A ECONOMIA CIRCULAR
A economia mundial tem sido construída com base num
modelo linear de negócios, que está sob ameaça por
causa da disponibilidade limitada de recursos naturais.
A verdade é que, a forma e a velocidade com que
usamos os recursos naturais são insustentáveis. Senão,
vejamos: consumimos mais recursos do que o que
planeta consegue produzir e, após a sua utilização, são
eliminados como resíduos. Desperdício!
É necessária uma mudança de atitude. A adoção de um
modelo circular permite que os resíduos sejam
reintroduzidos no ciclo produtivo, através da
reutilização, recuperação e reciclagem, em vez de serem
eliminados, com ganhos claros a nível de consumo de matérias-primas, água e energia. Além disso, permite
melhorar e prolongar as relações com os diferentes parceiros, representa um estímulo à criatividade na redução de
custos e fomenta a criação de emprego.
Mais do que uma moda este modelo é uma necessidade para o nosso futuro e o futuro do nosso planeta!

SABIA QUE…


A Lipor editou em colaboração com o BCSD Portugal um caso de estudo sobre o seu projeto de
Economia Circular, reafirmando o seu empenho e envolvimento nesta área. Consulte o estudo
em:
http://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2013/10/2014-CS-LIPOR-EconomiaCircular.pdf.



A Academia Lipor oferece formação Técnica especializada em Economia Circular/ Resíduo como
Recurso. Esta ação permite facilitar a compreensão dos principais conceitos, princípios e
aplicações da circularidade e de uma economia circular.

A LIPOR recebeu o Selo “Altamente Recomendável” no âmbito da sua estratégia
de Economia Circular
O envolvimento da Lipor com a temática da Economia Circular representa o
compromisso da Organização para aquilo que entendemos ser uma ação
empresarial responsável.
A submissão da “Visão da LIPOR no caminho para a Economia Circular” ao
prémio The 2015 Circular Economy Awards, uma iniciativa do Forum of Young
Global Leaders em colaboração com a Accenture, obteve o reconhecimento do
júri, tendo sido atribuído um Selo de Altamente Recomendável: Circulares
2015: Highly Commended.
Para mais informações consulte a nossa página em: http://www.lipor.pt/pt/a-lipor/onegocio/economia-circular-residuo-como-recurso/

