
Relatório de Atividades 2019



A. Projetos & Consultoria

1. Finalização dos projetos JUNTAr de 2018

Até final de Março, foram finalizados os projetos de economia circular em freguesias, 
financiados pelo programa JUNTAr do Fundo Ambiental, iniciados em Julho de 2018:

Freguesia de Picote: “Picuote de Ruoda”
Implementação na freguesia de Picote (Miranda do Douro) de um centro de 
compostagem e aquisição de um biotriturador de uso partilhado, possibilitando a 
produção comunitária de fertilizante natural e a incorporação de resíduos orgânicos
diretamente nos solos dos quintais e floresta. Adicionalmente foram realizadas atividades
ligadas à prevenção do desperdício alimentar (medição do desperdício na cantina da 
escola básica de Sendim). Papel da CEP: apoio à conceção do projeto, redação da 
candidatura e do relatório final, aconselhamento para aquisição do biotriturador, 
capacitação da Junta e residentes para a compostagem, apoio e produção de conteúdos
relacionados com atividade de medição do desperdício na escola).

Freguesia de Campolide: Varandas

Comestíveis
Duas séries de workshops: 1) cultivo de 
plantas comestíveis em varandas e terraços, 

complementados com oferta de floreiras
(construídas a partir de desperdícios de 

madeira), sementes e composto produzido na
freguesia de Campolide; e 2) cozinha sem
desperdício, com o chef Fábio Bernardino. 

Papel da CEP: apoio conceção e 
implementação do projeto.

Freguesia de Campo de Ourique: “PECCO”

Implementação do “Pólo de Economia Circular de Campo de Ourique – PECCO”, espaço
aberto à comunidade com as seguintes valências: biblioteca de ferramentas 
(empréstimo); bolsa de vestuário usado (troca); mini-oficina (para reparações e 
pequena carpintaria). Papel da CEP: apoio à conceção e gestão do projeto, redação da 
candidatura e relatório final, organização de eventos (Repair Café, Re:costura).
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Freguesia da Guarda - Guarda Sem Desperdício

Disponibilização de compostores domésticos, aquisição de biotriturador para 
facilitar a incorporação de resíduos orgânicos nos pomares comunitários, 
workshops de cozinha sem desperdício e sensibilização para o desperdício
alimentar através da distribuição de “kits anti-desperdício”. Papel da CEP: apoio à
conceção e gestão do projeto, redação da candidatura e do relatório final, 
capacitação através de workshops (compostagem, cozinha sem desperdício para 
alunos da escola de hotelaria e para cidadãos), aconselhamento e monitorização.

Freguesia da Estrela: Estrela Circular

A nossa participação neste JUNTAr 
(http://estrelacircular.pt) foi muito pontual, 
com a realização de um workshop 
Re:Costura (upcycling têxtil); também foi 
realizada uma Oficina de Transformação de 

Plástico (Plástico Circular) pelo Zero Waste 
Lab.
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2. Bela Flor Respira

Recuperação de um talude no bairro da 
Bela Flor (freguesia de Campolide), com 

recurso a técnicas de agrofloresta e 
envolvimento da comunidade. Realização 

mensal de workshops teorico-práticos e de 
“ajudadas” em que o trabalho no terreno 
se alia ao convívio (19 eventos no total).

Projeto financiado pelo programa Bip/Zip 
da Câmara de Lisboa. Co-promotores: 

Biovilla, Associação Viver Campolide. 
Parceiros: Junta de Freguesia de 
Campolide, Reflorestar Portugal, 

Cooperativa da Bela Flor.

https://www.facebook.com/belaflorrespira

/
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3. Série documental É Pra Amanhã

Rodagem e início da pós-produção dos 5 
episódios da série, dedicados aos temas

da alimentação, mobilidade e energia, 
economia, a educação e democracia. 

Inspirada pelo aclamado documentário
“Demain” (2015), pretende criar o mesmo
movimento positivo em Portugal.

Este projeto é cofinanciado pela União
Europeia e pelo Camões I.P., no âmbito do 

projeto NO PLANET B – AMI. Foi também
realizada uma campanha de 
crowdfunding que angariou 6 125 EUR.

O primeiro episódio, dedicado à
alimentação, foi concluído este ano com o 

intuito de ser exibido aquando da 
abertura da Lisboa Capital Verde 2020 
(Janeiro 2020).
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União das freguesias de Massamá e Monte Abraão: 

Mercearia Solidária +

Projeto de expansão das atividades de redistribuição
de excedentes alimentares doados nas freguesias de 
Massamá e Monte Abraão. Reabilitação de um espaço

da Junta, tornado pólo de recepção e distribuição; 
workshops de capacitação para beneficiários da 
Mercearia e técnicos da Junta (alimentação sustentável
e compostagem); edição do guia digital “Da Mercearia
para o Prato”, com informações e dicas sobre

alimentação sustentável. Papel da CEP: Papel da CEP: 
apoio à conceção do projeto, redação da candidatura e 
do relatório final, coordenação dos workshops de 
capacitação e da edição do guia digital. 

