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1. Introdução 

O Alentejo, como outras regiões de Portugal e do Planeta, enfrenta atualmente grandes 

desafios económicos e ambientais. Esta região apresenta características muito próprias 

associadas à sua localização geográfica, cultura singular e situação económica em 

constante mudança. Através de uma análise que conjugue as características da região e 

dos setores económicos em estudo, poderá ser dado um passo em frente na transição 

do modelo económico linear, assente numa lógica de extração – produção – consumo 

– eliminação, dependente portanto do uso intensivo de recursos naturais, para um 

modelo económico circular, assente na preservação do capital natural e na otimização 

do rendimento dos recursos, através da circulação de produtos, componentes e 

materiais em uso com a maior utilização possível, nos ciclos tecnológicos e biológicos. 

Esta transição é inevitável, também para o Alentejo, que começa atualmente a viver as 

consequências das alterações climáticas e da escassez de recursos. 

De modo a apoiar a transição para uma economia circular foi realizado um levantamento 

das práticas utilizadas nas fileiras do vinho, azeite e suinicultura na região do Alentejo. 

Nesta área geográfica de Portugal a utilização eficiente de recursos é de grande 

relevância devido a diferentes fatores como por exemplo a escassa disponibilidade de 

água e a necessidade de preservar o capital natural procurando um equilíbrio sustentável 

entre as questões ambientais e económicas. 

Para caracterizar a realidade dos agentes económicos do Alentejo em termos de práticas 

de economia circular, ou seja, práticas de utilização eficiente dos recursos e de 

valorização de resíduos, foram realizadas várias visitas técnicas por toda a região, a 

empresas de diferente dimensão económica, por forma a obter uma amostra 

heterogenia representativa da diversidade de práticas utilizadas. 

Através da análise dos dados recolhidos com recurso ao preenchimento de um inquérito 

junto dos agentes económicos, e através de pesquisa bibliográfica, foi possível realizar 

uma caracterização e posicionamento do Alentejo ao nível das práticas de economia 

circular utilizadas. 

O presente relatório está integrado na Ação 1 do Projeto Alentejo Circular que tem 

por objetivo a análise da realidade regional nas explorações agrícolas e na agroindústria 

do Alentejo. Esta Ação 1 divide-se nas seguintes quatro atividades: 

 Análise da legislação nacional e comunitária; 

 Diagnóstico da situação regional; 
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 Identificação dos principais produtos responsáveis pela produção de Resíduos; 

 Análise da eficiência na utilização de recursos, impacto ambiental e valor 

acrescentado dos resíduos. 

Estruturalmente este documento encontra-se dividido em quatro secções principais. A 

secção inicial apresenta uma visão de economia circular onde se englobam os conceitos 

gerais associados a este modelo. Na segunda secção as três fileiras serão caracterizadas 

de acordo com a sua importância económica e social na região do Alentejo. Na secção 

três é detalhado o método de trabalho utilizado para a recolha de dados e 

correspondente diagnóstico das práticas utilizadas em cada setor em matéria de 

valorização de resíduos e subprodutos, e utilização eficiente de recursos. No final do 

documento, apresentam-se as conclusões e recomendações relativamente à 

caracterização do modelo económico circular na região do Alentejo. 

 

2. A Economia Circular 

2.1. Conceito 

Os recursos do planeta estão a ser consumidos a uma taxa insustentável, e cada vez 

mais se verifica o aumento deste consumo que já ultrapassa o que a Terra tem para nos 

dar. O modelo económico linear, baseado na extração intensiva de recursos naturais 

gera impactes ambientais negativos, entre os quais as emissões de gases com efeito de 

estufa conducentes às alterações climáticas e ao aquecimento global, que começam a 

estar efetivamente presentes no nosso dia-a-dia. Agosto de 2017 foi o segundo mês de 

agosto mais quente dos últimos 137 anos (NASA's Goddard Institute for Space Studies). 
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Figura 1 – Gráfico de temperaturas dos últimos 137 anos (Fonte: NASA's Goddard Institute for Space 

Studies) 

 

Face a esta realidade, tem vindo a crescer a consciência das empresas e da sociedade 

civil para a necessária e cada vez mais urgente transição para o modelo económico 

circular. Contudo, esta transição acarreta inúmeros desafios, tecnológicos, sociais e 

económicos que só poderão ser ultrapassados de forma uma integrada e envolvendo 

todos os intervenientes. 

A economia circular defende a necessidade de manter os materiais dentro no ciclo 

produtivo durante mais tempo para um uso mais eficiente dos recursos e redução dos 

impactos negativos ambientais e económicos. 

Este modelo económico é caracterizado como uma economia que é restauradora, 

regenerativa e tem o objetivo de manter produtos, componentes, e materiais no seu 

mais alto nível de utilidade ao longo do seu ciclo de vida. Um ciclo contínuo de 

desenvolvimento positivo que preserva e melhora o capital natural, otimiza a 

rentabilidade dos recursos e minimiza os riscos do sistema através da gestão de stocks 

finitos e fluxos renováveis. Um sistema eficaz, independentemente da escala. 
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Figura 2 - Conceito de economia circular (Fonte: Portal ECO.NOMIA, Ministério do Ambiente, 2016) 

 

Por meio de pesquisa realizada e entrevistas com diversos especialistas, a Fundação Ellen 

MacArthur identificou um conjunto de seis ações que empresas e governos podem 

adotar na transição para a economia circular. As seis ações, que constituem o quadro 

“ReSOLVE” são: Regenerar, Partilhar, Otimizar, Recircular, Virtualizar e Trocar. 

Esta estrutura pretende disponibilizar a empresas e governos uma ferramenta para a 

criação de estratégias e iniciativas direcionadas para o crescimento apoiado na economia 

circular e assim promover a substituição de recursos finitos por recursos renováveis e 

aumentar o nível de utilização dos materiais e matérias-primas, como se pode ver mais 

detalhadamente na tabela seguinte. 

Tabela 1: Conceito do Quadro ReSOLVE 

Regenerar 

(REgenerate) 

• Mudar para energia e materiais renováveis 

• Recuperar, reter e restaurar a saúde dos ecossistemas 

• Devolver recursos biológicos recuperados à biosfera 

Partilhar 

(Share) 

• Compartilhar ativos (p. ex.: automóveis, salas, eletrodomésticos)  

• Reutilizar/usar produtos em segunda mão 

• Prolongar a vida dos produtos através da manutenção, projetar 

visando a durabilidade, possibilidade de atualização, etc 



 
 
 

 

Promoção da Economia Circular nas explorações agrícolas e 

agroindústrias do Alentejo 

 

 
Página 11 | 110 

 
 

Otimizar 

(Optimise) 

• Aumentar o desempenho/eficiência do produto 

• Remover resíduos na produção e na cadeia de fornecimento 

• Alavancar resultados através da análise de dados, automação e 

direção remota 

Recircular 

(Loop) 

• Remanufaturar produtos ou componentes 

• Reciclar materiais 

• Usar digestão anaeróbia 

• Extrair produtos dos resíduos orgânicos 

Virtualizar 

(Virtualize) 

• Desmaterializar diretamente (p. ex.: livros, CDs, DVDs, viagens) 

• Desmaterializar indiretamente (p. ex.: compras on-line) 

Trocar 

(Exchange) 

• Substituir os materiais antigos não renováveis por outros mais 

avançados 

• Aplicar novas tecnologias (p. ex.: impressão 3D) 

• Optar por novos produtos/serviços (p. ex.: transporte multimodal) 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment, Growth 

Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe (2015). Based on S. Heck, M. Rogers, P. 

