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O plano de ação para a economia circular (lança-
do em março de 2020) estabelece uma estratégia 
orientada para o futuro, no intuito de criar uma 
Europa mais limpa e mais competitiva em asso-
ciação com os agentes económicos, os consumi-
dores, os cidadãos e as organizações da sociedade 
civil. Visa acelerar a mudança transformadora re-
querida pelo Pacto Ecológico Europeu, tendo por 
base as ações desenvolvidas no domínio da eco-
nomia circular desde 2015. O presente plano as-
segurará um quadro regulamentar flexibilizado 
e adaptado a um futuro sustentável, permitindo 
retirar o máximo proveito das novas oportunida-
des decorrentes da transição e minimizando os 
encargos para os cidadãos e as empresas.

O plano inclui um conjunto de iniciativas relacio-
nadas entre si por forma a estabelecer um quadro 
estratégico sólido e coerente, em que os produtos, 
serviços e modelos de negócio sustentáveis sejam 
a norma e haja uma transformação dos padrões 
de consumo no sentido da prevenção de resíduos.

Dentro do referido Plano definiu-se ainda o Qua-
dro Estratégico para a sustentabilidade dos pro-
dutos. Para as empresas, o facto de colaborarem 
na criação deste quadro abrirá novas oportuni-
dades na UE e no resto do mundo. Esta transição, 
gradual, mas irreversível, em direção a um siste-
ma económico sustentável, constitui um elemen-
to indispensável da nova estratégia industrial da 
UE. Um estudo recente estimou que a aplicação 
dos princípios da economia circular à economia 
da UE pode gerar um aumento adicional de 0,5 
% do PIB da União até 2030, criando cerca de 
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700 000 novos postos de trabalho. Há igualmente 
vantagens evidentes para as empresas: dado que, 
na UE, as matérias primas representam, em mé-
dia, cerca de 40 % dos custos da produção indus-
trial ou artesanal, os sistemas em circuito fecha-
do podem permitir aumentar a rendibilidade das 
empresas e protegê-las das flutuações dos preços 
dos recursos.

A economia circular baseada no mercado único 
e no potencial das tecnologias digitais pode re-
forçar a base industrial da UE e promover a cria-
ção de empresas e o empreendedorismo entre as 
PME. A adoção de modelos inovadores assentes 
numa relação mais próxima com os clientes, na 
personalização em massa e na economia de par-
tilha e colaborativa, apoiados por tecnologias di-
gitais como a Internet das coisas, os megadados, 
as cadeias de blocos e a inteligência artificial, per-
mitirá acelerar não só a circularidade, mas tam-
bém a desmaterialização da economia, tornando 
a Europa menos dependente de matérias-primas 
primárias.

A economia circular fornecerá aos cidadãos pro-
dutos de alta qualidade, funcionais e seguros, efi-
cientes e acessíveis, que durem mais tempo e se-
jam concebidos para a reutilização, a reparação e 
a reciclagem de alta qualidade. A existência de um 
novo leque de serviços sustentáveis, assim como 
de modelos de negócio que apresentam o «produ-
to como um serviço» e de soluções digitais, pro-
porcionará uma melhor qualidade de vida e pos-
tos de trabalho inovadores e permitirá melhorar 
os conhecimentos e as competências.

// Bragança 
Duas mulheres feridas com gravidade num acidente no cruzamento de Zoio
Uma colisão enre várias viatutras  
na passada terça-feira no cruzamen-
to de Zoio, no concelho de Bragan-
ça, provocou quatro feridos, dois 
graves e dois ligeiros. As vítimas 
que inspiravam maiores cuidados 

são duas mulheres. Os feridos, com 
idades entre os 22 e os 60 anos  rece-
beram assistência no local por par-
te dos profissionais do INEM e fo-
ram evacuados transportados para 
o Hospital de Bragança.  A colisão 

que envolveu uma carrinha de cai-
xa aberta e um automóvel ocorreu 
cerca das 11h43 e  socorro esteve a 
cargo de 17 operacionais apoiados 
por sete viaturas dos Bombeiros de 
Bragança, INEM e GNR. 

// Autárquicas - Freixo de Espada à Cinta 

Nuno Ferreira aprestou listas 
às autárquicas em “noite memorável”

O candidato do Partido Socialista à 
Câmara de Freixo de Espada à Cinta, 
Nuno Ferreira, aproveitou a noite do 
passado sanado para fazer a apresen-
tação das listas  às eleições autárquicas 
de 26 de setembro de 2021 num evento 
tido como “memorável”
 O candidato Nuno Ferreira em de-
clarações ao Mensageiro,  mostrou-se 

muito confiante pela moldura huma-
na que marcou presença no Largo do 
Castanheiro, numa  “memorável noi-
te e apesar do respeito pelas normas 
impostas pela  Direção Geral da Saú-
de (DGS), as centenas de pessoas que 
afluíram ao evento não arredaram pé 
até ao final da apresentação que con-
tou com muitos aplausos e o apoio da 

Juventude Socialista local”. Com o 
slogan “A Força da Mudança” e sob o 
mote “devolver Freixo aos Freixenis-
tas” o candidato Nuno Ferreira apre-
sentou os candidatos que encabeçam 
as listas a todos os órgãos a sufrágio 
nas próximas eleições autárquicas. 
 Numa noite ficou  marcada pela pre-
sença dos convidados como Sobrinho 
Teixeira - atual Secretário de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, Jorge Gomes - Presidente da 
Federação Distrital do PS e atual De-
putado à Assembleia da República e 
Tito Resende, presidente da Juventude 
Socialista de Bragança.

 Francisco Pinto 

// Mirandela  
Cadáver encontrado a boiar 
no rio Tua
O cadáver de um homem de 56 anos 
foi encontrado, tarde da passada ter-
ça-feira, no rio Tua, em Mirandela, 
junto ao Santuário de Nossa Senhora 
do Amparo. Ao que apuramos, o aler-
ta foi dado, cerca das 16,40 horas, por 
um transeunte que passeava no local 
e que observou um corpo de um ho-
mem vestido a boiar junto ao paredão, 
no espelho de água do rio Tua. Ligou 
para o 112 e posteriormente foram 
acionados os meios de socorro, com 
uma equipa de mergulhadores dos 
bombeiros voluntários de Mirandela, 
que resgataram o cadáver. A vítima, 
doente do foro psiquiátrico, é natural 
de Cerejais, concelho de Alfândega 
da Fé, e utente do Lar da Santa Casa 

da Misericórdia de Carrazeda de An-
siães. Pelas informações que tivemos 
acesso, estaria em Mirandela, porque 
deu entrada no serviço de urgência da 
unidade hospitalar, transportado por 
uma ambulância do INEM, a pedido 
do Lar de Carrazeda de Ansiães, por 
apresentar alguma descompensação 
associada a comportamento agressivo. 
Não se sabe em que circunstância saiu 
do hospital e chegou sem acompanha-
mento à margem do Tua. Em menos 
de dois meses, é a segunda morte por 
afogamento no rio Tua, em Mirande-
la. No dia 9 de junho, um estudante 
de 14 anos da Escola Secundária de 
Mirandela afogou-se quando nadava 
com outros colegas na praia fluvial da 
cidade, que ainda não tinha vigilância.


