
BIOECONOMIA CIRCULAR
DESENVOLVIMENTO DE UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL 

ATRAVÉS DA INOVAÇÃO  E DA COOPERAÇÃO EMPRESARIAL

CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS EM 
MATÉRIA DE BIOECONOMIA CIRCULAR

NUTs III 
Terras de-Trás-os-Montes

Douro



Atividade 1

a) Caracterização das NUTs III (Terras de Trás-os-Montes e Douro)

b) Visitas personalizadas a empresas e agentes



Metodologia

Estudos de caracterização

• Identificar e analisar empresas e agentes na unidade territorial NUTS III da região Norte e sub-região de Terras de Trás os
Montes e Douro, bem como os recursos, atividades, produtos e processos associados ao desenvolvimento potencial no
campo da Bioeconomia Circular;

• Caracterizar o fluxo específico de resíduos biológicos e suas possíveis cadeias de valor, bem como o potencial de
substituição de matérias primas críticas por produtos de base biológica.

Visitas e entrevistas a empresas e agentes

• Selecionar uma amostra de empresas e agentes económicos considerados relevantes no setor da Bioeconomia Circular e 
informar os mesmos sobre o projeto por meio de uma entrevista direta, reunindo informações relevantes e contrastando 
as informações obtidas na ação anterior;

• Analisar, paralelamente, as iniciativas desenvolvidas ou em desenvolvimento relacionadas aos setores do projeto, a fim 
de estabelecer possíveis sinergias.



Perfil demográfico

Terras de Trás-os-Montes

Área: 5 544 km²

População: 108 204 habitantes

Capital de distrito/Principal centro 
urbano: Bragança

Douro

Área: 4 032 km²

População: : 191 574 habitantes

Capital de distrito/Principal centro 
urbano: Vila Real 



Estrutura económica
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•Agroalimentar

•Agrícola

•Florestal



Identificação e análise de empresas

Levantamento de empresas do setor 
primário nas regiões em estudo 

(n= 280 empresas) 

18 empresas

NUTs Terras de Trás-os-Montes

13 empresas 

NUTs Douro

Análise e seleção das principais 
empresas de interesse

(n= 31)

Critérios de seleção:

• Relevo da atividade principal
para as economias locais;

• Volume de resíduos gerados;
• Relevância e aplicabilidade dos

resíduos no âmbito do projeto.



Principais atividades identificadas

• Enchidos

• Frutos secos

• Frutas (maçã)

• Leite e derivados (queijos)

• Panificação

Agroalimentar

• Azeite

• Vinho

• Cogumelos

• Hortícolas

• Raízes e tubérculos

Agrícola

• Exploração florestal

• Manutenção e limpeza de 
espaços verdes e de 
estradas

Florestal



Perfil das empresas selecionadas
Nome Atividade principal Setor NUTs

Amendouro - Comércio e 
Indústria de Frutos Secos SA 

Descasque e transformação de 
frutos de casca rija comestíveis

Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Autentisereia, Lda Produção de enchidos Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Cooperativa Agrícola de 
Alfândega da Fé, CRL

Produção de azeite Agrícola Terras Trás-os-Montes 

Frucar - Comércio Frutas Lda Comércio de maçã Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Frutas Joe, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Produção de maçã e uvas para 
produção de vinho do Porto 

Agrícola Terras Trás-os-Montes 

Grão-a-Grão Produção de enchidos Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Green September, Lda Comercialização de frutos secos Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

LEICRAS - Cooperativa de 
produtores de leite de raça 
serrana, CRL 

Produção de leite e derivados Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 



Perfil das empresas selecionadas (cont.)
Nome Atividade principal Setor NUTs

Mata Verde-Estudos E 
Projectos, Lda.

Elaboração e execução de projetos 
nas áreas florestal, jardinagem e 
estradas

Florestal Terras Trás-os-Montes 

Mogaricus cogumelos –
sociedade unipessoal lda

Produção de cogumelos Agrícola Terras Trás-os-Montes 

Ordenflora, Lda Exploração florestal e silvicultura Florestal Terras Trás-os-Montes 

Queijaria Vaz Produção de queijo Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

QUEITEC - Cooperativa dos 
Produtores de Leite de Ovinos 
da Terra Quente, CRL 

Produção de leite e derivados Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Quinta Vale de Passos, Lda Produção de vinho Agrícola Terras Trás-os-Montes 

Sabores de Vinhais Produção de enchidos Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 



Perfil das empresas selecionadas (cont.)
Nome Atividade principal Setor NUTs

SORTEGEL, Produtos
Congelados, SA 

Descasque e transformação de 
castanha 

Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Tecpan - Tecnologia e 
produtos para pastelaria e 
panificação LDA 

Panificação Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Topitéu - Alheiras De 
Mirandela Lda

Produção de enchidos Agroalimentar Terras Trás-os-Montes 

Adega Cooperativa de Murça, 
C.R.L. 

