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FUNDAÇÃO ELLEN MACARTHUR

Julia Vol

Please visit: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/cities-in-the-circular-economy-an-

initial-exploration

FUNDAÇÃO ELLEN MACARTHUR

Aurelien Sunsjara

Please visit: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/cities-and-the-

circular-economy-for-food

Ellen MacArthur Foundation_Lisbon June 29.pdf
Ellen MacArthur Foundation_Lisbon June 29.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/cities-in-the-circular-economy-an-initial-exploration
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/cities-and-the-circular-economy-for-food


C40 CITIES – CLIMATE LEADERSHIP GROUP

Tom Bailey

Please visit:

https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/researches/images/68_C40_GHGE-

Report_040518.original.pdf?1529597233

https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/researches/images/68_C40_GHGE-Report_040518.original.pdf?1529597233


ROADMAP ECONOMIA CIRCULAR PORTO

Pedro Pombeiro | Câmara Municipal Porto
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O Porto inventou a             
“Economia Circular”                    

há 600 anos 





2017

Porto ‘inventa’ a EC há 600 anos

Porto conclui
Roadmap para a EC 

Porto,     
cidade

circular em

2030

1415

2016

Porto integra Partnership 
para a EC (Urban Agenda)

Porto lança publicamente o tema
da EC na agenda política





















Projecto “5º Alçado” 
A cidade do Porto tem mais de 
130 telhados verdes com uma 
área total de  11ha.

















Melhor Regulamentação

Adaptar a legislação dos resíduos à 
economia circular

Propor a revisão da legislação da água

Provomer incentivos à Economia Circular

Introduzir EC nos processos de Avaliação de 
Impacto

Propor a revisão da legislação sobre bio-
recursos

Melhor Financiamento

Criar um Guia de Financiamento das 
Cidades Circulares

Introduzir a EC nos novos Programas  
financiamento e Fundos Estruturais

Melhor Conhecimento

Crir o Portal das Cidades Circulares

Criar Centros Urbanos de Recursos para a 
prevenção e reutilização de resíduos

Desenvolver um roadmap sobre a Gestão 
Circular de Recursos para as cidades

Desenvolver ferramentas para a Economia 
de Partilha nas cidades

Ações propostas





Reutilização Águas
Residuais Tratadas

Piscinas
água quente

Km pneus

TROQUE

Repair
Café

Fab Lab

RLab

Made in Baixa
(OPO’Lab)

SMARLE

Decoração
Montras 
(CMP/LIPOR)

Bookcrossing
cabines (PT/LIPOR)

Rede Mercados
2ª mão

Silo
Auto

Reabilitação
Urbana - ARU

Symbio
Porto.org

Matadouro

Festivais
(Sê-lo Verde)

LIPOR

FAP 
(Queima)

AMP

Cidade+

Programas Ed. 
Ambiental

Banco de 
Materiais

Empresas 
Municipais 

obras

Estaleiro
CMP

Smart Waste
Portugal

Rede Municipal de 
Hortas Urbanas

“DOSE CERTA”

“EMBRULHA”

“Restauração
5 estrelas”

CentralValorização
Orgânica / Lipor

Empresa Mun.
de Ambiente do Porto

Compostagem
caseira

Valorização de 
Biorresíduos

Nutrimais

Viveiro 
Municipal

Quinto Alçado

Aquaponia Vermicompostagem

Aproveitamento
águas cinzentas

Rega
inteligente

Reutilização
Lamas ETAR

URBiNAT
Central Valorização
Energética / Lipor

Confinamento 
Técnico / Biogás

Equilíbrio Ambiental

FUN-Porto

Ciclo Urbano
da Água

Compras
Ecológicas

Parque 
máquinas

Leasing / renovação da frota

Servitização

Infraestruturas
Partilhadas

Estudo 
Metabolismo 
industrial e da EC 
na AMP

Marmitas sem 
desperdício 

(LIPOR)

Mudança de 
Comportamentos



PROJETO URBANWINS - LEIRIA

Lia Vasconcelos| Universidade Nova de Lisboa

VF-2018_06_29_UW-FCG F .pptx
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Lia Vasconcelos (1) – ltv@fct.unl.pt

Joana Bastos (2) – joana.bastos@dem.uc.pt

(1) DCEA FCT NOVA (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa)  
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

