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Num mundo com recursos naturais e ecossistemas limitados, é necessário um esforço na 
inovação para reforçar a cadeia alimentar das populações e proporcionar-lhes novos recursos 
que respondam aos desafios que enfrentam atualmente. A Bioeconomia tem a capacidade 
de transformar algas em combustível, reciclar plástico, fabricar mobília ou vestuário a partir 
de resíduos e converter subprodutos industriais em adubos biológicos, entre outras possíveis 
transformações.  
Este guia pretende abordar numa primeira fase, o propósito da Bioeconomia, onde é apresentada 
uma definição abrangente deste conceito, visto não existir unanimidade na sua caracterização. 
De forma sucinta, aborda-se a Bioeconomia num panorama Internacional, Europeu e Nacional, 
demonstrando alguns resultados alcançados na aplicação deste conceito. 
Numa segunda fase, pretende-se demonstrar as possibilidades de aplicação no âmbito da 
Bioeconomia, nas suas mais diversas valências, especificamente nos sectores, agroalimentar, 
Energia e Biorrefinaria. Assim, um dos objectivos essenciais deste Guia Técnico, denominado por, 
“Contexto Geral da Bioeconomia”, é apresentar 3 casos de estudo, que reflitam a aplicabilidade 
deste amplo conceito, nos três sectores anteriormente referidos e naturalmente demonstrar o 
seu potencial e a sua contribuição, tanto para a resolução de problemas ambientais como a 
revitalização da economia.

ENQUADRAMENTO GERAL

CONCEITO DA BIOECONOMIA

INTRODUÇÃO

Com a atual perspetiva de crescimento 
demográfico da população mundial, em 
que se estima que esta atinja mais de 9 
mil milhões de habitantes em 2050, é 
inevitável pensarmos na inerente escassez 
de recursos. O modelo de utilização 
de recursos tem implicado alterações 
significativas e potencialmente irreversíveis 
no clima assim como na perda contínua 
de biodiversidade. É necessário alterar 
o modo de racionalização dos recursos 
naturais disponíveis e o respetivo modelo 
de produção económica, desde os processos de produção, consumo, processamento, 
armazenamento, reciclagem e eliminação de recursos. Surge então o conceito de Bioeconomia, 
que deve ser compreendido como, uma economia que utiliza os recursos biológicos, da terra, 
do mar, bem como dos resíduos (também biológicos), como meio para a produção de alimentos 
(consumo humano e animal), produção industrial e produção de energia, com a premissa 
principal de garantir a sustentabilidade das gerações futuras. Ela reúne todos os setores da 
economia que utilizam recursos biológicos. O propósito é introduzir novos processos de 
produção biológicos, procurando a produção de matérias-primas renováveis e de qualidade, 
desde alimentos, combustíveis, rações, fibras, produtos industriais ou médicos, originando 
pouco ou nenhum desperdício.
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Em 2017, mais de três mil especialistas foram 
convidados a responder a um estudo levado a cabo 
pela German Bioeconomy Council no sentido de 
identificar um conjunto de indicadores relevantes 
para a Bioeconomia no seio dos países já ativos 
neste setor. Para uma melhor compreensão dos 
mesmos, sentiu-se a necessidade de dividir os 
países intervenientes em cinco clusters distintos, 
tendo em conta o desenvolvimento tecnológico e a 
disponibilidade de recursos.

