
Uma economia circular caracteriza-se pelo
pensamento em ciclo, onde se tenta fechar o fluxo de 

materiais e energia, reduzindo a necessidade de 
extração e exploração dos recursos naturais orgânicos 
acima da sua taxa de regeneração e poupando stocks de 

inorgânicos, permitindo que estes se mantenham dis-
poníveis durante mais tempo. Isso significa que cada 

agente na roda da economia circular tem responsabil-
idades específicas!

Conceitos de
ECONOMIA CIRCULAR

Regenerativa
Percebe e respeita os recursos naturais, os seus 
tempos de manutenção e o equilíbrio natural.

Restaurativa
Preserva e aumenta os recursos naturais, controla 

as reservas que são finitas e equilibra os fluxos 
dos recursos que são renováveis.

Eficiente
Otimiza a utilização de recursos, circula produtos, 

componentes e materiais no mais alto nível
de utilidade, no máximo de tempo possível,

nos ciclos técnico e biológico.

Existem vários R’s que ajudam
a pôr em prática a economia circular.

O primeiro R comum a todos, que é o Recusar.
A produção, distribuição ou consumidor final, o 

objetivo é dizer “Não preciso!”

Fonte: Ellen Macarthur Foundation

REPENSAR sobre os produtos e serviços
colocados no mercado;

REDESENHAR para que sejam mais
circulares e sustentáveis;

REDISTRIBUIR quando o valor para um novo
dono é maior do que para o dono atual; 

REPARAR em caso de avaria;
REMANUFACTURAR, convertendo em novos

produtos para o mercado;
REDUZIR as necessidadesde consumo;

REUTILIZAR o que pode ter mais utilizações;
RECICLAR os materiais;
RECUPERAR a energia.



Algo está a mudar
em Campelos!

Queremos ser uma
Freguesia Circular!

www.rcircular.com

rcircular@gmail.com

261 430 200 (segunda a sexta 9h-17h)
União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça

FINANCIAMENTO:

ENTIDADE PROMOTORA:

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:

OUTROS PARCEIROS:

Acções de
Sensibilização
e Workshops

O que é a
Economia Circular?

O projeto R-Circular é desenvolvido na União
de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça 

(UFCOC) e pretende estimular e desenvolver
os princípios da Economia Circular.

Enquadra atividades de sensibilização e formação 
para toda a comunidade e desde Setembro

de 2018 tem desenvolvido vários workshops de 
aproveitamento e reabilitação de materiais e equi-
pamentos, como têxteis, madeiras e electrodomésticos. 


