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Cliente

Sobre a Fundação



Cliente

Polinizamos a Economia Circular, através da organização de Eco-

eventos e gestão de projetos de Eco-inovação.  Os nossos eco-

eventos e projetos permitem que os nossos clientes, criem uma 

relação de proximidade com o seu público-alvo, potenciando o 

negócio através de uma postura ambientalmente responsável. 

Acompanhamos todo o processo do SONHO até TERRA FIRME. 



1. O Empreendedorismo e a Economia Circular 

2. Eco-inovação e o Eco-design

3. Do Propósito à Ideia

4. Da Ideia ao Modelo de Negócio

5. Visão Estratégica

6. Plano de Ação

7. Analise de Impacto

8. Storytelling e o Pitch 

9. Integração

Programa
3 dias, 9 Sessões



Sessão 1: O Empreendedorismo e a Economia Circular
Agenda

Enquadramento Economia Circular Modelos de 
negócio circulares



o Escassez de recursos

o Impactos ambientais

o Clientes cada vez mais conscientes

o Novas oportunidades de inovação

o Potenciação das relações de parceria

o Melhoria da imagem da marca

o Melhoria da motivação dos colaboradores

o Comunidades mais resilientes

É tempo de AGIR
Os Desafios Ambientais



Agenda 2030 e os ODS’s
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=0XTBYMfZyrM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=0XTBYMfZyrM


Eco Empreendedorismo
Agente de mudança com impacto ambiental positivo

❑ Perfil do empreendedor: Espirito de resiliência; polivalência; competências; paixão; 
gosto por desafios… 

❑ Eco empreendedor enquanto agente de mudança: sensibiliza e inspira os stakeholders;
reduz a pegada ambiental do sector; constrói soluções que impactam positivamente na 
sociedade e meio ambiente; contribui para a evolução da industria;

❑ O eco empreendedor é também um empreendedor social: contribuí para a resolução de 
problemas sociais complexos (INE – Importantes, Negligenciados e que geram 
Externalidades).



Economia Circular
Que tipo utilizações podem ser dadas às borras de café?



Economia Circular
Quantas utilizações podem ser dadas às borras de café?



Economia Linear

Extrair Produzir Utilizar Descartar



Economia Circular

“O objetivo central da 
Economia Circular é tornar o 
conceito de lixo obsoleto”*

“Todo o lixo é um erro de 
design”*

*Ellen MacArthur Foundation (2018)



Economia Circular

Economia Circular – Ciclos dos Nutrientes: Diagrama Borboleta - EMF



❑ Muitas vezes a aquisição de um produto, é 
motivada pela sua funcionalidade e não pelo 
produto em si;

❑ O produto passa a ser detido pela empresa que o 
fornece, sendo garantido serviços como o 
fornecimento, manutenção, reparação, atualização, 
etc.;

❑ Vantagens: Fácil recuperação dos produtos, 
redução dos custos com matéria-prima, fidelização 
do cliente…

❑ Exemplos: cópia e impressão, renting automóvel, 
fornecimento de café.

Produto Enquanto Serviço



✓ O que é que o seu público alvo realmente valoriza? É o produto em si ou a função que ele 
desempenha?

✓ De que forma poderia fornecer os seus produtos enquanto serviço?

✓ Se o fizesse seria uma mais-valia para o cliente? Quais seriam as vantagens para a sua 
empresa? E para o cliente? E desvantagens?

✓ De que forma eu poderia rentabilizar e reintroduzir no ciclo produtivo, os produtos obsoletos 
ou avariados?

✓ Que sinergias seriam uteis desenvolver de modo a potenciar esta solução? Que 
oportunidades de crescimento o meu negócio poderia aproveitar através da adoção deste 
modelo?