Atentando ao estudo elaborado pelo projecto STRIVE – Bioeconomy strategies of the world: 
transformative pathways and confliting goals – o continente europeu destaca-se através da 
liderança em todas as áreas avaliadas:

PANORAMA DA BIOECONOMIA

PANORAMA INTERNACIONAL

BIOECONOMIA
DE ALTA

TECNOLOGIA

Austrália | Áustria
Alemanha | Bélgica
Canadá | Dinamarca

EUA | Filândia
França | Holanda
Irlanda | Japão
Nova Zelândia

Noruega
Reino Unido

Rússia | Suécia

BIOECONOMIA
DIVERSIFICADA

EMERGENTE

Argentina | Brasil
Colombia | Islândia 

Itália | Letónia | 
Lituânia | Maurício 
México | Paraguai 

Portugal
Espanha | Tailândia

Uruguai

BIOECONOMIAS
DIVERSIFICADAS

China
Malásia

Moçambique
Coreia do Sul

BIOECONOMIA
AVANÇADA

BASEADA NO SETOR 
PRIMÁRIO

Índia
Indonésia
Nambíbia

África do Sul
Sri Lanka

BIOECONOMIA
BÁSICA

COM FOCO NO SETOR 
PRIMÁRIO

QuêniaMali
Nigéria | Senegal

Tanzânia | Uganda

Substituição de combustíveis fósseis;
Aumento de produtividade nos setores primários de base biológica;
Uso de biomassa de forma mais eficiente e novos produtos de base biológica;
Aplicações com base biológica de baixo volume e alto valor.

Nos 193 países avaliados, apenas 41 têm em curso uma estratégia no âmbito da bioeconomia, 
sendo que, destes, apenas 20 desenvolveram medidas políticas para alavancar os seus objetivos 
estratégicos de desenvolvimento económico. Desta forma, podemos concluir que ainda existe 
uma enorme lacuna no desenvolvimento da bioeconomia a uma escala global. Os países que 
já desenvolvem estratégias e estruturas políticas tendo em conta a prática da bioeconomia, 
fazem-no, sobretudo com especial enfoque na transição para a adoção de recursos naturais. 
O foco continua a ser uma estrutura de desenvolvimento económico onde a bioeconomia 
ocupa, apenas, uma pequena parte. A transformação da biomassa em energia e bio produtos 
está, sobretudo, a cargo dos ministérios e organizações institucionais, tal como os centros de 
pesquisa e tecnologia que atuam como provedores de conhecimento e orientam a inovação em 
todos os setores.

Dedicated BE Strategy BE-Related Strategy BE Under Development

Clusters de países ativos na bioeconomia (apenas listados países com uma estratégia na bioeconomia). Fonte: GBC
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ESTRATÉGIA COMISSÃO EUROPEIA 2018

EXPANDIR E REFORÇAR OS SETORES DOS PRODUTOS BIOLÓGICOS.
Modernização da Economia e Indústrias Europeias, visando alcançar prosperidade 
duradoura e sustentável.

Criação de uma Plataforma Temática de Investimento em Bioeconomia Circular, com 
a finalidade de agregar as inovações a nível biológico no funcionamento do mercado 
e suprimir os riscos associados aos investimentos privados em soluções sustentáveis;

Desenvolver uma agenda estratégica para a implantação de sistemas agrícolas e 
alimentares, silvicultura e produtos biológicos sustentáveis;

CRIAR RAPIDAMENTE BIOECONOMIA EM TODA A EUROPA.
Em diversas regiões existe um potencial subaproveitado, em matérias como biomassa e 
resíduos.

Criar um Mecanismo de Apoio a Políticas Bio económicas para países da UE ao 
abrigo do Programa Quadro Horizonte 2020;
Acções-piloto para o desenvolvimento da Bioeconomia em zonas rurais, costeiras e 
urbanas.

Facilitar o desenvolvimento de novas biorrefinarias sustentáveis em toda a Europa.

EXPANDIR

CRIAR

PROTEGER

Implementar um sistema de monitorização à escala europeia para acompanhar os 
avanços na realização de uma Bioeconomia sustentável e circular;

PROTEGER O ECOSSISTEMA E COMPREENDER AS LIMITAÇÕES 
ECOLÓGICAS DA BIOECONOMIA. 
São diversos os desafios que o nosso ecossistema enfrenta, desde o aumento 
populacional, alterações climáticas e degradação dos solos, entre outros.

