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1. SwitchMed

A CEP foi contratada pelo Regional Activity 

Centre for Sustainable Production and 

Consumption para ser a consultoria principal do 

projeto europeu SwitchMed, no âmbito da 
Convenção da Barcelona. O trabalho levado a 
cabo pela CEP consistiu numa análise das 
políticas públicas de promoção do 
empreendedorismo verde e circular em nove 

países do Mediterrâneo (Chipre, Croácia, 
Eslovénia Espanha França Grécia Itália Malta 
Mónaco, ver aqui), na formulação de 
recomendações nesse sentido, e na recensão 
de dez boas práticas internacionais. A CEP 

apoiou ainda na preparação da consulta 
pública. O projeto decorreu de Abril de 2020 a 
Janeiro de 2021. 

Introdução

A. Projetos & Consultoria

A pandemia da Covid-19 fez de 2020 um ano peculiar. A atividade da CEP foi afetada de 

forma significativa. Alguns projetos e planos foram suspensos, dadas as restrições
aplicadas a eventos e ajuntamentos de pessoas. Por consequência, este ano
caracterizou-se pelo desenvolvimento de projetos passíveis de serem executados

remotamente. Prestámos serviços de consultoria com forte componente de 
investigação, e realizámos diversas formações online.

O ano de 2020 foi também marcado por mudanças nos órgãos sociais:
• a direção da CEP mudou em setembro de 2020. Mantêm-se nos cargos Lindsey 

Wuisan e Andreia Barbosa, tendo o lugar da Marta Brazão sido ocupado pela Luísa 
Marques.

• Antonio Lorena (3Drivers) e Artur Patuleia juntaram-se a Cristina Rocha (LNEG) no 
Conselho Consultivo.

• no cargo de Fiscal Único está agora João Almeida.

http://www.cprac.org/en/about-us/scp/rac
http://www.switchmed.eu/
https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
https://switchmed.eu/policy/regional-stakeholder-consultation/
https://switchmed.eu/wp-content/uploads/2020/12/SwitchMed_Regional-Summary-of-Policy-Recommendations.pdf
https://switchmed.eu/?s=best+practice&pt=resource
https://switchmed.eu/policy/regional-stakeholder-consultation/
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-lorena-00620012/
https://www.3drivers.pt/
https://www.linkedin.com/in/arturpatuleia/


2. É Pra Amanhã

A série documental de 5 episódios - Alimentação; Energia e Mobilidade; Economia; 
Política; Educação - teve a sua antestreia em Janeiro, inserida no lançamento da Lisboa 
Capital Verde 2020, e foi concluída com sucesso em Abril de 2020, tendo sido 

transmitida em televisão em Maio de 2020, no canal SIC, com uma média de 49 000 
espectadores por episódio. Cada emissão foi seguida de um debate online. 
Todos os episódios estão disponíveis para exibição online no site da SIC e em
www.epraamanha.pt
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Com as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, não foi possível realizar a 

campanha de projeções descentralizadas e auto-organizadas pelo público e em escolas 
(e que incluía um kit de visualização facilitado pela equipa de produção). Também não 
foi possível promover a circulação dos episódios em festivais de audiovisual e cinema 

ou outros. 

Este projeto foi financiado pelo programa No Planet B /AMI e recebeu uma bolsa da 
ONG suíça Euforia /Fundação Tsadik. (Foi também realizado um crowdfunding em 
2019).

