
COMPETÊNCIAS PARA UMA ECONOMIA MAIS CIRCULAR
“EMPREGOS CIRCULARES-PERFIL DE QUALIFICAÇÕES” 



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO INQUÉRITO

Susana Escária, Diretora de Serviços de Prospetiva e Planeamento - Secretaria-Geral do Ambiente

ENQUADRAMENTO

Contexto Atual: forças de mudança

Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho

Visão 2050 

INQUÉRITO AOS EMPREGOS CIRCULARES EM PORTUGAL
Resultados

RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÕES



ENQUADRAMENTO

Contexto Atual: forças de mudança

O mundo do trabalho está a mudar a um ritmo cada vez mais intenso por força

de transformações tecnológicas, geopolíticas, sociais, económicas e associadas

a diferentes modos de produção ou acesso a matérias-primas.

Atualmente vivemos em um mundo de duas transições:

A transição digital que significa a mudança para um mundo da digitalização,

robótica, automação e inteligência artificial e suas incontornáveis

transformações na economia e mercado de trabalho.

A transição verde que significa uma mudança para um mundo mais neutro em

carbono, mais circular e sustentável com impactos transversais em toda economia

e sociedade.

A dupla transição digital e verde que se está a verificar está a despoletar um

processo de mudança no mercado de trabalho, nomeadamente, a emergência de

novas formas de trabalho, transformação na qualidade e natureza do trabalho, na

organização dos processos de produção, nas tarefas e funções desempenhadas e

nas competências que são necessárias.
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ENQUADRAMENTO

Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho

O objetivo deste Inquérito foi avaliar qualitativamente o perfil atual dos

empregos circulares, em Portugal, e avaliar as necessidades futuras, em 2030,

que a adoção de um Modelo de Economia Circular impõe.

O presente inquérito inseriu-se na área programática do Programa do XXII

Governo Constitucional que pretendeu avaliar as competências existentes para

uma economia neutra em carbono e circular, com vista a desenvolver uma

agenda de novas competências diferenciadas consoante o nível de formação,

desde a alta especialização (remanufactura, tecnologias renováveis), média

especialização (reparação) até à baixa especialização (recolha).

As tecnologias são adotadas a ritmos e intensidades diferentes pelas empresas e

pelos setores de atividade, dependendo da sua maturidade tecnológica e

capacidade de incorporação de inovação nos processos produtivos. A diversidade

de tecnologias e a existência de diferentes ritmos e intensidades de adoção das

mesmas conduz a impactos diferenciados no futuro do trabalho.

Devemos preparar a sociedade para os novos desafios que decorrem das

transformações que temos vindo a assistir, sabendo que as transformações no

mundo do trabalho geram novas preocupações e desafios, mas também novas

oportunidades, que devem ser capitalizadas.
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ENQUADRAMENTO

Visão 2050 

A economia circular tem um papel importante na redução das emissões GEE,

contribuindo para a mitigação das alterações climáticas. Assim a promoção da

economia circular está positivamente correlacionada com neutralidade carbónica

até 2050. Importa por isso identificar os setores produtivos nacionais ou macro-

setores que têm maior potencial para contribuir para economia circular.

O Roteiro da Neutralidade Carbónica (RNC 2050) foca os esforços nos macro-

setores: Mobilidade, Agro-Alimentar, Fileira Industrial, Construção e Resíduos com

as seguintes caraterísticas:

Setor da mobilidade

 uma menor utilização do transporte individual
 crescimento dos serviços de mobilidade integrados partilhados multimodais
 uma maior equidade no acesso a serviços de mobilidade
 aumento da taxa de ocupação dos veículos ligeiros
 novos modelos de negócio que substituem o aprovisionamento veículos pela

prestação de serviços e a propriedade pelo uso (ex: carsharing).

Setor agroalimentar
 a adoção de práticas agrícolas;
 novos hábitos de consumo alimentar e estilos de vida;
 produção urbana e periurbana, e abastecimento local;
 expansão da agricultura biológica, de conservação e da agricultura de precisão, bem

como das pastagens permanentes.

Setor da fileira florestal
 o aumento da florestação ativa;
 promoção de práticas silvícolas mais eficientes no uso dos recursos e na gestão de

riscos;
 a valorização dos serviços dos ecossistemas;
 papel crescente para a bioeconomia.