Produto Enquanto Serviço - Reflexão



Economia da Partilha

❑ As empresas promovem a utilização partilhada 
dos recursos que disponibilizam;

❑ Uma tendência adotada por algumas das 
empresas mais influentes dos últimos anos, como 
a UBER ou a Airbnb;

❑ As pessoas e as empresas procuram soluções 
flexíveis, prontas a utilizar e que se adequem às 
suas necessidades;

❑ Exemplos: coworking, carsharing, aluguer de 
bicicletas /trotinetes /scooters, plataformas de 
aluguer de equipamento, etc.



✓ De que forma este modelo me poderá ajudar com a minha ideia de negócio ou empresa? De 

que forma poderia fornecer os seus produtos enquanto serviço?

✓ Quantas vezes anualmente os meus clientes utilizam os meus produtos? Com que 

regularidade os substituem? Se eu alugasse os meus produtos, como poderia assegurar que 

estes possam ser reparados ou modernizados? 

✓ Se em vez de comprar o produto o cliente tivesse a opção de o alugar, que vantagens ele 

teria? Que vantagens a minha empresa teria? 

✓ Existe a possibilidade do meu cliente emprestar o seu produto a um familiar ou amigo? Com 

que frequência isto acontece?

Economia da Partilha - Reflexão



Venda de Usados

❑ Alternativa cada vez mais procurada;

❑ Muitos clientes optam por vender os produtos usados, quando já não os utilizam por 
alguma razão;

❑ Crescimento dos canais (presenciais e online) que possibilitam a venda de usados;

❑ A venda de usados por empresas, pode apresentar vantagens para o cliente como 
garantia, sentimento de confiança, alternativa mais económica, etc.



✓ Quando o cliente já não usa os seus produtos, 
o que é que acontece com os mesmos? 

✓ Existe mercado em segunda mão no caso dos 
produtos que comercializa? Esse mercado tem 
expressão? 

✓ Se oferecesse esta alternativa, existiriam 
clientes que deixariam de comprar os 
produtos novos? Ou as pessoas que procuram 
estas alternativas, já colocam esta 
possibilidade enquanto primeira opção? 

✓ Que vantagens eu posso oferecer, que as 
outras alternativas em segunda mão não 
oferecem?

Economia da Partilha - Reflexão



Reparação e Modernização

❑ Solução muito utilizada no passado, mas que foi 
perdendo expressão ao longo do tempo;

❑ Muitas vezes a reparação/modernização, tem um valor 
muito próximo da aquisição de um produto novo;

❑ O design dos produtos, cada vez mais dificulta a 
reparação;

❑ De modo a facilitar a introdução destas soluções, o 
design dos produtos deve ser pensado de modo a 
torna-lo modelar e fácil de desmontar;

❑ Solução que facilita a recuperação de matéria-prima, 
cria fonte uma nova fonte de rendimento, reduz custos 
de produção, etc.



✓ Quando os produtos que comercializa avariam, o que acontece aos mesmos? 

✓ Existem soluções externas de reparação? Qual é a procura por essas soluções?  

✓ Se oferecesse estas soluções diretamente através da sua empresa, qual era o valor que as 

mesmas significavam para o negócio e para os clientes? 

✓ Até que ponto os seus produtos podem ser modernizados? 

✓ Que impactos teriam para o negócio o repensar o design dos seus produtos de modo a 

introduzir estas ofertas? 

Reparação e Modernização - Reflexão



Remanufactura e Restauro 

❑ Remanufactura: Processo industrial com métodos 
rigorosos e estandardizados, que tem na sua base a 
utilização de materiais maioritariamente originários de 
antigos produtos;

❑ Remanufactura: Garante níveis de qualidade consistentes e 
idênticos ao que aconteceria no processo de fabricação;

❑ Restauro: Não segue um modelo de produção pré-
definido, sendo que neste caso o resultado final pode ser 
personalizado de acordo o gosto pessoal do seu 
destinatário;

❑ Restauro: O processo de restauro ainda é comum em 
alguns casos como o exemplo dos móveis e artigos de 
decoração;

❑ Restauro: Solução que pode ser adequada para algumas 
empresas focadas em segmentos premium, onde a 
exclusividade e a personalização são fatores valorizados.



