
Relatório de Atividades 2018



Freguesia de Campo de Ourique - PECCO

O PECCO (Pólo de Economia Circular em 

Campo de Ourique) teve como objetivo 

reabilitar (tanto em termos físicos como 

de percepção) a antiga loja social da Junta 

de Freguesia. A reabilitação recorreu 

parcialmente ao upcycling (balcão à 

entrada e bancadas de trabalho), criando-

se assim sinergias com o nosso projeto 

Bazar Circular (ver abaixo). No cerne do 

conceito PECCO estão a reparação, 

reutilização e a partilha de bens, serviços e 

conhecimento. Integra as seguintes 

atividades: troca e/ou doação de roupas e 

brinquedos; biblioteca de ferramentas e 

de livros; mini oficina (bancadas e 

ferramentas) de utilização comunitária; e 

realização de eventos (Repair Café, 

Re:Costura e sessões de filmes no Espaço 

“Padaria do Povo”). 

O ano de 2018 foi marcado pela conceção e execução de 4 projetos no âmbito 

do programa JUNTAr do Fundo Ambiental. Destinado exclusivamente a projetos 

de economia circular em freguesias, este programa permitiu-nos estabelecer 

parcerias gratificantes com estas autarquias e desenvolver projetos muito 

concretos, locais e comunitários – tipo de abordagem que sempre quisemos 

privilegiar no trabalho da CEP.

Para além de apoiar as 4 freguesias na conceção e elaboração das candidaturas, 

a CEP também se envolveu, em graus diferentes, na implementação dos 

projetos, nomeadamente na capacitação de técnicos das juntas, na organização 

de eventos, gestão, monitorização e redação de relatórios.

Freguesia de Picote - Picuote de Ruoda: 

mão na terra, mão na mão

Promoção da partilha de recursos e do 

cuidado do solo nesta pequena aldeia do 

Douro. Principais elementos do projeto: 

construção de um Centro de 

Demonstração e Compostagem (ao qual 

se juntará, num futuro próximo, um horto 

de plantas autóctones); uso partilhado de 

um biotriturador; redistribuição de sobras 

alimentares por famílias carenciadas da 

aldeia; e sensibilização de alunos da 

Escola Básica para o desperdício 

alimentar.

1

1. Projetos

1.1 JUNTAr



Freguesia da Guarda - Guarda Sem 

Desperdício

Com o objetivo geral de combater o 

desperdício alimentar e de recursos 

orgânicos, o projeto teve como 

atividades: capacitação de alunos da 

Escola de Hotelaria do Instituto 

Politécnico da Guarda para técnicas de 

cozinha zero desperdício; workshops de 

cozinha zero desperdício oferecidos à 

população, e conduzidos em parte por 

estes alunos; sensibilização através da 

distribuição de kits anti-desperdício; 

distribuição de 100 compostores

domésticos (com formação associada) e 

aquisição de biotriturador para 

incorporação de materiais agrícolas 

sobrantes diretamente nos solos dos 

pomares da freguesia.

Freguesia de Campolide - Varandas Comestíveis

Projeto de promoção da cultura de vegetais em varandas, com oferta 

de floreiras, formação, sementes e composto produzido no centro de 

compostagem de Campolide (ver projeto Cê ao Cubo). Em paralelo 

foram realizados workshops de cozinha sem desperdício com o chef 

Fábio Bernardino.
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Projeto financiado pelo programa BIP/ZIP, 

promovido pela Junta de Freguesia de 

Campolide, em parceria com a Associação 

Viver Campolide e CEP. Consistiu na criação de 

um Centro de Compostagem num baldio da 

Quinta do Tarujo, com os objetivos de: 

1) trazer uma nova dinâmica àquela zona da 

freguesia

2) experimentar processos coletivos de 

separação e encaminhamento de resíduos 

orgânicos domésticos para centro de 

compostagem nas proximidades

3) obter dados relativos a estes processos 

que, analisados, permitam realizar melhorias 

e preparar a implementação de processos 

semelhantes noutros bairros

4) equipar a freguesia com infraestrutura de 

compostagem que permita receber os seus 

resíduos verdes

5) produzir composto para utilização nos 

espaços verdes da freguesia, hortas 

comunitárias e pelos fregueses

6) sensibilizar as comunidades para a 

importância da compostagem. 

