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O Ministério do Ambiente e da Ação Climática e serviços tutelados são muitas vezes solicitados a promover iniciativas de comunicação e informação junto do

cidadão, com vista a melhor informar de práticas ambientalmente mais sustentáveis.

Não obstante dos apoios que são disponibilizados via Fundo Ambiental para o efeito, e dos esforços desenvolvidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela

Secretaria Geral do Ambiente, é importante consolidar ferramentas (aplicações para telemóvel e plataformas online) que já estão disponíveis para esse fim.

Vamos assim dar visibilidade às iniciativas nacionais e ferramentas nacionais ou internacionais que podem ser utilizadas pelo cidadão, e que contribuem para que

este possa reduzir, reutilizar e reciclar.

Surge assim uma nova categoria na seção OPORTUNIDADES do portal ECO.NOMIA, dedicada a aplicações e portais, que reúne algumas destas ferramentas

disponíveis ao cidadão para esse efeito. Não é objetivo ser-se exaustivo na compilação destas ferramentas, porque existem várias (mais formais, mais informais,

mais representativas ou menos representativas), mas sim dar oportunidade sobretudo a iniciativas nacionais e a ferramentas que, tendo sido desenvolvidas

noutro país, podem ser aplicadas e usadas a nível nacional.

Tal como a cidadania ambiental é um desafio em permanente evolução, também este é um documento em evolução.

DISCLAIMER
A informação apresentada nesta tabela é da inteira responsabilidade das aplicações/portais respetivos.
A utilização das aplicações/portais aqui apresentados é da inteira responsabilidade do utilizador.

O objetivo: providenciar uma listagem de aplicações para telemóvel e plataformas online emergentes que se 

constituam como ferramentas para a promoção de uma cidadania ambientalmente mais responsável.

O principio: disponibilizar aplicações e plataformas de adesão gratuita, que fomentem a redução de desperdício 

estrutural (p.ex. servitização), a redução de desperdício não estrutural (p.ex. alimentos), a reutilização e a 

reciclagem.



3

Aplicação / Portal Descrição (referências online) Objetivo Ligação

Wasteapp
Aplicação da Quercus, destinada a informar o cidadão sobre o encaminhamento de resíduos: o quê, 

onde e como?
Reciclagem https://www.wasteapp.pt/home

Phenix
Aplicação que conecta aqueles que têm em excesso, com aqueles que não têm suficiente. Segunda 

vida responsável e solidária aos excedentes, e completando o ciclo!

Redução desperdício 

alimentar
https://wearephenix.com/pt-pt/

Too Good to Go
A nossa app é a forma mais direta de te envolveres: faz download, regista-te e compra comida ótima 

que iria ser desperdiçada em estabelecimentos ao pé de ti. Deixa-te surpreender ao mesmo tempo 

que fazes uma boa ação para o nosso planeta. Começa já!

Redução desperdício 

alimentar
https://toogoodtogo.pt/pt

Vinted
A Vinted é um serviço de intermediação em linha que permite aos utilizadores trocar, vender e 

comprar artigos na sua plataforma.

Reutilização têxtil e 

marroquinaria
https://www.vinted.pt/brand/portugal

Dar e reutilizar
Plataforma inovadora onde, de uma forma muito simples, qualquer pessoa 

pode dar e/ou reutilizar artigos gratuitos. De mobília a brinquedos, de roupa a ferramentas, tudo tem 

mais vidas que as que parece!

Reutilização https://darereutilizar.pt/

Bla Bla Car

A BlaBlaCar aproveita a tecnologia para encher lugares vazios na estrada, ligando membros que 

procuram partilhar boleia ou viajar de autocarro e fazendo com que viajar seja mais acessível, 

sociável e conveniente. A rede de mobilidade amiga do ambiente e do homem da BlaBlaCar poupa 1, 

6 milhões de toneladas de CO2 e permite 120 milhões de conexões humanas todos os anos.

Servitização https://www.blablacar.pt/

Boleias.net
O Boleia.net é um projeto focado no desenvolvimento da partilha de carro em Portugal e baseia-se 

numa plataforma online gratuita que também é adaptada através de funcionalidades espicíficas para 

entidades

Servitização https://www.boleia.net/

My Cloma
A MyCloma é uma plataforma online de venda de roupa em segunda mão, criada por jovens 

empreendedores Portugueses, que tem como objetivo promover a economia circular através do 

prolongamento do ciclo de utilização da roupa.