Melhorar, com base na recolha de dados, os nossos conhecimentos em domínios 
específicos da Bioeconomia e assegurar uma melhor acessibilidade através do Centro 
de Conhecimento para a Bioeconomia;
Fornecer orientações e promover boas práticas quanto à aplicação da Bioeconomia 
dentro de limites ecológicos seguros.

No dia 11 de Outubro de 2018 a Comissão Europeia (CE), apresentou uma nova estratégia 
incidente numa bioeconomia sustentável, que seja favorável para a Europa, a nível ambiental, 
social e económico. Representa uma atualização da estratégia para a Bioeconomia de 2012 da 
UE e agrega os esforços da Comissão Europeia, para impulsionar o emprego, o crescimento e o 
investimento. O seu volume de negócios anual é próximo de 2 mil milhões de euros e emprega 18 
milhões de pessoas, sendo que segundo a Comissão Europeia, a Bioeconomia tem a capacidade 
de gerar um milhão de empregos verdes até 2030. O objetivo primordial foca-se na melhoria 
e reforço da utilização sustentável dos recursos renováveis, com a intenção de dar resposta 
aos desafios mundiais e locais, como as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável. 
Pretende-se otimizar o uso e aproveitamento dos recursos naturais e das tecnologias, 
sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas, preservando a biodiversidade e a 
sustentabilidade do planeta. Um dos mais relevantes domínios económicos da União Europeia é, 
assim, a Bioeconomia, abrangendo a agricultura, a silvicultura, as pescas, bioenergia, biorrefinaria 
e produtos biológicos. 

PANORAMA EUROPEU
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O Governo Português reafirmou, em 2018, o seu compromisso de atingir a neutralidade carbónica 
em 2050, em linha com os objetivos do Acordo de Paris. Atualmente decorre a elaboração do 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, que visa suportar tecnicamente este objetivo político. 
Apesar destes grandes passos, Portugal ainda não tem definida uma Estratégia Nacional no 
âmbito da Bioeconomia, mas é necessário ressaltar, que têm sido feitas diversas referências 
a tópicos específicos derivados deste conceito. Nomeadamente na Estratégia Nacional de 
Especialização Inteligente que consequentemente exerceu um papel de extrema importância na 
Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, e também na Estratégia para a Investigação e Inovação 
Agroalimentar 2014-2020. A preocupação e adoção deste novo paradigma tem sido visível, seja 
pelas estratégias anteriormente referidas, seja pela sua inclusão, nos planos de Ação para a 
Economia Circular (2017-2020) e o Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias (2017-
2030), ambas demonstram a importância da Bioeconomia em Portugal. O potencial de Portugal 
é extremamente significativo, derivado à sua atividade industrial de setores como a indústria 
agroalimentar, silvicultura e pescas, assim como a produção de produtos de cortiça e de couro.  
É de realçar o estudo, “Mapping the Potencial of Portugal for the bio-based industry”(2018), 
que demonstra que estão a ser desenvolvidas estratégias nacionais em relação à Bioeconomia. 
Um dos projetos com o apoio da Comissão Europeia, o projecto BIO-WARE- Programa de 
Sensibilização para a Bioeconomia, é apresentado como exemplo no report “Mapping the 
Potencial of Portugal for the Bio-Based Industry” (2018). Este teve por objetivo a promoção da 
inovação e empreendedorismo para melhorar a performance de comercialização dos produtos 
associados à Bioeconomia. Embora se foque na região de Santarém, os pressupostos podem 
ser replicados no resto do país. A Bioeconomia “Verde” (Agro-florestal) e “Branca” (aplicações 
industriais e ambientais) são dois dos pontos que o projeto foca e tem relevância e impacto 
crescente. O principal objetivo foi mobilizar esforços para uma reflexão e discussão em torno 
destas temáticas e torna-la num ponto de disseminação de conhecimento.

