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UM NOVO VELHO CONCEITO? 

Conceitos Anteriores: Eco-eficiência, Consumo sustentável de recursos, Sustentabilidade, Economia 

Verde, etc. 

ECONOMIA CIRCULAR 

ECONOMIA CIRCULR – DUAS GRANDES NOVIDADES 
 

I - Abordagem integrada sobre a cadeia de valor Produção  
 
• Políticas dirigidas ao Produto: Ecodesign e o Design for Environment 
• Políticas  de Prevenção e Reutilização 
• Políticas dirigidas ao Consumo: Green Procurement  
• Revisão da política de Gestão de Resíduos 
• Políticas para matérias primas secundarias  

 
II - Enfoque sobre a Hierarquia de Gestão de Resíduos 

 

Pacote Economia Circular da Comissão Europeia 

Revisão da Responsabilidade Alargada do Produtor enquanto pilar a gestão de resíduos 



Responsabilidade 
alargada do 
produtor 
RAP 

O produtor do bem/produto é 
responsável por uma parte 
significativa dos impactes ambientais 
dos seus produtos ao longo do seu 
ciclo de vida (fases de produção, 
comércio, consumo e pós-consumo) 

 

• Incremento das metas de valorização 
e reciclagem 

• Desenvolvimento da indústria da 
reciclagem 

• Redução dos custos “públicos” de 
gestão de resíduos (municípios e 
contribuintes) 

 

 

 

 

• Conceito amplamente adoptado nas políticas ambientais dos países da 

OCDE desde 1970, mas com forte impulso desde 2001 
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Fonte: OECD (2013), What have we learned about extended producer responsibility 

in the past decade? – A survey of the recent EPR economic literature, Paris. 



RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR 
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RPA 

REEE VFV e Pilhas  Pneus Embalagens Outros 

Existem mais de 400 sistemas de RAP em 

funcionamento, 300 dos quais desde 2001 

 

A legislação tem sido o principal “driver” da afirmação do 

princípio da responsabilidade alargada do produtor (RAP) 

 

A maioria dos sistemas RAP são desenvolvidos por 

Entidades Gestoras de Fluxos Específicos de Resíduos 

 

Os equipamentos eléctricos e electrónicos representam 

35% dos sistemas RAP, na OCDE 

 

 

Fonte: OECD (2013), What have we learned about extended producer responsibility 

in the past decade? – A survey of the recent EPR economic literature, Paris. 
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ENTIDADES GESTORAS 

PAPEL FULCRAL 
Organização e co-

financiamento da 

cadeia de valor dos 

bens/produtos 

Internalização da 

externalidade 

económica da gestão 

de resíduos 

Suporte financeiro da 

diferença entre os 

gastos com a cadeia 

de valor e as receitas 

com os materiais 

contidos nos resíduos 03 

Estruturação e 

capacitação do sector 

de gestão destes 

resíduos,  

Estabilidade técnica e 

económica 

Catalisador do 

mercado das 

matérias primas 

secundárias, 

algumas das quais 

classificadas como 

críticas 

02 



Rede Electrão da Amb3E – 10 anos a fazer circular a economia 

• Entidade gestora de resíduos líder do sector dos equipamentos eléctricos e 

electrónicos e de pilhas e baterias 

 

• 1 378 produtores de EEE e 357 produtores de PA 

 

• 64% de quota de mercado actual nos equipamentos eléctricos e electrónicos 

 
• Oferece serviços de compliance ambiental ao mais baixo custo do mercado 

 

• Gestora da Rede Electrão, com mais de 1 600 locais de recolha (LR), 93 centros de 

recepção (CR) e 21 unidades de tratamento e valorização (UTV) 

 

• Desempenho ambiental de excelência atestado pela certificação WEEELABEX de 4 UTV   

 

• 360 000 toneladas de resíduos recolhidos em 10 anos de actividade 

 


