biomassa 
M.1.1 Culturas (em bruto e transformadas) 
M.1.1.1 Cereais (em bruto e transformados) 
M.1.1.2 Raízes e tubérculos (em bruto e transformados) 
M.1.1.3 Plantas sacarinas (em bruto e transformadas) 
M.1.1.4 Leguminosas (em bruto e transformadas) 
M.1.1.5 Frutos de casca rija (em bruto e transformados ) 
M.1.1.6 Sementes e frutos oleaginosos (em bruto e transformados) 
M.1.1.7 Produtos hortícolas, flores, sementes e produtos de viveiro (em brutos e transformados) 
M.1.1.8 Frutos (em bruto e transformados) 
M.1.1.9 Matérias-primas vegetais para usos têxteis (em bruto e transformadas) 
M.1.1.10 Outras culturas, n.e. (em bruto e transformadas) 
M.1.2 Resíduos de culturas e culturas forrageiras 
M.1.2.1 Resíduos de culturas (utilizados) (em bruto e transformados) 
M.1.2.2 Culturas forrageiras 
M.1.3 Madeira e seus produtos 
M.1.4 Capturas de peixe e outros animais e plantas aquáticos (em bruto e transformados) 
M.1.5 Animais vivos, exceto os referidos no ponto 1.4, e produtos de origem animal 
M.1.5.1 Animais vivos, exceto os referidos no ponto 1.4 
M.1.5.2 Carne e preparados de carne 
M.1.5.3 Lacticínios, ovos de aves e mel 
M.1.5.4 Outros produtos de origem animal (fibras, peles, pelo, couro, etc.) 
M.1.6 Produtos constituídos maioritariamente por biomassa 
M.2 Minérios metálicos e seus concentrados (em bruto e transformados) 
M.2.1 Minérios de ferro e seus concentrados, ferro e aço (em bruto e transformados) 
M.2.2 Minérios metálicos não ferrosos e seus concentrados (em bruto e transformados) 
M.2.3 Produtos constituídos maioritariamente por metais 
M.3 Minerais não metálicos (em bruto e transformados) 
M.3.1 Rochas ornamentais e outras pedras de cantaria ou de construção (exceto ardósia) 
M.3.2 Cré e dolomite 
M.3.3 Ardósia 
M.3.4 Minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos 
M.3.5 Sal 
M.3.6 Calcário e gesso 
M.3.7 Argilas e caulino 
M.3.8 Areia e saibro 
M.3.9 Outros produtos das indústrias extrativas, n.e. 
M.3.10 Materiais escavados (incluindo o solo), apenas se utilizados 
M.3.11 Produtos constituídos maioritariamente por minerais não metálicos 
M.4 Materiais energéticos fósseis (em bruto e transformados) 
M.4.1 Carvão e outros produtos energéticos sólidos (em bruto e transformados) 
M.4.2 Produtos energéticos líquidos e gasosos (em bruto e transformados) 
M.4.2.1 Petróleo em bruto ou transformado e gás de petróleo liquefeito 
M.4.2.2 Gás natural 
M.4.2.3 Ajustamento relativo ao princípio da residência: combustível transacionado por residentes no exterior 
M.4.3 Produtos constituídos maioritariamente por produtos energéticos fósseis 
M.5 Outros produtos 
M.6 Resíduos importados para tratamento final e eliminação 
M Total das entradas de materiais 

 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt,  retirada a 19-05-2020. 
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Anexo 8 – Nomenclaturas da Conta de Fluxos de Materiais – Emissões 
internas de materiais  

 

Código Designação 

F.1 Emissões atmosféricas 
F.1.1 Dióxido de carbono (CO2) 
F.1.2 Metano (CH4) 
F.1.3 Óxido Nitroso (N2O) 
F.1.4 Óxidos de Azoto (NOx) 
F.1.5 Hidrofluorcarbonetos (HFCs) 
F.1.6 Perfluorcarbonetos (PFCs) 
F.1.7 Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 
F.1.8 Monóxido de Carbono (CO) 
F.1.9 Compostos Orgânicos Voláteis Não Metanosos (COVNM) 
F.1.10 Óxidos de Enxofre (SOx) 
F.1.11 Amoníaco (NH3) 
F.1.12 Metais pesados 
F.1.13 Poluentes orgânicos persistentes (POP) 
F.1.14 Partículas suspensas (PS10, Poeira, etc.) 
F.2 Resíduos sólidos 
F.2.1.a Aterros sanitários - resíduos urbanos 
F.2.1.b Lixeiras - resíduos urbanos 
F.2.2.a Aterros sanitários - resíduos industriais 
F.2.2.b Lixeiras - resíduos industriais 
F.3 Emissões para a água 
F.3.1 Azoto (N) 
F.3.2 Fósforo (P) 
F.3.3 Metais pesados 
F.3.4 Outras substâncias e materiais orgânicos 
F.3.5 Despejo de materiais no mar 
F.4 Uso dissipativo de produtos 
F.4.1 Fertilizante Orgânico (estrume) 
F.4.2 Fertilizante mineral 
F.4.3 Chorume (lamas das ETAR) 
F.4.4 Composto 
F.4.5 Pesticidas 
F.4.6 Sementes 
F.4.7 Sal e outros materiais descongelantes espalhados nas estradas 
F.4.8 Solventes, gás hilariante e outros 
F.5 Perdas dissipativas (abrasão de pneus, erosão e corrosão de infraestruturas, fugas e desastres) 
F Total das emissões internas de materiais 