PANORAMA NACIONAL

ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS
. Acentuada perda líquida anual de área florestal; 
. Falta de competitividade em termos de custos dos produtos em relação às 
alternativas fósseis;
. Insuficiência de ações de sensibilização sobre as potencialidades e 
benefícios da Bioeconomia;
. Necessidade contínua de aquisição de equipamentos;
. Falta de divulgação do impacto do uso da biomassa, na vertente económica, 
tecnológica, ambiental e social.

FORÇAS
. Preservação da natureza e recuperação de ecossistemas saudáveis;
. Criação de 1 Milhão de novos trabalhos verdes em 2030, em particular em 
zonas rurais e costeiras; 
. Transformar o desperdício industrial, da agricultura, das cidades e das 
florestas num novo produto com potencial comercial;
. Providencia lucros para os agricultores, florestais e pescadores;
. Substituição dos combustíveis fósseis por alternativas renováveis; 
. Biodiversidade molecular;
. Redução da dependência de recursos não renováveis.

. Criação de 1 Milhão de novos trabalhos verdes em 2030, em particular em 
zonas rurais e costeiras; 
. Garantir segurança alimentar e nutrição; 
. Gestão sustentável de recursos naturais;
. Sistemas de alimentação e agricultura sustentáveis; 
. Desenvolvimento de novos produtos e serviços;
. Desenvolver matérias-primas e inovações fundamentais para reduzir o 
custo e o risco tecnológico na cadeia produtiva;
. Novas tecnologias;
. Maximizar o valor dos recursos por um maior período de tempo;
. Desenvolvimento económico;
. Aumento de educação pública sobre produtos derivados da biomassa.

AMEAÇAS
. Desflorestação: destruição contínua dos habitats florestais;
. Sobreexploração de recursos biológicos;
. Agricultura Competitiva;
. Complexidades do conceito;
. Recursos hídricos, alimentares e energéticos suficientes perante a 
crescente evolução da população mundial;
. Dependência de importações.



. GUIA TÉCNICO  GERAL DA BIOECONOMIA . 20197

A implementação de uma bioeconomia sustentável impulsionará a competitividade dos seus 
setores e apoiará a criação de novas cadeias de valor a nível mundial, aumentando também os 
recursos naturais. Dependerá principalmente dos recursos renováveis disponíveis no mercado 
interno e dos avanços a nível da ciência, tecnologia e inovação, que fundamentam o mundo 
físico, digital e biológico, nos setores e indústrias mais significativas. De forma a exemplificar 
e evidenciar as suas potencialidades, apresentam-se 3 casos práticos aplicados em 3 setores: 
Biorrefinaria, Energia e Agroalimentar, inseridos num panorama global, europeu e nacional, 
demonstrando, assim e simultaneamente, a sua aplicabilidade e impactos, tal como pode ser 
evidenciado na matriz em baixo apresentada.

CASOS DE ESTUDO

SUSTENTABILIDADE

CRESCIMENTO INDUSTRIAL

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

APLICABILIDADE/IMPACTO APLICABILIDADE/IMPACTO

RECURSOS INDUSTRIAIS

CRESCIMENTO INDUSTRIAL

SUSTENTABILIDADE

APLICABILIDADE/IMPACTO

CONSUMO RESPONSÁVEL

SUSTENTABILIDADE

ARBIOM

ALIMENTAR

BIOFAT

ENERGIA

AGRICEMWHEY

BIOREFINARIA

BIOFAT - PROJETO DE ENERGIA

É um projeto que pretende demonstrar a viabilidade de criar biocombustível através 
de microalgas, agregando toda a cadeia de valor do processo de algas. Desde o seu 
crescimento otimizado, a acumulação de amido e de lípidos, até ao processamento 
(biorrefinaria), inclusive à produção de biocombustível. 

“Dez parceiros de sete países diferentes, juntaram-se para mostrar 
que é possível produzir Etanol e Biodiesel a partir de produção de 

algas, de grande escala.”
CASO DE ESTUDO NACIONAL

ENQUADRAMENTO DO PROJETO
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OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS 
EM DUAS INSTALAÇÕES

1ª FASE

Escala piloto.