(2) DEM-UC  (Departamento de Engenharia Mecânica – Universidade de Coimbra)
CIE – Centro para a Ecologia Industrial

UrbanWINS
Construção de um processo colaborativo 

para a gestão circular de resíduos

mailto:ltv@fct.unl.pt
mailto:joana.bastos@dem.uc.pt


O desafio

Cidades 
impulsionadoras 
do consumo de 

recursos

54% da 
população 

vive em áreas 
urbanas

Projeções para 
2025 de 2.2 
biliões de 

toneladas por 
ano

UrbanWINS



 Projeto Europeu - Horizonte 2020 (WASTE-6b-
2015)  Research & Innovation Action

 Inicio a junho de 2016 e com a duração de 36 
meses (aprox. 5.000.000 € )

27 parceiros de 7 países Europeus (Áustria, Itália,
Roménia, Portugal, Espanha, Suécia e Alemanha)
atuando em 8 cidades piloto.

→ Cremona, Torino, Pomezia &
Albano Laziale (Itália)

→ Bucareste (Roménia)
→ Leiria (Portugal) 
→ Manresa & Sabadell (Espanha)

•UrbanWINS
• Metabolismo Urbano na construção de Redes 

• e Estratégias Inovadoras de Gestão de Resíduos



www.youtube.com/watch?v=cL0qX1oXOMg&t=24s



Desenvolvimento de um conjunto de recomendações e
instrumentos inovadores de prevenção e gestão de resíduos

Aprofundar a compreensão do estado da arte das
estratégias de gestão de resíduos urbanos e ligações com as
abordagens do metabolismo urbano com base na análise de
24 cidades da UE em 6 países

→Criação de instrumentos para o envolvimento de 
stakeholders no  desenvolvimento de novas soluções 

Objetivos específicos 



WP Name Coordinator Duration/Status

1
Determinants of waste strategies and 

urban metabolism in 6 EU countries 
CTM

13 months

(closed)

2

Development and implementation of 

urban metabolism and MFA approach 

for decision making processes 

University of 

Chalmers

33 months

(ongoing)

3

Urban Agoras for societal 

transformation - waste prevention and 

management 

NOVA.ID.FCT
36 months

(ongoing)

4

Participatory development of a 

Strategic Planning framework for 

urban waste prevention and 

management 

Ecosistemi
14 months

(closed)

5
Participatory testing of Local Strategic 

Action Plans in 8 pilot cities 
IUAV

24 months

(ongoing)

6

Elaboration of a toolkit for 

participatory and science-based 

decision-making and planning for 

waste management and risk 

prevention 

Ecoteca
25 months

(ongoing)

7 Project management and coordination Cremona
36 months

(ongoing)

8 Communication and dissemination ICLEI
36 months

(ongoing)
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Síntese metodológica

A. Análise do estado 
de arte das politicas e 

estratégias de 
prevenção e gestão 

de resíduos da 
Europa

B. Metabolismo 
urbano + Análise 
de ciclo de vida 

C. Processo 
participativo -
Capacitação e 

envolvimento de 
stakeholders



Projecto

AGORAS – Espaços de Aprendizagem

Dialogo/Debate
Colaboração

Co-construção



Processo participativo para 
envolvimento e capacitação de stakeholders

COLABORAÇÃO DE TODOS 
UM FATOR DE MUDANÇA NO METABOLISMO DA CIDADE!

 Envolvimento da sociedade civil

 Configurações colaborativas promotoras do

diálogo genuíno.



Co-Criar Planos Estratégicos para testar           
Soluções Inovadoras

Facilitar a Geração de Ideias e Feedback para 
Melhorar a Implementação

Incluem cidadãos, administração pública, ONGs, 
fornecedores de soluções de gestão de resíduos, 
centros de investigação e educativos e muitos mais! 

Partilhar conhecimento & experiências

Criar uma rede entre utilizadores

Aumentar o envolvimento dos stakeholders nas 
decisões & no processo  participativo

Ágoras UrbanWINS



Agoras
Locais 

Agoras
Online 

Ágoras UrbanWINS

www.urbanwins.eu/online-agora/

http://www.urbanwins.eu/online-agora/


O que é? Como funciona?