 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt, retirada a 19-05-
2020. 
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Anexo 9 – Taxa de reciclagem de produtos em fim de vida (indicador 3.1.1) 
 

 

O cálculo do indicador 3.1.1, é facilmente compreensível através da figura apresentada. 

Na primeira parte da figura estão representadas as etapas do ciclo de vida das matérias-primas 

virgens no mundo (caixas cinzentas), enquanto as etapas do ciclo de vida das matérias-primas 

virgens na Europa são representadas pelas caixas castanhas. Por conseguinte, o limite do sistema 

corresponde aos traços cor-de-rosa e os fluxos utilizados para o cálculo do indicador encontram-

se a verde (matérias-primas), amarelo (materiais processados) e roxo (matérias-primas 

secundárias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de cálculo segundo o Eurostat (2020): (G.1.1 + G.1.2) ÷ (B.1.1 + B.1.2 + C.1.3 

+ D.1.3 + C.1.4 + G.1.1 + G.1.2) 

 
 
Fonte: Eurostat. Informação da página oficial: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-
economy/indicators 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators


110 

 

Anexo 10 – Total de importações de materiais e resíduos importados para 
tratamento final e eliminação (anual) 
 

Ano Resíduos 
importados para 
tratamento final 

e eliminação 

Total das 
importações de 

materiais 
 

 

 

1995  6 059 43 491 096 
 

1996  4 081 39 628 210 
 

1997  3 424 46 030 176 
 

1998  4 687 50 439 034 
 

1999  7 698 53 730 995 
 

2000  4 805 54 129 256 
 

2001  73 977 55 333 344 
 

2002  12 570 56 719 310 
 

2003   878 53 773 777 
 

2004   701 55 908 544 
 

2005   111 57 668 479 
 

2006   0 57 199 100 
 

2007   0 57 739 406 
 

2008   0 56 145 814 
 

2009  1 204 53 628 545 
 

2010  6 380 54 942 973 
 

2011  14 786 53 278 535 
 

2012  2 670 52 210 215 
 

2013  17 312 53 401 833 
 

2014  66 883 55 124 938 
 

2015  133 101 59 457 266 
 

2016 1 933 509 62 197 498 
 

2017 2 013 197 65 421 671 
 

2018Po 2 212 966 65 283 021 
 

 
 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 

 
 
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt
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Anexo 11 – Total do consumo interno de materiais (anual) 
 
 

Ano Total do consumo 
interno de 
materiais 

 

 

 

  

1995 144 521 362 
 

1996 143 830 259 
 

1997 159 274 281 
 

1998 170 658 841 
 

1999 196 363 642 
 

2000 200 609 498 
 

2001 210 861 591 
 

2002 204 518 708 
 

2003 180 813 076 
 

2004 196 875 667 
 

2005 196 017 599 
 

2006 215 169 375 
 

2007 223 456 289 
 

2008 234 163 967 
 

2009 210 986 635 
 

2010 196 395 309 
 

2011 182 217 851 
 

2012 167 264 667 
 

2013 145 900 310 
 

2014 154 360 530 
 

2015 155 844 142 
 

2016 154 206 353 
 

2017 168 716 096 
 

2018Po 174 588 954 
 

 
 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 
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Anexo 12 – Resíduos para tratamento final e eliminação (fluxos externos) no 
consumo interno de materiais (anual) 
 
 

Ano Resíduos para 
tratamento 

final e 
eliminação 

(fluxos 
externos) 

 

 

 