3. ADENE - Metodologia de desempenho em economia circular

O projeto de teste e otimização de uma metodologia de desempenho em economia 

circular na cadeia de valor do arroz ficou concluído no final de 2020. O projeto 
compreendeu uma avaliação preliminar da metodologia (concebida pela ADENE), sua 
aplicação em duas empresas do setor do arroz, análise dos resultados, e também 
recomendações de melhoria tanto a nível das práticas das empresas avaliadas como 
da própria metodologia.

https://sic.pt/Programas/e-pra-amanha/episodios
https://www.epraamanha.pt/
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4. Festival Alimenterra

O Festival Alimenterra estava programado para 27-29 de Março e teve de ser anulado 

devido à pandemia. A coordenação do festival decidiu não transformar o festival num 
evento online, por já existirem muitas propostas desse género, e considerando que seria 

preferível esperar pelo fim da pandemia. Em Outubro de 2020 foi decidido deixar o 
projeto na gaveta até surgir uma oportunidade que permitisse viabilizar o festival na sua 
forma presencial. A colaboração iniciada com a CM Oeiras (ver abaixo) poderá 

proporcionar o contexto ideal para realizar finalmente o festival.

O Alimenterra foi pensado como um festival multi-eventos (cinema, debates, workshop, 
visita guiada, exposição de fotografia) e tem como objetivo 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. 

O projeto foi financiado pelo programa Make Europe Sustainable for All, operado pelo 
EEB – European Environmental Bureau.

5. Living More Sustainable Lives: Circular Solutions for Refugee Integration 
in Europe

Este projeto, financiado pelo programa Erasmus +, envolve cinco países: Portugal, Itália, 
Chipre, Grécia e Espanha. Consiste na implementação de um programa de 
sensibilização/formação para refugiados, focado na ativação de competências ligadas à 
economia circular. A CEP foi abordada pelo Conselho Português de Refugiados e 
convidada a participar neste consórcio. 
Estão planeadas formações de curta duração para refugiados acompanhados pelo CPR, 
envolvendo o coletivo Re:Costura (upcycling têxtil), a Joy Experiences (cozinha 
sustentável) e o Repair Café (técnicas de reparação).
O projeto teve início em Setembro de 2020 (apenas reuniões introdutórias) e deverá 
decorrer até Agosto de 2022.
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6. No Time to Waste

A CEP produziu a versão portuguesa da 
publicação No Time to Waste, do European
Environmental Bureau (EEB), com o título 
“Nova legislação de reutilização e preven-
ção de resíduos na Europa”. Acompanhá-
mos a publicação do relatório com um 
artigo no nosso blog.

8. Industrial Waste Management 
and Recycling of Secondary Raw 
Materials

Ao serviço da consultora dinamarquesa
Clean, no âmbito de um projeto
europeu, a CEP fez uma análise das 
políticas e regulamentos que 

enquadram o tratamento dos resíduos
industriais em Portugal. A análise
compreendeu uma avaliação do Regime 
Geral de Gestão de Resíduos, do Plano 
Nacional de Gestão de Resíduos e do 

Plano de Ação de Economia Circular. 
Também examinámos o processo de 
Desclassificação de Resíduos, o 
Licenciamento de Atividades de 
Tratamento de Resíduos, assim como o 

enquadramento regulatório do 
Movimento Transfronteiriço de 
Resíduos. O projeto decorreu de Março
a Setembro de 2020.

7. Circular economy in social 
economy

Este projeto consiste num intercâmbio 
de conhecimento e experiências sobre 
sinergias entre economia social e 
economia circular, entre a CEP e a 
associação polaca “Association for 
Women Development - Gineka”. O 
financiamento provém do Programa 
Operacional Knowledge Education
Development (Fundo Social Europeu). 
Deveria decorrer de abril de 2020 a 
março de 2021, mas a pandemia 
perturbou o andamento dos trabalhos e, 

9. REiNOVA S.i.

A CEP foi selecionada para prestar
serviços de tutoria a alguns dos 
promotores do consórcio REiNOVA S.i., 
no sentido de testar e avaliar a 
metodologia desenvolvida no âmbito
do projeto, a quatro PMEs do setor
agro-alimentar. O kick-off do projeto
teve lugar no final de 2020. Foram ainda
contratados dois workshops online para 
entregar em 2021 às empresas
beneficiárias do projeto sobre
Economia Circular e Eficiência Hídrica e 
Energética.