Reutilização têxtil e 

marroquinaria
https://www.mycloma.com/

ECOA Circular
Na nossa plataforma, podes encontrar produtos provenientes de grandes e reconhecidas marcas do 

mercado, selecionados através de uma curadoria especializada, com garantia de excelente estado de 

utilização e preços mais acessíveis.

Reutilização têxtil e 

marroquinaria
https://www.ecoacircular.com/

https://www.wasteapp.pt/home
https://wearephenix.com/pt-pt/
https://toogoodtogo.pt/pt
https://www.vinted.pt/brand/portugal
https://darereutilizar.pt/
https://www.blablacar.pt/
https://www.boleia.net/
https://www.mycloma.com/
https://www.ecoacircular.com/
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Aplicação / Portal Descrição Objetivo Ligação

Em Segunda Mão

Comprar e vender usado foi sempre algo que fez muito sentido para mim. Haverá sempre algo que 

já não utilizo que outra pessoa está à procura não é verdade? E daí a ideia de criar o "Em Segunda 

Mão", um desejo de partilhar esta forma de comprar, mostrar que por vezes é mais fácil do que 

parece comprar usado, não precisa de ser algo complicado.

Reutilização https://emsegundamao.com.pt/

Rnters
Somos mais de 10.000 a pensar o mesmo: porquê comprar se podes alugar? Seja a máquina 

fotográfica para usar num trabalho ou o serão perfeito com os teus amigos, são mais de 3.000 

artigos na palma da tua mão.Desperdiça menos, poupa e o planeta agradece!

Servitização https://rnters.com/

Book in Loop
Plataforma de e-commerce que permite a compra e a venda de manuais escolares em segunda-mão, 

do 5.º ao 12.º ano de escolaridade. Baseada num modelo de economia circular, nasceu em 2016, 

com o objetivo de aliviar as famílias portuguesas dos gastos anuais com livros escolares

Reutilização https://shop.bookinloop.pt/

Baby Loop
A BabyLoop é uma plataforma de economia circular dedicada a artigos de puericultura. Permite a 

compra e venda de produtos de bebé em segunda mão, de forma simples, fácil e cómoda e, 

assegura o cumprimento de todas as normas de qualidade e inspeção dos artigos.

Reutilização https://babyloop.pt/

Repositório Materiais
O Repositório de Materiais surge como uma resposta a esta situação, tendo lançado 

uma plataforma para a salvaguarda e valorização de materiais e componentes sobrantes da 

construção ou provenientes de obras de demolição/reabilitação com potencial de reutilização.

Reutilização https://repositoriodemateriais.pt/loja/

Suop
Não deixes que o passado te ocupe o espaço do presente. Com a Suop podes trocar o que não 

precisas por aquilo que queres, de uma maneira fácil, rápida e segura.
Reutilização https://www.suopapp.com/

Recloset
Um mercado online onde se pode comprar e vender peças second hand, de forma simples. Mas 

também partilhar conhecimento que permita despertar mais consciências para as vantagens para o 

ambiente. E combater o estigma de que comprar usado é só para quem precisa.

Reutilização têxtil e 

marroquinaria
https://recloset.net/

RecycleBingo
Um jogo que te desafia a apanhares Bichinhos, sempre que vais ao teu Ecoponto habitual. Cada 

Bichinho que apanhares vai para o teu Cartão BinGo. Cada cartão que completas transforma-se em 

EcoMoedas.

Reciclagem

https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=com.djomba.bingoapp201

7&hl=pt_PT&gl=US

Biklio
O Biklio reconhece os utilizadores de bicicleta por melhorarem a sua cidade,ligando-os a beneficios

oferecidos por negócios locais
Reduzir https://www.biklio.com/

https://emsegundamao.com.pt/
https://rnters.com/
https://shop.bookinloop.pt/
https://babyloop.pt/
https://repositoriodemateriais.pt/loja/
https://www.suopapp.com/
https://recloset.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djomba.bingoapp2017&hl=pt_PT&gl=US
https://www.biklio.com/
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Aplicação / Portal Descrição Objetivo Ligação

A granel

Olá! Eu chamo-me Catherine Francisco, autora do blog RandomCath e sou a criadora deste site.

Com vontade de diminuir o meu desperdício, encontrei o movimento Lixo Zero Portugal. A 

fundadora Ana Milhazes e os membros do grupo Lixo Zero Portugal criaram uma folha de cálculo 

com muitas lojas que vendiam a granel em Portugal com o objectivo de facilitar a pesquisa deste tipo 

de lojas a novos membros.

