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 Maximiza o valor e a utilização de 

todas as matérias-primas

 Promove poupanças de energia e de 

água

 Diminui as emissões de Gases com 

Efeito de Estufa 

No modelo linear o crescimento económico baseia-se numa lógica de extração, 

produção, consumo e eliminação.

No modelo circular pretende-se dissociar o crescimento económico do consumo de 

recursos convertendo resíduos em novos recursos e ligando o final de um processo 

ao início de outro:

O novo modelo

 A produção de resíduos é limitada

 A procura de recursos é minimizada

 A eficiência é aumentada

 Os custos são reduzidos
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Economia circular

O desenvolvimento sustentável está na

génese do conceito.

«Fechar o ciclo» de vida dos produtos

através de uma maior taxa de reciclagem e

de reutilização, tem vantagens:

 Ambientais

 Económicas

 Sociais
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Desta forma:

 o valor dos produtos e materiais é mantido pelo maior tempo possível

 é minimizado o desperdício e o uso de recursos

Os recursos são mantidos dentro da economia e usados repetidas vezes, criando 

mais valor



Motivações

 Recursos naturais finitos

 População crescente, com novos padrões de consumo e consequente pressão 
sobre os recursos

 Volatilidade no preço das matérias primas e riscos de fornecimento

 Necessidade de adaptação às alterações climáticas

 Maior consciência ambiental no sentido da conservação do capital natural, da 
redução das emissões e da menor produção de resíduos

 Contributo para mitigar as alterações climáticas

 Necessidade de promover a segurança alimentar

 Utilizações concorrentes dos recursos

 Restrições crescentes ao nível da deposição em aterro
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Plano de Acção da UE para a Economia 

Circular

O pacote da Economia Circular abrange todo o ciclo económico e não apenas objectivos

de redução de resíduos.

Destacamos, pela sua importância para o sector agroalimentar:

 Acções destinadas a reduzir os resíduos alimentares

 Normas de qualidade aplicáveis às matérias-primas secundárias

 Promoção da eficiência energética

 Revisão do regulamento dos adubos (adubos orgânicos, …)

 Estratégia para o plástico na economia circular

 Requisitos mínimos para a reutilização das águas residuais
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Em Dezembro de 2015, a Comissão adoptou um 

pacote de medidas para promover a transição da 

Europa para uma Economia Circular, de modo a:

 reforçar a competitividade ao nível mundial

 promover um crescimento económico 

sustentável

 criar mais emprego



 A Economia Circular é um conceito novo mas que há muito que está
presente no sector agroalimentar (ex: fertilizantes orgânicos,
alimentação animal, valorização energética ou produção de novos
produtos)

 A criação de “circuitos de retorno” na agricultura inspira-se nos
mecanismos dos ecossistemas naturais e é parte integrante desses
mesmos ciclos (ex: água, nutrientes para o desenvolvimento das plantas)

 A agricultura contribui para a circularidade da economia através:

• das práticas agrícolas e florestais em si mesmas
• do seu potencial para o fecho dos ciclos produtivos de outras

actividades

 Os agricultores cada vez mais integram na sua actividade os princípios
da economia circular:

• boas práticas para a utilização eficiente dos recursos

• valorização de resíduos

Oportunidades para o sector agroalimentar
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Contributos do sector agroalimentar 

para a Economia Circular

I - Utilização eficiente dos recursos

 Água

 Energia

 Solo

 Biodiversidade

II - Valorização de resíduos/subprodutos dos processos 

agroindustriais
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I - Utilização eficiente dos recursos 

Utilização eficiente da ÁGUA

 Recolha de águas pluviais nos terrenos (ex: charcas) e nas 
coberturas dos edifícios (ex: adegas, instalações pecuárias, 
lagares) diminuindo a captação de água em outras origens

 Rega de precisão, com a monitorização das necessidades 
hídricas das culturas e das condições do solo de modo a 
programar e a controlar melhor a rega (ex: rega gota-a-gota, 
sondas de humidade, estações meteorológicas, imagens de 
satélite)

 Rega deficitária (vinha, olival, pomares) e rega de 
complemento, que consiste no fornecimento de pequenas 
quantidades de água a culturas que são essencialmente de 
sequeiro

 Reutilização de água na rega das culturas (ex: 
reaproveitamento das águas residuais tratadas)

 Reutilização de água nos processos industriais (ex: recuperação 
das águas de lavagem das linhas de engarrafamento, dos 
sistemas de calibragem nas centrais fruteiras, das águas de 
arrefecimento)
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I - Utilização eficiente dos recursos (cont.) 

Utilização eficiente da ENERGIA

 Produção de energia eléctrica através de fontes renováveis (ex: painéis 
fotovoltaicos)

 Equipamentos de monitorização alimentados por energias renováveis (ex: 
sensores e estações meteorológicas) 

 Quando praticável, realização das actividades que representam maior consumo 
eléctrico em horários de vazio

 Baterias de condensadores para eliminar o excesso de consumo de energia 
reactiva

 Equipamentos energeticamente mais eficientes (ex: cubas de fermentação que 
utilizam CO2 formado para a homogeneização das massas, sem a recurso a 
bombas mecânicas)

 Soluções construtivas (adegas, lagares, instalações pecuárias, …):

• Uso da gravidade para a trasfega de vinho, bebedouros dos animais, etc.

• Isolamento térmico das tubagens

• Coberturas vegetais como isolante térmico (green roof)

• Iluminação e ventilação naturais (ex: clarabóias)

• Lâmpadas economizadoras e sensores de movimento
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I - Utilização eficiente dos recursos (cont.) 

