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A BIOECONOMIA NO SETOR AGROALIMENTAR - MARKET WATCH 

 

2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O presente estudo tem por objetivo a identificação das tendências internacionais aplicáveis a negócios de 

bioeconomia, no setor Agroalimentar em Portugal, de forma a auscultar as reais necessidades e 

constrangimentos sentidos pelas empresas.  

O estudo do tipo ‘Market Watch’ pressupõe a caracterização dos setores alvo do projeto e inclui a análise 

de tendências, necessidades do setor e perceção de mercado, através da aplicação de um inquérito.  
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3. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o relatório publicado pelo EC FOOD 2030 Expert Group, da Comissão Europeia, em 25 anos, a 

cadeia alimentar estará completamente diferente de como a conhecemos atualmente. As práticas socias, 

assim como a tecnologia terão transformado, a forma como produzimos e processamos os nossos alimentos, 

a forma como os compramos e o tipo de alimentos que comemos.  

As alterações climáticas, o aumento da população as alterações demográficas ao nível mundial, a gestão 

dos recursos naturais disponíveis, assim como as práticas atuais de produção alimentar, fazem com que o 

sistema alimentar atual não seja sustentável num futuro próximo. É urgente criar um sistema alimentar que 

seja inovador, sustentável e diversificado.  

Foram recomendadas por um grupo de especialistas, a pedido da Comissão Europeia DG RTD, linhas de 

orientação para a área de inovação nos próximos anos, baseadas em quatro prioridades: 

1- Nutrição para uma dieta saudável e sustentável; 

2 - Sistemas alimentares inteligentes em termos ambientais e de sustentabilidade; 

3 - Eficiência de recursos da cadeia alimentar; 

4 - Consciencialização das populações e inovação. 

Estas prioridades foram integradas na estrutura do sistema alimentar, de forma a desenvolver uma nova 

abordagem para o futuro. 

O acordo de Paris, relativamente às alterações climáticas, tem o compromisso da Europa de reduzir 

drasticamente os gazes de efeito de estufa e de manter o aumento da temperatura global abaixo dos dois 

graus. A produção alimentar continua a representar cerca de 26% do total de emissões da União Europeia, 

sendo essenciais as mudanças de paradigmas neste setor. É necessário que os intervenientes estejam 

devidamente informados e que sejam ajudados a mudar comportamentos, desde a implementação de 

práticas que visam reduzir a emissão de gases de efeito de estufa, no setor agroalimentar, até ao consumidor 

final, reduzindo o desperdício alimentar.  
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A superação destes desafios trará importantes alterações sociais, pois eles preveem melhorar a saúde do 

consumidor, assim como salvaguardam a produção de alimentos para gerações futuras. 

Os grandes objetivos da transformação do sistema alimentar (que acabará por afetar todos os sectores 

bioeconómicos) são torná-lo mais: 

- Sustentável, no que diz respeito à escassez de recursos naturais e limites no uso dos mesmos; 

- Resiliente, adaptando-se às alterações climáticas, incluindo eventos extremos e migração; 

- Responsável, seguindo princípios éticos e com transparência; 

- Diversificado, na abertura a uma ampla gama de tecnologias, práticas e abordagens, culturas e 

modelos de negócio; 

- Competitivo, criando mais empregos e promovendo o crescimento; 

- Inclusivo, envolvendo todos os intervenientes na cadeia alimentar, além da sociedade civil, lutando 

contra a fome e disponibilizado saúde alimentar para todos.  

É ainda importante ter em conta que estes objetivos não serão atingidos se forem vistos de forma isolada, é 

necessário interpretar o sistema alimentar como um todo, fazendo a ligação dos alimentos consumidos à 

sua produção, assim como dos produtores até aos consumidores.  

A cadeia alimentar incorpora todos os elementos e atividades relacionadas com a produção, processamento, 

distribuição, preparação e consumo dos alimentos. Estes elementos incluem, o ambiente, as pessoas, os 

processos, as infraestruturas e as instituições, assim como os efeitos das suas atividades na sociedade, no 

clima e no ambiente.  

O sistema alimentar é complexo, uma vez que tem várias interligações e pode ser facilmente afetado por 

fatores externos, como é o caso das alterações climáticas. Para o conseguir transformar é necessário 

percebê-lo como um todo. 
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Figura 1 – Investigação e Inovação como impulsionador da transformação de sistemas alimentares  

 

Atualmente, o sistema alimentar não dá resposta suficiente para combater os desafios atuais. É essencial ter 

claro que só será possível atingir estes objetivos se todos os envolvidos, tais como as entidades políticas, 

os empregadores, os empregados e os restantes cidadãos, conseguirem unir forças no sentido de combater 

este problema que afeta toda a sociedade.  

Mas para fazer frente aos desafios da atualidade é necessário adotar novos métodos que vão para além do 

conceito de economia linear. Exemplo disso é a aplicação do conceito de economia circular que se define, 

segundo o comunicado da COM 2015, Fechar o ciclo–plano de ação da UE para a economia circular. 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu 

e ao Comité das Regiões, por ser uma estratégia que tem como base a redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de materiais através de novos fluxos circulares. A economia circular promove a reorganização 

do modelo económico através do consumo em circuitos fechados e da coordenação dos sistemas de 

produção, sendo essencial para promover o crescimento económico sustentável, evitando o aumento do 

consumo de recursos.  

A economia circular distingue-se como um modelo focado na manutenção do valor de produtos e materiais 

durante o maior período de tempo possível no ciclo económico, uma vez que integra desde novos modelos 

de negócio, processos e produtos, até à otimização da utilização dos recursos, passando pela gestão de 

resíduos e da reciclagem. O seu grande objetivo passa por desenvolver novos produtos e serviços 

economicamente viáveis e ecologicamente eficientes de forma a minimizar a extração de recursos, devido 
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ao desenvolvimento de novos modelos de negócio que permitem o aumento da eficiência e à sua 

reutilização.   

 

Em 2015, numa Cimeira da ONU, que ficou conhecida como Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, foram definidos dezassete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que estão 

relacionados com a luta contra a pobreza e o desenvolvimento económico e social, ao nível mundial. Grande 

parte destes objetivos são relevantes para o sistema alimentar e preveem: erradicar a pobreza, acabar com 

a fome, promover a vida saudável, proporcionar água e saneamento, energias renováveis, combater as 

alterações climáticas, crescimento económico, entre outros. 

 

Figura 2 - Objetivos de desenvolvimento sustentável da Assembleia Geral das Nações Unidas 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA BIOECONOMIA LIGADA AO SETOR 
AGROALIMENTAR 

 

Segundo a Comissão Europeia, a Bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos renováveis que 

se convertem, em conjunto com fluxos de resíduos e em produtos de valor acrescentado tais como: produtos 
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agroalimentares, bionergia e outros produtos de base biológica. Este conceito é considerado como um 

elemento central para o crescimento verde e sustentável, e deverá contribuir, no futuro, para uma parcela 

importante da produção. 

No que diz respeito à Bioeconomia são destacados três pontos críticos de enfoque: 

1. Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) – Para o desenvolvimento de novos processos 

com o fim de produção de uma gama de produtos, incluído bio farmacêuticos, tais como novas 

variações de plantas e enzimas industriais ou de novas vacinas, onde é essencial um forte 

conhecimento em biotecnologia.  

 

2. Produção de biomassa e bioprocessos eficientes – Através de diversas fontes primárias, tais como 

ervas, árvores, algas e culturas de alimentos, e da agricultura, como por exemplo, palha de cereais 

e bagaço e de óleos vegetais usados onde é possível obter biomassa renovável. A partir destes 

materiais, os bioprocessos irão permitir a produção de uma alargada gama de produtos, assim como 

biocombustíveis, plásticos, produtos químicos indústrias de papel.  

 

3. Áreas de aplicação da Biotecnologia – são três as principais áreas onde se pode aplicar este 

conceito, nomeadamente, na produção primária (fontes naturais vivas: cultura de plantas, floresta 

e recursos animais), na saúde (aplicações de diagnóstico e instrumentos médicos, e farmacêuticas) 

e na indústria (produtos químicos, enzimas e plásticos, entre outros). 

É essencial que a Bioconomia emergente, orientada por princípios de desenvolvimento sustentável e de 

sustentabilidade ambiental, venha a atingir uma dimensão global.  

Foram destacadas as seguintes áreas de intervenção da Bioeconomia, presentes no setor Agroalimentar, que 

serão analisadas, posteriormente, ao nível das empresas portuguesas, através da recolha de dados primários: 

- Desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aumentar a produção de biomassa;  

- Conversão da biomassa e dos fluxos de resíduos em produtos de valor acrescentado;  

- Utilização de soluções biológicas circulares que reutilizem e reciclem materiais em toda a cadeia de valor;  

- Desenvolvimento de novos produtos alimentares sustentáveis e saudáveis;  

- Implementação de processos de produção inovadores que permitam garantir a segurança alimentar 
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- Redução da poluição do ar e das emissões de CO2 em toda a cadeia de valor; 

- Proteção da qualidade da água através da redução do seu uso;  

- Criação de infraestruturas que facilitem a reutilização e a reciclagem; 

- Incentivo à realização de compras “verdes” nos setores público e privado; 

- Promoção da educação e consciencialização sobre práticas sustentáveis.  

 

 

Desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aumentar a produção de biomassa  

A bioeconomia oferece alternativas aos produtos baseados em combustíveis fosseis, contribuindo para a 

economia circular, abrangendo a produção de recursos biológicos renováveis e a conversão desses recursos, 

resíduos, subprodutos e fluxos secundários. Este conceito possibilita a produção de produtos de valor 

acrescentado, como os alimentos, rações, bioprodutos, serviços e bioenergia. É uma alternativa essencial à 

nossa atual economia, baseada em recursos fósseis e que está dependente do fornecimento limitado de 

recursos não renováveis do planeta. 

A mitigação dos problemas ambientais reforça a utilização da bioenergia em substituição dos combustíveis 

fósseis, utilizado material vegetal e resíduos municipais e pecuários (biomassa), os quais podem ser 

convertidos em eletricidade, combustíveis, plásticos e componentes básicos de processos químicos. 

Existem inúmeras vantagens comprovadas na utilização da biomassa, que além da sua renovabilidade, 

biodegrabilidade ou possibilidade de compostagem, destaca-se ainda a diminuição da dependência externa 

face à importação de produtos energéticos de origem fóssil, pela sua substituição, utilizando recursos 

endógenos.  

As várias áreas do setor agroalimentar, nomeadamente, a agricultura, silvicultura, pesca e aquicultura, 

necessitam de vários recursos essenciais como, a terra, espaço marítimo, solos férteis, água e ecossistemas 

saudáveis, assim como de recursos minerais e de energia para a produção de fertilizantes limitados para 

produzir biomassa. Um dos focos da UE é o de desenvolver um setor agroalimentar sustentável e inteligente, 

de forma a evitar a utilização excessiva destes recursos, que implica colocar sob grande pressão ou até a 

perda de serviços ecossistémicos. Os biocombustíveis tradicionais, como o biodiesel e o etanol, 

provenientes de culturas alimentícias têm vindo a ganhar mais espaço nos setores alimentar e energético e 

a sua produção depende do desenvolvimento de novas tecnologias. Estes novos biocombustíveis utilizam 

outras fontes de matérias primas, que não fósseis, e têm a vantagem de ter melhores desempenhos 
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ambientais. No entanto, e embora seja necessária a sua implementação no mercado, a sua implementação 

em escala implica mais investimento em I&D. A inovação terá um papel fundamental na transição para 

uma economia circular, onde as novas tecnologias, serviços e modelos empresariais, moldem o futuro da 

economia e da sociedade. Neste sentido, foram concedidos pela UE apoios de financiamento para projetos 

que garantam a promoção da inovação e que estejam direcionados para a economia circular, essencialmente 

em indústrias de transformação e de fabrico.  

No âmbito da “Iniciativa Crescimento Azul”, são apoiadas iniciativas que vão de encontro do aumento da 

inovação, e que tenham a finalidade da produção de biomassa de qualidade, a um preço competitivo, sem 

comprometer a segurança alimentar.  

É importante ainda compreender a atual e futura disponibilidade de biomassa, assim como o crescimento 

da sua procura e o seu potencial de atenuação das alterações climáticas. Só desta forma será possível 

assegurar o sucesso da bioeconomia a longo prazo.  

Destacam-se como áreas relevantes para a economia circular, áreas como a indústria transformadora e 

sustentável, simbiose industrial e bioeconomia e a prevenção e gestão de resíduos. 

A comissão Europeia prevê continuar a apoiar estes projetos através da Plataforma da Especialização 

Inteligente, com grandes oportunidades de financiamento para a investigação e inovação.  