Setor da construção
 aumento da reabilitação urbana;
 reutilização de componentes de obra, materiais recuperados ou reciclados
 edifícios passivos e com balanço energético nulo;
 edifícios multifuncionais e partilhados com redução da área de edificado;
 utilização de novos materiais com maior eficiência (energética) e durabilidade, e de

materiais renováveis.

Setor dos resíduos
 estratégias de circularidade (redução do desperdício alimentar e do uso de plástico; 

aumento da recolha de bio-resíduos);
 o aumento da recolha separativa multimaterial;
 desenvolvimento das cadeias de reciclagem;
 retirada da deposição de resíduos urbanos em aterro.
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INQUÉRITO

Inquérito aos empregos circulares em Portugal

O inquérito pretende aferir das qualificações/competências necessárias para os

empregos circulares questionando ao inquiridos as tarefas a desempenhar, o perfil

necessário e as qualificações requeridas aos seus trabalhadores. Dividiu-se em 2 partes:

1ª parte: em 14-28/05/2021

Descrição da empresa (CAE, nº de trabalhadores, salários, tipo de setor
circular);

Postura face à economia circular (de que modo contribui? pretende adotar a
economia circular?)

Estratégia de Economia Circular

Descrição dos empregos circulares tendo em conta o setor empresa

2ª parte: quais as competências necessárias para uma economia neutra em carbono e
circular em 2030 e em 2050

Amostra: 94 e-mails com links para o inquérito; 28 respostas das quais 10 incompletas - taxa
de resposta 19%.

Empregos circulares

Um trabalho circular é qualquer ocupação que envolva diretamente um dos elementos da

economia circular ou que apoie indiretamente tais atividades.

três tipos de empregos circulares

 Empregos Circulares “core” ou centrais: asseguram que os ciclos das matérias-primas

são fechados e formam assim o núcleo da economia circular. Incluem empregos nos

sectores das energias renováveis, da reparação e da gestão de resíduos e recursos.

 Empregos Circulares “enabling”: permitem a aceleração e a ampliação das atividades

circulares centrais e formam assim a estrutura de suporte à economia circular, bem como

atividades de I&D&I para a circularidade. Incluem empregos nas atividades de leasing,

engenharia (de produto e de processo) e tecnologia digital.

 Empregos indiretos: prestam serviços às atividades circulares centrais e “enabling” acima

referidas e formam assim as atividades que sustentam indiretamente a economia

circular. Incluem, por exemplo, empregos na educação, serviços profissionais e no sector

público.

Fonte: https://www.circle-economy.com/circular-jobs-initiative/monitor
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RESULTADOS

Inquérito aos empregos circulares em Portugal

Resposta dos setores de atividade com maior taxas de resposta:

Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

Confeção de outros artigos e acessórios de vestuário

Atividades de Organizações Económicas e Patronais

Construção Civil e Obras Públicas

Valorização dos resíduos

Resultados relevantes:

O macro-setor que tem mais potencial é o dos Resíduos, seguido da

construção e fileira industrial

A maior parte dos participantes do inquérito, independentemente do setor a

que pertenciam, demonstraram vontade em adotar estratégias circulares.

.

Estratégias Circulares Dominantes em Portugal

Do conjunto de 7 estratégias circulares em que se deve apostar para disrupção da economia linear,
salientam-se em Portugal:

Maximizar a duração dos produtos depois da sua utilização;

Reciclagem e recuperação de partes e componentes utilizadas em outros usos depois do fim de
vida do produto;

Repensar o modelo de negócio considerando as oportunidades para criar valor e alinhando os
incentivos através de modelos de negócios baseados na interação entre produtos e serviços;

Modelo de negócio baseado no produto que garantem a maximização do valor dos produtos;

Utilizar os resíduos como um recurso, como materiais secundários e a recuperação de resíduos
para reutilização e reciclagem;

Utilizar a energia de forma mais eficiente, idealmente através da energia renovável ou elétrica;

Criar valor partilhado: trabalhar em equipa ao longo da cadeia de valor, internamente à
organização e com entidades públicas de modo a aumentar a transparência e criar valor partilhado;

Criar valor através dos congéneres industriais: encontrar outras empresas que queiram criar valor e
explorar sinergias;

Criar valor través dos clientes/consumidores: encontrar e guiar consumidores e clientes de modo a
assegurar uma utilização circular dos produtos; e,

Criar valor internamente ou organicamente: guiar e facilitar a partilha de conhecimento entre as
divisões internas da empresa.
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Oportunidades das funções associadas à Economia Circular

Capacitar professores, educadores e formadores; trabalhadores de elevadas qualificações em funções de I&D com vista a

recuperação de resíduos e implementação de modelos de economia circular

Adequação dos planos escolares do ensino secundário e superior à economia circular

Criar valor partilhado entre empresas, sistema educativo e entidades públicas

Ações de sensibilização e educação ambiental

Aposta no design dos bens: optar por materiais mais amigos do ambiente; produtos durem mais tempo e se substituam peças mais

facilmente.