Carroll, Resource Revolution (2015). 

 

2.2. Enquadramento político e normativo 

A atuação das empresas no âmbito da economia circular é por vezes determinada por 

instrumentos de política que colocam alguns limites e constrangimentos à 

implementação de práticas e soluções circulares. Assim, no âmbito da ação 1 do projeto 

Alentejo Circular, foi efetuado um levantamento dos atuais planos, programas e 

legislação nacional e comunitária em matéria de economia circular. Este trabalho de 

pesquisa bibliográfica datado de março de 2017 foi designado como “Estudo e análise de 

legislação nacional e comunitária” e encontra-se disponível para consulta no site do 

projeto Alentejo Circular. 

O estudo e análise da legislação nacional e comunitária teve como objetivo estabelecer 

um ponto de partida seja ao nível de eventuais condicionalismos legislativos e técnicos, 
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seja em termos de análise do potencial da aplicação de práticas de economia circular, 

nomeadamente em matéria de utilização eficiente de recursos e valorização de resíduos. 

Ainda no decorrer da ação I do projeto e em conjugação com a pesquisa bibliográfica, 

foi realizado um conjunto de entrevistas a alguns atores relevantes nas fileiras em estudo 

(vinho, azeite, suinicultura) no âmbito definição e aplicação de políticas e enquadramento 

normativo, com o objetivo de identificar na perspetiva dos entrevistados, as necessárias 

alterações ou evoluções nos atuais instrumentos de política, com vista a promover a 

implementação de práticas de circularidade nos referidos setores.  

As entrevistas tiveram também como objetivo apresentar o Projeto aos interlocutores, 

procurando a colaboração das respetivas entidades na divulgação do Projeto e no 

estabelecimento de contactos com as empresas. 

As entidades entrevistadas foram a Comissão e Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDRA), a Comissão Vitivinícola da Região Alentejana (CVRA), 

a Federação portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) e o Centro de Estudos 

e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL). Apresenta-se em seguida um pequeno 

resumo de cada uma das entrevistas realizadas, onde se apresentam as perspetivas e 

opiniões dos responsáveis entrevistados. 

 CCDRA: Na perspetiva do atual vice-presidente, considera-se que as autoridades 

regionais devem ser proactivas na promoção da economia circular nos respetivos 

territórios, encontrando estratégias regionais, alinhadas com as políticas públicas 

nacionais, que tenham em conta as especificidades do território. Este responsável 

apresentou um conjunto de iniciativas já desenvolvidas ou em curso na região no 

âmbito da economia circular, nomeadamente eventos de divulgação e promoção 

do tema e projetos (em curso ou em fase de candidatura) por parte de alguns 

atores regionais. A CCRDA deverá assumir um papel de ligação e de dinamização 

de processos, juntando parceiros e tentando encontrar financiamento para 

projetos de circularidade.  

 CVRA: Ciente de que o sector vitivinícola tem uma forte dependência dos 

recursos naturais, da energia solar, de condições climatéricas apropriadas, de 

água e solos saudáveis, de uma integração bem-sucedida destes vários elementos, 

a CVRA considera ser uma prioridade a proteção e valorização destes ativos 

naturais através de práticas sustentáveis. Em 2014 foi identificada pela CVRA a 

necessidade de promover a sustentabilidade nas empresas do setor, tendo-se 

criado o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), projeto 

financiado no âmbito do PO Alentejo 2020 e que tem como copromotor a 

Universidade de Évora. O PSVA é uma iniciativa, de adesão voluntária, promovida 

pela CVRA e dirigida aos produtores de uva e de vinho da região. A CVRA irá 
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desenvolver um selo de sustentabilidade para as empresas vitivinícolas da região 

cujos moldes ou critérios estavam, à data da entrevista, em fase de estudo.  

Quanto aos principais constrangimentos à adoção de práticas da economia 

circular, foram destacados: A falta de disponibilidade, 

conhecimentos/competências e recursos financeiros por parte das empresas, 

cujo primeiro foco é vender o produto e ser competitivo; diferenças verificadas 

nas infraestruturas das adegas; os modelos de negócio e tecnologias existentes 

poderão limitar (mais numas do que noutras) a adoção de práticas de 

circularidade; por outro lado, é necessário investir em medidas que otimizem os 

processos e que incorporem inovação, não se encontrando resposta nos 

incentivos ou programas de financiamento atualmente disponíveis. 

 CEPAAL: As atuais áreas prioritárias de intervenção do CEPAAL são a qualidade, 

internacionalização e diferenciação de produto. Em termos de iniciativas 

relacionadas com a temática da sustentabilidade, o CEPAAL sublinhou a sua 

participação no Projeto Europeu INASOOP - Integrated Approach to Sustainable 

Olive Oil and Table Olives Production, que decorreu de 2004 a 2007 e cujo 

objetivo era a otimização do desempenho ambiental dos lagares de azeite através 

do desenvolvimento de standards de qualidade ambiental e sua implementação 

nos produtores, como forma de cumprir a legislação europeia, aumentar o 

conhecimento em termos de boas práticas ambientais e ganhar vantagem 

competitiva face a outros mercados fora da UE.  

Existe, uma fração muito significativa dos agentes económicos deste setor com 

preocupações em matéria de sustentabilidade, potenciada pelo cuidado com a 

imagem da marca e com o interesse crescente no oleoturismo. Relativamente às 

atuais barreiras à adoção de práticas de circularidade, o CEPAAL sublinha: a 

legislação, imposta aos produtores sem o pleno conhecimento da atividade no 

terreno; dando como exemplo a legislação associada à gestão de resíduos, 

considera-se que constitui uma limitação em termos burocráticos e económicos, 

dificultando o reaproveitamento dos mesmos. 

 FPAS: A FPAS considera que a segmentação de ciclo das explorações é uma 

solução para vários desafios no setor, incluindo o da sustentabilidade. 