 

Conversão da biomassa e dos fluxos de resíduos em produtos de valor acrescentado  

A conversão da biomassa e biocombustíveis tem vindo a substituir consideravelmente as necessidades 

crescentes ao nível mundial de consumo de energia. Esta alteração permitirá, ao logo do tempo, ir ao 

encontro da necessidade urgente de usar cada vez menos combustíveis de origem fóssil.  

A biorrefinaria considera-se como sendo uma unidade industrial que utiliza como matéria-prima a biomassa 

e que aproveita aproximadamente 100% do seu poder calorífico para se converter em diferentes produtos, 

de origem energética, não energética, e de tecnologias industriais.  

A biorrefinaria, normalmente, utiliza integralmente a sua biomassa, convertendo uma parte em energia 

(eletricidade, calor e biocombustíveis) e outra parte em químicos intermediários e biomateriais para 

diferentes aplicações finais na indústria química, de construção, farmacêutica, alimentar entre outras e pode 
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destinar-se ao mercado bioenergético ou ser primordialmente uma biorrefinaria produtora de bioprodutos 

para a bioeconomia. 

Têm vindo a ser desenvolvidas medidas estratégicas para a bioeconomia circular, através do uso da 

biomassa em todas as suas cadeias de valor, de forma a reforçar a aposta na utilização sustentável de 

diferentes tipos de biomassa endógena. 

A produção de biomassa para a alimentação humana e animal constitui a principal prioridade na utilização 

da área agrícola, no entanto, a valorização dos resíduos, a melhoria da produtividade agrícola, a gestão 

otimizada dos solos, a logística e o armazenamento, podem aumentar em muito a eficiência da cadeia 

alimentar e disponibilizar solos menos produtivos ou incultos para usos não alimentares. 

Sendo a biomassa um recurso finito, apesar de renovável, é fundamental que a sua utilização seja efetuada 

de forma sustentável, tendo como foco os princípios da economia circular. 

Biomassas residuais, como a florestal, agrícola e de resíduos urbanos biodegradáveis, podem ser 

valorizadas pelos benefícios de ordem ambiental, económica e social, no conceito de biorrefinarias. 

A biomassa residual, proveniente da agricultura, encontra-se ainda pouco desenvolvida e pode ser 

facilmente obtida através do aproveitamento das podas (oliveira, vinha, árvores de fruto) assim como dos 

sobrantes de milho. A sua principal limitação para valorização está relacionada com a diversidade, 

sazonalidade, quantidades disponíveis, o custo de recolha e o transporte destes materiais. No entanto, é 

essencial prever a sua necessidade para manter o equilíbrio do ecossistema na necessidade de retenção de 

água e nutrientes nos solos. 

Na fileira da floresta, dentro das tipologias de biomassas residuais, destaca-se a indústria da pasta de papel, 

que apesar de ter um relevante aproveitamento energético, ainda existe disponibilidade de biomassa residual 

passível de utilização. 

As culturas energéticas silvícolas podem ser consideradas para o aumento efetivo do potencial explorável 

em biomassa, no entanto devem ser promovidas de acordo nova legislação que irá permitir consolidar e 

definir as regras aplicáveis para o horizonte 2030. 

A indústria agroalimentar é o principal setor das indústrias transformadoras e inclui as atividades 

agroindustrial e agropecuária que se caraterizam por gerar quantidades pouco significativas de subprodutos 

e de resíduos, cuja utilização final não seja alimentar. 
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Dentro de outros potenciais biomássicos identificados, destaca-se a lama e o estrume da agropecuária, que 

possuem especial aptidão para a produção de biogás, assim como as microalgas que podem ser 

transformadas em bioprodutos de alto valor acrescentado (ex. pigmentos para cosmética e alimentação), 

bem como para a produção de óleos para conversão em biocombustíveis de aviação. 

Com o crescente foco nesta área, será essencial definir critérios a aplicar para uma correta utilização das 

diferentes biomassas. 

 

 
CRITÉRIO 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 

1. Biomassa agroflorestal – Uso em 

cascata de valor, sempre que exista 

competição entre mercados  

Prioridade às cadeias de valor existentes de maior valor acrescentado. 

2. Não competição com mercados de 

biomassa de maior valor ou que 

intervêm em cadeias alimentares  

Prioridade às biomassas residuais ou a biomassa dos níveis inferiores da 

cascata de valor. 

3. Não competição com mercados de 

biomassa de maior valor ou que 

intervêm em cadeias alimentares  

Cessação do licenciamento para novas centrais elétricas dedicadas à 

biomassa que não atinjam um nível mínimo de eficiência elétrica de 

40%. 

Licenciar, mas apenas em condições de mercado (sem tarifa bonificada 

ou outro tipo de incentivos públicos) as tecnologias que promovam 

elevadas eficiências energéticas acima de 40% (apenas eletricidade) ou 

que aproveitem a energia térmica em aplicações industriais ou 

residenciais. 

4. Promover apenas as melhores 

tecnologias possíveis em biorrefinarias 

sustentáveis que utilizem biomassa 

Incentivos (que podem incluir dinheiros públicos), à instalação de 

biorrefinarias, em território nacional, que reduzam as emissões de gases 

com efeito de estufa no mínimo 70% em comparação com as tecnologias 

à base de combustíveis fósseis equivalentes. 

5. Biomassas que possuam ILUC zero 

(preferencial) ou baixo  

Prioridade a biorrefinarias que possuam níveis de emissão de GEE 

reduzidos permitindo poupanças de emissões acima de 70%, 

comparando com os seus equivalentes fósseis.  

6. Valorização de RU. Respeito pela hierarquia da Diretiva dos Resíduos. 

Fonte: LNEG, 2017 (adaptada) 

Figura 3 - Critérios gerais para uma estratégia Nacional para a Bioeconomia baseada em Biorrefinarias 
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Utilização de soluções biológicas circulares que reutilizem e reciclem materiais em toda a cadeia de 

valor  

A importância da reciclagem tem vindo a ser reforçada, ao longo dos anos, através de um trabalho 

fundamental de consciencialização da população e, apesar de ainda não estar a ser aplicada na indústria 

alimentar como seria desejável, as empresas e população em geral, está cada vez mais consciente da sua 

importância, equacionando novos métodos para reutilizar, contribuindo para a redução da pegada ecológica. 

De acordo com estudos realizados pela Comissão Europeia, estima-se, anualmente, um desperdício, na UE, 

de cerca de 100 milhões de toneladas de alimentos. Estes desperdícios acontecem ao longo da cadeia 

alimentar, desde a exploração agrícola, passando pelo processo de transformação e fabrico, até aos 

restaurantes e lojas, terminando no consumidor final.  

O modelo de soluções biológicas circulares, visa a produção de produtos duráveis, reutilizáveis e recicláveis 

cujo ponto de partida deriva de produtos já existentes.  

É essencial reavaliarmos novos métodos e processos mais eficientes para reutilizar produtos que podem 

ainda vir a servir, de alguma forma, na cadeia alimentar. Se se estender ao máximo a vida dos produtos já 

existentes, é possível recorrer a recursos naturais para a produção dos mesmos. Esta mudança de paradigmas 

passa por reutilizar, reprocessar, reciclar e retransformar matéria-prima. 

Numa economia circular, os materiais que podem ser reciclados são colocados novamente na economia 

como novas matérias primas, aumentando desta forma a segurança do abastecimento. Estas matérias primas 

reutilizadas podem ser comercializadas e transferidas exatamente como as matérias primas provenientes 

dos recursos naturais obtidos através da extração.  

Um dos obstáculos com que as empresas se deparam quando pretendem reutilizar matérias primas 

secundárias é a incerteza quanto à sua qualidade. É importante criar normas à escala da UE que permitam 

determinar os níveis de impureza, assim como para a identificação da reciclagem de alta qualidade, 

aumentando assim a confiança nas matérias primas secundárias e nos materiais reciclados.  

É ainda necessária a revisão das normas de qualidade, à escala da UE, para os nutrientes reciclados, que 

são uma importante categoria de matérias primas secundárias. Estes nutrientes estão presentes nos resíduos 
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orgânicos e podem ser, por exemplo, restituídos ao solo em forma de adubo, reduzindo a necessidade de 

utilização de adubos minerais, cuja produção tem impactos ambientais negativos.  

A UE irá simplificar e facilitar o processo de circulação transnacional das matérias-primas secundárias, de 

forma a garantir a que possam ser facilmente comercializadas em todo o território, no entanto é ainda 

necessário impulsionar a procura destes produtos no mercado, onde o setor privado tem um papel 

fundamental. Vários agentes económicos industriais já se comprometeram publicamente a aumentar esta 

procura através da inclusão de conteúdo reciclado nos produtos que colocam no mercado, contribuindo 

assim para a sustentabilidade.   

 

 

Desenvolvimento de novos produtos alimentares sustentáveis e saudáveis  

A utilização de métodos de produção sustentáveis irá permitir reduzir o desperdício alimentar, aumentar a 

segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e a resiliência às mudanças climáticas. Como referido no 

ponto anterior, para que as organizações se tornem cada vez mais competitivas, é necessário que adotarem 

a utilização de tecnologias sustentáveis ao longo de toda a cadeia alimentar, no entanto, é essencial 

salvaguardar o valor nutricional dos produtos alimentares para que tal seja viável.  

A importância dos produtos biológicos é referida em vários estudos de tendências agroalimentares. Na 

verdade, a implementação de um sistema global de gestão das explorações agrícolas e de produção 

biológica de produtos alimentares, vem de encontro às metas ambientais definidas pela UE. As práticas 

agrícolas sustentáveis possibilitam obter produtos de qualidade, isentos de resíduos de herbicidas, 

fungicidas ou inseticidas, através da produção agro-ecológica, permitindo ainda maior riqueza ao nível 

nutritivo e mantendo o seu sabor.  

Em resposta às necessidades que o mercado impõe, cada vez mais é necessário que se produzam produtos 

alimentares funcionais, pois estes têm um relevante valor nutricional, previnem doenças e proporcionam 

um estilo de vida mais saudável, e por isso mesmo ocupam cada vez mais espaço no mercado agroalimentar, 

ao nível mundial. Estes alimentos, que podem ser consumidos numa dieta regular, têm benefícios 

fisiológicos e ajudam a reduzir o risco de doenças crónicas.  
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Implementação de processos de produção inovadores que permitam garantir a segurança alimentar 

A insegurança alimentar poderá ser uma consequência da potencial falência produtiva do planeta para fazer 

face às necessidades alimentares da população. 

Garantir a qualidade e segurança dos produtos alimentares, desde a sua produção, transporte e conservação, 

tem vindo a ser uma preocupação crescente, uma vez que se trata de um fator crucial quando se fala em 

alimentação humana.  

As alterações climáticas são um verdadeiro desafio para a segurança alimentar, que requer a definição de 

uma estratégia profunda que venha a introduzir fortes medidas de adaptação na produção de bens 

agroalimentares. Mas para possibilitar a definição de uma estratégia que fomente as boas práticas 

necessárias para garantir a segurança alimentar, é essencial que os investigadores e os decisores políticos, 

estejam envolvidos num trabalho conjunto, que garanta que os cidadãos tenham as condições ao nível físico, 

social e económico para terem acesso a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva, que reúna as 

necessidades nutricionais e as preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. 

A produção agrícola eficiente é um dos enfoques na segurança alimentar, no entanto existe também um 

papel crucial desempenhado por parte das cadeias de abastecimento. Para além de produzir mais e melhor 

é necessário distribuir mais rapidamente e de forma mais eficiente, com menor recurso a combustíveis 

fósseis, de forma a gerar menos resíduos. 

A criação de um conjunto de normas a serem seguidas nos processos de produção do setor agroalimentar 

tem vindo a trazer mais confiança aos consumidores relativamente aos produtos que chegam ao mercado. 

No entanto, questões como a carne com hormonas, os materiais transgénicos ou as dioxinas, ainda são uma 

realidade, e confirmam que ainda há um longo caminho a percorrer.  

 

Redução da poluição do ar e das emissões de CO2 em toda a cadeia de valor 

Uma das maiores origens das alterações climáticas com que nos estamos a deparar advém do aumento das 

emissões de carbono. Tendo em conta que as grandes empresas são fortes emissoras de carbono, estas 

podem-se considerar uma força positiva no combate a estas alterações devido ao conhecimento, tecnologia, 

colaboração e liderança que lhes permite implementar soluções em grande escala, implementando um 

modelo de transição para um sistema de energia de baixo carbono.  
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A adoção de medidas ambientalmente compatíveis com a necessidade de redução das emissões de CO2 

para atmosfera é um dever de toda a sociedade, mas também deve ser visto como uma oportunidade. 

Acelerar o desenvolvimento e a implementação de tecnologia em energias renováveis é indispensável para 

se avançar para a sustentabilidade energética.  