como tal, o prazo de execução do 

projeto foi alargado para junho de 
2021.

https://www.circulareconomy.pt/wp-content/uploads/2020/09/NoTimeToWaste_EEB_PT_HR-1.pdf
https://www.circulareconomy.pt/?p=2760
https://www.cleancluster.dk/en/
https://reinovasi.eu/


Green Taxonomy
A CEP submeteu o seu parecer na consulta pública da Comissão Europeia sobre a 
"Green Taxonomy". Este é um sistema de classificação da UE para atividades 

económicas sustentáveis, com o objetivo de estimular investimentos verdes e 
financiar a transição para uma economia neutra em carbono. 

Diploma Unilex - Responsabilidade Alargada do Produtor
A CEP participou na consulta pública sobre o Diploma Unilex /Regime Geral da Gestão 
de Resíduos / Aterros. O parecer submetido foi baseado na análise elaborada 

conjuntamente pela Zero, Sciaena e WWF Portugal. O Unilex (que diz respeito a fluxos 
específicos de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do 
produtor) foi o principal alvo do escrutínio, tendo sido feitas recomendações de 

alteração no sentido da promoção do princípio da reutilização de embalagens e da 
penalização do descartável.

B. Advocacy & Pioneiros Circulares
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Pioneiros Circulares
A CEP publicou no seu site uma nova secção dedicada aos “Pioneiros Circulares”. A 
constituição e dinamização de uma rede de empreendedores circulares é uma 

ambição da CEP desde a sua fundação. A rede arrancou com 3 pioneiros (NÃM, 
Vintage for a Cause e Novonovo). Estamos em processo interno de discussão sobre 
estratégias de crescimento, objetivos e alocação de recursos para a rede.

C. Formações e Workshops

Economia Circular: a 
nova realidade para 
os empreendedores
Formação presencial de 4 
horas, promovida pela 
associação de 
desenvolvimento regional 
Litoral Rural, que incluiu a 

entrega de guia técnico 
(produzido por nós). 
Decorreu em Matosinhos 
a 19 de Fevereiro. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy/F513941
https://participa.pt/pt/consulta/diploma-unilex-regime-geral-da-gestao-de-residuos-rggr-aterros
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Workshop sobre economia circular - Escola Artística António Arroio
Workshop teórico-prático sobre economia circular para alunos do 10º ao 12º ano de 
diferentes cursos (Multimédia, Cerâmica, Ourivesaria, Design) no âmbito de 

Conferências sobre sustentabilidade organizadas pela Escola em parceria com a Junta 
de Freguesia da Penha de França. A sessão realizou-se no dia 4 de março.

9. EDP Planeta Zero – Workshops
A CEP foi convidada a propor conteúdos para a plataforma de customer 

engagement EDP Planeta Zero, dedicada à sustentabilidade. Entre Outubro e 

Dezembro de 2020 foram entregues os workshops “Cosmética Minimalista” (Naty
Gaiarim) e “Natal Sem Plástico” (Carla Martins). Ambos foram realizados em

versão online. Estão planeados mais quatro workshops para 2021. 

Academia de Empreendedorismo Jovem – cadeira opcional dedicada à 
Economia Circular
No âmbito de uma formação profissional com a duração de uma semana (14 a 18 de 
Dezembro), promovida pelo CFOIT (Centro de Formação da Organização Internacional 
do Trabalho), lecionámos uma cadeira dedicada à Economia Circular e seu potencial 
para a promoção do emprego e empreendedorismo jovem.



A nova realidade: que reflexões podemos tirar de uma pandemia?

No âmbito do ciclo de conferências online “Variável Mundo Novo”, 
organizado pelo Instituto Gulbenkian Ciência

Apresentação sobre Economia Circular para uma equipa da Lisboa 

Capital Verde Europeia, no âmbito da conceção de um projeto para 
promoção de práticas circulares na zona de Alcântara.