4. Participação em projetos JUNTAr 2019

5



Freguesia da Misericórdia: Second Life
Expansão das atividades da loja solidária “Sol” (que cede e vende a preços simbólicos
vestuário, acessórios, brinquedos e outros artigos doados), através de curso de costura
e upcycling têxtil e atividades de sensibilização para a economia circular.
Papel da CEP: organização de palestra sobre economia circular no setor têxtil
(03/10/2019) e de Workshop de Compostagem para público pré-escolar (15/11/2019).
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Investigação sobre envolvimento de entidades do terceiro setor na promoção

da reutilização de materiais. Desenvolvido no âmbito do mestrado em Ecologia
Humana e Problemas Sociais Contemporâneos da FCSH. O resultado do projeto
é o site http://reutilizacaosolidaria.info/, que traça um panorama nacional e 

europeu da reutilização solidária, apresentando diversos estudos de caso e 
sugestões para o desenvolvimento do setor.

5. A Reutilização Solidária em Portugal
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6. Festival Alimenterra

Festival multi-eventos (cinema, debates, 
workshop, visita guiada, expo de fotografia) 

com o objetivo de promover a reflexão sobre
o futuro do sistema alimentar, servindo de 

vitrine de boas práticas, facilitando a 
discussão entre partes interessadas e 
envolvendo ativamente os cidadãos.

Estamos desde Junho de 2019 a preparar o 

festival, que está agendado para 27-29 de 
Março de 2020, na Fundação Gulbenkian. No 
âmbito do Alimenterra, como “aperitivo” e 

oportunidade de divulgação, foi realizada
no dia 16/10/2019 (Dia Mundial da 

Alimentação) uma Disco Soup no Impact 
Hub, na qual participaram 35 pessoas. 
Programa e identidade visual foram fechados

antes do final do ano.

O financiamento (7 500 EUR) é do programa
europeu “Make Europe Sustainable for All” 
(candidatura apresentada no início do ano). 

Estabelecemos parcerias com a Fundação
Gulbenkian (cedência de espaço e apoio

logístico) e Câmara de Lisboa no âmbito da 
Capital Verde Europeia (apoio financeiro à
impressão de fotos, cedência de autocarro

para a visita guiada).

“A alimentação é central nas nossas vidas

e na nossa economia. Mas os atuais
sistemas alimentares causam graves 
desequilíbrios ecológicos. É necessária

uma reforma profunda. A agricultura tem
de ser cada vez mais regenerativa. A 

cidade consumidora e o campo produtor
precisam de se redescobrir. É imperioso
acabar com o desperdício alimentar

quando há quem não tenha acesso a uma
alimentação correta, e quando tanto pode

e deve ser feito com o que a Terra nos dá. 
Temos de unir esforços para saborear o 
futuro.”
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7. Consultoria: Circularidade na Controlar

Realização de um diagnóstico de circularidade para a Controlar S.A., empresa dedicada
ao desenvolvimento de hardware e software para a indústria (em particular para a 

indústria de componentes elétricos para automóvel); especializada em automação
industrial, desenvolvimento de sistemas de teste funcional e de qualidade para 

dispositivos eletrónicos.
www.controlar.pt

8. Consultoria: ADENE

Teste e otimização de metodologia de desempenho em economia circular na cadeia de 
valor do arroz. Projeto em 4 fases, das quais a primeira (avaliação detalhada da 
metodologia) foi realizada em 2019.

Casa Pia

Workshop teórico-prático sobre economia circular para alunos do ensino profissional
(15-18 anos). Apresentação do conceito e de iniciativas portuguesas, seguido de 
exercício em grupo com o objetivo de aplicar princípios de economia circular a casos
práticos. Realizado a 08/05/2019.

B. Formações e Workshops

Câmara Municipal de Alenquer: 
Empreendedorismo ambiental nas escolas
Apoio ao corpo docente e alunos para 
desenvolvimento (e implementação), ao
longo do ano escolar 2018/19, de projetos de 
melhoria ambiental.

Sessões de capacitação: Economia Circular na
Agricultura
Dois workshops sobre Economia Circular e 
Agricultura, em Peso da Régua e Macedo de 
Cavaleiros. Encomenda da consultora Vector 
Estratégico no âmbito de um projeto com 
financiamento europeu.