Também na agricultura pode haver um contributo significativo para a neutralidade do carbono, através da 

redução das emissões de metano, óxido nitroso e dióxido de carbono, resultante das atividades de produção 

vegetal e animal. É importante sublinhar que, neste setor, grande parte da origem das emissões é proveniente 

das atividades associadas com o efetivo bovino leiteiro e não leiteiro. A produção da carne bovina tem este 

impacto devido, essencialmente, ao processo digestivo de fermentação entérica. 

A futura descarbonização da agricultura está dependente, fundamentalmente, do modo como vier a evoluir 

o comportamento da produção vegetal e animal na procura interna de bens agrícolas e alimentares, assim 

como das decisões políticas no âmbito do setor agrícola. Estas medidas terão influência direta e indireta nas 

opções produtivas e tecnológicas, tanto para a redução das emissões de GEE, como para o aumento da 

capacidade de sequestro de CO2. 

 

 

Proteção da qualidade da água através da redução do seu uso  

Nas últimas décadas, a escassez de água tem se vindo a agravar ao nível mundial e está a provocar efeitos 

gravemente prejudiciais para o ambiente e para a economia.  

A água é um recurso geograficamente vinculado e cujo o acesso é gerido por instituições públicas, no 

entanto existem vários desafios relacionados com a otimização do seu uso, de forma a garantir que todas as 

pessoas têm direito ao seu acesso.  

Para aumentar o abastecimento de água e aliviar a pressão sobre os recursos hídricos explorados na UE, a 

reutilização das águas residuais tratadas em condições seguras e com uma boa relação entre o custo e 

eficácia, para além das medidas de eficiência hídrica, constituem um meio valioso, mas ainda subutilizado. 

A comissão europeia irá tomar uma serie de medidas no sentido de promover a reutilização de águas 

residuais tratadas, e irá incluir legislação sobre os requisitos mínimos aplicáveis à água reutilizada, no 
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sentido de controlar os riscos para a saúde humana. Os programas de controlo devem assegurar a existência 

de medidas ao longo de toda a cadeia de abastecimento de água e devem analisar as informações 

provenientes de massas de água utilizadas para a captação de água potável. 

A reutilização de águas residuais devidamente tratadas é considerada menos prejudicial, em termos de 

impacto ambiental, do que outros métodos alternativos de abastecimento de água, tais como transvases ou 

dessalinização. No entanto, a reutilização ainda tem um alcance limitado na UE, uma vez que deve ser 

garantido que as águas residuais recuperadas sejam seguras para os cidadãos e ambiente. A reutilização da 

água na agricultura permite ainda a substituição de adubos sólidos, uma vez que contribui para a reciclagem 

dos nutrientes.  

Neste sentido, o Parlamento Europeu aprovou regras para facilitar a reutilização da água na União Europeia, 

no que diz respeito à irrigação agrícola e, assim, ajudar a gerir a escassez de água e as secas. A escassez da 

água já afeta cerca de 11% da população europeia e 17% do território da UE.  

No entanto, a reutilização da água na UE está ainda muito abaixo do seu potencial. De acordo com dados 

da Comissão Europeia, o potencial total de reutilização da água, até 2025, é de cerca de 6,6 mil milhões de 

m³ em comparação com os atuais 1,1 mil milhões de m³ por ano. 

 

 

Criação de infraestruturas que facilitem a reutilização e a reciclagem 

A gestão de resíduos tem um papel central na economia circular e por isso a UE determinou uma ordem de 

prioridades na chamada hierarquia dos resíduos, que vai desde a prevenção até à sua eliminação, passando 

pela preparação para reutilização, pela reciclagem e pela recuperação de energia.  

Os resíduos alimentares são um dos motivos de grande preocupação da Comunidade Europeia, tendo sido 

propostas medidas legislativas, no sentido de reduzir este desperdício alimentar para 50% per capita.  

Num mundo onde ainda centenas de milhões de pessoas passam fome, estima-se que cerca de um terço de 

todos os alimentos produzidos sejam desperdiçados ao longo da cadeia alimentar. Este facto é um claro 

indicador da ineficiência do sistema alimentar atual.  
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Dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, destacam-se metas para a redução do desperdício 

alimentar, aumento da segurança alimentar e para melhorar a nutrição e promoção da agricultura 

sustentável. A produção, distribuição e armazenagem de alimentos consomem recursos naturais e causam 

fortes impactos ambientais. O desperdício de alimentos que ainda são possíveis de consumir agrava esses 

impactos, causa prejuízos em toda a economia, e não tem em consideração a vertente social. 

Outra ação que pode ser reavaliada é a indicação da data em ‘consumir de preferência antes de’, pois pode 

ser erradamente interpretada como prazo de validade e serem desperdiçados alimentos ainda comestíveis e 

seguros.  

A forma como a indústria agroalimentar faz a gestão de resíduos pode ajudar a elevar consideravelmente 

as taxas de reciclagem e do aproveitamento de matérias primas, que se podem reinvestir na cadeia de valor, 

evitando que estes terminem em aterros ou incenerações, originando impactos ambientais nocivos e perdas 

económicas significativas. Para conseguir impactos significativos na indústria é necessário estabelecer 

condições favoráveis ao nível da UE.  

Neste sentido foram apresentadas novas propostas legislativas sobre resíduos, que se enumeram abaixo: 

- Desenvolver uma metodologia que permita aferir o desperdício de alimentos e definir indicadores 

aplicáveis;   

- Criação de plataformas que permitam definir medidas necessárias para o desenvolvimento sustentável 

sobre o desperdício de alimentos assim como da partilha das melhores praticas e resultados alcançados; 

- Facilitar a doação de alimentos bem como a utilização segura de restos alimentares e de subprodutos na 

produção de outros alimentos; 

- Redefinir o conceito de fim de vida da economia linear, assente na produção e eliminação de resíduos 

para o novo conceito de economia circular.  

 

Incentivo à realização de compras “verdes” nos setores público e privado 

Entende-se como compras “verdes” a compra de produtos sustentáveis, que apresentem um melhor 

desempenho ambiental ao longo do seu ciclo de vida, com qualidade e nível de satisfação igual, ou superior, 

quando comparados com os produtos padrão. Entre os fatores relevantes que influenciam na decisão de 
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compra de produtos “verdes”, no setor agroalimentar, estão incluídos a origem do produto, os ingredientes, 

a embalagem e a possibilidade de reciclagem. 

A introdução do conceito de compras “verdes” nos processos de compra de produtos, nas empresas públicas 

e privadas, é considerado como um processo de inovação, sendo que as empresas que o adotem posicionam-

se mais facilmente como sendo empresas atentas à sua responsabilidade social. Estas empresas passam a 

dar prioridade a produtos biológicos, de origem local, em detrimento de produtos importados. Optam por 

produtos que tenham menos impacto sobre os recursos naturais, dão atenção ao ciclo de vida do produto 

quanto à não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e dão prioridade 

a embalagens que permitam ser reutilizadas e/ou recicláveis.  

De facto, as empresas têm um papel fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento de alternativas 

que possibilitem disponibilizar produtos mais sustentáveis aos consumidores, mas para que as várias 

soluções tenham impacto elas deverão ter responsabilidades partilhadas entre o consumidor final e as 

entidades governamentais. 

 

Promoção da educação e consciencialização sobre práticas sustentáveis  

A transição do conceito de economia conventual para uma economia circular exige o desenvolvimento de 

novas competências especificas e, consequentemente, pelas inúmeras oportunidades que se estão a criar, é 

necessário o desenvolvimento de planos formativos de forma a obter mão de obra qualificada. Neste 

sentido, com esta transição, a influência social é cada vez mais importante, no sentido de promover a 

consciencialização necessária para a concretização da economia circular, que deve chegar a todos os 

intervenientes da cadeia alimentar, desde a produção até ao consumidor final. Para desenvolver as 

competências certas, a todos os níveis, é essencial o apoio aos sistemas de ensino, formação e 

consciencialização do consumidor.  

A Comissão Europeia continua a dar seguimento à “Iniciativa Emprego Verde” através da Agenda para 

Novas Competências na Europa, que prevê ações destinadas a incentivar o desenvolvimento de 

competências, bem como de outras medidas de apoio para estimular a criação de emprego na economia 

circular. No entanto, a sociedade deve estar consciencializada e deve conhecer os objetivos da economia 

circular, assim como os seus impactos favoráveis, de forma a possibilitar uma mudança de paradigmas e 

comportamentos, no dia a dia, e assim, contribuir para o fecho completo do ciclo. 
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É muito importante que esta consciencialização também parta das empresas do sector agroalimentar, através 

de uma estratégia de comunicação para o consumidor final, de forma a tornar o consumidor mais atento às 

práticas sustentáveis, nomeadamente aos rótulos dos produtos e à sua origem, promovendo a reutilização e 

a reciclagem. 

Com um consumidor cada vez mais elucidado no que diz respeito ao impacto dos seus hábitos alimentares 

na sustentabilidade do planeta, mais facilmente o comportamento da população convergirá para uma mesma 

necessidade da indústria em colmatar as novas tendências de consumo. Assim, todos os envolvidos na 

cadeia alimentar estarão alinhados com a estratégia de uma economia circular sustentável.   

 

 

5. TENDÊNCIAS DE CONSUMO 

 

Atualmente vivemos numa época de mudança, mudança acelerada, constante, e que é transversal às mais 

variadas áreas. Hoje vivemos no mundo mais digital de sempre, onde existe uma quantidade de informação 

disponível nunca antes vista, onde se troca o complexo pela simplicidade, onde a preocupação com o 

ambiente e com as alterações climáticas nunca foi tão evidente, onde a globalização é uma realidade que 

veio para ficar, e onde a produção de informação cresce de forma desmesurável. Estes factos, conjugados 

com tantos outros, definem a atualidade e alteram os padrões de comportamento do consumidor dos mais 

variados setores. Atendendo a este paradigma e recorrendo aos estudos “Euromonitor International – 10 

Principais Tendências Globais de Consumo 2019”, ao “Global Food & Drink Trends 2018”, “Tendências 

do Mercado Alimentar da União Europeia – Aspetos do consumo, produto, distribuição e comunicação” e 

às tendências agroalimentares divulgadas pelo Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo 

Branco, em 2019, enumeram-se abaixo as nove tendências, consideradas fulcrais, no âmbito deste estudo, 

e que irão ser analisadas, posteriormente, ao nível das empresas portuguesas, através da recolha de dados 

primários: 

a. Produtos e experiências autênticos: simplicidade e alta qualidade; 

b. Consumo consciente – Dieta com base em plantas e a preocupação com o bem-estar animal; 

c. Informação suplementar para consumidores mais inquisitivos São todos especialistas; 
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d. Snacks leves e nutritivos; 

e. Produtos direcionados para a saúde e bem-estar; 

f. Refeições prontas com alimentos frescos e saudáveis; 

g. Produtos ecológicos e embalagens recicláveis; 

i. Diversidade na distribuição. 

 

Produtos e experiências autênticos: simplicidade e alta qualidade 

Cada vez mais os consumidores preferem produtos autênticos que fujam à produção em massa, optando 

por produtos simples, de grande qualidade e onde o status está implícito. De facto, existe um significativo 

aumento de consumidores que procuram produtos produzidos localmente, como cervejas artesanais e 

comida do tipo caseira. No fundo, esta tendência diz respeito ao consumo de bens e serviços de cariz 

diferenciador que permitam expressar a individualidade de cada um deles. 

A globalização possibilitou a compra imediata de quase todos os produtos, de qualquer parte do mundo, e 

a preços relativamente baixos. Tudo isto tornou possível o crescimento exponencial do consumo, facto que 

a crise de 2008 veio atenuar, com ela o mundo ficou alerta e começou por se afastar do consumo em massa 

aproximando-se cada vez mais da simplicidade e dos produtos diferenciadores pela sua autenticidade. Neste 

contexto, as superfícies comerciais estão a adaptar-se ao que o mercado procura. A título de exemplo 

destaca-se o retalhista Belga “Delhaize”, uma das cadeias de grande distribuição daquele país. Em 2017, 

esta cadeia de supermercados, para fazer face a esta tendência, criou uma horta urbana de 360 m² onde 

fazem produção de produtos como alface, tomate e morangos. Estes produtos são colhidos de manhã e 

levados para a superfície comercial para que sejam comprados no mesmo dia. Assim, esta cadeia de 

referência conseguiu diferenciar-se oferecendo produtos simples e autênticos aos seus clientes. Importa 

referir que estes produtos frescos, aos olhos do consumidor, tornam-se mais autênticos se forem biológicos. 

Tocando nesta temática, que, na europa, tem bastante mais evidencia em países do Norte, importa referir 

que o consumidor da atualidade prefere cada vez mais produtos ecológicos, naturais saudáveis e amigos do 

ambiente. A procura de produtos que contêm ingredientes naturais aumentou 29%, sendo o aumento da 

procura de produtos sem corantes também uma realidade. A transparência dos produtos é desejada por 19% 

dos consumidores, prova que a simplicidade e autenticidade está na ordem do dia. 
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Consumo consciente – Dieta com base em plantas e a preocupação com o bem-estar animal 

Cada vez mais os consumidores fazem as suas compras com uma maior consciência, uma consciência que 

tem em consideração, para além de outros valores, o bem-estar animal e o meio ambiente, de modo a 

minimizar o impacto negativo que o consumo em massa tem ao nível mundial. 