48 
 

1995 -  492 
 

1996 - 8 809 
 

1997 - 29 117 
 

1998 - 48 140 
 

1999 - 42 819 
 

2000 - 91 969 
 

2001 - 22 836 
 

2002 - 94 395 
 

2003 - 95 971 
 

2004 - 116 778 
 

2005 - 113 671 
 

2006 - 121 336 
 

2007 - 175 057 
 

2008 - 194 822 
 

2009 - 61 300 
 

2010 - 48 743 
 

2011 - 47 550 
 

2012 - 62 668 
 

2013 - 49 947 
 

2014  9 804 
 

2015  77 578 
 

2016  617 475 
 

2017  881 111 
 

2018Po 1 071 085 
 

 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 
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Anexo 13 – Total da balança comercial física (anual) 
 
 
 

Ano Total da balança 
comercial física  

 

 

  

1995 27 131 817 
 

1996 24 758 558 
 

1997 29 882 142 
 

1998 33 869 936 
 

1999 36 889 041 
 

2000 36 174 320 
 

2001 37 709 679 
 

2002 37 251 337 
 

2003 32 138 653 
 

2004 31 413 431 
 

2005 31 548 118 
 

2006 27 105 907 
 

2007 25 467 183 
 

2008 23 680 166 
 

2009 25 412 998 
 

2010 22 985 813 
 

2011 20 009 211 
 

2012 17 714 368 
 

2013 13 997 411 
 

2014 14 969 621 
 

2015 18 519 130 
 

2016 21 673 080 
 

2017 23 069 514 
 

2018Po 23 562 866 
 

 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt
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Anexo 14 – Total das emissões internas de materiais sem resíduos sólidos 
(anual) 
 
 

Ano Total das 
emissões 

internas de 
materiais 

sem resíduos 
sólidos 

 

 

 

  
 

1995 70 823 855 
 

1996 68 397 688 
 

1997 71 571 442 
 

1998 76 227 448 
 

1999 83 684 353 
 

2000 82 805 374 
 

2001 82 508 017 
 

2002 86 100 392 
 

2003 80 717 933 
 

2004 84 225 186 
 

2005 86 476 322 
 

2006 81 772 955 
 

2007 78 689 316 
 

2008 76 178 913 
 

2009 72 492 447 
 

2010 68 531 246 
 

2011 65 715 621 
 

2012 63 850 974 
 

2013 61 793 563 
 

2014 61 801 302 
 

2015 65 828 307 
 

2016 64 050 219 
 

2017Po 68 849 613 
 

 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 
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Anexo 15 – Itens de equilíbrio: input e output (anual) 
 
 

Ano Itens de 
equilíbrio: 

input 

Itens de 
equilíbrio: 

output 

 

    
 

 

1995 80 759 040 51 838 358 
 

1996 78 705 208 50 801 193 
 

1997 82 403 720 51 831 158 
 

1998 88 331 449 55 771 131 
 

1999 97 991 257 60 661 770 
 

2000 96 509 072 58 221 603 
 

2001 96 899 211 59 013 215 
 

2002 101 153 006 61 578 733 
 

2003 95 873 388 57 759 311 
 

2004 100 426 182 61 022 560 
 

2005 102 823 188 62 268 325 
 

2006 97 818 703 59 239 425 
 

2007 96 492 043 60 142 644 
 

2008 94 224 904 59 280 706 
 

2009 90 610 568 58 534 439 
 

2010 87 442 265 58 659 377 
 

2011 84 893 266 57 096 345 
 

2012 81 952 896 54 605 112 
 

2013 79 031 047 53 492 923 
 

2014 78 664 134 53 524 176 
 

2015 83 818 117 56 923 405 
 

2016 83 090 373 57 116 460 
 

2017 87 190 247 64 046 078 
 

2018Po x x 
 

 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 
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Anexo 16 – Acréscimos líquidos às existências de materiais (anual) 
 
 

Ano Acréscimos 
líquidos às 

existências de 
materiais 

 

  
 

 

1995 102 618 189 
 

1996 103 336 586 
 

1997 118 275 401 
 

1998 126 991 711 
 

1999 150 008 776 
 

2000 156 091 593 
 

2001 166 239 570 
 

2002 157 992 589 
 

2003 138 209 219 
 

2004 152 054 104 
 

2005 150 096 140 
 

2006 171 975 698 
 

2007 181 116 372 
 

2008 192 929 252 
 

2009 170 570 317 
 

2010 156 646 950 
 

2011 144 299 150 
 

2012 130 761 477 
 

2013 109 644 871 
 

2014 117 699 187 
 

2015 116 910 547 
 

2016 116 130 047 
 

2017 123 010 651 
 

2018Po x 
 

 
Unidade: t 
 
Fonte: INE. Informação da página oficial:  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE&xlang=pt 
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