Efetivamente, a deslocação de unidades de engorda para áreas do país com solos 

deficitários em matéria orgânica, poderá promover o aumento da qualidade dos 

solos através da aplicação de composto, tornando o solo disponível para outro 

tipo de culturas, nomeadamente cereais, aumentando também a disponibilidade 

nacional nesta matéria. A ideia seria manter as maternidades nos locais atuais 

(grande concentração na zona centro e litoral), deslocando apenas as engordas 

para zonas deficitárias. Neste âmbito, a FPAS estabeleceu um protocolo com a 

EDIA e o INIAV para a criação de uma rede de unidades de compostagem na 
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zona de abrangência do Empreendimento Fins Múltiplos de Alqueva. Para o 

efeito, estava prevista a deslocação de unidades de engorda para o Alentejo, por 

forma a disponibilizar efluentes agroindustriais junto das referidas unidades. Este 

projeto tem vindo a ser adiado, devido à crise que se verificou no setor da 

suinicultura, aliada à inexistência de financiamento.  

A FPAS destaca, como obstáculos à implementação de práticas de circularidade 

no setor, a falta de capacidade financeira dos produtores, bem como a falta de 

incentivos financeiros ou quando existem, com taxas baixas de cofinanciamento 

(por ex. PDR 2020). Como alavancas à implementação de práticas de 

sustentabilidade destaca a disponibilização de financiamento adequado, a 

implementação de tecnologia de valorização de resíduos conducente à redução 

de custos de gestão e as novas tecnologias de zootecnia de precisão e ICT. 

 

2.3. Constrangimentos da atual legislação nacional e comunitária 

A transição no sentido de uma economia circular tem vindo a ser apoiada por um 

número crescente de políticas e iniciativas. No entanto, ainda persistem determinadas 

barreiras políticas, sociais, económicas e tecnológicas que impedem uma mais 

generalizada implementação e adesão.  

No curto prazo, a maioria das barreiras à adoção da economia circular, podem ser 

vencidas através de regulação, que pode assumir diversas formas, nomeadamente, 

normas ou standards (por exemplo, obrigatoriedade de incorporação de matérias-

primas secundárias em determinados produtos) ou via a fiscalidade verde (preços, 

impostos e/ou incentivos fiscais). No entanto, as alterações de longo prazo, também 

requerem mudanças de comportamentos, quer por parte dos cidadãos, quer por parte 

das empresas. Descrevem-se em seguida algumas das barreiras à adoção de uma 

economia mais circular. 

• Pouca sensibilização dos cidadãos para a problemática da finitude dos 

recursos e/ou inexistência de sistemas que compensem os cidadãos pelos 

seus esforços na redução da produção de resíduos. 

É hoje comummente aceite que os cidadãos promovam a separação de todos os 

materiais recicláveis que constituem os seus resíduos orgânicos os quais constituem a 

principal fração dos resíduos urbanos chegando quase a 50% (cinquenta por cento). A 

questão que se coloca é a de saber como modelar o comportamento dos cidadãos. 

Como compensar os cidadãos pelos seus esforços na redução da produção e deposição 

seletiva de resíduos recicláveis? Uma boa prática que vai de encontro à reforma da 
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fiscalidade verde implicaria a introdução do sistema PAYT (Pagar em função dos resíduos 

produzidos).  

Haverá que alterar o atual modelo em que o cidadão paga essencialmente a gestão dos 

resíduos em função do consumo de água, o que não promove o incentivo à separação 

dos resíduos domésticos.  

O sistema “Pay as you Throw” compensa os cidadãos pelo seu comportamento no 

tratamento e seleção dos resíduos. Mas esta medida está diretamente ligada ao sistema 

de recolha porta a porta que permitirá que o cidadão só pague pela recolha e tratamento 

dos resíduos que não enviar para reciclagem. Esta alteração é muito significativa porque 

permite aumentar exponencialmente as taxas de reciclagem e reduzir os custos do 

tratamento dos resíduos, quer para as populações, quer para as próprias autarquias. 

• Os atuais sistemas, infraestruturas, modelos de negócio e tecnologias 

podem bloquear a economia num modelo linear. O exemplo da 

obsolescência programada. 

A obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir 

um consumo constante através da insatisfação do consumidor ou da sua vontade em 

adquirir produtos de maior performance, de forma que os produtos que satisfazem as 

necessidades daqueles que os compram se tornem obsoletos num curto espaço de 

tempo, tendo que ser obrigatoriamente substituídos periodicamente por outros 

produtos mais modernos. 

Este modelo de negócio compete com o conceito de ecodesign, associado a uma 

economia circular, em que se procura, desde a fase de conceção, promover a 

reparabilidade e a reciclabilidade, mantendo o produto em utilização o maior tempo 

possível. Este pressuposto, exige mudanças nas preferências dos consumidores, que 

serão mais efetivas quanto mais a educação for canalizada para a alteração de 

comportamentos. 

• Falta de competitividade das matérias-primas secundárias 

As matérias-primas secundárias concorrem muitas vezes com as matérias-primas virgens 

e por conseguinte, vêm a rentabilidade da sua produção afetada pela volatilidade do 

mercado de matérias-primas virgens. É, pois, fundamental o estímulo do consumo de 

produtos com incorporação de matérias-primas secundárias, em detrimento de 

produtos fabricados exclusivamente com matérias-primas virgens. Por forma a 

promover o consumo de matérias-primas secundárias, em algumas situações pode fazer 

sentido criar um sistema fiscal que onere menos o fator trabalho e os fatores de 
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produção, em conjugação com um eventual desagravamento fiscal da matéria-prima 

secundária. 

Por outro lado, frequentemente, os preços das matérias-primas virgens não refletem o 

custo real da utilização de recursos e energia para a sociedade. 

A substituição de matérias-primas por matérias-primas recicladas (ditas secundárias) 

exige uma intervenção pública que promova a competitividade da reciclagem através da 

introdução no ordenamento jurídico nacional de normas e/ou especificações que 

contemplem e não descriminem o uso de materiais ou de produtos reciclados. 

• Falta de conhecimentos ou capacidades das empresas para procurarem 

soluções no domínio da economia circular 

São necessárias novas competências e conhecimento para a preparação dos resíduos 

para o mercado de matérias secundárias ou subprodutos. Assim, o desafio passa também 

por promover a inovação nas seguintes áreas: reduzir o uso de matérias-primas virgens, 

repensar os resíduos como subprodutos para outras indústrias/setores e equacionar a 

incorporação de subprodutos provenientes de outras indústrias. O papel dos 

instrumentos de política como sejam os programas operacionais regionais poderão 

desempenhar um papel fundamental, introduzindo estas áreas de desenvolvimento nos 

seus objetivos estratégicos e nas tipologias de projetos a financiar. 