É neste contexto que o consumo vegan se tornou num estilo de vida apoiado por uma fatia considerável dos 

consumidores, onde se incluem várias celebridades que ajudam a  alastrar este conceito, que potencia a 

diminuição do uso de produtos de origem animal e onde a preocupação com a saúde estão bem evidentes. 

Mas a escolha Vegan não é, no geral, uma opção extremista, sendo vista hoje em dia como uma escolha 

flexível onde um consumidor a inclui, muitas vezes, apenas uma ou duas vezes por semana. Esta é uma 

tendência mundial, onde existe um relevante aumento de “consumidores conscientes”, mas, na verdade, é 

nas economias desenvolvidas que tem maior evidência. 

O aumento evidente de consumidores vegetarianos e vegan influência fortemente a decisão de compra de 

alimentos e de bebidas, e por isso é importante que as embalagens evidenciem o bem-estar animal, a 

alimentação saudável e a preocupação ambiental, de forma a que estes tenham claras vantagens em relação 

a outros produtos que não mostrem este tipo de preocupação. 

De acordo com o estudo “Beauty Survey” da Euromonitor, existe um forte crescimento do número de 

consumidores que se preocupam com o bem-estar animal, influenciando fortemente os hábitos de compra. 

O consumo consciente está, claramente, ligado à escolha de produtos que respeitem a ética, e as empresas 

em todo o mundo estão atendas a este novo paradigma, procurando agir e adaptar-se o melhor possível, 

ajustando os seus produtos cada vez mais aos padrões do consumidor vegan. Tudo indica que os 

“consumidores conscientes” se vão alastrar cada vez mais e vão chegar a todos os setores. O consumidor 

estará cada vez mais informado e curioso acerca das várias características que compõe o produto desde a 

sua origem, e por isso considera-se fulcral que as empresas sigam esta tendência.  

 

Informação suplementar para consumidores mais inquisitivos  

Na atualidade temos acesso a uma quantidade de informação desmedida, vivemos numa sociedade onde o 

acesso à informação é possível em segundos, apenas com um simples clique ou com um deslizar de dedo, 

e a verdade é que esta possibilidade faz com que os consumidores dos nossos dias sejam os mais informados 
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de sempre. Esta realidade, conjugada com a tendência de subida de compras online, exponencia o número 

de compras ponderadas em detrimento de compras imediatas. Cada vez mais os consumidores querem 

melhores produtos a um melhor preço, e essa procura é possível porque temos um mercado global que 

permite comprar o melhor produto, em qualquer parte do mundo, através de uma breve pesquisa online. 

Facto que demostra claramente esta tendência é que uma das palavras mais pesquisadas no Google é a 

palavra “melhor”. O comércio online é cada vez mais relevante e esta é uma realidade cada vez mais 

evidente em mercados de grande dimensão. De acordo com a Euromonitor, em 2022, mercados como a 

China, o Japão, os EUA, o Reino Unido e a India, serão os que apresentam o maior volume de negócios do 

comércio online. 

Outro fator que influencia fortemente o método de compra é a facilidade de interação entre consumidores, 

conseguida pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e pela criação de redes sociais digitais, facto 

que deu um novo significado e atribuiu ainda mais importância ao “word of mouth”.  

 

 

Fonte: Eumonitor Internacional (adaptado pelo autor) 

Gráfico 1 – Volume de negócios de comércio online aumenta á medida que os consumidores digitais se 

tornam mais informados 

 

Neste contexto, os consumidores examinam cada vez mais aquilo que vão comprar e questionam as suas 

escolhas de uma forma nunca antes vista, sendo cada vez mais ponderadas, e avaliando muitas opções antes 

de decidirem o ato de compra. Outro facto importante é que no período pós compra, caso consideram que 
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a sua escolha não foi a mais acertada, existe a forte possibilidade de demonstrarem o seu descontentamento 

online, fazendo com que influenciem, de forma negativa, futuras intenções de compra de outros 

consumidores. 

Perante esta realidade pode dizer-se que as marcas nunca tiveram um ambiente tão exigente. Para singrar 

no mercado as empresas precisam de ser cada vez mais inovadoras, de ter os preços mais baixos e de 

apostarem fortemente no comercio online, com uma forte publicidade de conteúdo, para que possam 

originar verdadeiros embaixadores e influenciadores dos seus produtos. Vivemos num mundo onde todos 

se acham especialistas e onde existe uma necessidade constante de demostrar opiniões que, na verdade, 

podem destruir um produto assim como o podem elevar a ser uma referência, dependendo do tipo de 

experiência que proporcionem.  

É importante realçar o poder dos influenciadores que, com a partilha das suas experiências, conseguem 

persuadir o consumidor a mudar de opinião, no entanto, estamos perante uma nova tendência de micro 

influência que, apesar de ter uma abrangência mais reduzida, consegue ser mais influente uma vez que a 

mensagem é entendida como uma opinião genuína, que não está a ser paga, e por isso mais fiável. 

Atualmente, a esmagadora maioria dos consumidores têm acesso às redes sociais, o que possibilita 

facilmente tornar publica a sua opinião.   

 

 

Snacks leves e nutritivos 

A tendência relacionada com a alimentação saudável conjugada com o facto de vivermos numa época em 

que grande parte das populações, das economias desenvolvidas, terem o seu tempo livre diário cada vez 

mais diminuído, cria uma grande oportunidade para os alimentos de consumo rápido, que consigam 

proporcionar uma alimentação saudável e que preencham os requisitos relacionados com a preocupação 

com a saúde. Por este motivo, uma das tendências agroalimentares de 2019 são os snacks saudáveis e 

nutritivos, onde se incluem os “Snacks Bars”. 

De acordo com o estudo da Mintel “A year of innovation in snack bars, 2019”, o ano de 2019 apresenta-se 

como sendo um ano onde este tipo de alimentos, quando direcionados para um estilo de vida saudável, têm 

um grande potencial de crescimento, mesmo em países onde o consumo deste tipo de produtos ainda não é 

relevante, como é o caso da Turquia e India. 
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Mas também em mercados como o Europeu, Médio Oriente e Africa, existe uma grande oportunidade de 

crescimento para os Snacks que contenham ingredientes que potenciem a saúde física e mental e que 

transmitam o posicionamento de produtos saudáveis, pois hoje em dia os consumidores associam, cada vez 

mais, a dieta ao seu estilo de vida. Outro fator a ter em consideração neste tipo de produtos é a saúde 

intestinal, onde se associam os produtos funcionais. É ainda importante que as marcas apostem em Snacks 

variados e de cariz inovador, facto que demonstra essa importância é que 72% dos consumidores de Snacks 

na França, Espanha e Itália dizem que gostariam de ter acesso a uma maior variedade deste tipo de produtos 

e que estes proporcionem benefícios para a saúde. 

Os consumidores de Snacks privilegiam os produtos que trazem benéficos para a saúde mental, sendo que 

estes se tornam ainda mais populares quando os benefícios para a saúde se aliam aos benefícios físicos, 

como o retardamento do envelhecimento ou que proporcionem o desenvolvimento muscular. 

Destaca-se ainda a inclusão dos superalimentos e de ingredientes saudáveis, pois 60% dos consumidores 

de snaks, de vários países como a Alemanha, Itália e Espanha dizem estar dispostos a pagar mais por Snacks 

com ingredientes naturais do que por aqueles que tenham ingredientes processados, e por isso mesmo as 

marcas estão a produzir cada vez mais “Snack Bars” saudáveis. 

De acordo com o estudo “A year of innovation in salty snacks & fruit mixe, 2019”, da Mintel, estamos numa 

nova época para os snacks onde a inclusão de ingredientes ricos em proteína é cada vez mais valorizada, e 

por isso as marcas tentam encontrar novas formas de incluir este ingrediente nos seus produtos. No que diz 

respeito aos consumidores europeus, o alto teor de proteína tem ainda mais importância, sendo que, 

considerando os novos produtos desenvolvidos, aqueles onde a quantidade de proteína mais se destaca são 

os snacks à base de carne, de batatas, feijão e de vegetais. 

Este é também um produto onde a inovação é um forte determinante para o sucesso, e por isso várias marcas 

apostas nisso mesmo. Por exemplo, marcas como a “Eat Grub” do Reino Unido, comercializa snacks de 

insetos e tornou-se no primeiro retalhista que iniciou a venda de insetos, naquele país. 

 

Produtos direcionados para a saúde e bem-estar 

A preocupação com a saúde e o objetivo de querer permanecer jovem o máximo de tempo possível, aliado 

ao facto de os pais querem proporcionar produtos saudáveis aos seus filhos, é uma grande tendência mundial 

dos últimos anos e que, de acordo com variadíssimos estudos, é uma tendência que se acentuará nos 
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próximos tempos. De acordo com o estudo “2019 Global Food & Drink Trends Overview”, da Mintel, 52% 

dos pais chineses, de filhos com idade compreendida entre os 4 e os 12 anos, apenas lhe compram comida 

e bebida se estes produtos proporcionarem um bom desenvolvimento intelectual, e 23% apenas se forem 

bons para a visão.  

Fazendo uma breve abordagem relacionada com as preocupações de consumidores de alguns países 

europeus pode referir-se que no Reino Unido, de acordo com dados de 2017, existe uma preocupação com 

os seguintes benefícios: 58% benefícios para o coração, 44% saúde mental, 22% saúde dos ossos e 20% 

saúde muscular. Considerando os consumidores alemães, 39% apenas usa produtos que ajudem a manter a 

saúde do seu coração e 42% dos consumidores polacos apenas consomem produtos que ajudem a manter a 

saúde cerebral. 

De acordo com esta tendência, e considerando o estudo “The evolution of “clean” in food and drink” da 

Mintel, as empresas produtoras de bens alimentares e bebidas devem focar-se na produção de produtos que 

contenham ingredientes saudáveis e nutritivos e que contenham embalagens que transmitam este mesmo 

posicionamento, apenas assim conseguirão ganhar a confiança dos consumidores. 

O estudo “Have you met the new consumer?” da Deloitte, vem reforçar esta tendência e considera que os 

consumidores procuram, cada vez mais, alternativas alimentares que sejam benéficas para a saúde e bem-

estar, evitando produtos que tenham pouco valor nutricional. De acordo com este estudo os consumidores 

estão mais atentos à sua saúde e qualidade de vida e por isso procuram cada vez mais produtos de valor 

acrescentado. 

Neste sentido é importante que as marcas estejam atentas a esta tendência e que produzam alimentos que 

proporcionem uma alimentação saudável aos consumidores e que adotem um packaging que transmita esse 

mesmo posicionamento. 

 

Refeições prontas com alimentos frescos e saudáveis 

Para parte considerável dos consumidores as refeições prontas a comer são vistas como uma oportunidade 

de num curto espaço de tempo, ser possível de explorar novos sabores numa refeição saudável, que vai ao 

encontro do seu estilo de vida. Neste contexto nunca o conceito do “rápido e saudável” assumiu tanta 

importância. 
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Como podemos verificar no gráfico abaixo o mercado de refeições prontas a consumir, tem um real 

potencial de crescimento em diversos mercados, com evidencia para o mercado sul coreano, da Turquia, 

Vietname e China, mas também em países europeus como o Reino Unido ou a Espanha. 

 

Fonte: Mintel 

Gráfico 2 – Mercado mundial das refeições prontas (2019) 

 

No que diz respeito aos consumidores americanos, de acordo com a Mintel, 53% já consumiram refeições 

prontas congeladas, 67% comem, ao jantar, usualmente, refeições preparadas num dia de semana, sendo 

que cerca de 35% prefere refeições prontas que não contenham conservantes e aditivos. 

Importa referir que, no mercado europeu, entre os anos de 2015 e 2018, as refeições prontas vegetarianas e 

vegan representaram um elevado crescimento, apresentando uma quota de mercado de 17% e 12%, 

respetivamente. Assim, os produtores deste tipo de produtos devem ter esta tendência em consideração, no 

sentido de adaptarem as suas refeições tradicionais a este tipo de consumidores. 

Num mundo onde a preocupação com a saúde é uma realidade, é ainda importante que as refeições prontas 

contenham ingredientes naturais, de forma que se transforme a ideia de muitos consumidores que 

consideram que estes tipos de produtos são prejudiciais para a saúde. Embora esta ideia tenha estado 

presente na mente dos consumidores, durante vários anos, na verdade, a perceção de que estas refeições 

não são saudáveis começa a ser vista por cada vez mais consumidores. Na índia, por exemplo, de acordo 
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com o estudo da Mintel, “A Year of innovation in prepared meals/meal Kits, 2019”, 31% dos consumidores 

urbanos afirmam que as refeições prontas à base de peixe, são saudáveis. 