A Escola Básica Querubim Lapa foi envolvida 

ao longo de todo o projeto, com visitas 

regulares ao Centro de Compostagem e 

workshops de compostagem na escola).

A fase de implementação terminou no final de 

2018, entrando o projeto agora em fase de 

“sustentabilidade”, em que deve ser 

assegurada a continuidade das atividades e 

dos benefícios para a comunidade, sem 

aporte adicional de fundos.

A consultar: o  Cê ao Cubo no 

Ambiente Magazine
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1.2. Cê ao Cubo

https://www.ambientemagazine.com/junta-de-freguesia-de-campolide-cria-centro-de-compostagem-urbano-na-quinta-do-tarujo/


O desperdício de uns pode ser a matéria-prima de outros!

Entre Janeiro e Novembro conduzimos diversas atividades com vista à promoção da 

reutilização criativa de materiais na região de Lisboa, em parceria com a Ecospol, o 

Repositório de Materiais, Depois e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG):

- Propostas de design para o Hub Criativo do Beato a partir de equipamentos 

industriais que seriam desmantelados (não avançou);

- Mapeamento de fontes de desperdício com potencial para upcycling (empresas, 

ecocentros), assim como de upcyclers e potenciais utilizadores destes materiais;

- Parceria com ADAO (Ass. Desenvolvimento de Artes e Ofícios), no Barreiro, para 

armazenagem de materiais)

- Criação do grupo facebook Upcycling Lisboa

- Análise do enquadramento legal da reutilização de resíduos (restritivo)

- Visitas a entidades interessadas em doar desperdícios: Parque Florestal de 

Monsanto, Jular, FIL e outros, com participação de upcyclers interessados em 

recuperar materiais

- Resgate de diversos materiais: 

o mais significativo consistiu na 

recuperação de várias dezenas 

de janelas em obra no Supremo 

Tribunal de Justiça (ação gerida 

pelo Repositório de Materiais)

- Oficina de Circular Design

(formadores LNEG) na 

Faculdade de Belas Artes (25 

participantes)

- Conceção e realização de 

projeto de design de interiores 

para o PECCO com base em 

recursos secundários
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1.3. Bazar Circular



O Plástico Circular (instalação pedagógica de reciclagem 
artesanal de plástico) funciona desde 2017 e durante 
este ano esteve presente em diversos eventos, dois 

deles a destacar: - Ocean Clean Up, dinamizado pela 
Câmara Municipal de Cascais, em Maio

- Boom Festival, em Julho (em 7 dias as máquinas foram 
vistas/utilizadas por 2 a 3 mil pessoas). 

Investigação sobre cadeia de resíduos para a Volvo Ocean Race:
O objetivo foi encontrar parceiros para assegurar reutilização ou reciclagem dentro da 
região (ou pelo menos do país) de todos os resíduos da próxima regata (ainda sem data 
marcada). Os parceiros devem ser capazes de assegurar o tracking desses resíduos até 
ao seu destino/uso final. Potencial parceiro localizado.

Elaboração de propostas de consultoria para 4 empresas e uma IPSS (por solicitação 
destas)

Em Novembro arrancou o projeto É Pra Amanhã, que vai dar origem a um 
documentário em vários episódios sobre iniciativas inspiradoras em 
áreas-chave da sustentabilidade em Portugal. A ideia foi do Luís Costa, 

que reuniu o grupo de pessoas que está agora está a levar o 
documentário avante, cabendo à CEP a gestão financeira, apoio às 
operações e um papel consultivo no que diz respeito aos conteúdos. O 
projeto está a ser cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões I.P., no 
âmbito do projeto NO PLANET B – AMI.
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1.4. Plástico Circular