 

2.4. Sinais políticos de transição  

Os sinais políticos de transição para uma economia circular são cada vez mais 

consistentes quer na região do Alentejo, a quer a nível nacional.  

No Alentejo é de destacar o Fórum da Economia Circular do Alentejo (FECA), criado 

em 2017 por iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo e com o contributo dos promotores do Projeto Alentejo Circular, membros 

fundadores do Fórum e que integram atualmente o seu Conselho Estratégico. O FECA 

reúne os principais stakeholders da região (autoridades regionais, empresas, instituições 

do sistema científico, etc.) em torno do objetivo comum de potenciar iniciativas de 

economia circular. 

A nível nacional destaca-se a recente aprovação, através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 190-A/2017, do Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal 

(PAEC 2017:2020). O PNAC foi alvo, no segundo semestre de 2017, de um concorrido 

e dinâmico processo de consulta pública, tendo resultado num plano de ação que 
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apresenta três níveis de ações a serem introduzidas e trabalhadas durante os próximos 

três anos:  

 Ações macro de cariz transversal, nacionais, que consolidam algumas das ações 

de várias áreas governativas para esta transição; 

 Ações meso, agendas setoriais, sobretudo para setores mais intensivos no uso 

de recursos e de cariz exportador; e  

 Ações micro, agendas regionais/locais, que devem ser adaptadas às 

especificidades socioeconómicas de cada região. 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 190 – A/2017 determina que a promoção e a 

supervisão do PAEC é assegurada pela Comissão Interministerial do Ar, das Alterações 

Climáticas e da Economia Circular, sendo também criado o Grupo de Coordenação do 

PAEC, com vista a disseminar os princípios de economia circular nas políticas 

governamentais, promover e facilitar a execução das orientações constantes do PAEC e 

garantir a articulação e contributo nacional para as medidas constantes do Plano de Ação 

para a Economia Circular da União Europeia. 

Na nota técnica emitida pela APA, Resíduos excluídos do âmbito de aplicação do RGGR 

Biomassa na aceção do REI Conceitos de Biorresíduos e Resíduos Biodegradáveis Versão 3: Julho 

de 2015 relativo ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro podem ser identificados 

resíduos que foram excluídos do âmbito de aplicação do RGGR, simplificando o seu 

processo de valorização. 

Encontramos outro exemplo de transição para uma economia mais circular nas 

alterações que estão a ser efetuadas à Portaria nº631/2009 de 9 junho relativamente à 

gestão de efluentes pecuários, onde se preveem surgir novos mecanismos e linhas 

orientadoras para a valorização dos efluentes pecuários. 

 

3. Os setores do vinho, azeite e suinicultura no Alentejo 

3.1 Dados macroeconómicos do setor e da região 

O vinho 

A produção do vinho, para além da sua forte componente económica, agrega também 

uma grande componente cultural e social, com milhares de anos de história. 
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Na última década, temos com maior volume de produção, a campanha de 2010/2011 

com 7.147.927 hl. As duas campanhas seguintes com melhores produções, foram as de 

2015/2016 e de 2012/2013, com respetivamente 7.047.805 hl e 6.327.107 hl. 

A campanha com a produção mais baixa, ocorreu em 2011/2012 com 5.622.363 hl, 

seguido das campanhas de 2008/2009, com uma produção de 5.688.560 hl, e a campanha 

de 2009/2010 com 5.893.513 hl (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Evolução de produção total de vinho em Portugal de 2006 a 2015 (Fonte: IVV, 2016). 

 

Se a análise for feita por regiões vitivinícolas (Figura 4), vemos que as regiões com maior 

peso no volume total de vinho (hl), é a região do Douro, com um total de 14.384.214 

hl, na última década. Em segundo temos a região de Lisboa, 10.235.421hl, seguida do 

Alentejo, em que o total da produção é de 10.061.979hl As restantes regiões atingiram 

valores entre 92.082hl (Açores) e os 7.849.771h (Minho). (IVV,2017) 
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Figura 4 - Percentagem de cada região na produção total de vinho em Portugal de 2007/08 a 2016/17 

(Fonte: IVV, 2017) 

 

O Douro, na campanha de 2016/2017 (Figura 5) manteve-se em primeiro lugar, no que 

diz respeito à produção total por região (1.337.201hl), mas em segundo lugar aparece o 

Alentejo (1.050.439hl), seguido de Lisboa (998.804hl). Esta situação já tinha ocorrido em 

outra campanhas, nomeadamente, nas campanhas de 2011/2012, 2013/2014 e 

2014/2015. 
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Figura 5 - Produção total de vinho em cada região em 2016 (Fonte: IVV, 2017) 

 

Na figura 6 está representada a evolução da produção total de vinho na região do 

Alentejo, na última década. Esta região não segue a tendência nacional, em termos de 

campanhas com maior e com menor volume de produção. Aqui destaca-se a campanha 

de 2014/2015, com um volume total de produção de 1.222.733 hl, seguida das campanhas 

de 2010/2011 e 2015/2016, com 1.189.719hl e 1.152.184hl, respetivamente.  
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Figura 6 - Evolução de produção total de vinho no Alentejo de 2007 a 2016 (Fonte: IVV, 2017). 

 

 
Figura 7 - Produção total de vinho no Alentejo e em Portugal em 2016 expressa em mosto (Fonte: INE, 

2016). 

 

A nível mundial, no ano de 2016, os maiores produtores mundiais, foram a Itália, 

responsável por 19% da produção total, a França, com 16% e a Espanha como 3º maior 

produtor, com 15 % (Figura 8).  
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Figura 8 - Distribuição da Produção Mundial Total de Vinho (Fonte: IVV, 2016) 

 

A União Europeia é o principal produtor mundial de vinho. Entre 2009 e 2014, a 

produção anual média foi de 167 milhões de hectolitros. Representa 45% das áreas 

vitícolas mundiais, 65% da produção, 57% do consumo global e 70% das exportações em 

termos globais (Comissão Europeia). 

Na tabela 1, é apresentado o sector em números, com base na informação estatística de 

entidades oficiais, nacionais e internacionais. 