Importa ainda referir que as refeições prontas, aos olhos do consumidor, serão ainda mais valorizadas se 

forem conjugadas com a utilização de alimentos ricos em proteína. Na verdade, muitos consumidores 

assumem que as refeições prontas feitas à base de alimentos naturais proteicos são mais saudáveis, quando 

as comparam com outros que tenham baixo teor desta substância. 

 

Produtos ecológicos e Embalagens recicláveis 

A preocupação com as alterações climáticas e a procura por um mundo mais ecológico, onde a pegada 

ecológica seja cada vez menor, são fatores que estão na ordem do dia e que se encontram integrados ao 

nível da estratégia da União Europeia e ao nível nacional. Na verdade, são questões para as quais a 

sociedade está cada vez mais alerta, acentuando, ano após ano, a pressão para a diminuição do consumo de 

plástico. A consciencialização do impacto que uma sociedade de plástico tem para o planeta está a mudar 

os hábitos dos consumidores de forma a que estes escolham cada vez mais produtos amigos do ambiente, 

onde a reutilização é a palavra chave. 

De acordo com a Euromonitor Internacional, atualmente, ao nível mundial, o plástico representa 63% das 

embalagens do setor agroalimentar, produtos de beleza, ração animal e de produtos de limpeza. Na verdade, 

de acordo com a mesma fonte, a produção de plástico mundial passou de 1,5 milhões de toneladas em 1950 

para 322 milhões em 2015. Este foi um material que, ao longo dos anos, e ainda sem se prever o impacto 

ambiental da sua utilização em massa, se tornou banal no dia a dia do ser humano, pelas inúmeras vantagens 

que apresenta, incluindo a redução do desperdício alimentar. Mas hoje os consumidores estão, cada vez 

mais, focados na redução do plástico bem como na sua reciclagem. Na verdade, grande parte deste material 

tem sido enviado para a china de forma a que seja tratado e reutilizado, mas devido a questões políticas esse 

processo deverá ser direcionado para países ocidentais e por essa razão irá ser necessário renovar as políticas 

de reciclagem. 

Tendo em conta o estudo “Resíduos de Plástico e reciclagem na UE: factos e números”, na europa, a 

reciclagem de plástico é menos de um terço quando comparada à escala mundial. A preocupação ambiental 

é um atual desafio das nações e, neste sentido, a União Europeia já implementou várias medidas para que 

seja possível reduzir os resíduos de plástico, pois a baixa percentagem de plástico reciclado traz enormes 
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perdas tanto para o ambiente como para a economia. De acordo com o mesmo estudo a produção e 

incineração de plástico emitem, ao nível mundial, cerca de 400 milhões de toneladas de dióxido de carbono, 

número que poderia ser em grande parte reduzido com o aumento de reciclagem. Esta é uma preocupação 

para a Europa, prova disso é que, em setembro de 2018 foi apoiada pelos eurodeputados uma estratégia 

Europeia para o plástico, onde é exigido que até 2030 todos os resíduos de embalagens de plástico sejam 

recicláveis. Mas atualmente já há países onde a implementação de medidas para o aumento de reciclagem 

é já uma realidade. Na Alemanha, por exemplo, existe um verdadeiro sistema ecológico, com altos níveis 

de reciclagem, mas facto é que nem todos os países têm os recursos necessários ou a determinação para 

implementar um sistema tão eficaz. De qualquer forma a tendência é que a utilização de plástico baixe e 

que, cada vez mais, os materiais recicláveis sejam utilizados nas embalagens, como podemos comprovar 

no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

  Fonte: Euromonitor internacional 

Gráfico 3 – Principais formatos de embalagens do mundo (2017) e CAGR 2017-2022 
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Com a mudança deste paradigma a verdade é que grande parte dos consumidores estão dispostos a pagar 

mais por produtos ecológicos e recicláveis, sendo que os produtos que tenham embalagens recicláveis têm 

cada vez mais a preferência de compra, facto que podemos verificar no gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: Pesquisa Lifestyle Survey da Euromonitor Internacional (2015 – 2017) 

Gráfico 4 – Percentagem dos consumidores dispostos a pagar mais por embalagens recicláveis 

Com esta forte tendência, que veio para ficar, as marcas e as empresas já estão a reagir e a verdade é que já 

existem vários retalhistas que alinham o seu posicionamento para o “plástico zero” e começam a estar cada 

vez mais atentos à reciclagem. De acordo com Rosemarie Downey, investigadora da Euromonitor 

internacional, a solução deverá passar por as empresas adotarem uma economia circular em torno do 

plástico, onde se acaba com os excedentes e onde se possa garantir a sua reutilização. 

 

Diversidade na distribuição 

Com o consumidor cada vez mais exigente não são apenas os produtos produzidos e as respetivas 

embalagens que devem sofrer transformações. Na verdade, para fazer face às expectativas dos 

consumidores, toda a cadeia de valor poderá ter de ser adaptada e, neste contexto, a distribuição não é 

exceção. 
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Considera-se que esta deverá ter em conta as várias tendências agroalimentares referidas neste estudo, 

relacionadas com as refeições prontas, com a necessidade de adquirir produtos e experiências autênticos, 

os produtos direcionados para a saúde e bem-estar e a procura de produtos ecológicos. Cada empresa deverá 

considerar que o ponto de venda onde se encontram os seus produtos irá influenciar a perceção que o 

consumidor tem sobre eles, e por isso mesmo é importante que os locais onde estes são distribuídos vão ao 

encontro do posicionamento definido para cada uma das marcas. 

Cada vez mais as empresas internacionais destinadas ao grande consumo se estão a adaptar ao facto de os 

consumidores procurarem, cada vez mais, o pequeno retalho e por isso mesmo abrem cada vez mais 

pequenas lojas de conveniência. Mas, de acordo com o estudo da Mintel “2019 Global Food & Drink 

Trends Overview”, as mudanças na distribuição estão a ser radicais e prevê-se que se fortaleçam nos 

próximos anos. A conjugação do desenvolvimento tecnológico e da aplicação de ferramentas 4.0 está a 

fazer crescer consideravelmente o comércio online e está a possibilitar o aparecimento de pontos de venda 

completamente autónomos. Este conceito chama-se “Autonomous digital 4.0 food shopping system”, e 

consiste no funcionamento de lojas de conveniência autónomas, baseadas em tecnologia 4.0. Um claro 

exemplo destas superfícies são as lojas da “amazon go”, onde o consumidor, depois de, descarregar uma 

aplicação, pode entrar, pegar nos produtos pretendidos e sair, sem filas e sem pagamento no local. Em abril 

de 2019 a amazon tinha apenas dez lojas deste tipo nos EUA, mas, de acordo com este estudo, a empresa 

prevê abrir 3000 até 2021, e tem intenção de abrir lojas similares na europa. 

As marcas devem ainda ter em conta que o consumidor quer tomar decisões descomplicadas e que, 

sobretudo, não o façam perder tempo. Neste contexto o número de clientes que procuram refeições prontas 

em restaurantes, para consumirem na hora está a aumentar. 

  

 

6. EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS AO NÍVEL INTERNACIONAL 

 

KFC 
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A preocupação em posicionar os produtos num patamar de “produtos saudáveis” é cada vez mais uma 

tendência para as empresas agroalimentares e, na verdade, as grandes cadeias estão atentas a esta 

transformação no mercado. 

A empresa Kentucky Fried Chicken é uma cadeia de restaurantes de comida rápida que se dedica a 

comercializar frango frito, e criou, em vários mercados, um hamburger vegetariano. A ideia foi criar um 

hamburger saboroso, com um sabor idêntico aos hamburgers convencionais da cadeia, seguindo a tendência 

do consumo vegetal. 

Este é um claro exemplo de uma grande cadeia de restaurantes que adaptou radicalmente os seus produtos 

no sentido de ir ao encontro da tendência ligada à dieta vegetariana originada, em grande parte pela 

preocupação com o bem-estar animal. 

 

 

 

 

 

 

Reino Unido: Iceland 

A tendência ligada ao consumo e utilização de produtos ecológicos e Embalagens recicláveis é, tanto quanto 

parece, algo que veio para ficar e que assume, cada vez mais, importância para os consumidores, mudando 

completamente os seus hábitos de compra. Pelo impacto que esta mudança de comportamento representa, 

as empresas de todo mundo, estão cada vez, a adaptar os seus produtos a esta realidade. A Iceland, é um 

claro exemplo disso mesmo, esta é uma cadeia de supermercados, no Reino Unido, focada em produtos 

congelados que anunciou, em 2019, substituir as embalagens de plástico da sua marca própria, por bandejas 

de papel com uma película sem plástico, até 2023. A cadeia tem ainda como objetivo aplicar embalagens 

recicláveis em todos os seus produtos. Com esta iniciativa este retalhista prevê remover 16 mil toneladas 

de plástico até 2023. Com esta ação a empresa pretende, sobretudo, alterar o seu posicionamento junto dos 

consumidores, fazendo com que estes a vejam, cada vez mais, como uma empresa amiga do ambiente. 
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EUA: Coca-Cola 

A Coca-Cola fabricou a primeira garrafa de plástico reciclado a partir de lixo marinho. Uma iniciativa que 

mostra uma verdadeira preocupação com a problemática do lixo marinho. Foi um projeto desenvolvido pela 

Indorama Ventures, pela Ioniqa, pelo projeto Mares Circulares e pela Coca-Cola e o resultado foi a 

produção de cerca de 300 garrafas onde se utilizou 25% de plástico reciclado proveniente de mares de 

território português e espanhol. A marca, através de um comunicado, afirmou que “estas garrafas 

demonstram a capacidade de aplicarem inovadoras e revolucionárias técnicas de reciclagem que 

permitirem transformar um plástico PET muito degradado em matéria prima de alta qualidade. São, assim, 

as primeiras garrafas no mundo fabricadas com material proveniente de plástico marinho e aptas para 

serem utilizadas em alimentação e bebidas “. 

Mas esta é apenas uma das iniciáticas ecológicas que a coca-cola tem previstas na sua “estratégia verde”. 

Na Europa Ocidental, por exemplo, prevê eliminar, ainda em 2019, todo o plástico que reveste os packs das 

latas e mini latas, que devem ser substituídos por cartão, fazendo desaparecer com 1380 toneladas de 

plástico. A empresa quer ainda que todas as suas garrafas de plástico sejam 100% recicláveis. 

 

 

 

Projeto AgriChemWhey 

O AgriChemWhey é um projeto de pesquisa altamente inovador, que visa desenvolver a primeira 

biorrefinaria integrada do mundo, para converter subprodutos de processamento de alimentos da indústria 

de laticínios - proteína de soro de leite e proteína de soro de leite delactosada - em produtos como 

fertilizantes e minerais, de base biológica suplementos, para nutrição humana e fertilizantes de base 

biológica. O projeto tem também como objetivos a criação de empregos nas áreas rurais e tornar a produção 

de leite mais sustentável. 

Caso seja bem-sucedido, este projeto servirá como exemplo para o desenvolvimento da bioeconomia na 

Europa. O projeto irá receber 22 milhões de euros de financiamento das indústrias de base biológica, no 
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âmbito da investigação e inovação horizonte 2020, do programa da União Europeia, sendo o primeiro 

projeto da indústria de laticínios a receber financiamento no âmbito deste programa. 

 

 

 

7. EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS AO NÍVEL NACIONAL 

 

Grupo Nabeiro – Portugal 

O grupo Nabeiro também tem bem presente a tendência ligada à preocupação com o meio ambiente, e por 

isso tem uma estratégia de sustentabilidade que conta com vários compromissos ao nível social e ambiental, 

mostrando que contribui para a construção de um mundo cada vez mais sustentável. 

Neste sentido o Grupo apresentou uma nova cápsula de café Delta Q que é, na sua plenitude, orgânica e 

biodegradável, com uma embalagem feita de cartão reciclável vindo de florestas geridas de forma 

sustentáveis. Este novo produto “verde” foi fruto de uma intensa investigação e é feita à base de mandioca, 

milho e cana de açúcar, terá uma validade de 90 dias e tem três certificados de sustentabilidade. Na 

apresentação deste produto o administrador do grupo afirma que “O caminho de sustentabilidade é 

prioritário para o Grupo e para todas as suas marcas. Com estas iniciativas damos continuidade ao 

trabalho que desenvolvemos na área social e em prol da comunidade. Pretendemos continuar com um 

papel ativo na construção de valor para a sociedade, contribuindo para a adoção de comportamentos mais 

responsáveis, acrescentando simultaneamente valor aos vários momentos de consumo e de partilha 

proporcionados pelo café.” 