Participação em Live no Instagram, promovido pela Zero Waste 

Youth

Apresentação sobre Economia Circular (online) para público de 
jovens raparigas moçambicanas, no âmbito do projeto Girl Move 

Academy

Economia Circular: Um círculo virtuoso após a crise pandémica
Conferência online organizada pelo Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas (ICJP)

Participação no painel “RE-thinking the future: Circular Economy” no 
âmbito da conferência FIN2020

03/06

30/06

27/08

09/11

D. Apresentações Públicas

11/11

27/11
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https://gulbenkian.pt/agenda/a-nova-realidade-que-reflexoes-podemos-tirar-de-uma-pandemia/
https://www.facebook.com/ZeroWasteYouthPortugal/
https://www.girlmove.org/
http://www.icjp.pt/
https://www.accelevents.com/e/FIN2020


Refeita
A CEP apoiou a candidatura do 
Re:Costura ao programa PLUS –

Seed, da Casa do Impacto (Santa 
Casa da Misericórdia). O objetivo 

era realizar um projeto piloto que 
permitiria testar a viabilidade de 
um negócio social de upcycling

têxtil em média escala (“Refeita”). 
O projeto foi rejeitado na 4ª e 

última fase de seleção, tendo sido 
apontado um excessivo foco na 
produção dos protótipos têxteis em 

detrimento do modelo de negócio.
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O novo coronavírus virou o tabuleiro. Cabe-nos mudar as regras do jogo.

Artigo de opinião no jornal Público, 01/04

Fortalecer a legislação portuguesa para a prevenção de resíduos

Blogpost no site da CEP, 16/09

Reportagem sobre a agrofloresta de Campolide (Projeto Bela Flor Respira) no Biosfera 
(RTP2), 12/12
https://www.rtp.pt/play/p6689/biosfera

Website da agrofloresta de Campolide (lançado em 2020)

https://belaflorrespira.wixsite.com/agrofloresta

E. Publicações & Media

F. Projetos em desenvolvimento

Portugal Emprego Verde
A CEP desenvolveu um conceito de magazine TV à volta da promoção do emprego 
verde e circular, em colaboração com a diretora de fotografia Andreia Santos. 

Em Maio, o projeto foi submetido em nome da produtora Neptunepuzzle à RTP, no 
âmbito de uma consulta de conteúdos por esta lançada. A RTP não reteve a 

proposta, indicando que a mesma não se enquadra na sua atual programação.

Protótipo de lancheira desenvolvido 

pelo Re:Costura

https://www.publico.pt/2020/04/01/sociedade/opiniao/novo-coronavirus-virou-tabuleiro-cabenos-mudar-regras-jogo-1910420
https://www.circulareconomy.pt/?p=2760
https://www.rtp.pt/play/p6689/biosfera
https://belaflorrespira.wixsite.com/agrofloresta


Turismo sustentável

A CEP foi convidada pela AHRESP a apresentar uma proposta de prestação de 

serviços no âmbito do projeto “Turismo sustentável: Um melhor futuro para (com) 
todos”. O projeto compreendia a elaboração de vários conteúdos e realização de 
eventos relacionados com sensibilização e formação para práticas sustentáveis na 

hotelaria e restauração. A proposta da CEP, desenvolvida em colaboração com João 
Almeida, não foi retida.
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Alvalade Verde

Serviço prestado à Junta de Freguesia de 

Alvalade no âmbito do evento Alvalade Verde, 
que decorreu no dia 15 de Fevereiro no 
Mercado de Alvalade. Produção de conteúdos 
relativos à temática do desperdício alimentar 
e confeção de uma sopa a partir de 

excedentes do mercado (com Joy Catering).