 

Tabela 1 - Sector do vinho em números 

Dados Alentejo Portugal União Europeia Mundial 

Área agrícola (ha) de vinha 32 858 (a) 179 062 (a) 3 230 239 (d) 7 096 741 (e) 

Área de Vinha MPB (ha) 448 (b) 2 729 (b) 216 304 (g) - 

Produção (t) uva para 

vinho 
215 184 (a) 773 904 (a) 23 648 210 (c) 

77 438 929 (e) 

Produção (t) uva de mesa 11 183 (a) 22 049 (a) 1 703 410 (c) 

Área uva para vinho (ha) 31 977 (a) 174 976 (a) 3 043 780 (c) - 
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Dados Alentejo Portugal União Europeia Mundial 

Área uva para mesa (ha) 881 (a) 2 160 (a) 94 080 (c) - 

Produção vinícola (hl) total 1 613 882 (a) 5 839 513 (a) 173 255 000 (c) 274 000 000 (f) 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – branco 

499 120 (a) 1 813 192 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – tinto e rosado 

1 114 762 (a) 4 026 321 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – Com DOP – total 

652 639 (a) 2 384 536 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – Com DOP – 

branco 

160 760 (a) 950 011 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – Com DOP – tinto 

e rosado 

491 878 (a) 1 434 525 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – Com IGP – total 

624 940 (a) 1 626 441 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – Com IGP – branco 

147 788 (a) 361 761 (a) - - 

Produção vinícola 

declarada (hl), expressa em 

mosto – Com IGP – tinto e 

rosado 

477 152 (a) 1 264 680 (a) - - 

FONTE: a) INE, 2016; b) GPP, 2015; c) Comissão Europeia, 2015; d) Eurostat, 2015; e) FAO, 2016; f) IVV, 

2015; Comissão Europeia, 2011. 
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O setor vitivinícola apresenta uma elevada importância económica para a região do 

Alentejo que se verifica através da área de cultivo alocado à vinha, ao elevado volume 

produtivo, ao volume de negócios e principalmente ao ser um setor gerador de emprego 

e riqueza para a região que em paralelo diminui a tendência de desertificação do 

Alentejo. 

A vitivinicultura no Alentejo encontra-se em constante inovação e cada vez mais 

competitiva, com reflexo no desenvolvimento da fileira, na força da economia alentejana 

e na internacionalização das marcas e dos produtos regionais. 

Segundo o Banco de Portugal (BdP), em 2015, cerca de mil empresas exerciam a sua 

atividade na indústria das bebidas, em Portugal. Esse valor corresponde a 0,3% do total 

das empresas do país, a 1% do volume de negócios e a 0,5% do número de pessoas 

afetas. Dentro da indústria das bebidas, o sector do vinho é representado por 88% das 

empresas, que representam 52% do volume de negócios e emprega 64% das pessoas 

(Figura 9).  

 

 
Figura 9 - Estrutura do segmento do vinho na indústria das bebidas em 2015 (Fonte: BdP, 2017) 

 

No segmento do vinho predominam as empresas de pequena e média dimensão (PMEs), 

e nestas, 80% do volume negócio total era gerado por apenas 10% das PMEs.  

As PME do segmento do vinho, em 2015, eram duas vezes superiores à média total das 

empresas, em volume de negócios, na indústria das bebidas. E semelhante à média 

nacional em relação ao número de pessoas ao serviço (BdP, 2017). 
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Figura 10 - Estrutura das empresas do sector do vinho por classes de dimensão, em Portugal, em 2015 

(Fonte: BdP, 2017) 

 

Como mostra a figura 10, se dividirmos as empresas do sector por classes de dimensão, 

vemos que, em 2015, as microempresas representam a maior parte das empresas do 

sector, 75%. O valor mais elevado em volume de negócios pertence às grandes 

empresas, e as PMEs empregam a maior percentagem de pessoas, 69%. 

Em Portugal, as 3 cidades em que existe um maior número de empresas do sector, são 

o Porto, Vila Real e Viseu. Já no que diz respeito a volume de negócios, destacam-se as 

cidades do Porto, onde estão instalados 39% do volume de negócios do sector a nível 

nacional. Évora e Vila Real aparecem em 2º lugar, bastante distanciadas do Porto, com 

9% de VdN. Os restantes 43% estão dispersos pelas restantes regiões. Ainda na cidade 

do Porto estão 25% do total de pessoas afetas ao sector do vinho, seguidas de Lisboa e 

Évora, com 10% e 9 %, respetivamente. 
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Figura 11 - Localização das três maiores empresas do sector do vinho, por localização, em relação ao 

número total empresas, volume de negócios e número de pessoas por empresa, em Portugal em 2015 

(Fonte: BdP, 2017) 
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Figura 12 - Evolução do consumo total de vinho em Portugal, no período de 2006 a 2015 (Fonte: IVV, 

2016). 

 

A nível mundial a tendência no consumo manteve-se em linha com o consumo nacional. Dos 

255 milhões de hectolitros em 2007, para os 239 milhões em 2014, ano que representa 

novamente um ponto de viragem no consumo de vinho, neste caso, a nível mundial. Isto apesar 

de falarmos apenas de um aumento de 1 milhão de hectolitros, a tendência inverteu-se (Figura 

13).  

 

 
Figura 13 - Evolução do consumo total de vinho no mundo (Fonte: IVV, 2016). 
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Entre os países responsáveis por este aumento do consumo em 2015, a nível mundial, temos a 

Argentina, a China, o Reino unido e Portugal. Este grupo de países aumentou o consumo 

mundial de vinho em 11%. Por outro lado, países como a Rússia, a França e a Roménia 

verificaram uma diminuição.   

Os maiores consumidores em 2015 estão representados na figura 14. Os Estados Unidos foram 

os grandes consumidores, seguidos da França, que mesmo com diminuição no consumo 

mantém-se entre os maiores consumidores. Em terceiro lugar temos a Itália e a Alemanha, com 

o mesmo nível de consumo, de 20,5 milhões de hectolitros. 

 

 
Figura 14 - Maiores consumidores de vinho no mundo em 2015 (Fonte: IVV, 2016) 

 

As empresas do sector do vinho, em 2015, foram as únicas a apresentar um crescimento 

do volume de negócios na indústria das bebidas. Este setor englobava ainda a 96% das 

empresas exportadoras, 51% do volume de negócios e 61 das pessoas afetas à indústria 

das bebidas. 
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Figura 15 - Volume total de vinho exportado e importado em Portugal no período de 2010 a 2016 (Fonte: 

IVV, 2016) 

 

 
Figura 16 - Valor do vinho para exportação e em importação em Portugal no período de 2010 a 2016 

(Fonte: IVV, 2016) 
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“Por enoturismo entende-se todas as atividades e recursos turísticos, de lazer e de 

tempos livres, relacionados com as culturas, materiais e imateriais, do vinho e da 

gastronomia autóctone dos seus territórios. O enoturismo é um sistema composto 

pelos seguintes subsistemas: Território Turismo Cultura vitivinícola “ – Carta Europeia 

do Enoturismo. 

Entende-se por unidades de enoturismo todas aquelas que produzem vinhos, realizam 

visitas guiadas e venda de vinhos nas suas instalações. 

O enoturismo é segmento recente do turismo e surge com o desenvolvimento dos 

meios de produção do vinho. Para além de diversificar todas as atividades relacionadas 

com o vinho, contribui para o desenvolvimento económico da região. Sendo uma 

atividade que se desenvolve fora dos grandes centros urbanos, contribui tanto de forma 

significativa para o desenvolvimento económico do sector vitivinícola, como também de 

toda a região onde essa atividade se insere, quer através da expansão de serviços, 

alojamentos, vias de transporte ou na criação de postos de trabalho.   