Redução de embalagem https://agranel.pt/index.php

Sharewaste
Ajuda-o a encontrar alguém na sua vizinhança que esteja disposto a aceitar os seus biorresíduos

para compostagem doméstica
Reciclagem https://sharewaste.com/share-waste

NoWaste
Com listas para o seu congelador, frigorífico e despensa, pode facilmente verificar que alimentos tem, 

ver que alimentos precisa de utilizar primeiro, planear as suas refeições, criar uma lista de compras, 

evitar compras desnecessárias, reduzir o desperdício de alimentos e poupar um monte de dinheiro

Redução desperdício 

alimentar
https://www.nowasteapp.com/

Olio

OLIO liga vizinhos entre si e com empresas locais para que os excedentes alimentares possam ser 

partilhados, e não deitados fora. Isto pode ser comida próxima da data de validade nas lojas locais, 

vegetais cultivados em casa, pão do seu padeiro, ou as mercearias no seu frigorífico quando se vai 

embora. Para sua conveniência, OLIO também pode ser utilizado para artigos domésticos não 

alimentares

Redução desperdício 

alimentar
https://olioex.com/

Freecycle

A Freecycle Network® é composta por mais de 5.000 grupos locais de cidades com mais de 9 

milhões de membros em todo o mundo. É um movimento popular e inteiramente sem fins lucrativos 

de pessoas que dão (e recebem) coisas de graça nas suas próprias cidades e mantêm as coisas 

boas fora dos aterros sanitários. A adesão é gratuita, e tudo o que é publicado deve ser gratuito, 

legal e apropriado para todas as idades.

Reutilização https://www.freecycle.org/

Trade Stories

O Trade Stories nasceu a 22 de abril de 2020 e em apenas 1 mês já éramos 191 utilizadores, 900 

livros à venda e ainda 72 livros vendidos. A plataforma foi crescendo e dada a conhecer a cada vez 

mais pessoas muito devido às vossas partilhas e passa-palavra, que foi sempre muito importante. 

Hoje já há mais de 11.000 livros disponíveis e mais de 1400 já foram vendidos. Acredito imenso 

neste projeto porque sei que pode incentivar (ainda mais) as pessoas a trocar histórias entre si, a 

passar por este processo de reutilizar e a pensar de forma mais sustentável.

Reutilização https://tradestories.pt/

Stuff Out

A Stuff Out é uma plataforma de venda de livros em 2ª mão e de promoção da Cultura. Procuramos 

contribuir para um mundo em que comprar um livro é algo fácil, habitual e ao alcance de todos.

Criada por uma pequena equipa de jovens empreendedores em 2019 a Stuff Out pretende mostrar 

que é possível aliar os valores de um negócio local e sustentável às tecnologias de Informação.

Reutilização https://stuffout.pt/

https://randomcath.com/
https://www.facebook.com/zerowasteportugal
https://anagoslowly.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/groups/285577928501282/
https://agranel.pt/index.php
https://sharewaste.com/share-waste
https://www.nowasteapp.com/
https://olioex.com/
https://www.freecycle.org/
https://tradestories.pt/
https://stuffout.pt/
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Aplicação / Portal Descrição Objetivo Ligação

Goodbag

goodbag é um saco de compras reutilizável inteligente que torna divertido e gratificante para as 

pessoas reutilizarem o seu saco e permite-lhes acompanhar o seu próprio impacto positivo no 

ambiente em tempo real. Cada vez que os clientes levam o seu saco de compras a uma loja podem 

escolher plantar uma árvore contra as alterações climáticas, limpar o lixo plástico do oceano ou 

receber um desconto como recompensa. O próprio saco é inteligente e tem um pequeno chip NFC 

(near-field-communication) integrado no logotipo do goodbag.

Redução https://www.goodbag.io/

ECOPlay

A ECOPlay é uma aplicação criada pelo INESC TEC, em que utilizadores têm acesso a vídeos 

informativos e uma série de episódios sobre iluminação, aquecimento ou eletrodomésticos, e 

também a questionários relacionados com tomadas de decisão do dia a dia, relativamente a 

comportamentos energeticamente eficientes. A aplicação inclui ainda, nos níveis mais avançados, 

uma série de seis episódios com elementos de ficção científica e suspense onde a crise ambiental é 

o tema central. Consoante a aprendizagem efetuada e o desempenho do utilizador, ser-lhe-ão 

atribuídos pontos e distinções, que lhe permitirão progredir no ranking de utilizadores. Ao longo do 

jogo o utilizador recebe também notificações que o estimulam a adotar comportamentos mais 

sustentáveis.

Redução https://feedback-project.eu/ecoplay/

https://www.goodbag.io/
https://feedback-project.eu/ecoplay/