Produção de vinhos Agrícola Douro

Agroaguiar - Agroindústria SA Comercialização de frutos secos e 
congelados 

Agroalimentar Douro

Cooperativa Agrícola de Vila 
Real, C.R.L 

Comércio por grosso de fruta e de 
produtos hortícolas 

Agroalimentar Douro



Perfil das empresas selecionadas (cont.)
Nome Atividade principal Setor NUTs

Horta-Cel, Produtos Hortículas, 
Lda. 

Cultura de Produtos Hortícolas, Raízes e 
Tubérculos 

Agrícola Douro

Hortijales - Produção e Comércio 
de Frutas e Legumes, Lda. 

Cultura de Produtos Hortícolas, Raízes e 
Tubérculos 

Agrícola Douro

Judite - Fabrico De Artigos De 
Pastelaria E Panificação, 
Unipessoal, Lda

Panificação Agroalimentar Douro

Lactocel - Sociedade De Produção 
de Leite e Derivados,Lda. 

Produção de leite e derivados Agroalimentar Douro

Produtos Alimentares Carina Lda. Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados Agroalimentar Douro

Quinta das Bandeira - Vinhos, Lda Produção de vinho Agrícola Douro



Perfil das empresas selecionadas (cont.)

Nome Atividade principal Setor NUTs

Segredos da Floresta, Unipessoal 
Lda

Produção de cogumelos Agrícola Douro

Silvicorgo Lda Plantação, limpeza e manutenção de matas Florestal Douro

Surripraças - Serviços Agricolas E 
Florestais, Lda

Exploração agrícola e florestal Agrícola e 
Florestal

Douro

Viveiro Dos Poetas-Comércio E 
Produção De Plantas, Unipessoal, 
Lda. 

Cultura de plantas florestais Florestal Douro



Recursos identificados
Designação do 
recurso

Tipo de 
recurso

Descrição/Motivo pelo qual é proposto 

Ações de 
demonstração 
e formação em 
compostagem 

Atividade Trata-se de uma atividade promovida pela empresa Resíduos do Nordeste, que 
envolve a entrega de compostores domésticos e colocação de compostores
comunitários, com balde para biorresíduos, assim como entrega de folhetos e 
guias de compostagem a públicos-alvo (cadeias de distribuição de alimentos, 
IPSS e público em geral) segundo a medida "Evitar o desperdício alimentar". 
Assim, é proposto este recurso como exemplo de uma medida promovida no 
âmbito do projeto "Educar para a Economia Circular". 

Workshop de 
produção de 
sabão a partir 
de óleo 
alimentar 
usado 

Atividade Trata-se de formação e demonstração aos cidadãos, através de workshops 
motivadores, para a implementação de práticas culturais tradicionais para 
fabrico de sabão a partir de óleo alimentar usado, promovida pelo município de 
Alfândega da Fé. Assim, é proposto como recurso como exemplo de uma 
atividade que permite a reflexão sobre as boas práticas ambientais e 
consciencializar para as potencialidades da reutilização de resíduos 
(nomeadamente de óleos usados). 



Recursos identificados (cont.)
Designação
do recurso

Tipo de 
recurso

Descrição/Motivo pelo qual é proposto 

Centro de 
Investigação 
de Montanha 
(CIMO) 

Infraestrutura
Tecnológica

Trata-se de uma unidade de I&D em "Estudos Mediterrânicos". A sua atividade 
combina investigação em ciências naturais, sociais e da engenharia na promoção do 
desenvolvimento sustentado baseado em recursos endógenos e na criação de 
cadeias de valor. Transforma as especificidades da montanha Mediterrânica em 
temas centrais da ciência, aumentando o impacto regional de I&I. Destaca-se o 
grupo de investigação "Processos e Produtos Sustentáveis", que se dedica a 
processos e produtos inovadores, procurando funcionalidade, desempenho e 
sustentabilidade, e inclui os tópicos "Engenharia de Processos e Produtos" e 
"Ingredientes Naturais e de Base Natural". 

Centro 
Nacional de 
Competência 
dos Frutos 
Secos 

Infraestrutura
Tecnológica

Trata-se de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tem por 
objeto promover o desenvolvimento do setor dos frutos secos em Portugal, 
nomeadamente a castanha, a amêndoa, a noz, a avelã, a alfarroba e o pistácio, pela 
via do reforço da investigação, da promoção da inovação e da transferência e 
divulgação do conhecimento. Assim, é proposto como infraestrutura tecnológica na 
medida em que também tem desenvolvido projetos na área do aproveitamento de 
resíduos e subprodutos do sector. 



Recursos identificados (cont.)
Designação do 
recurso

Tipo de 
recurso

Descrição/Motivo pelo qual é proposto 

Centro de 
Valorização e 
Transferência 
de Tecnologia 
da Água 
(AquaVAlor)

Infraestrutura
Tecnológica

Pretende dinamizar as águas minerais (termais e engarrafadas) como produtos 
âncora para o desenvolvimento regional e de promoção da atividade turística ao 
longo de todo o ano, nomeadamente em territórios de baixa densidade. Assim, é 
proposto como recurso enquanto infraestrutura tecnológica uma vez que se destaca 
a área dedicada a desenvolvimento de cosméticos e cosmecêuticos, alimentos 
funcionais e nutracêuticos. 