As atividades integradas neste tipo de turismo são as provas de vinho, as visitas guiadas 

às adegas e vinhas e claro, uma loja, onde no fim os turistas poderão adquirir os produtos 

que despertaram o seu interesse e paladar. Para além destas, consideradas como básicas, 

podemos encontrar ainda, refeições temáticas, vindima, cursos de vinho, provas de 

outros produtos, visualização de vídeos, exposições, poda da vinha e pisa da uva. 

Através de um inquérito feito pelo organismo Turismo de Portugal em 2014, 91% das 

unidades de enoturismo que responderam, estão inseridas numa região demarcada de 

vinhos e 88% fazem parte da rota de vinhos (Figura 17).  
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Figura 17 - Percentagem de unidades ecoturísticas por região demarcada e por região vitivinícola (Fonte: 

Turismo de Portugal, 2014). 

 

É na região dos Vinhos Verdes e no Alentejo, que encontramos um maior número de 

unidades de enoturismo na rota dos vinhos, 23% e 20%, respetivamente. No que diz 
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o Porto & Douro, 15% das unidades. A região dos vinhos verdes continua a ser a que 

agrega mais unidades de enoturismo, 22%. 
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capitais mundiais do vinho que compõem esta rede: Adelaide (Austrália), Bilbao 

(Espanha), Bordéus (França), Cidade do Cabo (África do Sul), Mainz (Alemanha), 

Mendoza (Argentina), Porto (Portugal), S. Francisco (EUA), Valparaiso (Chile) e Verona 

(Itália). 

 

O Azeite 

A oliveira está perfeitamente adaptada ao clima Mediterrâneo, e os limites da sua 

expansão a nível mundial, estão definidos pela presença deste clima. 

A produção de azeitona oscila muito ao longo dos vários anos e normalmente, um ano 

de boa produção é seguido de outro com produção inferior (Figura 18). 

 

 
Figura 18 - Produção de azeitona e de azeite, em Portugal, de 2010 a 2016 (Fonte: GPP, 2016). 
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Figura 19 - Proveniência da azeitona de mesa, em Portugal em 2016 (Fonte: INE 2017). 

 

A azeitona de mesa é produzida de norte a sul de Portugal, mas é mais relevante em 

termos de área, no Alentejo e no Norte. Zonas onde obviamente também a sua 

produção total é maior (Figura 19). Em 2016, no Alentejo a produtividade foi de 2,49 

ton/ha, e na região do Norte, 2 ton/ha, valor muito acima do resto do país.   

No caso de azeitona para azeite, o Alentejo diferencia-se largamente das restantes 

regiões, seja na área, aproximadamente 550.000 ha, seja nas toneladas totais de azeitona, 

e claro na produção de azeite (Figura 20). Nesta região, em 2016, obtiveram-se 

produções médias de cerca de 1,93 ton/ha  

 
Figura 20 - Proveniência da azeitona para azeite, em Portugal em 2016 (Fonte: INE, 2017). 
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Segundo o GPP, tem vindo a desenvolver-se uma estratégia de comunicação, associada 

ao azeite, com base no “saber fazer tradicional”, “comércio justo”, responsabilidade 

ambiental” e “alimentação saudável”, tanto interna como externamente. 

Esta valorização no mercado interno e externo, com o objetivo de atrair novos 

consumidores, é possível através da implementação de várias ações, em toda a fileira do 

azeite, entre elas, a divulgação da excelência dos azeites virgens extra portugueses 

(associados a qualidade diferenciada como agricultura biológica, DOP/IGP); divulgação 

das especificidades e características únicas do azeite; qualidades nutricionais (reforçadas 

pela Autoridade Europeia da Saúde Alimentar com autorização de referência a estas no 

rótulo);   

  

 
Figura 21 - Total de lagares em laboração em Portugal, de 2010 a 2016 (Fonte: INE, 2017). 

 

A figura 21 ilustra o número de lagares a laborar em Portugal, entre os anos de 2010 e 

2016. Nos últimos anos assistimos a uma diminuição do número de lagares em Portugal. 

Este facto centrar-se-á especialmente, na extinção de lagares do tipo tradicional. Este 

desaparecimento é acompanhado pelo aumento da dimensão dos restantes, 

especialmente os lagares de 2 fases, uma vez que no mesmo período, a quantidade de 

azeitona laborada e de azeite produzido tem aumentado.  
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Figura 22 - Evolução da produção total de azeite mundial (Fonte: IOC, 2017) 

 

Na tabela 2, é apresentado o setor em números, com base na informação estatística de 

entidades oficiais, nacionais e internacionais. 

 

Tabela 2 - Setor do azeite em números 

Dados Alentejo Portugal União Europeia Mundial 

Área total olival (ha) 184 157 (a) 356 183 (a) 4 652 682 (f) 10 650 068 (g) 

Área de olival em 

MPB (ha) 
9 986 (b) 21 694 (b) 454 154 (e) - 

Área azeitona para 

azeite (ha) 
180 607 (a) 347 093 (a) 4 632 010 (d) - 

Área de azeitona de 

mesa (ha) 
3 550 (a) 17 316 (a) 300 120 (d) - 

Produção Azeitona 

para azeite (t) 
348 935 (a) 476 003 (a)  

19 267 493 (g) 
Produção Azeitona 

de mesa (t) 
8 864 (a) 9 090 (a) 886 500 (c) 

Produção de azeite 

(hl) 
549 683 (a) 744 255 (a) 2 324 400 © 3 176 500 (c) 
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Nº Lagares 110 (a) 469 (a) - - 

Produtores MPB 484 (b) 484 (b) - - 

Fonte: a) INE, 2016; b) GPP, 2015; c) IOC, 2015; d) Eurostat, 2016; e) Eurostat, 2015; f) Eurostat, 2012; g) FAO, 

2016. 

 

Com o consumo do azeite a aumentar a nível mundial (Figura 23), e estando este 

produto tão restrito a determinado clima, é sem dúvida uma boa aposta para as 

exportações nacionais. 

 
Figura 23 - Evolução do consumo de azeite, na União Europeia e no resto do Mundo, de 2001 a 2017 

(Fonte: IOC, 2017). 

Temos verificado nos últimos anos (Figura 24), apesar de algumas quebras, um aumento 

gradual do preço do azeite, no produtor. Entre 2011 e 2016, temos um aumento de 66% 

no azeite Virgem Extra, subindo de 289,52€/hl para 368,49€/hl. O azeite Virgem foi o 

que atingiu um maior aumento, mais 73% em 2016 do que os preços praticados em 2011. 