Facilitador 
Moderador

Suporte 
técnico

Follow up

Membro(s) 
da equipa

Ágoras Locais



Ágoras Locais



Bucharest * Manresa * Leiria * Pomézia



Cremona * Albano Laziale * Torino * Sabadell



Cremona * Albano Laziale * Torino * Sabadell



• Plano estratégico para as 8 cidades piloto

• Mapa de ferramentas para a gestão e
prevenção de resíduos

• Modelo UMAn - ferramenta de metabolismo
urbano

• Toolkit online para a gestão de resíduos com
base nas melhores práticas em gestão e
prevenção de resíduos

• Resultados 



• Sensibilização da população a nível da gestão e
prevenção de resíduos e Padrões de Produção
e consumo mais sustentáveis

• Guideline de metodologias colaborativas para
FF Agoras

• Promoção da economia circular através do
entendimento dos resíduos enquanto recursos

• Resultados 



 Aposta na melhoria do diálogo entre stakeholders

visando aumento de oportunidades de crescimento do

conhecimento individual e coletivo através do

cruzamento de ideias, conhecimento e experiências

 Assegura que os stakeholders, incluindo os cidadãos,

se pronunciem em voz direta no desenvolvimento das

estratégias para a gestão de resíduos locais,

contribuindo para uma implementação efetiva e

responsável

Considerações finais 



Criação de ferramentas e instrumentos inovadores de

prevenção e gestão de resíduos, promovendo a

capacitação dos decisores para melhorarem as políticas

de prevenção e gestão de resíduos com vista a melhorar

a qualidade urbana e a criar cidades mais inclusivas,

resilientes e sustentáveis

…este processo é um passo coletivo para a 

resolução de um problema que diz respeito a 

todos promovendo o envolvimento de todos

numa perspetiva circular

Considerações finais 



www.youtube.com/watch?v=_FJDofXjcjY



Obrigada!

Mais informações em: 
www.urbanwins.eu
www.wteamup.com

http://www2.dem.uc.pt/CenterIndustrialEcology/default.htm

Lia Vasconcelos– ltv@fct.unl.pt
Joana Bastos – joana.bastos@dem.uc.pt

http://www.urbanwins.eu/
http://www.wteamup.com/
http://www2.dem.uc.pt/CenterIndustrialEcology/default.htm
mailto:ltv@fct.unl.pt
mailto:joana.bastos@dem.uc.pt


PROJETO FORCE - LISBOA

Victor Vieira | Câmara Municipal de Lisboa

Cidades Circulares.pptx
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Bordalo II – Lisboa (pormenor)

LISBOA CIRCULAR

FORCE – Cities Cooperating for Circular Economy

Victor Vieira



Plano Municipal Gestão de Resíduos

Visão

Estratégia

Ações a desenvolver

“Plano Nacional de 
Gestão de Resíduos” 

(PNGR) 

“Plano Estratégico para 
os Resíduos Urbanos” 

(PERSU 2020)

Plano de Ação do 
Município de Lisboa 
para o cumprimento do 

PERSU 2020



Visão Estratégica

55

?

€
Resíduo

=
Recurso

=
€

Economia circular | 
Reintrodução dos resíduos  

no ciclo de vida | 
Reutilização & Reciclagem

Lisboa limpa
ambientalmente

sustentável

Minimização 
da produção e 
perigosidade 
dos resíduos



FORCE: Cities Cooperating for Circular Economy



FORCE – Cities Cooperating for Circular Economy



FORCE – Cluster Lisboa



LISBOA A COMPOSTAR

1.390 Inscrições 



COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA



Com 500 m², o COREPAIR vai dispor de condições para a 
organização de oficinas de conservação, reparação e 
upcycling de objectos, bem como para a realização de 
cursos e workshops.

O espaço contará ainda com uma zona de convívio e uma 
cafetaria aberta a todos os utilizadores do Hub.



ARTE URBANA CALL FOR ARTISTS

• Exposição de obras de arte realizadas que utilizam resíduos como matéria prima nas

suas obras

• Apresentação de projectos e iniciativas nas áreas de ecodesign e de upcycling de 

materiais;

• Eventos com a comunidade (Escolas, Juntas de Freguesia e Associações de Bairro. 

• Sessão de Repair Café nas oficinas municipais.

9-14 OCT’18





Muito obrigado!

Victor Vieira | vitor.vieira@cm-lisboa.pt

mailto:vitor.vieira@cm-lisboa.pt
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