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CREATED IN 1991 BY INICIATIVE

OF UNIVERSITY OF COIMBRA

LINKS THE SCIENTIFIC ENVIRONMENT

AND THE PRODUCTION SECTOR

BRINGS TOGETHER 41 ASSOCIATES

ENTITIES OF HIGHER EDUCATION AND I&D / PUBLIC ORGANIZATIONS / 

AUTHORITIES / BUSINESS ASSOCIATIONS / COMPANIES

PROMOTES INNOVATION



Coimbra University

› 728 years old

› Tradition in Law and Medicine

› Strong in IT&Electronics, Biotech and Materials

› ~25.000 Students and ~1.700 teachers

Fac. Science & Technology

› 8000 undergraduates

› 1000 post-graduates

› 650 teaching & research staff 

Business /Institutional Environment

› Emerging cluster of Tech-based industries

› Excellence in the Health Sector

IPN location

› Located in the Technology Campus (POLO II).

› Very near to the faculties of engineering

and other research institutes.

IPN’s CONTEXT



RESEARCH AND

TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT

six RTD laboratories

in different

technological areas

BUSINESS INCUBATION 

AND

ACCELERATION

Promotes the creation and

development of innovative and

technology-based companies

HIGHLY

SPECIALISED

TRAINING

Provides high-level training, 

emphasysing “hands-on” training



LAS

Laboratory for automation and systems

LED&MAT

Laboratory for wear, testing & materials

LIS

Laboratory for informatics and systems

LEC

Laboratory for electroanalysis and corrosion

LABGEO

Laboratory for geotechnics

FITOLAB

Laboratory for phytopathology

RTD LABORATORIES



3 decades of recognized experience in supporting generations of 

start-ups and the technological development of the country.

Promotor of innovation and synergies between academia, companies 

and civil society.

• Foster new technology-based circular businesses in the region

• Support innovative entrepreneurs and start-ups based on sustainable 

and disruptive technology solutions

IPN’s ROLE IN THE TRANSITION FOR CIRCULAR ECONOMY



• Physical spaces for the incubation of new companies

• Laboratories for evaluation and validation of circular solutions

• Specialized training

New space dedicated to the demonstration of new technologies in 

different domains with strong commitment in the Circular Economy

IPN’s ROLE IN THE TRANSITION FOR CIRCULAR ECONOMY



IPN’s FOCUS ON 5 CIRCULAR MODELS



Modelos de negócios de economia circular

Substituição de recursos materiais não renováveis (escassos) por outros totalmente 
renováveis e/ou biodegradáveis
• Baseada em princípios de eco-design
• Pode incluir fontes recicláveis
• Combustíveis fósseis são substituídos por energia renováveis



Exemplos de fornecimentos circulares

Fabula - Lápis sustentáveis

• Lápis feitos de resíduos orgânicos e reciclados de café, chá e flores.
• Aparas servem como nutrientes para plantas (fertilizante).
• Os lápis têm sementes embutidas para gerar novas plantas.

fabulaorganicpencil.com

http://www.fabulaorganicpencil.com/


Embalagens e isolamentos a partir de cogumelos
• Alternativa aos materiais sintéticos (à base de petróleo), feita de 

micélio e subprodutos agrícolas de baixo valor económico 
(biomassa).

• Nova classe de materiais que se comportam de forma similar ao 
plástico durante a utilização, mas que são totalmente 
compostáveis.

ecovativedesign.com

www.krown.bio

Exemplos de fornecimentos circulares

https://ecovativedesign.com/
https://www.krown.bio/


Ciclos fechados que capturam o valor incorporado dos produtos no final de seu ciclo de vida para 
alimentar outros produtos por via da reciclagem (upcycling).

Resíduos e fluxo secundários são matérias-primas e recursos energéticos valiosos.

Modelos de negócios de economia circular



O processo de fabricação é carbono negativo.
A produção anual substitui a mesma quantidade de carbono que 300.000 árvores 
por ano.

