2021

Relatório de Atividades e Contas

Introdução
2021 foi um ano marcado pela continuidade das restrições impostas pela pandemia da
Covid-19. Assim, houve uma forte componente de trabalho de investigação, conduzido
à distância, e de formação online. Houve também uma boa dinâmica de participação
em eventos virtuais (mais de 30).
No que diz respeito à equipa, foi votado em Assembleia Geral o regresso da Marta
Brazão à direção. Por razões legais (obrigatoriedade de um número ímpar de
membros), não foi possível formalizar esse regresso. A mesa da AG tem novos
Secretários: Rafael Calado e Roberta Faria.
A rede de pioneiros circulares alargou-se, com a entrada da JOY Food Experiences
(empresa de catering, formação e consultoria focada na reconceptualização e
reutilização do desperdício alimentar de forma criativa) e da reCloset (plataforma de
moda em segunda mão com componente educacional e de sensibilização).
A CEP foi aceite como residente para incubação na Casa do Impacto (Travessa de São
Pedro 8, 1200-432 Lisboa).

A. Projetos & Consultoria
1. Making the business case for packaging reuse systems (mar – jul 2021)
Por encomenda do Break Free From
Plastics, a CEP realizou um estudo sobre
sistemas de reutilização para embalagens.
O estudo foca-se em 4 grupos de produtos:
recipientes para takeaway de alimentos e
bebidas, produtos de limpeza e comércio
eletrónico. O objetivo principal era analisar
o potencial de expansão dos sistemas de
reutilização e inspirar tanto os decisores
políticos a nível europeu como as empresas
a nível nacional.
Duas versões do estudo estão disponíveis:
uma síntese ilustrada e o relatório
completo.
1

2. Living More Sustainable Lives: Circular Solutions for Refugees Integration in Europe
(set 2020 –ago 2022)
O projeto “Living More Sustainable Lives: Circular Solutions for Refugees Integration in
Europe” foi desenvolvido por um consórcio de parceiros de 5 países europeus Portugal, Espanha, Chipre, Grécia e Itália. O Conselho Português para os Refugiados é a
entidade promotora e a CEP é o parceiro deste projeto na implementação dos módulos
de formação baseados nos princípios da economia circular em três áreas: cozinha
sustentável, moda circular (foto de capa deste relatório) e reparação.

Ao longo do ano foram
feitas as formações de
cozinha sustentável,
reparação e moda circular
tanto ao público-alvo do
projeto (refugiados).
Seguiram-se as formações de formadores aos parceiros do projeto, para que possam
proceder à sua adaptação e realização das formações nos seus países de origem. Estas
formações realizaram-se em Portugal e na Grécia. No ano de 2022, o projeto irá ser
concluído com a produção de documentos a serem divulgados publicamente.

3. Projeto REPARAR (set - dez 2021)
O projeto REPARAR, financiado pelo Fundo Ambiental, e feito em parceria com a
Cascais Ambiente, foi totalmente dedicado à Reparação. No âmbito deste projeto,
foram realizadas diversas atividades como Repair Café em Cascais, inquérito à
população sobre reparação, mapeamento dos reparadores no concelho de Cascais e a
criação de um website com conteúdos sobre reparação. No final do projeto foi
realizado um evento final, no qual apresentámos os resultados do projeto e foram
debatidos os obstáculos e as medidas necessárias para a promoção da reparação em
Portugal.
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No próximo ano está
previsto que
continuemos a
trabalhar com a
Câmara Municipal de
Cascais no
desenvolvimento e
curadoria de iniciativas
de um equipamento
municipal baseado na
economia circular e da
partilha.

4. Just Green - Social Economy for a Just and Green Transition (dez 2020 – jan 2022)
Projecto europeu COSME, coordenado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
(com parceiros italianos, polacos e húngaros), que visa apoiar a transição verde das
organizações de economia social.
Promove o desenvolvimento de estratégias, entre parceiros e stakeholders, em três áreas
específicas: a articulação entre a economia social e a economia circular; a descarbonização
da economia social; e o desenvolvimento de estratégias para fomentar circuitos curtos de
abastecimento alimentar.
A A3S convidou a CEP a
participar enquanto expert em
economia circular. A CEP apoiou
a elaboração de metodologias de
trabalho, apresentações, concept
notes e outros materiais, tendo
assumido funções de facilitação
em todos os workshops e grupos
de trabalho.
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5. Ramalde Recebe, Renova e
Reutiliza - 4R (set – dez 2021)
Projeto financiado pelo programa JUNTAr+
do Fundo Ambiental, promovido pela Junta
de Freguesia de Ramalde (Porto) e
desenvolvido em parceria com a Critical
Concrete (que trabalha na área da
arquitetura social e sustentável), com o
objetivo de promover dinâmicas de
recuperação, reutilização e partilha no
território. O projeto consistiu na renovação
da loja social de Ramalde, no mapeamento
de competências circulares na freguesia,
no reforço do equipamento da oficina
multifunções da Critical Concrete (e sua
abertura ao público) e na realização de
diversos eventos (repair cafés, trocas,
oficinas, palestras). A CEP foi instigadora do
projeto, tendo elaborado a candidatura e
desempenhado funções de consultoria e
apoio à gestão.