1.6. Documentário “É Pra Amanhã”

1.7. Outros



• Sessão de Mapeamento de iniciativas de Economia Circular @IH (10 de fevereiro)

• A Cidade enquanto Mina (sobre REEE e Urban Mining), Biblioteca São Lázaro, (16 

Fevereiro)

• Fashion Revolution Week (painel de comentadores), IH (29 Março)

• Skill Share @Impact Hub (29 de março) 

• Earthfest ’18, Centro Interpretação de Monsanto (22 Abril) Masterclass @ISEP (28 

de abril)

• Masterclass @ISEP (28 de abril)

• Apresentação JUNTAr (Fundo Ambiental) em Vila Real (participação em painel)

• Apresentação JUNTAr (Fundo Ambiental) em Lisboa (participação em painel)

• Inovação na Economia de Baixo Carbono, INOVA+ (14 Junho) 

• Apresentação sobre Economia Circular, Centro de Formação Citeforma (6 Junho)

• Ciclo Zero Waste #2 - Reutilizar: Resíduo Como Recurso (Projeto Bazar Circular), 

Centro de Inovação da Mouraria, (28 Junho)

• Ciclo Zero Waste #3 - Reparar: Vida Longa ou Vida Nova (Repair Café), Centro de 

Inovação da Mouraria (20 de Setembro)

• Sensecamp (22 de Setembro) 

• Seminário “+Ambiente: Educar para Cuidar”, APEMETA (25 de Setembro)

• “Criar Valor nas PME: Competitividade pela Economia Circular” (painel de 

comentadores), IAPMEI (4 de Outubro)

• Climathon, EIT Climate-KIC (25 outubro) 

• Pecha Kucha (sobre Repair Café), FabLab (26 Outubro)
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2. Apresentações Públicas

https://www.circulareconomyclub.com/gd-home/cec-global-database/
https://www.meetup.com/ImpactHubLisbon/events/248693266/
http://earthfest2018.blogspot.com/
http://www2.isep.ipp.pt/isrc/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=14&cntnt01origid=56&cntnt01returnid=116
https://inova.business/blog/2018/06/07/inovacao-economia-baixo-carbono-low-carbon-innovation-evento-14-junho/
https://www.facebook.com/events/204785306801437/
https://www.facebook.com/events/243323366383778/
http://sensecamplisbon.weebly.com/special-guests.html
https://www.iapmei.pt/getattachment/EVENTOS/Seminario-Criar-valor-nas-PME-Competitividade-p/seminario-_04102018.pdf.aspx?lang=pt-PT
https://climathon.climate-kic.org/en/lisbon
https://www.facebook.com/PechaKuchaNightLisbon/photos/a.138269856195813/2159696087386503/?type=3&theater


• Jornal Económico: “Economia circular”: Alternativa ao modelo de 
extração, consumo e descarte intensivos dos recursos

• Blog CEP: Co-habitação: novos modelos de alojamento para a cidade 

verde e inclusiva

4. Outros

• Concurso de Ideias de Economia Circular da CCDR-LVT: a CEP obteve 
o 3º lugar com a proposta “À Nossa!”: produção de cerveja a partir de 

pão velho
• CCDR-LVT Pilar Estratégico Economia Circular: contribuição da CEP 

para elaboração de documento da CCDR-LVT sobre estratégia para a 

Economia Circular (participação em 2 reuniões e feedback escrito)
• Redesign do logo e do website

• Participação no Green Capital Circular Exchange em Nijmegen, 
Holanda

• Colaboração com NOVA School of Busines and Economics, cadeira 

Implementação de Projetos com Impacto (prof. Afonso Mendonça 
dos Reis) - trabalho com alunos sobre o projeto Ferramenteca, 

incluindo 4 reuniões, mentoria e feedback
• A CEP recebeu o prémio “Inovação” nos Prémios Humana Circular (17 

de Outubro)
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3. Artigos

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/economia-circular-alternativa-ao-modelo-de-extracao-consumo-e-descarte-intensivos-dos-recursos-364906
https://www.circulareconomy.pt/co-habitacao-novos-modelos-de-alojamento-para-a-cidade-verde-e-inclusiva/