WPC – decks de compósito madeira-polímero

Exemplos de recuperação de recursos



Produtos de limpeza ecológicos

Desenvolvimento e comercialização de detergentes 
ecológicos a partir de óleos alimentares.

www.ecox.pt

Exemplos de recuperação de recursos

http://www.ecox.pt/


Baseado em práticas de produção em função da procura (produce-on-demand) e em fornecimento 
de produtos através de acordos de leasing, aluguer e pay-per-use.

Os fabricantes (ou prestadores de serviços) mantêm a propriedade de seus produtos, garantindo a 
durabilidade, reparação e/ou atualização destes.

O cliente paga pela função ou pela performance do produto, evitando os riscos de propriedade.

Serviço em vez de propriedade - venda serviços em vez de produtos!

Modelos de negócios de economia circular



Serviços de Car-Sharing

Possibilita o aluguer de um carro ao minuto, permitindo utilizar um 
estacionado na rua a qualquer momento e deixá-lo num qualquer outro 
ponto da cidade.
Visão - os carros no futuros devem ser partilhados, conectados, 
autónomos e elétricos.

SHARE NOW
• Joint venture entre a Car2go, DriveNow, BMW e Daimler AG
• 100% eléctricos
• 4M clientes

TURO
• Permite reservar um carro quando necessário e utilizá-lo sem entrega de chave;
• Utilizadores podem reservar, localizar e desbloquear carros instantaneamente 

através de uma app.
• Os usuários podem incluir os próprios carros na plataforma.

HERTZ MY CAR

Exemplos de PaaS

https://www.your-now.com/our-solutions/share-now
https://turo.com/
https://www.hertz.com/p/hertzmycar


Embalagens reutilizáveis e retornáveis

Feitas de materiais duradouros e reciclados, as repack são 
“eco-desenhadas” de forma a poderem ser dobradas no 
tamanho de uma carta quando vazias e devolvidas 
gratuitamente pelo correio. 

As embalagens retornadas são verificadas, limpas 
(remanufacturadas/reparadas) e reutilizadas.

Os utilizadores recebem um voucher de desconto na 
compra seguinte.

www.originalrepack.com

Exemplos de PaaS

https://www.originalrepack.com/


www.lighting.philips.co.uk
urbanvolt.com

“Light as a Service” (LaaS™)

• Os usuários calculam as suas necessidades mensais e os 
limites máximos de pagamento

• A empresa avalia as necessidades de iluminação e 
providencia a entrega e a instalação das luzes LED

• O serviço abrange operação (desempenho), manutenção e 
financiamento (sem investimento inicial)

Exemplos de PaaS

http://www.lighting.philips.co.uk/
https://urbanvolt.com/


Serviços de Co-habitação

Exemplos de PaaS

https://www.welive.com/
https://www.welive.com/
https://www.thecollective.com/
https://www.thecollective.com/


Prolongar o mais possível o ciclo de vida útil dos produtos através do seu desempenho 

superior (i.e. qualidade, performance) ou através de abordagens de reparação, atualização, 

remanufactura ou re-marketing.

Os produtos são utilizados de acordo com sua finalidade original pelo maior tempo 

possível, antes de serem reparados e/ou recondicionados para várias reutilizações, 

reduzindo assim a necessidade de compra e fabricação de novos produtos.

Modelos de negócios de economia circular



Recondicionamento de peças

Caterpillar’s Cat Reman remanufacturing program 

• Reutiliza, recicla e recupera materiais/peças que antes seriam destinadas a 
aterro

• Focado na garantia de qualidade, na redução de desperdícios e de materiais 
virgens.

• Reduz os custos de propriedade e operação, fornecendo aos clientes 
qualidade idêntica ao material “novo”, por uma fração do custo deste.