RESULTADOS

“EMPREGOS CIRCULARES-PERFIL DE QUALIFICAÇÕES” : “LIVRO VERDE DO FUTURO DO TRABALHO” – UM CONTRIBUTO

Rua de “O Século” n.º 63, 1200-433 Lisboa | T. +351 213 231 500 | F. +351 213 231 530 | sg@sgambiente.gov.pt | www.sgambiente.gov.pt

Workshop Participativo – uma opinião informada

Oportunidades e Ameaças associadas à Economia Circular no Mercado de Trabalho

mailto:sg@sgambiente.gov.pt
http://www.sgambiente.gov.pt/
https://www.pontoverde.pt/
https://www.valorcar.pt/pt
http://www.smartwasteportugal.com/pt/
https://apambiente.pt/
https://www.lipor.pt/pt/


Ameaças às funções associadas à economia circular

Portugal tem uma baixa competitividade e produtividade, associada normalmente às baixas qualificações

Falta de estatísticas e indicadores de economia circular

Legislação densa e complexa em matéria de resíduos

Falta de uma entidade certificadora de práticas de economia Circular

Falta de dimensão crítica das PME e necessidade de criar valor partilhado

Poucas fontes de financiamento sustentável

RESULTADOS
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RECOMENDAÇÕES
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Recomendações 
para a promoção de 

economia circular 
no mercado de 

trabalho

 Ações de formação personalizadas e customizadas a cada empresa

 Promover a consciência ambiental nas funções de baixas qualificações e nas funções de 
elevadas qualificações

Formação on the job para os trabalhadores com menos qualificações

Certificação das práticas de economia circular

Apoio à I&D de práticas/modelos de economia circular

Cooperação entre empresas de forma a criar sinergias na ótica do desenvolvimento de 
atividades de economia circular

 Aproximar o setor empresarial das universidades com vista a transferência de 
conhecimento
Digitalização, robotização e desmaterialização das empresas

Recomendações para a promoção da economia circular
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À Sociedade e aos Parceiros Sociais

Assegurar que as mudanças estruturais na indústria e que os compromissos com a sustentabilidade são refletidos em
formação e educação e que o desenvolvimento de competências são refletidos em salários e condições de trabalho
mais justos

Facilitar o acesso à formação e qualificação dos trabalhadores, incluindo o apoio às PME, e a todos os trabalhadores
informais e outros grupos que podem ficar de fora destas oportunidades de formação

Reconhecer e valorizar culturalmente e materialmente, as competências dos trabalhadores sujeitos a Formação e
Educação Vocacional (VET)

Alteração dos comportamentos individuais e das opções de produção e consumo orientadas para uma sociedade
neutra em carbono

Desenvolvimento de uma sociedade mais flexível e adaptativa aberta à mudança e mais sensível à sustentabilidade
com um “pensamento circular”

Criar um clima na sociedade e nos jovens uma atitude para o desenvolvimento de comportamentos sustentáveis.

RECOMENDAÇÕES
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Ao Setor Empresarial

Satisfação das necessidades ao longo da cadeia de valor da indústria

Colaboração com o sistema educativo em tempo real

Colaboração para gerar novas competências

Empresários e gestores de topo deverão ser líderes na inovação circular

Promoção dos serviços de reparação entre os consumidores

Promoção de novos modelos de negócio inovadores baseados em plataformas colaborativas criadoras de emprego

Alargar as garantias e o prazo dos produtos reciclados e recuperados para o aumento da confiança e do consumo.

