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Sobre o que é a Plataforma da Economia Circular para a Indústria?
A plataforma é uma ferramenta online
gerida pela BusinessEurope. Visa trazer
continuamente exemplos novos de rumos
inovadores que a industria, incluindo as
micro, pequenas e médias empresas,
adicionarão à economia circular na Europa.

Ao mesmo tempo, a Plataforma
destacará os desafios regulatórios
e não regulatórios que as empresas
ainda enfrentam quando querem
proceder a melhorias nos seus
processos atuais ou proceder a
inovações. A Plataforma é um hub
de saber e conhecimento único
encabeçado por empresas.

Plataforma da
Economia Circular
para a Indústria

O que é Economia Circular?
A economia circular é um processo
de minimização de resíduos e de
manutenção do valor económico dos
produtos e dos materiais e recursos neles
contidos, pelo maior tempo possível. Pode
assumir várias formas, desde reduzir o
uso de energia e de recursos virgens, a
redesenhar produtos para melhorar a sua
reciclagem, ou o fomento da cooperação
entre empresas através de simbioses
industriais nas quais o desperdício de
uma indústria é recurso material para
outra indústria.

Porque envolver a sua empresa?
A empresa terá vantagens em mostrar
o que já faz em termos de economia
circular. Ao mostrar até que ponto o
sector privado já está envolvido nesta
transformação, estará a ajudar a tornar
as políticas da UE mais adequadas à
realidade.
É dever das empresas demonstrar
a sua preocupação no que respeita
a barreiras e obstáculos às ações
necessárias. A confirmação de
tendências comuns no que toca a
barreiras e obstáculos, que tanto a
sua empresa como outras encontram
ao tentar adotar práticas de economia
circular, ajudará a chamar atenção dos
decisores políticos.
É importante que seja ouvido nas
próximas iniciativas políticas da UE
neste campo. Ao reunir experiências
práticas, a BusinessEurope encontrase numa posição mais forte para
defender a voz das empresas juntos das
instituições Europeias.

As empresas Europeias estão totalmente
de acordo com a abordagem da
economia circular. Fazem-no porque,
economicamente, faz sentido e porque
os futuros padrões de consumo e de
produção apresentarão um crescimento
que não é compatível com a forma como
hoje gerimos a sua produção. Muitas
empresas europeias já adotaram uma
maior circularidade nos seus processos e
produtos ou planeiam fazê-lo.

A sua ação é relevante para o
desenvolvimento desta rede. A
Plataforma é um modo privilegiado
de ligação a outras empresas no
âmbito da economia circular, seja por
ser contactado por outros pela sua
experiência ou por poder ver o que se
passa noutras empresas.
Para se envolver no debate nas
Instituições Europeias sobre economia
circular. A BusinessEurope pretende
organizar eventos, consultas e promoções
da plataforma e da comunidade que
nela participa tendo como base o que for
recebido das empresas.

“

A economia circular é
uma mudança decisiva

”

Emma Marcegaglia
Presidente da BusinessEurope

Interessado em submeter o seu projeto?
Submeta o(s) seu(s) projeto(s) ou desafio(s)
sobre economia circular em:

www.circulary.eu

Mais Informação?
Contacte:
circulary@businesseurope.eu
@BEcirculary