Como funciona:

• As peças da Caterpillar são desmontadas até a menor unidade, perdendo sua 
identidade original;

• Cada elemento passa por um processo de limpeza e inspeção;
• Os componentes aceites são então reconvertidos em peças renovadas por 

meio de técnicas avançadas de recuperação, utilizando o mesmo rigoroso 
processo de engenharia que está na base da produção de peças “novas”.

www.caterpillar.com

Exemplos de Extensão de Vida do Produto

http://www.caterpillar.com/


Phonebloks e fair phones

Conceito de smartphone (inspirando o projeto Google Ara), constituído 
por "blocos" genéricos, fáceis de reparar / substituir / 
“remanufacturar” e  que são conectados através de um circuito 
genérico universal, criando um verdadeiro dispositivo modular.

Vantagens: 
• Menor geração de resíduos
• Maior personalização
• Reparação facilitada
• MAIOR TEMPO DE SERVIÇO e de PERFORMANCE

Exemplos de Extensão de Vida do Produto

phoneblocks.com

fairphone.com
Google Ara

http://phoneblocks.com/
http://www.fairphone.com/
https://www.fairphone.com/en/


Plataformas digitais utilizadas para promover o prolongamento do uso de bens e recursos 

e a extensão de seu ciclo de vida, através de aluguel, venda, partilha e reutilização.

Incentiva a colaboração entre produtores e utilizadores (indivíduos ou organizações), 

mediante plataformas que permitem o aumento de produtividade e a partilha de ativos 

que podem estar subvalorizados.

Modelos de negócios de economia circular



“Bancos” on-line de materiais de construção
Cada material / produto de construção tem um valor, mesmo após 
a sua vida útil. Normalmente, esses materiais são desperdiçados 
após a demolição ou renovação dos edifícios e vistos como um 
custo em vez de um ativo.

As plataformas de partilha conectam produtores / vendedores / 
utilizadores para comprar, vender, dar, alugar e procurar por 
resíduos e produtos construção (incluindo equipamentos).

Baseados em:
• Passaportes de materiais
• BIM
• Design para desconstrução (design for disassembly)

www.enviromate.co.uk

https://pathway21.com/ Reusewood.org

Exemplos de Plataformas de Partilha

http://www.enviromate.co.uk/marketplace
http://www.enviromate.co.uk/marketplace
http://www.enviromate.co.uk/marketplace
https://pathway21.com/
https://pathway21.com/


Forma de união colaborativa e inovadora entre empresas 
vizinhas, onde os resíduos gerados por umas são utilizados 
como matéria-prima pelas outras, de uma forma sinergética 
e benéfica para todas as partes.

• Cooperação local que permite uma economia de 
recursos (redução de emissões e consumos energéticos);

• Reduz a necessidade de matérias-primas virgens e a 
deposição de resíduos;

• Promove o fecho do ciclo de materiais;
• Possibilita a criação de novos fluxos de receitas.

O que é uma Simbiose Industrial?

http://www.symbiosis.dk/en/
http://www.symbiosis.dk/en/


O eco-design integra aspectos ambientais no processo de pesquisa e 
desenvolvimento na fase de projecto de novos produtos, tendo em vista 
privilegiar e maximizar o futuro desempenho ambiental destes durante as 
fases de produção, utilização e fim de vida.

O eco-desgin engloba acções tais como:
• o aperfeiçoamento funcional dos produtos,
• a selecção de materiais com menor impacto, 
• a aplicação de processos de produção alternativos e mais sustentáveis, 
• a melhoria das condições futuras de transporte e utilização,

• a minimização de geração de resíduos no final do tempo de serviço.

…e o “Design para Desconstrução” (Design for Disassembly)?

Conceito em que os produtos são intencionalmente projetados para serem 
facilmente desmontáveis no final do seu serviço, de forma a possibilitar 
recuperar/reutilizar/reparar/reciclar os seus componentes ou materiais.

O que é Eco-design? 



A partir do inventário de matérias-primas, energia e recursos 
utilizados na fabricação, transporte, uso e aterro, a Análise de Ciclo 
de Vida (LCA) permite calcular a soma de todos os impactos 
(contribuições) dos diferentes actores associados às várias fases do 
ciclo de vida dos produtos.