Em relação à azeitona de mesa, apesar de não ter tido aumentos tão expressivos, passou 

de 39,25€/100 kg em 2011, para 57,18€/100kg em 2016. Uma subida de 31%. 
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Figura 24 - Evolução dos preços no produtor, de azeitona de mesa e de azeite, de 2011 a 2016 (Fonte: 

INE, 2017). 

 

A União Europeia é o principal produtor, consumidor e exportador de azeite. Nas 

últimas cinco campanhas de comercialização (2011/12 - 2015/16), a UE produziu 70%, 

consumiu 56% e exportou 66% do azeite do mundo. 

 
Figura 25 - Relação na produção e consumo de azeite, na União Europeia e o resto do Mundo, 2016/2017 

(Fonte: IOC, 2017) 
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intensificar a produção, sendo isso considerado como um potencial fator de aumento da 

pressão causada no ambiente. 

A suinicultura nacional, um dos mais importantes sectores da atividade pecuária, 

representa aproximadamente 25% do produto animal bruto e 10% do produto agrícola 

bruto. Encontra-se numa fase de mudança, com necessidade de crescer, de se 

reorganizar e redimensionar, enquadrando as tendências globais atuais, de modo a ser 

encarada como geradora de emprego e riqueza, contribuindo para a sustentabilidade e 

ocupação do espaço rural, em harmonia com os interesses do território e do ambiente. 

Tal implica projetos, ideias ambiciosas e inovação. Esta necessidade de mudança resulta 

da redução do efetivo nacional bem como do número de explorações, ao longo dos 

últimos 25 anos. 

Portugal passou de uma taxa de autossuficiência na carne de porco de 100% em 1986 

para 65% em 2015. De 1990 a 2014 o efetivo nacional de suínos diminuiu mais de 20%, 

ou seja, de 2.664.000 cabeças para cerca de 2.130.000 em 2014 (Eurostat, 2015; INE; 

2016). Esta redução não foi geograficamente uniforme, sendo menor no Alentejo em 

relação a outras regiões do país. Em 1990, 50% do efetivo encontrava-se na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, 19,5% no Centro Litoral, 17% no Alentejo e os remanescentes 

13,5% distribuídos pelas restantes regiões do país. 

Em 2016 o número total de suínos em Portugal era de 2.150.000 animais, menos 97.000 

do que os registados no ano anterior, 2015. 
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Figura 26 - Distribuição do efetivo de suínos em Portugal, em 2016 (Fonte: INE, 2016) 
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Este efetivo está distribuído por todo o território continental e ilhas, no entanto está 
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centro, perto dos 900 mil animais (Figura 27). 
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Figura 27 - Distribuição do efetivo de suínos em Portugal, em 2016, por NUTS (Fonte: INE, 2016) 

 

 
Figura 28 - Evolução do efetivo de suínos de 2010 a 2016, em Portugal (Fonte: INE, 2017) 

 

Depois de uma diminuição, de 2011 para 2013, no número total de animais abatidos, 

temos assistido a partir de 2014 a uma tendência positiva na evolução no número de 

animais abatidos anualmente (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Evolução do número de suínos abatidos e aprovados para consumo em Portugal, de 2011 a 

2016 (Fonte: INE, 2017) 

 

A produção de carne de suíno em 2016, apresenta uma variação negativa de 0,2% em 

relação a 2015 (Tabela 4). Segundo o INE, as promoções praticadas pelas grandes 

superfícies comerciais, originou por parte dos produtores, a retenção de uma menor 

parte do efetivo nas explorações no final de 2016, em comparação com o final de 2015. 

 

Tabela 4 - Evolução da quantidade de toneladas de carne de suíno abatidas e aprovadas para consumo em 

Portugal, de 2011 a 2016 (Fonte: INE, 2017) 

 

Segundo a Associação Portuguesa das Indústrias de Alimentos Compostos para Animais 

(IACA), a produção de alimentos compostos para suínos teve uma variação negativa em 

2016 (-7.2%), face a 2015, em que a produção rondou as 858 mil toneladas. Apesar da 

tendência da queda dos preços das principais matérias-primas para a produção da 

alimentação, de pacotes de medidas da Comissão Europeia, que apostam na 

internacionalização (sendo a China o principal destino), não foram suficientes para 

contrariar os impactos diretos e indiretos no sector de produção de alimentos. 

 

Reses abatidas e aprovadas para consumo, segundo as categorias (Nº de Cabeças) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Leitões 1 142 452 1 031 494 914 793 984 966 1 137 786 1 217 367 

Porcos de engorda 4 700 476 4 468 112 4 232 150 4 347 111 4 467 155 4 459 970 

Reprodutores 44 987 42 327 30 320 39 915 33 726 28 917 

Total 5 887 915 5 541 933 5 177 263 5 371 992 5 638 667 5 706 254 

Reses abatidas e aprovadas para consumo, segundo as categorias (toneladas) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Leitões 7 776 7 104 6 251 6 796 7 941 8 497 

Porcos de engorda 369 517 349 234 334 907 347 860 364 625 364 133 

Reprodutores 6 494 6 098 4 516 5 397 5 072 4 420 

Total 383 787 362 436 345 674 360 053 377 638 377 050 
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Figura 29 - Produção de alimentos compostos para a criação e manutenção de suínos, em Portugal (Fonte: 

INE, 2017) 

 

A UE é o segundo maior produtor mundial de carne de porco e o maior exportador. A 

carne de porco pertence aos produtos abrangidos pela Organização Única de Mercado 

Comum. 

Na tabela 5, é apresentado o sector em números, com base na informação estatística de 

entidades oficiais, nacionais e internacionais. 

 

Tabela 5 - Sector da suinicultura em números 

Dados Alentejo Portugal União Europeia Mundial 

Efetivo suinícola Total 948 000 (a) 2 151 000 (a) 22 889 000 (b) 
981 797 339 

(d) 

Efetivos suínos <50kg 507 000 (a) 1 194 000 (a) 45 419 570 (c) - 

Efetivos suínos >=50kg 

(porcos engorda) 
348 000 (a) 719 000 (a) 60 671 150 (c) - 

Suiniculturas – nº 

explorações 
- - - - 

FONTE: a) INE, 2016; b) Comissão Europeia, 2016; c) Eurostat, 2016; d) FAO, 2016. 
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3.2 Caracterização das atividades e processos 

A história da região do Alentejo está estreitamente associada ao mundo rural, em que a 

agricultura e a agroindústria direta ou indiretamente, sempre tiveram um papel 

fundamental na economia regional com a fileira do vinho e do azeite a assumirem um 

peso fundamental e onde a fileira da suinicultura se verifica ter cada vez mais condições 

para crescer. 