G. Outros
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Subsídios

Documentário É Pra
Amanhã €2,751.30

NO PLANET B - prestação final. Já tinham
entrado €47,446.9 em 2018 e 2019

Documentário É Pra
Amanhã €2,000.00 Bolsa de euforia.org

Alimenterra €1,078.73

Programa Make Europe Sustainable for All -
Prestação final. Já tinha entrado €6,375 em
2019

Total Subsídios €5,830.03

O resultado líquido do período ascendeu a - €1,187.07, sendo que €18,553.75 de 
despesas relativas a prestações de serviços de consultores e remunerações da 
equipa não tinham ainda sido emitidas à data de encerramento do ano e 
faltavam ainda faturar €120.00 relativos a quotas de associados. O valor relativo
a faturas de serviços emitidas e ainda não pagas ascendia a €8,437.00.

No decorrer do ano de 2020 foi feita uma alteração para um regime de IVA pro-
rata, tendo este sido aplicado retroativamente desde janeiro de 2019. Neste 
regime, parte do IVA foi considerado como custo (€503.24 Outros 
gastos). Consequentemente, foram corrigidas as declarações de IVA de 2019 e 
2020, e como tal, pagas as respetivas coimas que ascenderam a €556,64. O saldo
do Estado no final do período corresponde a um crédito de IVA no valor de 
€870.54 (Activo: regularização pro-rata anual €1,7467.76; Passivo: €872.22 
regularização IVA 4º Trimestre).

H. DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS

Ao contrário de anos anteriores, as prestações de serviços e consultoria

representaram a maior fonte de receitas durante o ano de 2020 (81.41%), 
motivado pela dificuldade de implementação de projetos no terreno motivado
pela pandemia.

O valor de subsídios recebido foi distribuído de acordo com a tabela:
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2020 2019

RENDIMENTOS

Vendas e serviços prestados €26,589.50 €11,801.30

Quotas €240.00

Subsídios à exploração €5,830.03 €51,199.63

Total rendimentos €32,659.53 €63,000.93

GASTOS

Fornecimentos e serviços externos -€29,877.23 -€75,132.76

Gastos com o pessoal -€3,534.82 -€13,780.90

Outros rendimentos €732.35 €4,697.00

Outros gastos -€1,166.90 -€6,196.24

Total gastos -€33,846.60 -€90,412.90

Resultado antes de impostos -€1,187.07 -€27,411.97

Imposto sobre o rendimento do período €0.00 -€9.70

Resultado líquido do período -€1,187.07 -€27,421.67
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BALANÇO

2020 2019

ATIVO

Ativo não corrente €0.00 €0.00

Ativos fixos tangíveis €0.00 €0.00

Ativos intangíveis €0.00 €0.00

Investimentos financeiros €0.00 €0.00

Créditos e outros ativos não correntes €0.00 €0.00

Total ativo não corrente €0.00 €0.00

Ativo corrente

Clientes €0.00 €0.00

Estado e outros entes públicos €1,747.76 €0.00

Outros ativos correntes €0.00 €20.00

Caixa e depósitos bancários €25,616.61 €30,992.54

Total ativo corrente €27,364.37 €31,012.54

Total ativo €27,364.37 €31,012.54

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Reservas €0.00 €0.00

Resultados transitados €27,674.22 €55,095.89

Outras variações no capital próprio €0.00 €0.00

Resultado líquido do período -€1,187.07 -€27,421.67

Total capital próprio €26,487.15 €27,674.22

PASSIVO

Passivo não corrente €0.00 €0.00

Provisões €0.00 €0.00

Financiamentos obtidos €0.00 €0.00

Outras dívidas a pagar €0.00 €0.00

Total passivo não corrente €0.00 €0.00

Passivo corrente

Fornecedores €0.00 €0.00

Estado e outros entes públicos €877.22 €2,670.48

Financiamentos obtidos €0.00 €0.00

Outros passivos correntes €0.00 €667.84

Total passivo corrente €877.22 €3,338.32

Total passivo €877.22 €3,338.32

Total capital próprio e passivo €27,364.37 €31,012.54
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