Microsoft Portugal

Sessão com os colaboradores de diferentes departamentos da Microsoft sobre 
economia circular e com foco no problema do lixo eletrónico. 10/12/2019.

Universidade Lipor:  Empreendedorismo Circular "Oportunidades e Desafios”
Formação de 37 horas, 14-18/10/2019. Contributo da CEP, através do associado Luís 

Martins, para a conceção e gestão da formação.
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Bazar Sustentável - Casa Capaz, Seixal
Apresentação sobre economia circular e sobre o trabalho da CEP

Aljustrel - Buínho

Palestra sobre o trabalho da CEP, em especial o trabalho do projeto 
Repair Café Lisboa

Católica Porto Business School
Palestra sobre economia circular - Mestrado Economia do Ambiente

Beta-I
Apresentação sobre economia circular e sobre o trabalho da CEP

Loures InSS (C.M. Loures)

“Como pode ser o nosso mundo de amanhã?”
https://www.cm-loures.pt/media/pdf/PDF20190521213603767.pdf

EcoCascais
“O setor da reutilização em Portugal”

www.ecocascais.com

Embaixada da Holanda
Mesa redonda sobre Agricultura Circular e o sistema alimentar

IV Encontro de Alumni de Engenharia Biológica, IST
Intervenção no âmbito do tema “A Engenharia Biológica na liderança 
da economia circular em Portugal”

24/02

28/03

10/04

10/04

05/06

C. Apresentações Públicas

14/09

15/10

26/10
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The Ethical Assembly - Hub Criativo do Beato
Mesa redonda sobre economia circular

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Economia Circular - o exemplo do setor têxtil

Inframoura (Vilamoura)- Semana Europeia de Prevenção de Resíduos
Seminário “Mude os seus hábitos, Reduza os seus Resíduos”
Apresentação sobre economia circular e sobre o trabalho da CEP

Katch-e Final Conference, IAPMEI
“Social Circular Economy - Opportunities for People and Resources”
https://www.katche.eu/final-conference-of-the-katch_e-project-circular-
economy-moving-forward-with-a-knowledge-base/

FCSH-UNL
Lançamento do Website Reutilização Solidária, no âmbito da Semana 
Europeia de Prevenção de Resíduos
https://www.facebook.com/events/2362409377343132/

“Boas práticas e economia circular no setor têxtil”, debate no âmbito do 
projeto Costurar Valores, C.M. Arganil
https://www.cm-arganil.pt/noticias/arganil-debate-boas-praticas-e-
economia-circular-no-setor-textil-no-ambito-do-projeto-costurar-

valores/

09/11

13/11

18/11

19/11

22/11

23/11

29/11
Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente, CPADA
“A Economia Circular - Oportunidades para Pessoas e Recursos”
https://www.facebook.com/events/1191787074353834/

Plataforma Ciência Aberta - Castelo Rodrigo
Fórum sobre Economia Circular e Sustentabilidade
Apresentação sobre economia circular e sobre o trabalho da CEP

06/12

11

https://www.katche.eu/final-conference-of-the-katch_e-project-circular-economy-moving-forward-with-a-knowledge-base/
https://www.facebook.com/events/2362409377343132/
https://www.cm-arganil.pt/noticias/arganil-debate-boas-praticas-e-economia-circular-no-setor-textil-no-ambito-do-projeto-costurar-valores/
https://www.facebook.com/events/1191787074353834/


Potencialidades da economia circular em Portugal

Jornal Económico, 27 de Janeiro de 2019
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/potencialidades-da-economia-circular-
em-portugal-402662

Economia Circular, a melhor aliada da descarbonização

Blog CEP, 31 de Março de 2019

Circular e Social - a economia que o planeta quer

RaízesMag
https://raizesmag.com/raizes-mag-6-economia-circular/

Dietas Saudáveis para um Mundo Saudável
Blog CEP, 14 de Outubro de 2019

Ação climática e emprego: como promover uma transição justa

Blog CEP, 4 de Dezembro de 2019

D. Artigos

16 de Janeiro
Lançamento projeto É Pra Amanhã @ Impact Hub
Debate com Júlia Seixas, Susana Fonseca, Nuno Brito Jorge, Eunice Maia, Pedro 
Serra

7 de Fevereiro
Workshop Katch-e, LNEG
Participação e contribuição com desafio prático de design

E. Outros
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Janeiro - Setembro
EEA Grants – Call Economia Circular na Construção. Contactos com diversas
entidades (Prelis, ESAD Leiria, LNEG, Coletivo Warehouse, Repositório de Materiais, 
Moss&Cooper) com vista à conceção de projeto e participação em consórcio. 
Participação no evento de MatchMaking promovido pelo Ministério do Ambiente
(com pitch). Nenhum projeto resultou destes esforços.