Meio hectare de área localizado 
em Itália e em Portugal.

3ª FASE

UNIDADES PILOTO

BPPP - Planta Piloto.

BIOFAT - Pataias.

BCPP - Planta Piloto (Portugal).

BIOFAT (Camporosso, já estavam 
instaladas e em operação).

MODELAGEM ECONÓMICA
E SCALE-UP

2ª FASE

Instalação de demonstração 
de 10 hectares.

MAXIMIZAR
Benefício das algas

MINIMIZAR
Impacto Ambiental

BIOFAT
Produtos de Valor 

Acrescentado 
& Biocombustíveis

ABORDAGEM E IMPLEMENTAÇÃO BIOFAT

OBJETIVOS

PORTUGAL EUA FRANÇA ISRAEL

ITÁLIA

ESPANHA

INTERVENIENTES

O objetivo primordial é demonstrar que biocombustíveis gerados através das microalgas 
podem oferecer eficiência energética, viabilidade económica e sustentabilidade 
ambiental. A sustentabilidade é o fator chave para o biocombustível proveniente da 
produção de algas, considerando tanto o aspeto ambiental quanto a sustentabilidade 
económica.
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“Uma biorrefinaria integrada para a conversão de fluxos 
lácteos secundários em produtos químicos de alto valor.”

CASO DE ESTUDO EUROPEU

AGRICHEMWHEY - PROJETO DE BIORREFINARIA

AgriChemWhey pretende construir uma biorrefinaria em escala industrial, com o 
propósito de valorizar os subprodutos do processamento de lacticínios, para vários 
produtos bio baseados de valor agregado que visam o crescimento dos mercados 
globais. O projeto BBI Flagship provará a viabilidade tecno-económica desta inovadora 
tecnologia de biorrefinaria. Estabelecerá uma nova cadeia de valor para a simbiose 
industrial com outros atores locais, para a produção de alto valor sustentável e produtos 
alimentares, com uma abordagem de bioeconomia circular reforçada e incidente na 
agricultura e no desperdício agroalimentar, focando uma das principais questões de 
sustentabilidade da indústria leiteira.

REGADIO

BIOMASSA

TRATAMENTO
 DE ÁGUAS 
RESIDUAIS

PRODUÇÃO
DE OXIGÉNIO

NUTRIENTES

ÁGUA DOCE
EFLUENTES

ÁGUA DO MAR

FIXAÇÃO CO2

FIXAÇÃO DE AZOTO

ENERGIA SOLAR

CULTURA 
DE ALGAS

BIOFERTILIZANTES

RAÇÕES

CONSUMO HUMANO

AQUACULTURA

TERAPÊUTICA

PRODUTOS SINTETIZADOS

ENERGIA BIOCOMBUSTÍVEIS

Desenvolver a primeira biorrefinaria integrada do mundo, para a conversão de resíduos de 
processamento de alimentos, em produtos químicos bio baseados. O projeto apresenta uma nova 
cadeia de valor para o ácido láctico, a partir de resíduos de produção de lacticínios.

Demonstrar a capacidade desta tecnologia para converter resíduos de processamento de 
alimentos, em alimentos e polímeros grau LA em escala industrial;
Otimizar o processo de tecnologia reduzindo os tempos de produção e aumentando os 
rendimentos, simplificando assim o processo e tornando-o mais eficiente em termos energéticos;

Estabelecer uma simbiose industrial, com parceiros locais, para valorizar os fluxos - particularmente 
de gesso, fosfato de cálcio e resíduos de fermentação - para a agricultura e nutrição humana, 
melhorando a sustentabilidade e impulsionando o retorno económico dos investimentos;
Desenvolver e implementar estratégias de exploração que garantam a comercialização e a maior 
adesão da tecnologia de biorrefinaria.

