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A economia circular é uma reação ao conceito de economia linear, que assenta nos princípios 

de “produz, utiliza, deita fora / extração, produção e eliminação”, exigindo vastas quantidades 

de materiais, a baixo preço e de fácil acesso, e muita energia. 

A economia linear, aliada ao aumento da população mundial, tem causado uma procura 

crescente por matérias-primas, muitas delas escassas e finitas – a extração e a utilização destas 

matérias-primas aumentam o consumo de energia e as emissões de CO2, com um grande 

impacto no ambiente. 

A economia circular é uma reviravolta face ao esbanjamento causado pela extração massiva de 

matérias-primas, os processos tecnológicos existentes para a sua transformação, o consumo 

acelerado dos produtos assim obtidos e a enormidade de resíduos resultantes 

 

 

Fonte: https://www.circulareconomy.pt/sobre-economia-circular/#historia 
 

A economia circular é um modelo de produção e de consumo baseado no princípio da 

“Redução, Reutilização, Recuperação e Reciclagem” dos produtos, materiais e recursos. Reduz 

o desperdício ao mínimo, permitindo fazer uma melhor gestão dos recursos do planeta e 

desenvolver novos produtos e serviços, economicamente mais viáveis e ecologicamente mais 

eficientes - quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, os seus materiais são mantidos 

dentro da economia sempre que possível, podendo ser utilizados uma e outra vez, criando assim 

mais valor. 

  

https://www.circulareconomy.pt/sobre-economia-circular/#historia


  
 

VANTAGENS DA ADOÇÃO DE UMA ECONOMIA CIRCULAR 

A economia circular traz benefícios para o ambiente, para o crescimento económico e para o 

dia-a-dia dos cidadãos e das cidadãs. A adoção dos princípios da economia circular: 

- Diminui o desperdício; 

- Mitiga a poluição; 

- Reduz custos; 

- Estimula a inovação e a melhoria de processos; 

- Potencia a reciclagem; 

- Promove o bem estar e clima organizacional; 

- Valoriza as organizações; 

- Disponibiliza aos consumidores produtos mais baratos e com um ciclo de vida mais longo; 

- Promove a produção e consumo sustentáveis 

 

ECONOMIA CIRCULAR EM PORTUGAL: 

O «Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) em Portugal» define uma estratégia nacional 

para a economia circular e um conjunto de ações a serem desenvolvidas. Estas ações estão 

alinhadas com as políticas europeias, nomeadamente o Plano de Ação para a Economia Circular 

(PAEC) da União Europeia, e concorrem para o cumprimento dos compromissos que Portugal 

assumiu a nível internacional, nomeadamente o Acordo de Paris e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, com impactos em matéria de uso 

eficiente e produtivo de recursos e de contributos para a mitigação de emissões de Gases de 

Efeito de Estufa (GEE). 

ECONOMIA CIRCULAR NA EUROPA: 

O novo Plano para a Economia Circular - um dos pilares do Pacto Ecológico Europeu, roteiro 

para o crescimento sustentável - pretende reduzir o impacto ecológico do consumo, duplicar a 

taxa de utilização de materiais circulares ao longo da próxima década e, em simultâneo, 

estimular o crescimento económico. 

ENQUADRAMENTO LEGAL: 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, de 23 de novembro 
COM (2020)98, de 11 de março 
 

MAIS INFORMAÇÕES em  
https://rederso.pt/wp-content/uploads/2020/12/2020.07.17_Guia_EC_Ambiente.pdf 

  

https://dre.pt/application/file/a/114336872
https://rederso.pt/wp-content/uploads/2020/12/2020.07.17_Guia_EC_Ambiente.pdf
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