
 

 

 

 

Aviso N.º 2436/2018 
 ECONOMIA CIRCULAR - Repensar os Plásticos na Economia: Desenhar, Usar, Regenerar (DURe) 

 

Objeto  

 

O presente aviso tem por objeto estimular as empresas a apresentarem projetos que permitam o desenvolvimento ou concretização 

de soluções que integrem os princípios da economia circular na cadeia de valor do plástico, sobretudo nos plásticos descartáveis, de 

fontes fósseis.  

As iniciativas deverão dar prioridade ao redesenho de produtos, reengenharia de materiais ou incorporação de novos materiais 

substitutos, demonstrar a sua escalabilidade, e o seu impacto na redução da produção de resíduos de plástico.  

Para tal, as iniciativas terão também de promover uma visão sistémica de ciclo de vida, nomeadamente articulando ações quer sobre 

o consumo quer sobre a regeneração do próprio material.  

  

Beneficiários  

 

Constituem beneficiários elegíveis:  

• Empresas independentemente da sua forma jurídica; 

• Entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às empresas ou que 

prossigam objetivos de responsabilidade social, excetuando as entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos. 

  

Dotação Financeira  

 

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €1.000.000 (um milhão de euros). 

  

Apresentação de Candidaturas  

 

O período para a receção de candidaturas decorrerá até às 17:00 horas do dia 19 de março de 2018, sendo excluídas as candidaturas 

submetidas após termo do prazo. 

As candidaturas devem ser submetidas através da seguinte aplicação: 

 http://www.fundoambiental.pt/repensar-os-plasticos-na-economia-desenhar-usar-regenerar.aspx 

 

Formulário de Candidatura  

 

O formulário da candidatura deve ser devidamente preenchido e submetido pelo beneficiário, acompanhado de todos os 

documentos indicados no ponto 12 do presente Aviso, não sendo admitidos documentos remetidos por outros meios, exceto por 

motivos técnicos não imputáveis, em circunstância alguma, ao beneficiário. 

  

A informação que aqui se apresenta não dispensa a consulta da legislação inerente ao presente aviso  e a  consulta do sitio 

http://www.fundoambiental.pt. 

 

 Aviso n.º 2436/2018, DR, 2.ª série - N.º 37 - 21 de fevereiro de 2018_ Regulamento do Programa "Repensar os 

Plásticos na Economia: Desenhar, Usar, Regenerar (DURe).  

 Modelo tipo candidatura. 

 

http://www.fundoambiental.pt/repensar-os-plasticos-na-economia-desenhar-usar-regenerar.aspx
http://www.fundoambiental.pt/
http://www.fundoambiental.pt/home.aspx
http://www.fundoambiental.pt/home.aspx


 

 

 

 