6. REiNOVA S.i.
Projeto de cooperação transnacional
entre Portugal e Espanha que tem como
objetivo promover práticas de economia
circular nas microempresas e PME’s do
setor agroalimentar. A CEP apoiou os
parceiros do projeto com duas ações de
capacitação; na implementação dos
diagnósticos e definição de planos de
ação a quatro empresas; e na preparação
de várias publicações do projeto.

7. EDP Planeta Zero - Workshops

Durante os ano de 2020 e 2021 a CEP
organizou workshops e masterclasses
sobre estilos de vida mais sustentáveis
no âmbito do programa EDP Planeta
Zero. Este programa recorre à
gamificação para promover
comportamentos mais sustentáveis
junto dos clientes particulares EDP
Comercial. Juntamente com os seus
parceiros Linked Green, Joy Food
Experiences e Repair Café Lisboa, a CEP
organizou e realizou 9 workshops online
sobre temas como o plástico, o
desperdício alimentar, a cosmética
natural e a reparação. Estão previstas
mais sessões para o ano de 2022.

8. Repair Café
A partir do início da pandemia foram
feitos alguns RC online, em colaboração
com o LabAberto de Torres Vedras.
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Após o levantamento parcial das
restrições foram feitas mini edições e
algumas edições “normais” na zona de
Lisboa. Foram ainda realizadas sessões
streaming, em parceria com o Leroy
Merlin, para ensinar a reparar
ferramentas. O RC apoiou o início do
Repair Café em Campolide e a realização
de uma sessão em Beja.
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B. Formações e Workshops
1. Curso Técnico +: Economia
Circular - Metodologias para a
Transição nas Empresas
O curso “Economia Circular Metodologias para a Transição nas
Empresas” tem como objetivo dotar
os formandos com conhecimentos
básicos de economia circular,
direcionado para a transição dos modelos de negócio lineares para outros mais circulares.
No curso, os formandos puderam também conhecer e aprender a metodologia de ACV
(Análise de Ciclo de Vida). O curso foi desenvolvido em parceria com o Técnico+, e foi
concluído com sucesso. No próximo ano já estão programadas mais duas edições, uma
online e outra presencial em Lisboa.

2. Turismo de Portugal - Formação
Upgrade: Sustentabilidade
O Turismo de Portugal convidou a CEP para
dar formação em dois módulos distintos,
“Gestão sustentável dos recursos” e
“Economia Circular na Gestão de Recursos
Alimentares”.
Ambos os módulos destinam-se ao público em geral, mas com foco em trabalhadores
do setor do turismo, hotelaria e restauração. Para além da formadora da CEP, foram
convidadas para a segunda sessão a Maria do Kitchen Dates e a Rita Marques da
Impact House, como exemplos inspiradores para os formandos neste setor.

3. Verakis
Formação em Economia Circular no setor Agroalimentar, no âmbito da Especialização
Internacional em Empreendedorismo e Marketing de Alimentos ministrada pela Verakis.