Ao Sistema Educativo e de Formação

Trabalhar com as empresas e investigação como parceiros com conhecimento em economia circular; Investir
significativamente no desenvolvimento ‘empregos verdes’- hub de qualificações verdes

Apoiar novas qualificações de Formação e Educação Vocacional e novas profissões; em áreas estratégicas e com
potencial de crescimento do emprego, ligados à digitalização e à tecnologia, à transição climática e energética e à
internacionalização da economia portuguesa

Desenvolver programas de formação e requalificação ao longo da vida, tendo em conta as necessidades, tendências
do emprego e em estreita articulação com os agentes do mercado de trabalho

Desenvolver competências de liderança e gestão orientadas para uma economia neutra em carbono

Criação de Programas de economia circular nos cursos de engenharia industrial e design industrial

Cooperação do ensino público com as entidades privadas no desenvolvimento de ações de formação especializadas
em economia circular e diferenciadas segundo o tipo de função: gestão de topo; direção intermédia; e, técnicos
especializados.

Ao Setor Público

Assegurar que as mudanças na política industrial são refletidas no sistema de educação e formação

Fornecer competências em área chave para as PMEs, trabalhadores informais e desempregados de longa duração

Formar líderes e trabalhadores dinâmicos com comportamentos orientados para a sustentabilidade no trabalho diário

Estabelecer parcerias e financiamento à criação de infraestruturas de dados: ex: incentivar a colaboração entre os
serviços de emprego públicos e as plataformas de emprego privadas

Promover o envelhecimento ativo, apostando em mecanismos de reforma parcial nos últimos anos de carreira
contributiva, numa lógica de prolongamento da vida ativa e faseamento da saída do mercado de trabalho

Novas abordagens do mercado de trabalho e de investimento: ex compras públicas ecológicas e a obrigatoriedade do
seu cumprimento pela AP e pelos fornecedores

Desenvolver políticas ativas de emprego: reconversão de trabalhadores com baixas qualificações, em setores mais
poluentes e intensivos em energia: metalúrgicas e químicas, de modo a assegurar uma transição justa.
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Estratégias de 

Economia Circular, 

Perfil necessário e 

competências 

requeridas

Capacidade Moral

Autodesenvolvimento

Inventivo "Pensar fora da caixa"

Empreendedor

Inventivo "Pensar fora da caixa"

Foco na qualidade "Perfecionista"

Base Humanista e integridade

Empático

Criar Valor Partilhado

Trabalhar em equipa ao longo da cadeia de 
valor, internamente à Organização e com 
entidades públicas de modo a aumentar a 

transparência e criar valor partilhado .

Relacionamento Interpessoal, Trabalho em equipa, 
Noções de Economia Circular, Gestão de Pessoas e 

liderança, gestão, consultoria, engenharia, 
especialistas na gestão de riscos, proatividade, 

Reconhecimento da importância dos fatores ESG.

Utilizar os resíduos como um recurso

Utilizar os resíduos como materais 
secundários e recuperação de resíduos para 

reutilização e reciclagem .

Conhecimento da tipologia de resíduos e processos 
de transformação, Conhecimento de tecnologias de 

recuperação, reutilização e reciclagem, 
Desenvolvimento de Produto, Conhecimento e 

capacidade de implementar Ecodesgin/Design para a 
Circularidade, Conhecimento de processos de 

separação e seleção de resíduos, Reconhecimento da 
importância dos fatores ESG.

Incorporar Tecnologias Digitais

Inclusão de tecnologias 3D, inteligência 
artificial, robótica, IoT ou base de dados nos 
processos de produção ou fornecimento de 

serviços de forma a agilizar o seu 
funcionamento, reduzir custos e diminuir 

desperdícios

Competências Digitais, Programação, Noções de 
Economia Circular, Engenharia, Capacidade de 

utilização de tecnologias de Big data, Pensamento 
Analítico, Capacidade de implementação de 

plataformas IoT, Trabalho em Equipa, 
Reconhecimento da importância dos fatores ESG.

Capacidade de construção de modelos de negócio, 
Capacidade de avaliação do modelo de negócio 

incorporando componentes e estratégias de 
circularidade, Pensamento Crítico, Criatividade, 

Estratégia e Liderança, Engenharia, Gestão, 
Consultoria, Reconhecimento da importância dos 

fatores ESG.

Competências RequeridasPerfil Necessário

Repensar o modelo de negócio

Considerar as oportunidades para criar valor 
e alinhar incentivos através de modelos de 

negócios baseados na interação entre 
produtos e serviços.

Estratégias para Economia Circular
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Certificação

Hub
Qualificações 

Verdes

Formação

Cooperação Sinergias

Valor 
partilhado

Planos 
Escolares

Sensibilização

Design
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