Abril
Candidatura Reeduca - Educar para uma economia circular (Fundo Ambiental). 
Parceiros: Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e AHRESP. Não aprovada.

Abril
Candidatura Freguesia da Guarda, tema desperdício alimentar, JUNTAr (Fundo 
Ambiental). Não aprovada.

Abril
Junta de Freguesia Avenidas Novas
Proposta de projeto: “Circulando no Mercado! Dinamizar o mercado de Santos ao
Rego com estratégias de economia circular” (eventos de redesign de vestuário, 
workshops de cozinha, reparação de eletrodomésticos). Sem resposta.

Maio
Candidatura Circular Startups (Fundo Ambiental). Parceiros: Impact Hub Lisboa, CVR 
(Centro de Valorização de Resíduos). Não selecionada.

Junho
Candidatura Prémio Manuel António da Mota. Não selecionada.

25 de Setembro
Cineclima @ Impact Hub
Projeção do documentário “Normal is Over” (2019) seguido de debate com Inês
Cosme (CENSE-FCT-UNL) e Luís Costa (É Pra Amanhã)
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RECEITAS 2019

Bela Flor Respira €10 080,00 BIP/ZIP Agrofloresta de Campolide

Documentario É PrAmanhã €35 807,83
NO PLANET B - Já tinham entrado 11 639,07 € em 
2018

Startup Voucher €1 500,00 Parte de bolsa atribuida à Marta Brazão

Alimenterra €6 375,00
85% da bolsa de 7 500 € atribuida pelo programa 
Make Europe Sustainable for All

Total Subsídios €53 762,83

Alenquer Escolas €3 134,04
Promoção empreendedorismo ambiental nas 
escolas básicas de Alenquer

Candidatura JUNTAr Guarda 2019 €615,00 Não aprovada

Concurso de ideias CCDR €900,00 3º lugar no concurso de ideias circulares

Controlar €799,50
Diagnóstico de circularidade - empresa de sistemas 
eletrónicos de teste

JUNTAr Massamá €2 583,00 Mercearia Solidária (desperdício alimentar)

JUNTAr Misericórdia €442,80
Palestra sobre EC no setor têxtil e workshop 
compostagem

Vector Estrategico €799,50 Dois workshops sobre EC na agricultura

Workshop Casa Pia €467,40 Workshops teorico-práticos de intro à EC

Total Serviços €9 741,24

Crowdfunding É Pra Amanhã €6 195,39

Quota €245,00

Juros €1,08

Total Outros €6 441,47

TOTAL IN €69 945,54

DESPESAS 2019

Impact Hub -€1 353,00 Co-work

CEP Administração -€8 196,00 Remuneração da direção (trabalho de gestão)

CEP Geral -€18,58

Emissão Cartão bancário -€5,00 Montepio

Imposto IVA (multa) -€79,89 Atraso pagamento IVA

Imposto IVA -€3 195,60

Despesa Conta -€100,36 Montepio

Contabilista -€1 600,00 Avença 125 € /mês

Total Despesas funcionamento -€14 548,43

Update site -€246,00 Honorários Filipe Oliveira

Alenquer Escolas -€1 638,00 Honorários Cátia Godinho

Alimenterra -€1 230,00 Honorários Designer Rita Antunes

Relatório de Contas CEP 2019

Subsídios

Serviços

Outros

Despesas de funcionamento

Comunicação

Despesas com projetos e serviços



Bazar Circular -€7 339,81 Honorários colaboradores

Bela Flor Respira -€11 107,50 Honorários Cátia Godinho

Casa Pia -€160,00 Honorários

Cê ao Cubo -€7 552,50 Honorários Cátia Godinho (entrou 2018)

Controlar -€342,50 Honorários

Documentario É PrAmanhã -€44 398,41 Despesas várias

JUNTAr Campo de Ourique -€6 581,09 Honorários execução PECCO

JUNTAr Campolide -€1 800,00 Honorários execução Varandas Comestíveis

JUNTAr Estrela -€213,20 Honorários Re:Costura

JUNTAr Guarda -€1 561,79
Honorários Guarda Sem Desperdício e candidatura 
2019

JUNTAr Massamá -€1 542,96 Honorários candidatura e relatório final

JUNTAr Misericórdia -€291,81 Honorários Susana Batista e Cátia Godinho

Vector Estrategico -€530,36 Honorários Cátia Godinho

Workshop Microsoft -€60,00 Honorários Marta Brazão

Total Despesas Projetos -€86 349,93

TOTAL OUT -€101 144,36

Caixa a 01/01/2019 €56 557,00

Resultado líquido 2019 -€31 198,00

Caixa a 31/12/2019 €25 359,00
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