Já há um Guia de Boas Práticas de
Economia Circular para o segmento casa
4 de Maio, 2021
A APIMA (Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins) lançou,
recentemente o Guia de Boas Práticas de Economia Circular na Fileira Casa.
Este é o primeiro documento setorial exclusivamente dedicado à temática da
Economia Circular em Portugal.

O Guia de Boas Prá
ticas consiste assim numa “ferramenta de transfere
̂ncia de
conhecimento teó
rico e prá
tico, sobre a necessá
ria evoluc
̧ã
o do atual modelo
de criac
̧ã
o de valor linear para o modelo de criac
̧ã
o de valor circular”. Em
entrevista à Ambiente Magazine, Gualter Morgado, diretor executivo da APIMA,
adianta que o documento inclui vários “exemplos de estrate
́gias de economia
circular adotadas por empresas do setor”, em Portugal e no estrangeiro, e
inclui um “roteiro que permite que cada empresa possa efetuar a sua pró
pria
avaliac
̧ã
o da situac
̧ã
o atual e planear a sua transic
̧ã
o para modelos de
operac
̧ã
o mais circulares”.
A APIMA, enquanto porta-voz dos interesses das empresas do mesmo, tem
procurado atuar enquanto “agente de boas prá
ticas”, fomentando a “adoc
̧ã
o de
modelos de negó
cio mais á
geis e resilientes”, permitindo “aumentar a
competitividade” da Fileira Casa: “Com este Guia, procura-se dotar as
empresas de mais conhecimento sobre o tema, permitindo-lhes tomar opc
̧õ
es
estrate
́gicas mais informadas, seja em termos de modelos de negó
cio, impactos
ambientais ou dinâ
micas de cooperac
̧ã
o”. Paralelamente, continua Gualter
Morgado, esse conhecimento vai permitir que “as empresas comuniquem melhor
algumas das suas boas prá
ticas, algumas delas adotadas por questõ
es de
eficie
̂ncia de recursos, mas que integram, intrinsecamente, o modelo de
transic
̧ã
o para uma economia circular”.
Com a realizac
̧ã
o deste trabalho é possível confirmar que muitas empresas do
setor jáincorporam nos seus processos diversas “medidas de circularidade”,
muitas vezes associadas a “boas prá
ticas de otimizac
̧ã
o”, que permitem “poupar
recursos materiais e econó
micos”. De acordo com o Guia constata-se também que
a “economia circular e
́ muito mais do que reciclagem” e, que “em muitos casos
jáe
́ prá
tica corrente” em muitas empresas: “Acrescento a isto a importâ
ncia
de olhar a cadeia de valor como um todo, interdependente, e alinhar
estrate
́gias de atuac
̧ã
o nesse sentido”. Isto é, “cada fase do processo
produtivo pode e deve ser analisada em termos de economia circular, nã
o
apenas na reintegrac
̧ã
o dos outputs do fim de vida do produto, mas tambe
́m, e
fundamentalmente, a partir do primeiro momento da ideia de criac
̧ã
o de um
produto”. É por isso que o ecodesign (ou design com requisitos ambientais)
assume um “papel crucial” em termos de economia circular: “Passa pela selec
̧ã
o
de materiais mais sustentá
veis, a extensã
o do tempo de vida dos produtos,
aposta por exemplo na modularidade, ou na possibilidade de reparac
̧ã
o e por
fim tem a capacidade de os materiais serem reutilizados ou, nã
o havendo outra