 

Oatvita - 5ensesinfood 

A 5ensesinfood desenvolveu um processo biotecnológico inovador que apresenta diversos benefícios para 

a saúde, ao nível da redução do colesterol, balanceamento da flora intestinal e redução de açúcares. Este 

processo permite produzir um ingrediente funcional à base de aveia fermentada, rico em fibras insolúveis 

e solúveis e probióticos microencapsulados, contribuindo para uma alimentação mais saudável. É um 
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ingrediente de fácil incorporação e altamente diferenciado, face a outros produtos do mercado, pela 

sensação que causa no consumidor devido à sua cremosidade. 

Oatvita é um creme viscoso e concentrado, que pode ser usado em bebidas, gelados, sobremesas e bem 

como noutros produtos alimentares. Como é obtido através da fermentação da aveia, concentra todas as 

vantagens do ingrediente base, podendo ser usado em diversos pratos. 

Já foram lançados no mercado dois produtos, (setor das bebidas) com a incorporação do ingrediente Oatvita, 

em edições limitadas e com uma reação muito positiva por parte dos consumidores. 

 

Sonae – Panama 

Considerando o conceito da economia circular, e tendo por base a transformação de produtos alimentares 

em fim de vida, através da reutilização, recuperação ou reciclagem, a Sonae lançou o Panama. Este produto 

é resultante do reaproveitamento de excedentes alimentares das lojas Continente, que são transformados e 

reutilizados. O Panama é confecionado através de bananas maduras que deixam de ter valor comercial, mas 

ainda estão em condições de poder ser reaproveitadas. Sendo semelhante a um pão ou bolo, este produto 

que garante a qualidade dos nutrientes, apresenta uma textura húmida e um sabor doce típico a banana, 

sendo uma fonte de manganês e uma opção prática para pequenos-almoços e snacks.  

O lançamento do Panana, faz parte das iniciativas da Missão Continente e está enquadrado no projeto 

"Transformar.te", que tem por objetivo reduzir o desperdício remanescente através do reembalamento de 

produtos e prevê iniciativas como o escoamento, a reutilização de produtos e doações internas.   

A direção da Sonae está ciente do poder das empresas na alteração dos paradigmas, assim em como a 

capacidade de inovação da marca pode ajudar no combate ao desperdício alimentar e a sensibilizar os seus 

clientes para um consumo mais consciente. 
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8. CARACTERIZAÇÃO DA BIOECONOMIA LIGADA AO SETOR 

AGROALIMENTAR, AO NÍVEL NACIONAL, ATRAVÉS DE DADOS 

PRIMÁRIOS 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM QUESTIONÁRIO  

De forma a auscultar as reais necessidades e constrangimentos sentidos pelas empresas, ao nível nacional, 

identificando a perceção ligada à bioeconomia, realizou-se um questionário que se encontra disponível para 

consulta no Anexo I. 

 

DEFINIÇÃO DA AMOSTRA  

 

I. Identificação das empresas inquiridas 

A população (universo) considerada para a realização dos inquéritos corresponde às empresas sediadas em 

território português, com atividade na secção C, divisões 10 e 11 da CAE – Rev. 3, independentemente do 

número de pessoas ao serviço.  

Considerando os Setores de Atividade Económica inseridos na secção C, divisões 10 e 11, (CAE – Rev 3), 

em território nacional, segundo a base de dados “rácios”, existem, no ano de 2019, 11 793 empresas em 

atividade.  

 

 

SECÇÃO DESIGNAÇÃO RELAÇÃO SECÇÃO/DIVISÃO 

C Indústrias transformadoras 10+11 

 

DIVISÃO DESIGNAÇÃO SECÇÃO 
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10 Indústrias alimentares C 

11 Indústria das bebidas C 

 

 

II. Método de seleção da Amostra  

A amostra foi selecionada através de um método aleatório (ou probabilístico) simples, sendo que todos os 

elementos da população identificada acima tiveram igual probabilidade de seleção. 

Este método de seleção tem a vantagem de demonstrar a representatividade da amostra, assim como medir 

em termos probabilísticos o grau de incerteza com que serão extrapolados os resultados para a população 

alvo, isto é, o grau de confiança associado aos resultados obtidos poderá ser medido e controlado. Com este 

método de seleção da amostra, é ainda possível evitar o enviesamento provocado por uma escolha dirigida 

aos elementos inquiridos.  

 

 

III. Tamanho da amostra  

A determinação do tamanho da amostra foi calculada através da fórmula:  

 

 

Onde,  

N = tamanho da população 
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e = margem de erro (%) 

z = valor da distribuição normal para um dado nível de confiança 

p = proporção da população com determinado atributo 1 

 

Para um nível de confiança de 95%, Z= 1,96 

Para a população definida no ponto I, que tem uma dimensão de 11 793 empresas, e assumindo uma 

distribuição heterogénea da população, considerou-se um nível de confiança de 95% (Z= 1,96), com uma 

margem de erro de 13%, que correspondeu a 53 empresas. 

METODOLOGIA DA APLICAÇÃO DE INQUÉRITOS 

A recolha de dados foi efetuada a partir de uma plataforma eletrónica online, especialmente desenvolvida 

para o efeito, com posterior acompanhamento por telefone e email. A recolha de dados decorreu entre o 

período de 20 de agosto e 15 de setembro de 2019, tendo sido realizado um reforço nos últimos dias dos 

contatos realizados, por telefone, a fim de maximizar o número de respostas. 

 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

                                                           
1 Π = proporção da população com determinado atributo. 

Quando a proporção real da população (Π) é desconhecida, utiliza-se uma estimativa (ρ).  

A variabilidade máxima na população ocorre quando o produto de Π (1 - Π) é o maior possível, o que 

acontece quando Π = 0,5  
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I - Caracterização das empresas inquiridas  

 

Localização  

Como podemos verificar no gráfico 5, quase 50% das empresas inquiridas estão sediadas na região 

Centro, 13% localizam-se na Área Metropolitana de Lisboa, 15% na zona norte, assim como no 

Alentejo, estando as restantes, de forma pouco representativa, sediadas na Região Autónoma dos Açores 

e no Algarve. 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 5 - Localização das empresas inquiridas 

 

 

 

 

Indústrias alimentares e de bebidas 
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Quanto à representatividade das empresas inquiridas ao nível das divisões da Classificação de Atividade 

Económica, que foram consideradas para este inquérito, verifica-se uma forte relevância das empresas 

ligadas às indústrias alimentares (divisão 10), representando 86% do total. 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 6 - Peso das empresas inquiridas da indústria alimentar vs indústria das bebidas 

 

 

Classificação de Atividade Económica (CAE) das empresas inquiridas 

Considerando o total de empresas inquiridas, as que ganham maior relevância são as empresas com CAE 

101 – Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne e as que têm CAE 

103 – Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas, que representam, cada uma delas, 19%. 

Importa ainda destacar a indústria dos lacticínios, que representa 12% do total das empresas inquiridas.  
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Fonte: O autor 

Gráfico 7 - Representatividade das empresas inquiridas por CAE 

 

 

Volume de negócios  

Tendo em conta o gráfico 8, 66% das empresas inquiridas têm um volume de negócios de até dois milhões 

de euros, representando assim a grande parte do total de empresas. Apenas 23% das empresas têm um 

volume de negócios compreendido entre dois milhões e dez milhões de euros, sendo que somente 11,4% 

das empresas têm um volume de negócios superior a dez milhões de euros. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 6 - Volume de negócios das empresas inquiridas 

 

 

Número de colaboradores 

Quanto ao número de trabalhadores, mais de metade das empresas têm apenas, até dez colaboradores e 28% 

de 11 a 50. Apenas 21% das empresas têm entre 51 e 250 colaboradores. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 7 - Número de colaboradores das empresas inquiridas 

 

Dimensão das empresas 

Considerando que o inquérito aplicado não teve em consideração a dimensão das empresas, após o 

cruzamento de resultados relacionado com o volume de negócios e com o número de trabalhadores, e 

utilizando a definição de Pequenas e Médias Empresas2 e de grandes empresas, foi possível classificá-las 

                                                           
2 1 – A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam 

menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço 

total anual não excede 43 milhões de euros. 

2 – Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 

pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros. 

3 – Na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 

pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros. 

4 – Considera-se “grande empresa” empresas com 250 ou mais colaboradores. 
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quanto à sua dimensão. Assim, podemos dizer que mais de 50% das empresas inquiridas são 

microempresas, 28% são pequenas empresas, 17% têm média dimensão e apenas 4% são grandes empresas. 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 8 - Dimensão das empresas inquiridas 

 

 

Formação académica dos colaboradores 

A esmagadora maioria das empresas (72%) afirmam que até 25% dos seus colaboradores têm grau 

académico equivalente a licenciado ou superior e apenas 13,2% afirmam que têm mais de 75% dos 

colaboradores com grau de licenciado ou superior.  
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Fonte: O autor 

Gráfico 9 - Percentagem de colaboradores com grau académico equivalente a licenciado ou superior 
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II - Caracterização do mercado  
 

Empresas que consideram que o conceito de Bioeconomia está integrado na sua atividade 

Considerando o gráfico 11, é possível afirmar que 70% das empresas inquiridas consideram que o conceito 

de Bioeconomia está integrado na sua atividade. 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 10 - % das empresas inquiridas que consideram que o conceito de Bioeconomia está integrado na sua 
atividade 

 

Áreas da Bioeconomia presentes no negócio das empresas 

Esta questão teve como objetivo definir a representatividade das várias áreas ligadas à bioeconomia nas 

empresas, e considera apenas as que têm presente o conceito de Bioeconomia. Neste sentido, e considerando 

as várias áreas constantes no gráfico abaixo, pode dizer-se que as que têm maior relevância são: o 

desenvolvimento de novos produtos alimentares sustentáveis e saudáveis, a implementação de processos 

de produção inovadores que permitem garantir a segurança alimentar, a proteção da qualidade da água 

através da redução do seu uso e a promoção da educação e consciencialização sobre práticas sustentáveis. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 11 - Áreas da Bioeconomia presentes no negócio das empresas 

 

 

Representatividade dos processos de Bioeconomia no total do volume de negócios  

Tendo em conta as empresas que consideram que têm presente o conceito da bioeconomia, 27 % consideram 

que não sabem quanto estes processos representam no volume total de negócios, 32% consideram que os 

processos ligados à bioeconomia representam menos de 20% do seu volume total de negócios e apenas 

13,5% afirma que a bioconomia representa mais de 80% do volume de negócios. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 12 - Representatividade dos processos de Bioeconomia no total do volume de negócios 

 

 

III – Aferição dos paradigmas, tendências e necessidades do mercado 
 

Nível de importância da presença da bioeconomia no setor Agroalimentar 

Considerando um nível de importância em que 1 corresponde a “nada importante” e 10 a “extremamente 

importante”, todas as empresas inquiridas dão importância à presença do conceito de bioeconomia no setor 

agroalimentar, sendo que a grande maioria (40%), considera que, no setor agroalimentar, a presença da 

bioeconomia é extremamente importante. Importa ainda referir que o nível médio de importância da 

presença da Bioeconomia no setor agroalimentar, atribuído pelas empresas inquiridas, foi de 8,7, numa 

escala de 1 a 10. 