✓ O design dos produtos que atualmente comercializa permite 
desmontá-los e utilizar os componentes num processo de 
remanufactura? 

✓ Que componentes é que atualmente não consegue reutilizar? De que 
forma poderia atualizar o design do seu produto de modo a facilitar 
este processo? 

✓ Que mecanismos poderia introduzir de modo a recuperar os produtos, 
quando os mesmos deixam de ser utilizados? Que custo esse processo 
teria? Que custos conseguiria evitar com a adoção deste modelo? 

✓ Considerando o seu público-alvo e estratégia, o restauro poderá ser 
uma alternativa viável? Que custo implicaria? 

✓ Que fatores poderão tornar as peças restauradas atrativas para o 
público-alvo?

Remanufactura e Restauro 
- Reflexão



Recordando…

https://www.youtube.com/watch?v=OWxy4PXq2pY&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=OWxy4PXq2pY&t=4s


Cliente

✓ Economia Circular, um novo paradigma

✓ Da venda de produtos à prestação de serviços

✓ Sharing Economy, uma das principais tendências atuais

✓ Out é o novo In: Venda de Usados

✓ Velhos costumes, que fazem todo o sentido: reparar e modernizar

✓ Menos é mais: remanufactura e restauro

Recordando…



Sessão 2: Eco-inovação e o Eco-design
Agenda

Eco-inovação Ciclo de vida Eco-design



Eco-Inovação

“A ecoinovação consiste no desenvolvimento e aplicação de um modelo 

de negócios apoiado por uma nova estratégia de negócios, que 

incorpora a sustentabilidade em todas as operações do negócio com 

base no pensamento do ciclo de vida e em cooperação com os parceiros 

de toda a cadeia de valor (*PNUMA, 2016)”

*Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente



Ciclo de Vida do Produto/Serviço

Matéria-prima

Produção

Transporte

Compra e Venda

Uso

Descarte



Eco-Inovação: Fases

❑ Analisar o principais desafios/impactos ambientais do sector onde se pretende atuar;

❑ Identificar oportunidades;

❑ Estudar a viabilidade das oportunidades;

❑ Desenvolver um plano de ação realista

❑ Desenvolver mecanismos e indicadores para avaliar o sucesso do projeto

❑ Comunicar, comunicar, comunicar!



Eco-design

❑ “Todo o lixo é um erro de design” (Ellen 
MacArtur Foundation);

❑ Repensar os produtos, de modo a garantir de 
todos os seus componentes se mantêm a circular 
na economia indefinidamente;

❑ Durabilidade e estrutura modelar, que facilite a 
reparação/ modernização/ refabricação;

❑ Funcionalidade, qualidade, segurança, custo, 
facilidade de produção, ergonomia e estética

❑ Escolha dos materiais que assegure a segurança, 
otimização e mitigação de impactos negativos



Mapear Oportunidades
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Uma chuva de ideias…



Cliente

✓ Do berço ao berço

✓ Extração da matéria-prima, produção, transporte, compra e venda, 

uso e descarte

✓ Atividades, recursos, emissões, resíduos, desperdícios e impactos

✓ Processo holístico, colaborativo e continuo

✓ Eficácia sobre a eficiência: “fazer bem, não menos mal…”

✓ Mapear, identificar, desenhar, planear, medir e comunicar

Recordando…



#BeeTheFuture

“Nunca duvide que um grupo de cidadãos 

conscientes e dedicados pode mudar o 

mundo. Na verdade, essa tem sido a única 

forma de o fazer”*

*Margaret Mead – Antropóloga Cultural (1901-1978)



Juntos criamos a melhor 
versão do futuro

S O C I A L  G R E E N  
L A B