Laboratório 
Colaborativo 
Montanhas de 
Investigação 

Infraestrutura
Tecnológica

Trata-se de uma unidade de I&D em "Estudos Mediterrânicos". Assim, é proposto 
como recurso enquanto infraestrutura tecnológica, uma vez que a sua atividade 
combina investigação em ciências naturais, sociais e da engenharia na promoção do 
desenvolvimento sustentado baseado em recursos endógenos e na criação de 
cadeias de valor, transformando as especificidades da montanha Mediterrânica em 
temas centrais da ciência, aumentando o impacto regional de I&I. Destaca-se o 
grupo de investigação "Processos e Produtos Sustentáveis", que se dedica a 
processos e produtos inovadores, procurando funcionalidade, desempenho e 
sustentabilidade, e inclui os tópicos "Engenharia de Processos e Produtos" e 
"Ingredientes Naturais e de Base Natural". 



Recursos identificados (cont.)

Designação
do recurso

Tipo de 
recurso

Descrição/Motivo pelo qual é proposto 

Parque de 
Ciência e 
Tecnologia 
Brigantia
EcoPark

Infraestrutura
Tecnológica

O Parque visa a promoção de uma cultura de inovação e competitividade, bem 
como a captação de empresas de base tecnológica. Assim, é proposto como 
recurso porque também tem na sua génese o apoio a iniciativas em economia 
circular ("eco"). 

Biotriturador
de uso
partilhado

Proºcesso Trata-se da implementação na freguesia de Picote (Miranda do Douro) de um 
centro de compostagem e aquisição de um biotriturador de uso partilhado. 
Assim, este recurso é proposto como um case-study da região que possibilita a 
produção comunitária de fertilizante natural e a incorporação de resíduos 
orgânicos diretamente nos solos dos quintais e florestas, fazendo frente à 
limitação relacionada com o transporte na valorização deste tipo de resíduos. 



Recursos identificados (cont.)
Designação do 
recurso

Tipo de 
recurso

Descrição/Motivo pelo qual é proposto 

Biocompósitos Produto Trata-se de um produto lançado por uma empresa da região (Spawnfoam), que utiliza os 
subprodutos da limpeza das florestas e da produção vinícola no Douro para a produção de 
biocompósitos. Assim, é proposto este recurso como exemplo de um case-study que utiliza 
materiais em final do ciclo de vida, aos quais são adicionados aditivos de origem orgânica, 
resultando num compósito totalmente biodegradável e multifacetado. 

Vinagre de 
cereja

Produto Trata-se de um produto lançado pela Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé (CAAF) no 
sentido de se descobrir e aproveitar todas as potencialidades gastronómicas da cereja e 
fazendo com que a mesma vá à mesa ao longo de todo o ano. Assim, este recurso é 
apresentando como um case-study da região em que se transforma as cerejas com baixo 
valor comercial (fora do calibre) num produto inovador.

Projeto LHANA Produto Trata-se de um projeto que faz o aproveitamento de lã de ovelhas de raças autóctones 
portuguesas enquanto matéria-prima para a produção de um sabonete revestido com 
mechas de lã cardada, resultando num produto com propriedades esfoliantes e que por ser 
revestido adquire uma durabilidade até 3 vezes superior ao de um sabonete normal. Assim, 
este recurso é proposto como um case-study da região, que permitiu o aproveitamento de 
um subproduto que não tinha qualquer tipo de retorno para os criadores.



Caracterização do fluxo específico de resíduos biológicos

Enchidos Ossos Gorduras

Frutas 
(maçã)

Maçã não 
conforme 

para venda

Resíduos de 
sidra

Frutos 
secos

Cascas de 
amêndoa e 

castanha

Pele de 
amêndoa e 

castanha

Amêndoa 
não 

conforme 
para venda

Água da 
lavagem e 

desinfeção da 
castanha

Soro lácteoQueijo

Setor Agroalimentar



Caracterização do fluxo específico de resíduos biológicos

Cogumelos Substratos

Azeite Águas ruças Engaço

Vinho Engaço Bagaço Borras finas

Setor Agrícola



Caracterização do fluxo específico de resíduos biológicos

Podas e limpezas de 
matas

Restos de plantas

(ramos, galhos, folhas, 
etc.)

Setor Florestal



Conclusões

Nas NUTs de Terras de Trás-os-Montes e Douro o setor primário prevalece como principal atividade económica; 

Os principais fluxos de resíduos identificados são gerados no âmbito de atividades agrícolas, agroalimentares e

florestais;

As principais políticas de reaproveitamento desses resíduos são a valorização energética e fertilização de solos;

No setor florestal, os resíduos são deixados no local onde são gerados, acabando por sofrer biodegradação (e 

constituindo uma carga orgânica elevada que afeta o equilíbrio do ecossistema); 

Os principais obstáculos à valorização de resíduos identificados foram: 

Entraves associados à legislação vigente;

Custos elevados de logística/transporte (ex: resíduos florestais);

Falta de conhecimento avançado/sensibilização para a (ex: desconhecimento de políticas de Bioeconomia 

Circular);
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