O que é a Análise de Ciclo de Vida (LCA)?

Grave (campa) - da extração de recursos até à fase de eliminação 
Gate (portão)  - desde a extração de recursos até o portão da fábrica (ou seja, antes de ser transportado para o consumidor)
cradle (berço) – considera um processo de reciclagem após a etapa de final da vida útil do produto.

Cradle-to-



IPN LED&MAT

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO

IPN como exemplo de um ecossistema de inovação e promoção da Economia Circular 

Áreas de actuação do LED&MAT no domínio da Economia  Circular



IPN como exemplo de um ecossistema de inovação

Projectos Âncora de Economia Circular no LED&MAT

Área da Construção

Impressão 3D  e  sistemas robotizados para Eco-construção  

O IPN pretende escalar e demostrar em ambiente real soluções eco-inovadoras assistidas por impressão 3D 
robótica (KET), que permitem a conversão de resíduos de construção e demolição (CDW) em novas estruturas 
de construção.



• Isolamento em fibra feito a partir de garrafas de plástico recicladas  com propriedades 
avançadas de armazenamento de energia térmica (PCM) 
(FP7 | STOREPET | 1 parceiro PT)

• Prolongamento da  vida útil de produtos de isolamento avançados (> 50 anos)

(aerogéis e painéis de isolamento em vácuo) 

(FP7  - VIP4ALL | H2020 – GELCLAD | 4 parceiros PT | 1 parceiro incubado no IPN).

• Painéis de revestimento de fachadas de edifícios baseados em plásticos reciclados e 
bioplásticos
(H2020 EEB - GELCLAD - Coordenação | | 2 PT parceiros | 1 parceiro incubado no IPN)

• Sistema de isolamento  adaptativo “Pay-as-Service “ para construções modulares
(H2020 | PhD  thesis)

IPN como exemplo de um ecossistema de 
inovação

Projectos Âncora de Economia Circular no 
LED&MAT

Área da Construção



• Aproveitamento de carbonato de cálcio biogénico (a partir de casca de ovo) 
para diferentes aplicações e sectores
(2020 COMPETE – Projecto Shellution)

• Utensílios de mesa  e embalagens à base de biopolímeros  e fibras naturais 
(Investigação de apoio às empresas)

• Prolongamento do tempo de vida de ferramentas de corte com  
sensorização e incremento de eficiência
(QREN e PT2020 COMPETE – Projectos Comptitool e Smartedge)

IPN como exemplo de um ecossistema de inovação

Projectos Âncora de Economia Circular no LED&MAT

Outras Áreas



BUSINESS

INCUBATOR



294NEW COMPANIES CREATED (DEZ 2017)

> 75%ACTIVE COMPANIES

> 2.200DIRECT QUALIFIED JOBS CREATED

> 165M€YEARLY REVENUE (2017)

> 60%% EXPORT.

22 YEARS OF INCUBATION 1996 to 2017



BUSINESS

ACCELERATOR





#circulareconomy



#circulareconomy

#trend ? 

#reality !



Product as a service

Product life extension

Waste recovery

Recycling 2.0

Circular Supply Chain



#circulareconomy #circularsupplychain



www.ecox.pt

#circulareconomy #circularsupplychain



www.sciven.com

#circulareconomy #circularsupplychain



#circulareconomy #circularfashion

www.glamtoglam.com



#circulareconomy #productasaservice

www.bookinloop.pt



#circulareconomy #productasaservice

www.babyloop.pt



#circulareconomy #FaaS



#sharingeconomy





CONTACTS

Instituto Pedro 

Nunes

Rua Pedro Nunes

3030-199 Coimbra

+351 239 700 300

info@ipn.pt

www.ipn.pt

Jorge Pimenta

+351.910.018.625

jpimenta@ipn.pt

@jdpimenta


