
AGENDA 
PARA A 
ECONOMIA 
CIRCULAR
DA REGIÃO 
AUTÓNOMA 
DOS AÇORES



a) Caracterização e diagnóstico da situação existente: 
caracterização socioeconómica e ambiental da 
Região considerando os setores intervenientes, os 
fluxos de materiais e de energia, incluindo o 
levantamento de redes de simbiose industrial ou de 
outros projetos assentes nas estratégias e critérios 
da economia circular e a identificação do potencial e 
dificuldades de desenvolvimento;

b) Definição de objetivos, metas, medidas e 
estratégias de implementação da Agenda;

c) Modelo de Governança, que inclua o levantamento 
dos quadros financeiros e regulamentos para futuros 
apoios às empresas locais, promovendo os recursos 
endógenos, bem como a definição de indicadores 
com vista ao acompanhamento e avaliação da 
implementação da Agenda;

d) Identificação de setores críticos, considerados mais 
intensivos no uso de recursos e que detêm um 
elevado peso nos fluxos atuais de materiais e 
energia e avaliação do potencial de evolução para 
modelos de economia circular. 

PRINCÍPIOS DA 
ECONOMIA
CIRCULAR





Setores estratégicos para os quais o modelo de 
transição para a economia circular se direciona 
especificamente ou terá mais impacto:
 Transportes e mobilidade;
 Energia elétrica;
 Agricultura, pecuária e silvicultura;
 Pesca e aquicultura;
 Indústria;
 Construção;
 Turismo.

O modelo de transição consubstancia-se em propostas 
de intervenção (medidas e ações) organizadas por 
eixos prioritários de intervenção:
 Proteção e uso eficiente dos recursos;
 Valorização e coesão territorial;
 Economias de partilha, sinergias empresariais e 

simbioses industriais;
 Investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico;
 Participação, comunicação e sensibilização.





PRINCIPAIS MOMENTOS DE PARTICIPAÇÃO:

i. Reunião de apresentação do projeto (nov./dez. 2022)
Visa partilhar os objetivos e estado atual do projeto, 
bem como estabelecer canais de comunicação e uma 
interação que conduza ao resultado proposto.

ii. Apresentação de contributos (30 dias)
Período destinado ao envio formal de quaisquer 
propostas ou sugestões por parte dos diversos 
stakeholders. 

iii. Workshop participativo (mar. 2023)
Reunião de partes interessadas com o objetivo de:             
- Assinalar a conclusão da Fase 2 e apresentar os 
resultados da caracterização e diagnóstico;                   
- Recolher e partilhar ideias e propostas de transição a 
ponderar para a «Agenda».


