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O que antecede à preparação da Agenda Regional
Trabalhos que já estavam em curso:
- RIS3 com 4 Grupos de Trabalho (CCDRC)
- Balcão de Responsabilidade Social Científica
(CCDRC + SECTES)
- Projeto Screen + Policy Lab (Horizonte 2020)
- Boosting the circular amongst SME in Europe
(DG Ambiente)

Acrescentar
valor ao
trabalho da
CCDRC

Aumentar o número de projetos
(apoiados por diferentes fontes de
financiamento)

Preparar o
futuro
Tornar EC
um tema
coletivo
Ação colaborativa e participativa:
- Cidadão/Comunidade
- Atores Locais (CM/CIM/Ass. Municípios)
- Sistema Científico e Tecnológico
- Empresas

Divulgar
Promover
Disseminar

- Indicadores e critérios de avaliação

- Regulamentação

Monitorizar

Comunicar a diferentes públicos-alvo:
O Conceito de EC
O que podemos fazer?
Quais as boas práticas?
Por onde começar?

O que antecede à preparação da Agenda Regional

Trabalho já
em curso
na CCDRC
Acrescentar
valor ao
trabalho da
CCDRC

Trabalho já em
curso na
CCDRC

Projeto SCREEN + POLICY LAB
Indicadores/Critérios
Barreiras normativas
Parcerias à escala europeia
Sinergias no financiamento

CCDRC integrou
um consórcio europeu com 17
parceiros

Foi realizado um trabalho com
setores relevantes na região
Centro
• cerâmica
• papel e pasta de papel
• vidro

Trabalho já em
curso na
CCDRC
Exemplos de conferências internacionais onde a CCDRC abordou o tema da EC
Conferência organizada pela CCDRC na REPER
Bruxelas (22.02.2018)

Conferência final do Projeto SCREEN em
Roma (19.10.2018)

Trabalho já em
curso na RC
Exemplos de entidade promotoras de EC na região Centro

TECHNOLOGICAL CENTER FOR
CERAMIC AND GLASS

Trabalho já em
curso na RC
Exemplos de projetos, no âmbito da RC ou com parceiros da RC, de EC
Book in loop (Fundo Ambiental)

CIM Região de Coimbra
(Fundo Ambiental)

Urban Wins
(H2020)

+ Entidades do
Sistema Científico e
Tecnológico com
trabalho realizado e
em curso no âmbito
da EC

Paper Chain
(H2020)

Estrutura da Agenda Regional da região Centro
(Protocolo com Fundo Ambiental/Cronograma)

1. Modelo de Governação
2. Análise Regional (Metabolismo)
3. Análise dos Setores
4. Projetos Piloto
5. Ações de Divulgação e Comunicação

Agenda Regional EC da região CENTRO
1. MODELO DE GOVERNAÇÃO:
- Modelo definido para a Estratégia de Especialização Inteligente da região Centro
- 4 Plataformas/ Grupos de Trabalho e EC como tema transversal
PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO
- Reuniões com Coordenadores/Stakholders dos Grupos de Trabalho
- Reuniões com CIM/Municípios
1. Soluções Industriais

Promoção de materiais, produtos e processos conducentes a uma nova indústria
como resposta a desafios societais relacionados com o uso eficiente de
recursos, a economia circular, as alterações climáticas e a indústria 4.0
enquanto agentes de mudança.

2. Valorização de recursos Valorização, mapeamento e preservação de recursos endógenos,
estimulando a criação de novos produtos de valor acrescentado nos
endógenos naturais
diferentes setores. Monitorização e gestão integrada de recursos
endógenos da região.
3. Tecnologias para a
qualidade

4. Inovação territorial

Desenvolvimento de tecnologias e soluções para a prevenção, diagnóstico
e novos tratamentos de saúde. Soluções para o envelhecimento ativo e
saudável. Desenvolvimento de soluções TIC. Oferta integrada de turismo e
bem-estar.
Promoção de projetos e soluções de inovação territorial e social, desde as áreas
de baixa densidade à promoção de cidades sustentáveis, como base para uma
economia de baixo carbono bem como para a qualificação do turismo e
competitividade regional.

Com 5 linhas de ação
sendo uma delas a
Economia Circular:
importância da
modernização industrial
por via da economia
circular (ex.:
sustentabilidade de
processos + valorização
dos resíduos e dos
subprodutos)

Agenda Regional EC da região CENTRO
2. ANÁLISE REGIONAL (METABOLISMO):
-

Chalmers University of Technology (Leonardo Rosado) Trabalho em curso

-

Análise dos fluxos de entrada e saída de materiais, energia e água no sistema socioeconómico e do seu consumo, utilização e
acumulação no mesmo

+ Análise das
importações,
exportações,
consumo e extração.
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3. ANÁLISE DOS SETORES REGIONAIS:
- Análise que, em parte, resultou do trabalho realizado no projeto SCREEN
- Alguns dos setores já identificados como prioritários na RC: Cerâmica, Vidro,
Papel e pasta de papel, agroalimentar …

Agenda Regional EC da região CENTRO
4. PROJETOS PILOTO:
- Compras Públicas Circulares (Green Deal):
- Apoio à criação de um Green Deal na região Centro: acordo de colaboração, por três anos, entre entidades do setor privado
e do setor público, com responsabilidade na organização e promoção de compras públicas. O objetivo é aprender como
funcionam as compras públicas circulares e partilhar as experiências.

Reunião na CCDRC com entidades do setor público e com a presença de Joan
Prummel (26.06.2018)

Agenda Regional EC da região CENTRO
Exemplo de entidade da região Centro promotora de projetos no âmbito das Compras Públicas Circulares

Preparação da Agenda Regional da região CENTRO
CAPACITAÇÃO:
-

Frequência de cursos internacionais de formação académica no âmbito da EC:
Summer Training Course (3 a 5. jul.2017)

7th International Summer School on ‘Life cycle
approaches for sustainable regional
development’ (25 a 28. agt.2018)

CAPACITAÇÃO:
- Participação no projeto: Boosting the circular economy amongst SMEs in Europe
A CCDRC foi selecionada pela CE, num total de 64 candidaturas, para integrar um projeto
piloto, que tem como objetivo promover e estimular as PME da região Centro na transição
para uma Economia Circular.
Está em causa formação, definição de estratégias e visita de peritos internacionais como a
KPMG, Ecofys, CSR Netherlands e a Circle Economy, por forma a capacitar as empresas da
região Centro de competências no âmbito da temática da economia circular, da eficiência de
recursos e da eco-inovação.

Reunião entre atores regionais e os peritos da KPMG (3 e 4 out.2018)
Apresentação dos primeiros resultados (6 e 7 dez. 2018)
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5. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO:

- Imagem de marca da Agenda Regional da região Centro
- Conceção e produção de vídeos promocionais
- Conceção e produção de material promocional

Agenda Regional EC da região CENTRO
TRABALHO EM CURSO ( 10.12.2018)

Reunião alargada com os atores regionais para estabilizar as ações a curto, médio e longo prazo nos seguintes
eixos:
1- Investigação Científica e Tecnológica de Suporte;
2- Compras inovadoras e circulares;
3- Educação, sensibilização e capacitação;
4- Estratégias empresariais e simbioses industriais e
5- Economia circular ao serviço da inovação e coesão territorial
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