APLICAÇÕES E VANTAGENS

OBJETIVOS

ENQUADRAMENTO DO PROJETO
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ARBIOM - PROJETO ALIMENTAR

O primeiro produto comercial da Arbiom, sylpro®, é uma fonte de proteína com perfil 
aprimorado de aminoácidos e digestibilidade para uso em ração animal, sendo uma 
levedura proteica unicelular aprovada para uso em alimentos para animais nos EUA, 
Canadá e EU. Apresentando-se como um produto sustentável que visa a melhoria da 
aquacultura, nutrição animal e humana. A plataforma de bio processamento transforma 
a fonte de carbono mais renovável, abundante e não alimentar do mundo - madeira - 
em materiais intermediários com uma gama de aplicações, nomeadamente como meio 
de fermentação para cultivar microrganismos (proteína unicelular ou SCP). Após o 
processamento final, o processo de produção de madeira para alimentos está completo.

Desenvolver as comunidades rurais, criando empregos locais e replicar as biorrefinarias de 
AgriChemWhey, com o potencial de criar mais de 1.000 empregos rurais dentro de quatro anos 
após a conclusão do projeto;
Garantir o futuro das famílias produtoras de leite e protegê-los contra a volatilidade dos preços;

Desenvolvimento regional, replicando uma a cinco Biorrefinarias semelhantes ao estilo 
AgriChemWhey, atraindo investimentos privados até 325 M EUR;
Melhorar a balança comercial da UE através de uma maior eficiência dos recursos e da redução 
das atuais importações de ácido láctico da UE (actualmente 80 000 toneladas por ano) e, em 
última análise, transformar a Europa num exportador líquido de ácido láctico;

Incentivar a simbiose industrial que inspira a criação de novas cadeias de valor;

Providenciar inspiração através do sucesso do projecto, incentivando a sociedade e a indústria a 
abraçar o crescimento e a competitividade de uma Bioeconomia circular europeia.

APLICAÇÕES E VANTAGENS

INTERVENIENTES

ENQUADRAMENTO DO PROJETO

Plataforma tecnológica que integra as tecnologias 
enzimáticas proprietárias da empresa e a experiência em 
processamento de biomassa para converter madeira em 

alimentos nutricionais e ingredientes alimentares.
CASO DE ESTUDO INTERNACIONAL
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A ARBIOM lidera o consórcio SLYFEED de parceiros industriais, representando 
todos os estágios da madeira até à cadeia de valor alimentar, desde a obtenção de 
resíduos de madeira até à fabricação do produto final e o teste da alimentação de 
peixes com o SLYFEED SCP.

Maximizar a contribuição dos resultados do projeto para a economia sustentável e crescimento 
do emprego: aumento das receitas dos produtores de biomassa através da diversificação das 
suas actividades, bem como da obtenção de postos de trabalho na indústria de celulose e papel.
Preencher a lacuna entre a biomassa não alimentar e os produtos de consumo feitos com produtos 
químicos e materiais sustentáveis de base biológica.

Demonstrar a ampliação da tecnologia para converter resíduos de madeira em ingredientes ricos 
em proteínas para preparação a uma escala industrial;
Formular a ração rica em proteínas de peixe incorporando SCP e validar as suas propriedades 
nutricionais in vivo;
Demonstrar a viabilidade comercial do produto: potencial de mercado, nível de preço, oferta e 
procura;

Análise completa do ciclo de vida para demonstrar os benefícios ambientais;

SOLUÇÃO PARA DESAFIO GLOBAL

ALIMENTAR O FUTURO DE MANEIRA SEGURA E SUSTENTÁVEL

Novas soluções de proteínas baseadas em 
células únicas, que oferecem ingredientes 
promissores, para formuladores de rações, 
agricultores e consumidores finais;

Fonte renovável e natural de proteínas 
alternativas.