4. Natixis
A Natixis - banco francês com sede no Porto - convidou à CEP a realizar ações de formação
no âmbito do seu compromisso de responsabilidade social e ambiental. Foram
desenvolvidos e organizados dois workshops para os colaboradores da empresa. O primeiro
foi de introdução ao conceito de economia circular e o segundo focou-se no tema dos
plásticos e o seu impacte ambiental.
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C. Apresentações Públicas
14 de janeiro - Tondo
Re-think Circular Economy; Circular Cities - Lisbon
27 de janeiro - GS&IMR
Entre&vista da GS&IMR - Economia Circular
27 de janeiro - JustGreen Project
JustGreen Project - Introduction to Circular Economy
01 de fevereiro - Radio Observador
Entrevista programa Som Ambiente
03 de fevereiro - JSD Lisboa
Conferência Por Uma Cidade Sustentável
18 de fevereiro - Câmara Municipal de Cascais
Conversas Live Cascais
25 de fevereiro - Youth Climate Leaders
Economia circular em Portugal
23 de março - GS&IMR
Entre&vista da GS&IMR - Modelos de negócio em economia circular
22 de abril - Escola Secundária de Almada
Feira da Sustentabilidade
22 de abril - Politécnico de Viseu
EU Green Week: Economia Circular - Prevenção de Resíduos
22 de abril - UPorto, Quercus
Entra na Onda
22 de abril - Movimento de Estudantes de Serviço Social e Associação dos Profissionais de
Serviço Social.
Serviço Social e Ambiente
7 de maio - Nova Talks
Circular Economy #FridaysForThePlanet
16 de maio - AVAAL
Economia circular e sustentabilidade
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17 de maio - Católica Porto Business School
Palestra Projeto Multidisciplinar
19 de maio - Câmara Municipal de Cascais
Cascais Conecta / Empregos do Futuro
26 de maio - Confederação Portuguesa de Voluntariado
Economia circular e voluntariado
4 de junho – Politécnico de Viseu
Economia Circular
9 de junho - ISMAI e Rise Up
Circular Summit
18 de junho – Lipor
Academia Lipor: Como potenciar o empreendedorismo circular
18 de Junho – Associação Portuguesa de Nutrição
Economia Circular na Distribuição de Frutas e Hortícolas
18 de junho – Politécnico de Setúbal
Aula aberta
6 de agosto - Our Choice e Embaixada da Bélgica
Why is consumer education important?
23 de julho - ACTUAR; FIAN Portugal e EAPN Portugal
Por uma alimentação saudável, justa e sustentável na Europa e no Mundo – a visão
d@s jovens e da sociedade civil
9 de agosto - ISMAI e Rise Up
Circular Summit
15 de setembro – Politécnico de Bragança
Semana da Economia Circular
30 de setembro - Leiria Business School
Out of the box: O Campus de Economia Circular em Leiria
9 de outubro - ADPM
Economia Circular: Apresentação do projeto Óleo Usado, Sabão Perfumado
22 de outubro - Junta de Freguesia de Ramalde e Critical Concrete
Jornada de Economia Circular
27 de outubro - CCA Law Firm
CCA on Time Sustentabilidade: Às voltas com a Economia Circular
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30 de outubro - CEC Braga e CEC Porto
Circular Cities Week
17 de novembro - International Labor Organization
Social and Solidarity Economy Academy
07 de Dezembro - Sair da Casca
Masterclass Economia Circular

D. Publicações
Newsletter CEP
A CEP lançou este ano uma
newsletter, tendo sido publicados 5
números. O número atual de
subscritores é de 313. Cerca de 40%
dos recipientes abrem a newsletter.

Artigos
O guarda-roupa e o caixote do lixo:
inquérito sobre a Responsabilidade
Alargada do Produtor no setor têxtil
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H. DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS
Em 2021, as receitas da associação aumentaram significativamente face ao ano anterior,
resultado de algumas prestações de serviços realizadas, nomeadamente o estudo sobre
reutilização de embalagens realizado para a Zero Waste Europe. O ano foi ainda marcado
pela execução de dois projetos financiados por subsídios, distribuídos de acordo com a
tabela abaixo.
Subsídios de 2021
Projeto

Fontes

Valor

Building More Sustainable Lives

Erasmus+

€20,591.20

Re-parar

Fundo Ambiental

€18,713.32

O aumento das receitas por conta de quotas de associados deveu-se, por um lado, a €120
de quotas de 2020 que foram faturadas em 2021, mas também a um aumento do número
de associados individuais e coletivos.
Do total de serviços prestados, mais de 50% foi relativo ao estudo “Packaging Reuse”
realizado para a Zero Waste Europe.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2021

2020

Rendimentos
Vendas e serviços prestados

€49,963.80

€26,589.50

€715.00

€240.00

€39,304.52

€5,830.03

€89,983.32

€32,659.53

-€94,935.51

-€29,877.23

Gastos com o pessoal

-

-€3,534.82

Outros rendimentos

-

€732.35

-€4,340.62

-€1,166.90

Total gastos

-€99,276.13

-€33,846.60

Resultado antes de impostos

-€9,292.81

-€1,187.07

-€47.85

€0.00

-€9,340.66

-€1,187.07

Quotas
Subsídios à exploração
Total rendimentos
Gastos
Fornecimentos e serviços externos

Outros gastos

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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BALANÇO
2021

2020

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

€0.00

€0.00

€4,312.12

€1,747.76

€0.00

€0.00

€16,743.34

€25,616.61

Total ativo corrente

€21,055.46

€27,364.37

Total ativo

€21,055.46

€27,364.37

€0.00

€0.00

€26,487.15

€27,674.22

€0.00

€0.00

-€9,340.66

-€1,187.07

€17,146.49

€26,487.15

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

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€3,908.97

€877.22

Financiamentos obtidos

€0.00

€0.00

Outros passivos correntes

€0.00

€0.00

Total passivo corrente

€3,908.97

€877.22

Total passivo

€3,908.87

€877.22

Total capital próprio e passivo

€21,055.46

€27,364.37

ATIVO

Ativo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Total capital próprio
PASSIVO

Total passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
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