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dades económicas relacionadas com uma vida 

alargada de produtos (manutenção, reparação, 

aluguer), na conceção de produtos com o fim 

de os reconceber, na adoção de princípios de 

ecodesign, no desenvolvimento de novos mer-

cados de matérias-primas secundárias, em 

inovação no âmbito de infraestruturas logís-

ticas inteligentes, em plataformas digitais de 

partilha, no potencial existente de valorização 

de resíduos urbanos, nas estratégias colabo-

rativas entre intervenientes nos processos de 

circularidade, na utilização da boa capacidade 

do SCTN e na recente dinâmica de desenvolvi-

mentos científicos e tecnológicos, na tendên-

cia de médio prazo para o aumento da vola-

tilidade dos mercados de matérias-primas, no 

reconhecimento da gestão de resíduos como 

prioridade para a política de ambiente e no pa-

cote de políticas de incentivo à transição para 

maior circularidade na economia.

Considerando este quadro de oportunidades, 

perspetivam-se quatro trajetórias possíveis 

para a evolução futura do setor dos resíduos 

em Portugal, duas associadas a um contexto 

pressionado sobretudo pela regulação e duas 

associadas a um contexto pressionado sobre-

tudo pelo fluxo de inovação circular: 

– Uma trajetória reativa à regulação (TRR), 

incidente essencialmente na customização 

das suas atividades convencionais de ges-

tão de resíduos às novas e mais intensas 

exigências regulamentares; 

– Uma trajetória proativa face à regulação 

(TPR) em que, para além de customizar as 

suas atividades convencionais de gestão de 

resíduos às exigências da regulação, aposta 

ativamente na diversificação para ativida-

des relacionadas, mas já do âmbito na ino-

vação circular; 

– Uma trajetória reativa à inovação circular 

(TRIC), entrando previsivelmente numa es-

piral de contração, dada a diminuição pro-

gressiva dos resíduos na economia e da 

necessidade de serviços de gestão de resí-

duos; 

– Uma trajetória proativa face à inovação 

circular (TPAIC), potenciando o seu avanço 

através de uma aposta ativa de diversifi-

cação para atividades relacionadas com a 

gestão convencional de resíduos, mas cla-

ramente inseridas no fluxo de inovação cir-

cular da economia como um todo. 

A bem do país e de todos, é de todo desejável 

a adoção de uma atitude proativa do setor da 

gestão de resíduos nacional face a uma tran-

sição exemplar em Portugal para uma econo-

mia fortemente circular. 
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