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O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) é 
uma instituição de I&D orientada para responder às 

necessidades da sociedade e das empresas, apostando 
numa investigação sustentável e para a sustentabilidade 
através da geração do conhecimento do nosso território.



www.lifelcip.eu
Centro de Recursos
Abordagens de Ciclo de Vida 
e Economia Circular



Promover a adoção de abordagens de ciclo de vida 
como via para a economia circular e a 

sustentabilidade:

Avaliação 
do ciclo de 

vida

Ecodesign, 
DfS e design

cradle-to-
cradle

Novos 
modelos de 

negócio mais 
sustentáveis

Declarações 
ambientais de 

produto e 
rotulagem



• Materiais didáticos  
• Ferramentas
• Bibliografia
• Know-how
• Formação 
• Software de ciclo de vida 





InEDIC
SInnDesign
SusProNet
Homeservices
LCiP
KATCH_e



InEDIC
SInnDesign
SusProNet
Homeservices
LCiP
KATCH_e

Metodologias e ferramentas 
de ecodesign e DfS
Avaliações de C.V.
Materiais didáticos e casos 
de estudo com empresas
Estudo de sistemas 
produto-serviço (tipologia, 
perfil de sustentabilidade)
Materiais de formação, 
ferramentas e casos de 
estudo em design 
para a economia circular e 
sustentabilidade



www.katche.eu



• Produtos de 
construção

• Mobiliário



www.sinndesignproject.eu

www.lifelcip.eu

www.katche.eu 

http://resources.lifelcip.eu/



Checklists
SInnDesign











MINIMUM

Conjunto 
multi-

funcional
80% pasta 
reciclada

Não 
utilização 

de 
decalques



Suntaste
Sun Cook



98% 
cortiça, 

alumínio e 
vidro Manuseável

com uma 
mão e 

mais leveSubstituição
de plástico 
por cortiça

Menores 
custos de 
produção

Redução de 
resíduos de 
produção



Madremax®



Light, REVIGRÉS

Pavimento elevado
PORCELANOSA

C-Bloco, CTCV



O valor centra-se na componente produto físico
Sistema Produto-Serviço

produto puro Categoria Aorientado para o produto

Categoria Borientado para a utilização

Categoria Corientado para o resultado

serviço puro

O valor centra-se na componente serviço intangível



Car 
sharing

Car 
pooling

Aluguer de 
skis

Modelos de negócio 
assentes no 

acesso ao produto







Serviço de 
iluminação Serviço de 

controlo 
de pragas

Serviço de 
recarga de 
detergentes

Modelos de negócio 
assentes na venda 
de desempenho



soluções de EC não são 
intrinsecamente mais sustentáveis



Economia circular
O que há de novo?
• Não se trata apenas de “fechar ciclos” – reciclar…
• “Emagrecer ciclos” – proporcionar o máximo de 

utilidade com o mínimo recursos
• “Prolongar ciclos” – reutilizar, reparar, refabricar, 

partilhar, produto como serviço, utilizadores/ 
consumidores

• Nova abordagem e hierarquia no design de 
produtos e serviços

• Abordagem integrada às cadeias de valor, fluxos 
e stocks - sistemas



www.lneg.pt

cristina.rocha@lneg.pt