alternativa, reciclados”, destaca. Estas “inú
meras alternativas” implicam que
os designers possuam “conhecimentos ambientais e um forte conhecimento
te
́cnico de produc
̧ã
o”, para garantir a “exequibilidade em larga escala nas
linhas de produc
̧ã
o”, atenta.
Em paralelo, a vertente diretamente relacionada com o “mercado” e com as
“novas necessidades e prefere
̂ncias dos consumidores” e
́ algo que, segundo
Gualter Morgado, tambe
́m precisa de ser equacionado, seja atrave
́s da “aposta
em novos modelos de negó
cio (por exemplo, o aluguer ou leasing dos produtos)”
ou algo como “reforc
̧ar a comunicac
̧ã
o das boas prá
ticas jáadotadas” por
muitas das empresas do setor: “Tornou-se evidente com o estudo que suportou
este guia que muitas empresas adotam prá
ticas que contribuem para a
sustentabilidade, mas que nã
o potenciam essa postura e essas prá
ticas no
marketing dos seus produtos ou das suas marcas”.
[blockquote style=”2″]O objetivo da economia circular é criar valor,
preservando os recursos[/blockquote]
A economia circular e
́ uma “inevitabilidade” e poucas são as dúvidas acerca
desta realidade: ” Nem que seja pelo facto de vir a ser, num futuro pró
ximo,
o novo normal da economia das empresas – e aquelas que nã
o compreenderem ou
aceitarem isso ficarã
o certamente fora do mercado –, as polı́
ticas europeias
estã
o totalmente orientadas para esse objetivo”. E isso é visível na
importâ
ncia que o tema tem no Pacto Ecoló
gico Europeu, a par das polı́
ticas
para o clima: “Aliá
s, para se alcanc
̧arem os objetivos da neutralidade
carbó
nica seránecessá
rio apostar fortemente na economia circular”. Para
Gualter Morgado, os apoios à
s empresas vã
o depender cada vez mais do seu
“desempenho ambiental” e da “demonstrac
̧ã
o do seu empenho” nas prá
ticas que
contribuam para a economia circular: “Na verdade as empresas sóte
̂m a ganhar
com isso, porque o objetivo da economia circular e
́ criar valor, preservando
os recursos”.
Nestas matérias, a APIMA estáfortemente empenhada em ser “parte ativa” na
integrac
̧ã
o destas “boas prá
ticas no modus operandi dos seus associados” e
“criar espac
̧o para a investigac
̧ã
o e inovac
̧ã
o em temá
ticas ainda em fase
desenvolvimento”. Neste ú
ltimo aspeto, “podemos incluir situac
̧õ
es como a
pesquisa de soluc
̧õ
es de embalagem mais sustentá
veis – eventualmente com
recurso a parcerias com universidades e centros de inovac
̧ã
o- a criac
̧ã
o de
projetos piloto de plataformas de partilha de equipamentos e outros recursos,
a participac
̧ã
o em programas de formac
̧ã
o de Ecodesign para designers e
te
́cnicos de produc
̧ã
o e por ultimo a criac
̧ã
o de dinâ
micas perió
dicas ou fó
runs
de discussã
o com vista a um reforc
̧o de articulac
̧ã
o entre os diversos players,
para implementac
̧ã
o de estrate
́gias comuns para a economia circular (workshops,
webinars etc.)”. A APIMA tem assim procurado “impulsionar estas prá
ticas
atrave
́s da realizac
̧ã
o de webinares e workshops temá
ticos, em parceria com
entidades especializadas”, refere o diretor executivo da APIMA, destacando
que, em paralelo, foi ainda implementada uma “nova ruubrica de email
marketing e social media que procura destacar os casos de sucesso nesta á
rea,
impulsionando a adoc
̧ã
o por outras entidades”.
Voltando ao estudo, Gualter Morgado destaca que os resultados são
demonstrativos do empenho das empresas em termos de práticas atuais e,

também, dos planos que pretendem adotar no futuro. Atualmente, as estrate
́gias
mais adotadas pelas empresas assentam na “reduc
̧ã
o ao mı́
nimo dos desperdı́
cios
no processo”, na “utilizac
̧ã
o de mate
́rias-primas com certificac
̧ã
o de
sustentabilidade”, na “utilizac
̧ã
o de materiais reciclados”, na “aposta na
reparac
̧ã
o e recuperac
̧ã
o dos produtos”, no “desenho para a modularidade dos
produtos” e na “utilizac
̧ã
o do calor desperdic
̧ado”. Por outro lado, as
estrate
́gias que as empresas, na generalidade, pretendem desenvolver envolvem
“redesenhar os produtos para reduzir os resı́
duos a eles associados, alugar
equipamentos fabris subutilizados noutras empresas, partilhar equipamentos
subutilizados na pró
pria empresa, trabalhar com a cadeia de abastecimento
para reduzir os resı́
duos, remanufaturar alguns dos produtos e utilizar
energia renová
vel”. Isto demonstra haver nas empresas uma “abertura para
adotar novas estrate
́gias no seu negó
cio”, visando uma “maior cooperac
̧ã
o e uma
maior eficie
̂ncia na utilizac
̧ã
o dos recursos”, destaca. Ainda assim e, apesar
dos resultados positivos, háainda um “importante caminho a percorrer” para
aproveitar todas as “oportunidades que a economia circular trarápara a
criac
̧ã
o de valor” e para “melhorar a imagem das empresas junto dos clientes
nacionais e internacionais”, atenta.
O Guia de Boas Práticas abrangeu toda a Fileira Casa Portuguesa, com
particular incide
̂ncia nas empresas do setor do mobiliá
rio, da iluminac
̧ã
o e da
tapec
̧aria. O estudo foi conduzido pela APIMA, em parceria com uma empresa de
consultoria especializada.