Utilização eficiente do SOLO

Práticas sustentáveis de conservação do solo e melhoria da sua produtividade (ex: 
enrelvamento da entrelinha e mulching) para um uso eficiente do recurso solo e a 
redução de inputs:

 Aumento do teor de matéria orgânica

 Redução da erosão

 Melhoria da capacidade de retenção de água no solo

 Maximização da infiltração

 Minimização da evaporação

 Controlo de infestantes

 Conservação da estrutura do solo e redução da compactação

 Preservação da qualidade química do solo 
• Análises de solo, de água de rega e foliares para optimização da fertilização
• Gestão de nutrientes

10



I - Utilização eficiente dos recursos (cont.) 

Gestão da BIODIVERSIDADE

Utilização dos mecanismos de regulação natural em substituição de factores de 

produção:

 Produção integrada que fomenta a preservação do capital natural

 Criação de:

• Habitats específicos (ex: conservação e plantação de vegetação autóctone em 
sebe, faixas tampão, galerias ripícolas, …)

• Infraestruturas (ex: muros de pedra, poleiros, caixas ninho,…) para alimentação 
e abrigo de auxiliares (ex: insectos polinizadores, morcegos, aves)

 Métodos biotécnicos para controlo de doenças e de pragas (ex: armadilhas com 
feromonas)
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II - Valorização de resíduos/subprodutos dos processos 

agroindustriais

 Prevenção e redução da produção de resíduos em toda a cadeia de produção
(ex: recuperação das águas de lavagem dos depósitos de tratamentos
fitossanitários)

 Usos alternativos para os subprodutos dos processos industriais:

• destilação de bagaços e borras para produção de aguardente
• produção de óleo de grainha de uva, óleo de bagaço de azeitona
• reaproveitamento de fruta sem valor comercial para compotas, fruta

desidratada, aguardentes/licores, …

 Aproveitamento dos resíduos vegetais (ex: resíduos gerados na colheita) para
alimentação animal

 Valorização agronómica de efluentes da pecuária (estrumes e chorumes)

 Produção de composto fertilizante a partir de subprodutos de origem agrícola
e agroindustrial (ex: restos de podas) aumentando o teor de matéria orgânica
e a capacidade de retenção de água e de nutrientes pelo solo

 Utilização de biomassa para valorização energética (ex: caroço de azeitona)
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 Criar um quadro legislativo impulsionador mais adaptado aos

objectivos de promoção da economia circular

 Reduzir os obstáculos legais e fiscais que introduzem uma carga

burocrática desnecessária

Condições para facilitar a transição

Uma transição mais célere do modelo económico linear para o modelo económico

circular tem de ter suporte na conjugação de diversas condições.

Exemplos:

• Desonerar e simplificar os trâmites administrativos necessários à passagem de 

resíduo a subproduto ou matéria-prima secundária

• Taxa de Recursos Hídricos: penaliza a agricultura de regadio independentemente de 

esta utilizar os mais modernos e eficientes métodos e tecnologias de rega e de 

promover a recarga de aquíferos (ciclo da água) e a utilização de nutrientes no 

desenvolvimento vegetal (ciclo do carbono, ciclo do azoto)

• Condicionamento à valorização agrícola de efluentes da pecuária vs. destinos 

alternativos que não promovem a economia circular



 Articular as diferentes políticas sectoriais da agricultura, saúde pública,

economia, ambiente, ...

Exemplos:

• regras a que deve obedecer a colocação no mercado de matérias

fertilizantes 

• mecanismos de desclassificação de resíduos
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Condições para facilitar a transição (cont.)



Condições para facilitar a transição (cont.)

 Criar incentivos, fiscais ou outros, que incrementam a economia circular.
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Exemplos:

• Estimular a incorporação de matérias-primas

secundárias que concorrem com as matérias-primas

virgens, por desoneração do factor trabalho e de

outros factores de produção

• Potenciar os apoios à produção de energia renovável

nas explorações agrícolas, em alternativa ao uso de

combustíveis fósseis (Fundo para a Eficiência

Energética; Programa de Desenvolvimento Rural; …)

• Medida 7.5.1 do Programa de Desenvolvimento Rural

2014-2020, para promover o Uso Eficiente da Água 
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 Promover a investigação e a inovação aplicadas ao sector agroalimentar

 Fomentar a partilha do conhecimento e aumentar a qualificação da mão-de-

obra

 Aumentar a cooperação entre os intervenientes da cadeia de valor e facilitar

a “simbiose industrial”: relação mutuamente benéfica entre empresas e/ou

entre sectores, que cooperam entre si de forma eficiente e permutam

recursos, energia, água e serviços, resultando em vantagens económicas e

ambientais

Condições para facilitar a transição (cont.)



Desafios
 A importância da proximidade:

• na disponibilização dos recursos (ex: promovendo reservas de água

estrategicamente localizadas)

• no destino a dar aos resíduos produzidos

de modo a reduzir a amplitude geográfica dos círculos produtivos,

contribuindo para poupar recursos, nomeadamente a nível do transporte

 A procura incessante de inovação e o progresso técnico e científico (ex:

prolongamento da vida útil de um equipamento de rega vs. a sua

substituição por um novo, mais eficiente do ponto de vista do uso de água,

energia,…)

 A utilização eficiente dos recursos gerados pela economia circular (água,

nutrientes, energia, …)

 A partilha e difusão de conhecimento envolvendo empresas, legisladores,

comunidade científica, …

 A racionalidade económica das actividades, com especial importância para

o «peso» da energia necessária à circularidade da economia
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