54 

 

 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 13 - Nível de importância da presença da Bioeconomia no setor Agroalimentar 

 

Nível médio de importância das várias áreas ligadas à Bioeconomia, no setor Agroalimentar 

Considerando as áreas constantes no gráfico abaixo, ligadas à bioeconomia no setor agroalimentar, em 

média, e considerando uma escala de 1 a 5, (sendo 1- Nada importante e 5 - Extremamente importante), as 

empresas inquiridas atribuem uma maior importância à proteção da qualidade da água através da redução 

do seu uso, à redução da poluição do ar e das emissões de CO2 em todo o processo de produção, à criação 

de infraestruturas que facilitem a reutilização e reciclagem e à utilização de soluções biológicas que 

reutilizem e reciclem materiais. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 14 - Nível de importância das várias áreas ligadas à Bioeconomia, no setor Agroalimentar 

 

Nível de intenção das empresas em desenvolver a área da Bioeconomia no negócio 

Apenas 9% das empresas inquiridas consideram como objetivo principal desenvolver a área da bioeconomia 

no seu negócio, mas importa referir que a grande maioria (30%), numa escala de 1 a 10, em que 1 

corresponde a “Não faz parte dos objetivos da empresa” e 10 a é o “Objetivo principal da empresa”, atribui 

um nível 8 no que diz respeito à intenção de desenvolver a área da bioeconomia no seu negócio. Em média, 

o total das empresas inquiridas avalia com 7 o nível de intenção de desenvolver a bioeconomia no seu 

negócio, o que indica que é um objetivo importante para a estratégia das empresas inquiridas. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 15 - Nível de intenção das empresas em desenvolver a área da Bioeconomia no negócio 

 

Áreas da bioeconomia que as empresas pretendem incluir no plano de negócios, nos próximos 5 anos  

Tendo em consideração as várias áreas ligadas à bioeconomia constantes no gráfico abaixo, e que as 

empresas consideram incluir no seu plano de negócios, nos próximos cinco anos, em média, e considerando 

uma escala de 1 a 5, (sendo 1- Nada importante e 5 - Extremamente importante), as que ganham maior 

relevância são: a proteção da qualidade da água através da redução do seu uso, a redução da poluição de 

CO2 em todo o processo de produção, a utilização de soluções biológicas que reutilizem e reciclem 

materiais e a criação de infraestruturas que facilitem a reutilização e a reciclagem. 
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Fonte: O autor 

Gráfico 16 - Áreas da Bioeconomia que as empresas pretendem incluir no plano de negócios, nos próximos 5 
anos 

 

Adaptação das empresas às tendências de consumo 

No que diz respeito às várias tendências de consumo consideradas no presente estudo, 40% das empresas 

inquiridas afirmam que a diversidade na distribuição está incluída no negócio da empresa, sendo que cerca 

de 40% planeia diversificar a sua distribuição. Tendo em conta a utilização de embalagens recicláveis, mais 

de 40% diz utilizá-las e cerca de 45% planeia começar a utilizar. Os produtos ecológicos estão incluídos no 

negócio de 30% das empresas inquiridas e outros 30% planeiam incluir este tipo de produtos no negócio 

da sua empresa. Mais de 40% das empresas afirma que os produtos direcionados para a saúde e bem-estar 

estão presentes no seu negócio e cerca de 20% planeia inclui-los. As empresas mostram ainda uma grande 

preocupação com a informação suplementar dos seus produtos, sendo que cerca de 30% diz comunicar essa 

informação e mais de 30% planeia começar a fazê-lo. Por fim e considerando a tendência ligada aos 

produtos e experiências autênticas: simplicidade e alta qualidade, mais de 50% das empresas dizem tê-la 

incluída no negócio da empresa e mais de 20% planeia inclui-la. 



58 

 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 17 – Adaptação das empresas inquiridas às tendências de consumo 

 

 

Áreas necessárias para a integração/adaptação do conceito de Bioeconomia (nível médio de 

necessidade) 

Relativamente ao nível de necessidade das áreas ligadas ao aumento de competências da equipa no domínio 

da bioeconomia, ao investimento necessário à adaptação do negócio, ao investimento em inovação e à 

necessidade de informação acerca do conceito de bioeconomia, considerando uma escala de 1 a 5 em que 

1 corresponde a “não tem necessidade” e 5 a “necessidade essencial” as respostas das empresas mostram 

que, em média, o nível de necessidade é considerável, de forma similar, nas várias áreas. Ainda assim, 

destacam-se ligeiramente: o investimento em investigação e a informação acerca da bioeconomia, com um 

nível consideravelmente alto de necessidade de 3,8 e 3,7 respetivamente.  
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Fonte: O autor 

Gráfico 18 - Áreas necessárias para a integração/adaptação do conceito de Bioeconomia (nível médio de 
necessidade) 
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Correlação entre a amostra que considera ter presente a Bioeconomia na atividade da sua empresa 

e o nível da importância da presença da Bioeconomia no setor Agroalimentar 

Com o objetivo de averiguar se o nível de importância da presença da Bioeconomia no setor, é variável 

conforme as empresas inquiridas, que consideram ter presente a bioeconomia na atividade da sua empresa, 

foi realizada a correlação entre ambas.  

Apesar de ser visível no gráfico 21, uma ligeira tendência positiva entre as empresas que consideram ter 

presente a bioeconomia na atividade da sua empresa, com uma avaliação superior quanto ao nível de 

importância da presença da bioeconomia no setor, a correlação encontrada não é significativa.  

Como se pode verificar na fórmula de regressão, R2 = 0,0073, o aumento do nível da importância da 

presença da bioeconomia no setor apenas cresce com a variável das empresas já considerarem a 

bioeconomia presente na sua atividade, cerca de 7% das vezes.  

 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 19 - Correlação entre a amostra que considera ter presente a Bioeconomia na atividade da sua 
empresa e o nível da importância da presença da Bioeconomia no setor Agroalimentar 

 

Foram ainda realizadas correlações entre o nível de importância da presença da Bioeconomia com outras 

variáveis, tais como, o volume de negócios das empresas inquiridas, grau académico dos colaboradores 
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das empresas, necessidades identificadas pelas empresas para a adaptação/integração da atividade das 

empresas ao conceito da Bioeconomia, no entanto os resultantes não foram significativos.  

 

 

 

9. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO SETOR EM PORTUGAL  
 

Embora os questionários respondidos corresponderam maioritariamente a empresas da zona Centro, o 

presente estudo abrangeu empresas das várias regiões da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins 

Estatísticos II (NUTS II), com exceção da Região Autónoma da Madeira.  

No que concerne à Classificação de Atividade Económica (CAE), embora maioritariamente correspondam 

às CAE 101 – Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne e com 

CAE 103 – Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas, estão também incluídas as CAE 

1103 – Fabricação de cidra e outras bebidas fermentadas de frutos, 1102 – Indústria do vinho, 1101 – 

Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas, 108 – Fabricação de outros produtos alimentares, 107 – 

Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha, 106 – Transformação de cereais e 

leguminosas; fabricação de amidos, de fáculas e de produtos afins, 105 – Indústria de lacticínios, 104 – 

Produção de óleos e gorduras animais e vegetais e a 102 – Preparação e conservação de frutos e de produtos 

e moluscos. Importa ainda referir que 86% das empresas correspondem a indústrias alimentares e que, 

considerando a sua dimensão, mais de 50% são microempresas, 28% são pequenas empresas, 17% têm 

média dimensão e apenas 4% são grandes empresas. 

Após análise da percentagem de colaboradores com licenciatura ou superior, identifica-se um baixo nível 

formação superior, onde 72% das empresas inquiridas afirmam que apenas até 25% dos seus colaboradores 

têm grau académico equivalente a licenciado ou superior. A esmagadora maioria das empresas está sensível 

à área da bioeconomia, sendo que 70% considera que este conceito está integrado na sua atividade e 30%, 

numa escala de 1 a 10, em que 1 corresponde a “Não faz parte dos objetivos da empresa” e 10 a é o “Objetivo 

principal da empresa”, atribui um nível 8, no que diz respeito à intenção de desenvolver a área da 

bioeconomia no seu negócio. 
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Depois de analisada a presença das áreas da bioeconomia nas empresas inquiridas, identifica-se uma baixa 

percentagem, transversal a todas as áreas analisadas, com especial enfoque no desenvolvimento de novas 

tecnologias que permitam aumentar a produção de biomassa, no incentivo à realização de compras “verdes” 

nos setores público e privado e na conversão de biomassa e dos fluxos de resíduos em produtos de valor 

acrescentado. Já a representatividade dos processos de bioeconomia no volume de negócios é relativamente 

baixa, sendo que 32% das empresas afirma que estes processos representam menos de 20% do volume de 

faturação. 

No que diz respeito à aferição de paradigmas, tendências e necessidades de mercado, identificou-se um 

forte nível de importância do conceito de bioeconomia no setor agroalimentar, onde 40% das empresas 

considera este conceito extremamente importante. Já as áreas da bioeconomia do setor agroalimentar, as 

consideradas mais importantes por parte das empresas são: a proteção da qualidade da água através da 

redução do seu uso, a redução da poluição do ar e das emissões de CO2 em todo o processo de produção, a 

criação de infraestruturas que facilitem a reutilização, a reciclagem e a utilização de soluções biológicas 

que reutilizem e reciclem materiais, sendo que são estas mesmas áreas que as empresas mais pretendem 

incluir no seu plano de negócios, nos próximos cinco anos. 

Considerando as tendências de consumo que não estão incluídas no negócio das empresas, as que ganham 

maior relevância são as refeições prontas com alimentos frescos e saudáveis, os snacks leves e nutritivos e 

a informação suplementar para consumidores mais inquisitivos e o consumo consciente – dieta baseada em 

plantas e preocupação com o bem-estar animal.  

Analisando as áreas consideradas como necessárias para a integração/adaptação do conceito de 

bioeconomia, as respostas das empresas indicam como necessidade considerável, e de forma similar, as 

várias áreas. Ainda assim, destacam-se ligeiramente: o investimento em investigação e a informação acerca 

da bioeconomia como necessidades consideravelmente altas.  

Assim, identificam-se as seguintes necessidades do setor empresarial português, no que diz respeito à 

bioeconomia: 

1 – Formar e educar o tecido empresarial para a prática da bioeconomia. Embora existam 70% das empresas 

que consideram que este conceito está integrado na sua empresa, ainda existe um número considerável que 

não considera este conceito (30%). Deve ainda considerar-se que apesar de uma alta percentagem de 

empresas afirmem ter presente o conceito de bioeconomia, na verdade, a presença das várias áreas não é 

representativa e tem um baixo peso no que diz respeito ao volume de negócios; 
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2 – Aumento das competências dos recursos humanos no domínio da Bioeconomia – As empresas 

necessitam de recursos informados, que possam contribuir com a adaptação do negócio às novas 

necessidades. 

3 – Adaptação dos produtos para formatos de snacks leves e nutritivos; 

4 – Aumento da produção de informação suplementar para consumidores mais inquisitivos – os 

consumidores estão cada vez mais informados e querem ter acesso à origem e composição dos produtos, 

sendo que esta informação pode ser fundamental no momento da decisão de compra  

5 – Inclusão de produtos como plantas e incluir a preocupação com o bem-estar animal; 

6 – Aumento de investimento em investigação – as empresas sentem necessidade de investir na investigação 

para que possam desenvolver a área da Bioconomia no seu negócio. Para isso, é recomendado uma maior 

colaboração entre universidades, associações e empresas. 

7 – Investimento na adaptação do negócio das empresas – para que exista alterações no modelo de negócios 

atual das empresas, no sentido da economia circular, as empresas necessitam e investir mais nestas áreas. 

8- Reutilização e reciclagem – Apesar de ser alvo de grande aposta das empresas, ainda existe um longo 

caminho a percorrer, não só nos produtos produzidos, mas também nas embalagens usadas. 

 

 

 

10. CONCLUSÕES  

 

O presente estudo teve como objetivos a identificação das tendências internacionais aplicáveis a negócios 

de bioeconomia no setor agroalimentar em Portugal, e a identificação das necessidades e constrangimentos 

sentidos pelas empresas portuguesas. Assim, numa primeira fase, procedeu-se a uma caracterização da 

bioeconomia ligada ao setor agroalimentar, onde se definiu o conceito de bioeconomia e onde se 

identificaram três pontos críticos de enfoque: a Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), a 

produção de biomassa e bioprocessos eficientes e as áreas de aplicação da bioeconomia. 

 De seguida procedeu-se à identificação e caracterização de dez áreas de intervenção da bioeconomia. As 

áreas identificadas são: o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aumentar a produção de 
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biomassa, a  conversão da biomassa e dos fluxos de resíduos em produtos de valor acrescentado, a utilização 

de soluções biológicas circulares que reutilizem e reciclem materiais em toda a cadeia de valor, o 

desenvolvimento de novos produtos alimentares sustentáveis e saudáveis a implementação de processos de 

produção inovadores que permitam garantir a segurança alimentar, a redução da poluição do ar e das 

emissões de CO2 em toda a cadeia de valor, a proteção da qualidade da água através da redução do seu uso, 

a criação de infraestruturas que facilitem a reutilização e a reciclagem, o incentivo à realização de compras 

“verdes” nos setores público e privado e a promoção da educação e consciencialização sobre práticas 

sustentáveis. Posteriormente estas áreas foram analisadas através da análise de resultados do inquérito 

aplicado, que permitiu identificar uma baixa presença de todas as áreas analisadas, com especial enfoque 

no desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aumentar a produção de biomassa, no incentivo à 

realização de compras “verdes” nos setores público e privado e na conversão de biomassa e dos fluxos de 

resíduos em produtos de valor acrescentado. Esta análise permitiu ainda identificar as áreas que as empresas 

consideram mais importantes no setor agroalimentar:  a proteção da qualidade da água através da redução 

do seu uso, a redução da poluição do ar e das emissões de CO2 em todo o processo de produção, a criação 

de infraestruturas que facilitem a reutilização, a reciclagem e a utilização de soluções biológicas que 

reutilizem e reciclem materiais, sendo que são estas mesmas áreas que as empresas mais pretendem incluir 

no seu plano de negócios, nos próximos cinco anos. 