Nova era de recursos renováveis que podem ser 
utilizados para responder às necessidades do 
mercado;

BIOMASS SOURCING OPERATIONS

TESTING & MANUFACTURING LIFE CYCLE ANALYSIS

OBJETIVOS

INTERVENIENTES

APLICAÇÕES E VANTAGENS
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Investimento de 3,85 mil 
milhões de euros no âmbito do 
Horizonte 2020 (2014-2020).

10 Mil milhões de euros propostos 
para alimentos e recursos naturais, 
incluindo a bioeconomia, no âmbito 
da Horizon Europe (2021-2027).

Apostar mais na BIOECONOMIA? De acordo com as Nações Unidas, a população mundial 
deverá alcançar 9 bilhões em 2050, o que irá obrigará a um aumento de 50 % na produção de 
alimentos e energia. Responder às necessidades básicas, limitando os impactos negativos sobre 
o meio ambiente, é o DESAFIO. A Bioeconomia abrange vários sectores, como, a ENERGIA, 
CALOR, CONSTRUÇÃO, BIOPLÁSTICOS, ALIMENTOS, BIORREFINARIAS e TÊXTEIS, logo a sua 
importância está denotada nestes setores, que potencialmente são a resolução dos diversos 
desafios que enfrentamos atualmente. 

PRINCIPIOS compartilhados? Uma compreensão compartilhada da sustentabilidade é essencial 
para garantir que todos estão a remar na mesma direção. A adoção, em 2015, do Acordo de 
Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a reformulação da Estratégia da 
Comissão Europeia, em 2018, representam a extensa lista de responsabilidades do Mundo para 
2030. Significa, que todos, enquanto pessoas, empresas e países, necessitam de estabelecer as 
prioridades e aprender a respeitar um mundo que é “nosso”, mas, compreendendo que o mesmo 
tem limites. 

A Bioeconomia esta intrinsecamente ligada à inovação, nomeadamente à exploração de recursos 
biológicos, para a sustentabilidade. Pode-se assim concluir, que os países que ainda não investem 
na inovação, não conseguem obter o mesmo nível de desenvolvimento no setor das bioindústrias. 
Tal constatação pode ser fundamentada, pelo facto, de vários países desconhecerem o seu 
potencial de aplicação, nos seus diversos setores, bem como, divergirem na opinião de que 
a sustentabilidade é um resultado implícito da bioeconomia. Tal teria como consequência um 
consumo excessivo de recursos. Muitas florestas estão a ser exploradas a um ritmo mais rápido, 
do que aquele que requerem para recuperar. Ou seja, a bioeconomia contribuirá para um mundo 
mais sustentável, se alguns requisitos forem cumpridos. O que permitirá assegurar e melhorar a 
saúde pública, a nutrição e a cadeia alimentar. Transformando a produção industrial num processo 
mais eficiente e amigo do ambiente, contribuindo simultaneamente para o abrandamento das 
mudanças climáticas. 

Conclui-se assim, que a Bioeconomia surgiu para colmatar os problemas socioambientais, desde 
as mudanças climáticas, saúde, qualidade de vida da população, crise económica mundial, 
substituição do uso de energias fósseis, entre outros, através de soluções eficazes e coerentes.

CONCLUSÕES

APOIO
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• http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_15/revista-CULTIVAR-15_final.pdf

• https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PT/COM-2019-22-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF

• https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf

• https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy&fbclid=IwAR21PvoGW6h_gfFm_

n7VJMHFgdGgdPGsMAVBkCZOe5IUlQt_uq2cw1QIKJk

• https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_actions_2018.pdf?fbclid=IwAR21PvoGW6h_gfFm_

n7VJMHFgdGgdPGsMAVBkCZOe5IUlQt_uq2cw1QIKJk#view=fit&pagemode=none

• https://www.cienciaviva.pt/img/upload/Boletim3.pdf

• https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Main_Page/pt

• https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN

• https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_pt

• http://www.biostep.eu/fileadmin/BioSTEP/Bio_documents/BioSTEP_D3.2_Case_studies_of_regional_strategies.pdf
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