RELATÓRIO DE CONTAS CEP 2018

RENDIMENTOS 2018
Subsídios
BIPZIP Cê ao Cubo 16 800,00 € Compostagem Campolide
AMI - No Planet B 11 639,07 € Documentário É Pra Amanhã
BIPZIP Bela Flor 4 320,00 € Agrofloresta Campolide
Quotas 320,00 € Quotas associados
TOTAL 33 079,07 €
Serviços
Projeto Copos Reutilizáveis SCC 959,40 € Proposta de projeto, não executado

Juntar Candidaturas 2 976,60 €
Elaboração candidaturas Pgm JUNTAr Fundo 
Ambiental

Juntar Guarda 4 354,20 €

Capacitação e apoios diversos projeto 
sensibilização para desperdício alimentar e 
compostagem

Juntar Picote 3 198,00 €

Capacitação e apoios diversos projeto 
sensibilização para desperdício alimentar e 
compostagem

Juntar Estrela 738,00 € Workshops e Conferência

Juntar Campo Ourique 10 837,53 €

Realização de eventos, produção de conteúdos, 
projeto biblioteca de ferramentas/partilha 
recursos

Juntar Campolide 2 706,00 €
Apoio gestão, projeto plantação em floreiras e 
sensibilização para desperdício alimentar

Volvo Ocean Race pesquisa 430,50 €
Pesquisa sb cadeia de gestão de resíduos para a 
Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race Evento 6 335,54 €

Prevenção e optimização gestão de resíduos 
durante evento Volvo Ocean Race (executado 
em 2017, remuneração deu entrada parcial em 
2018

Workshop Marvila 250,00€
Workshop de upcyling, iniciativa Ass. Rés Do 
Chão

Design Circular 296,56€

Bilhetes Workshop design circular (em colab. 
com o LNEG no âmbito do projeto Bazar 
Circular)

Juros 0,93 €
Repair Cafe 60,00 € Proveitos da venda de bolos e café
TOTAL 33 143,26 €
TOTAL RENDIMENTOS 66 222,33 €

DESPESAS 2018
Custos Funcionamento

CEP Administração -5 507,84 €
Remuneração da direção pelo trabalho 
administrativo

CEP Geral -161,50 € Deslocações e outros



Contabilista -1 200,00 € 12x Avença 100 EUR
Despesa Conta -108,11 € Montepio
Impact Hub -2 250,90 € Espaço Co-work
Impostos -791,37 € IRC
TOTAL -10 019,72 €
Comunicação
Website -922,41 € Novo website em wordpress
Logo -246,00 € Novo Logotipo CEP
TOTAL -1 168,41 €
Custos Realização Projetos
Bazar Circular -32 183,76 € Executado
Cê ao Cubo -8 597,50 € Executado (período sustentabilidade até 2020)
ComBOA Almada -2 500,00 € Executado
Documentario É PrAmanhã -1 227,94 € Em execução até Novembro 2019
JUNTAr Campo de Ourique -44,75 € Executado, falta remunerar colaboradores
JUNTAr Candidaturas -1 725,06 € Executado

JUNTAr Guarda -607,85 €
Executado, colaboradores parcialmente 
remunerados

JUNTAr Picote -2 751,96 € Executado
Pesquisa Lixo VOR -156,73 € Executado
Recostura -200,00 € Executado

Volvo Ocean Race -8 730,40 €
Executado em 2017, honorários parcialmente 
recebidos em 2018

TOTAL -58 725,95 €
TOTAL DESPESAS -69 914,08 €

Caixa a 01/01/2018 60 900,51 €
Resultado líquido 2018 -3 691,75 €
Caixa a 31/12/2018 57 208,76 €
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