Relativamente à identificação das tendências internacionais aplicáveis aos negócios de bioeconomia, após 

uma contextualização económica, e recorrendo aos estudos: “Principais Tendências Globais de Consumo 

2019”, ao “Global Food & Drink Trends 2018”, “Tendências do Mercado Alimentar da União Europeia – 

Aspetos do consumo, produto, distribuição e comunicação” e às tendências agroalimentares divulgadas 

pelo Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco, em 2019, identificaram-se oito 

tendências: produtos e experiências autênticos: simplicidade e alta qualidade, o consumo consciente – Dieta 

com base em plantas e a preocupação com o bem-estar animal, informação suplementar para consumidores 

mais inquisitivos - são todos especialistas, snacks leves e nutritivos, produtos direcionados para a saúde e 

bem-estar, refeições prontas com alimentos frescos e saudáveis, produtos ecológicos e embalagens 

recicláveis e a diversidade na distribuição. 

Tendo em conta as várias tendências identificadas considera-se que para que as empresas acompanhem a 

evolução do mercado e prosperem ao nível nacional e internacional, é crucial que as considerem na sua 

cadeia de valor e que produzam cada vez mais produtos autênticos de alta qualidade e simplicidade. Com 

o aumento do consumo vegan e da preocupação com o bem-estar animal é necessário que estas direcionem 

o seu posicionamento neste sentido mesmo, que seja necessária a alteração dos seus processos produtivos. 
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É necessário que as empresas informem cada vez mais os seus clientes e que tenham em consideração o 

consumidor que se preocupa com a sua saúde, mas que cada vez mais tem pouco tempo disponível, 

adicionando ao seu portefólio produtos ligeiros, de fácil preparação e que ao mesmo tempo sejam nutritivos 

e saudáveis. Mas também é necessário que considerem que o fenómeno das alterações climáticas, é uma 

realidade, e que os produtos sejam cada vez mais ecológicos, onde o aumento da utilização das embalagens 

recicláveis é obrigatório. Deve ainda ter-se em conta que o desenvolvimento tecnológico e consequente 

presença do conceito da indústria 4.0, está a transformar a distribuição atual e é essencial que esta seja cada 

vez mais diversificada. 

Na verdade, o presente estudo retrata vários casos práticos onde estão descritos exemplos de empresas, ao 

nível nacional e internacional, que se adaptam a estas tendências de mercado. Considera-se que para garantir 

o sucesso sustentado do tecido empresarial português é necessário que esta adaptação ganhe força ao nível 

nacional.  

Através da análise de resultados das respostas aos inquéritos realizados, e considerando as áreas que não 

estão incluídas no negócio da empresa, as tendências que ganham maior relevância são as refeições prontas 

com alimentos frescos e saudáveis, os snacks leves e nutritivos e a informação suplementar para 

consumidores mais inquisitivos e o consumo consciente – dieta baseada em plantas e preocupação com o 

bem-estar animal. Tendo em conta as áreas consideradas como necessárias para a integração/adaptação do 

conceito de bioeconomia, as respostas das empresas mostram que as empresas sentem necessidades nas 

várias áreas e com relevância no caso do investimento em investigação e da informação acerca da 

bioeconomia.   

Concluindo, de facto, as empresas do setor agroalimentar mostram recetividade em apostar na Bioeconomia 

e consideram extremamente importante a alteração de paradigmas, no entanto, é essencial que seja 

disponibilizada mais informação acerca deste conceito, que o tecido empresarial tenha mais meios para 

obter essa informação e que os colaboradores sejam formados para que estejam sensíveis a esta temática.  

Os consumidores estão cada vez mais alertas para a alimentação saudável, têm mais acesso à informação e 

são mais exigentes com a origem e composição dos produtos. A procura por produtos locais, com menos 

químicos, está a alterar as regras de distribuição das empresas, que devem investir para adaptar o seu 

negócio de forma a ter uma oferta que vá de encontro às necessidades dos consumidores. 

A necessidade urgente de adaptação ao conceito da Bioeconomia, vai exigir um esforço e colaboração 

conjunto de todos os intervenientes. O tecido empresarial tem um papel fundamental na educação dos 

consumidores e na disponibilização de produtos que tenham um longo período de vida na cadeia alimentar, 
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que possam ser reaproveitados e/ou reciclados, gerando menos desperdício. Por outro lado, o Estado deve 

estimular o mercado de matérias primas sustentáveis e a reutilização dos materiais. 
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ANEXO I 

 

Inquérito  

 

Nota Introdutória 

O presente inquérito é parte integrante de um estudo Agroalimentar, no âmbito do projeto 3iBioeconomia, 

promovido pelo CATAA – Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco, 

e tem como objetivos perceber os novos paradigmas, tendências e necessidades de mercado ligados à 

Bioeconomia. 

O termo Bioeconomia, neste inquérito, refere-se apenas às atividades que utilizem recursos biológicos como 

fatores de produção de alimentos, que permitam um regime alimentar seguro e saudável, de forma a garantir 

a sustentabilidade das gerações futuras e que visem a produção de matérias-primas renováveis e de 

qualidade, gerando menor desperdício. 

O tempo estimado de resposta a este inquérito é de 8 minutos. Todas as respostas são confidenciais e 

nenhuma empresa será individualmente identificada na divulgação dos resultados. 

 

 

Parte I – Caracterização da empresa 

 

1 – Nome da empresa  

_____________________________________________ 

 

2 – Indique, por favor, a localização da sua empresa: 

a.  Norte 

b. Centro 
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c. Área Metropolitana de Lisboa 

d. Alentejo 

e. Algarve  

f. Região Autónoma dos Açores 

g. Região Autónoma da Madeira 

 

3 – Selecione o(s) CAE(s) correspondente(s) da empresa: 

 

10 Indústria Alimentar 

101 Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne  

102 Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos   

103 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas   

104 Produção de óleos e gorduras animais e vegetais   

105 Indústria de lacticínios   

106 Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins   

107 Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha   

108 Fabricação de outros produtos alimentares   

109 Fabricação de alimentos para animais   

 

11 Indústria das Bebidas 

1101  Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas   

1102 Indústria do vinho  

1103 Fabricação de cidra e outras bebidas fermentadas de frutos   

1104 Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas não destiladas    

1105 Fabricação de cerveja  

1106 Fabricação de malte  



70 

 

1107 Fabricação de refrigerantes; produção de águas minerais naturais e de outras águas 

engarrafadas  

 

 

 

4 – Indique, por favor, o volume de negócios da sua empresa no último ano: 

a.  Até 10 000 Euros  

b. De 10 001 a 100 000 Euros 

c. De 100 001 a 1 000 000 Euros  

d.  De 1 000 001 a 2 000 000 Euros 

e.  De 2 000 001 a 10 000 000 Euros 

f.  De 10 000 001 a 50 000 000 Euros 

g. Mais de 50 000 000 Euros  

 

 

5 – Indique, por favor, o número de colaboradores da sua empresa: 

a. Até 10 colaboradores 

b. De 11 a 50 colaboradores 

c. De 51 a 250 colaboradores 

d. Mais de 250 colaboradores  

 

 

6 – Indique, por favor, a percentagem de colaboradores que tenham grau académico equivalente a licenciado 

ou superior: 

a. Até 25% 
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b. Entre 26% e 50% 

c. Entre 51% e 75% 

d. Acima de 75% 

e. Não sei/ Não responde  

Parte II – Caracterização do mercado 

 

7 – Considera que o conceito de Bioeconomia está integrado na atividade da sua empresa? 

a. Sim 

b. Não 

 

Se respondeu ‘Não’, na questão anterior, passe por favor à questão nº 10 

 

8 – Que área(s) da Bioeconomia estão presentes no seu negócio: 

a. Desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aumentar a produção de biomassa  

b. Conversão da biomassa e dos fluxos de resíduos em produtos de valor acrescentado  

c. Utilização de soluções biológicas circulares que reutilizem e reciclem materiais em toda a cadeia de valor  

d. Desenvolvimento de novos produtos alimentares sustentáveis e saudáveis  

e. Implementação de processos de produção inovadores que permitam garantir a segurança alimentar 

f. Redução da poluição do ar e das emissões de CO2 em toda a cadeia de valor 

g. Proteção da qualidade da água através da redução do seu uso  

h. Criação de infraestruturas que facilitem a reutilização e a reciclagem 

i. Incentivo à realização de compras “verdes” nos setores público e privado  

j. Promoção da educação e consciencialização sobre práticas sustentáveis  
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h. Outro (Indique qual?) 

 

 

9 – Indique, por favor, quanto representam os processos de Bioeconomia no total do volume de negócios 

da sua empresa: 

a. Menos de 20% 

b. De 20% a 40% 

c. De 40% a 60%  

d. Mais de 80% 

e. Não sei  

 

 

Parte III – Aferição dos paradigmas, tendências e necessidades do mercado 

 

10 – Considerando uma escala de 1 a 10, (sendo 1- Nada importante e 10 - Extremamente importante), por 

favor, classifique o nível de importância da presença da Bioeconomia no setor Agroalimentar.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

11 – Considerando uma escala de 1 a 5, (sendo 1- Nada importante e 5 - Extremamente importante), por 

favor, classifique o nível de importância das seguintes áreas da Bioeconomia, no setor Agroalimentar: 

  1 2 3 4 5 
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12 - Considerando uma escala de 1 a 10, por favor, indique qual a intenção da sua empresa em desenvolver 

a área da Bioeconomia no seu negócio. (1- Não faz parte dos objetivos da empresa e 10 – Objetivo principal 

da empresa) 

 

a. Desenvolvimento de novas tecnologias que 

permitam aumentar a produção de biomassa 
     

b. Conversão da biomassa e dos fluxos de resíduos em 

produtos de valor acrescentado 
     

c. Utilização de soluções biológicas que reutilizem e 

reciclem materiais  
     

d. Implementação de processos de produção 

inovadores que permitam garantir a 

segurança alimentar 

     

e. Redução da poluição do ar e das emissões de CO2 

em todo o processo de produção 
     

f. Proteção da qualidade da água através da redução do 

seu uso 
     

g. Criação de infraestruturas que facilitem a 

reutilização e a reciclagem 
     

h. Incentivo à realização de compras “verdes” nos 

setores público e privado 
     

i. Promoção da educação e consciencialização sobre 

práticas sustentáveis 
     

j. Outro (Indique qual)__________________      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

13 – Considerando uma escala de 1 a 7 (sendo 1- Pouco provável e 7 - Muito provável), por favor, indique 

as áreas da Bioeconomia que pretende incluir no plano de negócios da sua empresa, nos próximos 5 anos.  

Caso já faça parte do plano de negócios da sua empresa, por favor, indique na respetiva opção. 

  1 2 3 4 5 6 7 

Já faz parte do plano de 

negócios da minha 

empresa 

a. Desenvolvimento de novas 

tecnologias que permitam aumentar a 

produção de biomassa 

       

  

b. Conversão da biomassa e dos fluxos 

de resíduos em produtos de valor 

acrescentado 

       

  

c. Utilização de soluções biológicas 

que reutilizem e reciclem materiais em 

todo o processo de produção 

       

  

d. Implementação de processos de 

produção inovadores que permitam 

garantir a segurança alimentar 

       

  

e. Redução da poluição do ar e das 

emissões de CO2 em toda a cadeia de 

valor 

       

  

f. Proteção da qualidade da água 

através da redução do seu uso 
       

  



75 

 

 

 

14 – Considerando as seguintes tendências de consumo, por favor, indique quais estão incluídas, planeadas, 

ou não incluídas nem planeadas no negócio da sua empresa. 

Caso não se aplique ao negócio da sua empresa, por favor, indique na respetiva opção. 

 

 Incluído Planeado Não incluído/ 

Não planeado 

Não se 

aplica 

Produtos e experiências autênticos: simplicidade e 

alta qualidade. (Ex. Produtos artesanais, produtos 

produzidos localmente, experiências gastronómicas)  

    

Consumo consciente – Dieta baseada em plantas e 

preocupação com o bem-estar animal  

    

Informação suplementar para consumidores mais 

inquisitivos 

    

Snacks leves e nutritivos     

Produtos direcionados para a saúde e bem-estar     

Refeições prontas com alimentos frescos e saudáveis      

g. Criação de infraestruturas que 

facilitem a reutilização e a reciclagem 
       

  

h. Incentivo à realização de compras 

“verdes” nos setores público e privado 
       

  

i. Promoção da educação e 

consciencialização sobre práticas 

sustentáveis 

       

  

j. Outro (Indique qual)___________        
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Produtos ecológicos      

Embalagens recicláveis     

Diversidade na distribuição     

Outra(s): Indique qual___________________     

 

 

15 – Considerando uma escala de 1 a 7, (sendo 1 – não tem necessidade e 7 – necessidade essencial), por 

favor, indique o nível de necessidade, das áreas abaixo, relativo à adaptação/integração da atividade da sua 

empresa ao conceito da Bioeconomia.  

 

 

Obrigado pelo tempo despendido neste Inquérito. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

a.  Informação acerca da área da Bioeconomia       

b. Investimento em investigação       

c.  Investimento na adaptação do seu negócio       

d.  Competências da equipa no domínio da Bioeconomia       

e.  Outras (Indique quais) ______________________       