 

3.2.1 Vinho 

Encontramos relatos da existência do cultivo de uvas em 7.000 a.C. na Geórgia. Em 

3.150 a.C., no delta do Nilo, no Egipto. Já em 750 a.C., os gregos dominavam as técnicas 

de vinificação. E foi com a ajuda destes últimos que o cultivo da vinha chegou a Itália, 

França e Espanha (Aguiar & Miwa, 2009). 

Assim, o vinho entra na Península Ibérica, pela mão dos Tartessos, e devido à sua 

importância é também utilizado como moeda de troca. Com os descobrimentos, fez a 

sua travessia para o Brasil, por volta do séc. XV e XVI (Antunes, 2016). 

Após o grande terramoto de Lisboa, 1755, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês 

de Pombal, criou a primeira região demarcada, na região do Douro, e através da 

“Companhia do Vinho do Douro”, financiou a reconstrução de Lisboa.   

O setor vitivinícola português passou por um período de reajustamentos com a adesão 

de Portugal à CEE em 1986, tendo sido este um dos setores que melhor se adaptou à 

concorrência comunitária. O setor vitivinícola na região do Alentejo atravessou uma fase 

de grande turbulência, e para se adaptarem à concorrência comunitária, os produtores 

operaram uma transformação e expansão deste setor. 

Atualmente, em Portugal, a vinha estende-se por uma área 190.467 ha (IVV, 2016), 

repartidos por 13 regiões demarcadas (Figura 30): Trás-os-Montes, Vinhos Verdes, 

Douro, Bairrada, Dão, Beira Interior, Távora-Varosa, Lafões, Lisboa, Tejo, Península de 

Setúbal, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores (e-adega, 2017). 
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Figura 30 - Regiões Vitivinícolas Demarcadas em Portugal (Fonte: http://www.e-dega.com) 

 

Na figura 31, está representado o peso de cada região no total da área de vinha em 

Portugal, em 2016. Destacam-se as regiões do “Douro e Porto”, com 22,4% da área 

total, seguida do “Alentejo” e do “ Minho”, com 12,2% e 11%, respetivamente. 

Grande parte dos 23.000 hectares de vinha alentejana concentram-se nas oito sub-

regiões da Denominação de Origem alentejana: Reguengos, Borba, Redondo, Vidigueira, 

Évora, Granja-Amareleja, Portalegre e Moura. 

http://www.e-dega.com/
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No Alentejo podemos encontrar uma grande variedade de castas plantadas, contudo 

umas são mais relevantes que outras (seja pela qualidade ou pela área plantada). As castas 

brancas mais importantes na região são a Roupeiro, a Antão Vaz e a Arinto. Em relação 

às castas tintas, salienta-se a importância da casta Trincadeira, Aragonez, Castelão e 

Alicante Bouschet (uma variedade francesa que se adaptou ao clima alentejano) (Infovini, 

2017). 

 

 
Figura 31 – Área total de vinha repartida pelas várias Regiões Demarcadas (Fonte: IVV, 2016) 

 

O Decreto-Lei nº 212/2004, estabelece a organização institucional do sector vitivinícola, 

disciplina o reconhecimento e proteção das respetivas denominações de origem (DO) 

e indicações geográficas (IG), seu controlo, certificação e utilização, definindo ainda o 

regime aplicável às entidades certificadoras dos produtos vitivinícolas. 

Assim, como consta nesse diploma: 

«Denominação de origem (DO)» o nome geográfico de uma região ou de um local 

determinado, ou uma denominação tradicional, associada a uma origem geográfica ou 

não, que serve para designar ou identificar um produto vitivinícola originário de uvas 

provenientes dessa região ou desse local determinado e cuja qualidade ou características 

se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais 

e humanos, e cuja vinificação e elaboração ocorrem no interior daquela área ou região 

geográfica delimitada; 
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«Indicação geográfica (IG)» o nome do país ou de uma região ou de um local 

determinado, ou uma denominação tradicional, associada a uma origem geográfica ou 

não, que serve para designar ou identificar um produto vitivinícola originário de uvas daí 

provenientes em pelo menos 85%, no caso de região ou de local determinado, cuja 

reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa 

origem geográfica e cuja vinificação ocorra no interior daquela área ou região geográfica 

delimitada. 

 

Ainda no mesmo documento, vem descrito o âmbito de utilização de cada uma das 

designações: 

A designação Denominação de origem (DO), pode ser empregue relativamente a: 

a) Vinhos de qualidade produzidos em região determinada (VQPRD); 

b) Vinhos licorosos de qualidade produzidos em região determinada (VLQPRD); 

c) Vinhos espumantes de qualidade produzidos em região determinada (VEQPRD); 

d) Vinhos frisantes de qualidade produzidos em região determinada (VFQPRD); 

e) Aguardentes de vinho e bagaceira; 

f) Vinagres de vinho. 

 

A designação Indicação geográfica (IG) pode ser empregue relativamente a: 

a) Vinhos de mesa; 

b) Vinhos espumantes; 

c) Vinhos frisantes; 

d) Vinhos licorosos; 

e) Aguardentes de vinho e bagaceira; 

f) Vinagres de vinho. 
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O Douro foi a primeira região vinícola demarcada e regulamentada do mundo, através 

da criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 10 de 

setembro de 1756, temos criada a primeira denominação de origem controlada. Em 

1619, surge o nome “Porto”, por forma a criar individualização deste vinho em relação 

aos restantes. Em 1699, a designação “Wine Port” era já usada, e a “Marca Porto” 

aparecia 14 anos mais tarde, em 1713.  

Em 2009, o Decreto-Lei nº 173, aprova o estatuto das denominações de origem (DO) 

e indicação geográfica (IG) da Região Demarcada do Douro (RDD). 

No ano seguinte, em 2010, a Portaria nº 276 de 19 de maio, reconhece como indicação 

geográfica (IG) a designação «Alentejano», a qual pode ser usada para a identificação dos 

produtos vitivinícolas que se integrem nas categorias de vinho branco, vinho tinto, vinho 

rosado ou rosé, designados «vinho regional alentejano», e que satisfaçam os requisitos 

estabelecidos. Esta designação, IG «Alentejano» é também reconhecida para as seguintes 

categorias de produtos vitivinícolas: vinho licoroso, designado «vinho licoroso 

alentejano»; vinho espumante, designado «vinho espumante alentejano»; aguardente 

bagaceira, designada «aguardente bagaceira alentejana» e Aguardente vínica, designada 

«aguardente vínica alentejana». 

No mesmo ano, a 1 de junho, a Portaria n.º 296/2010 reconhece como denominação de 

origem (DO) a designação «Alentejo», a qual pode ser usada para a identificação dos 

produtos vitivinícolas que satisfaçam os requisitos estabelecidos na legislação, e que se 

integrem nas das seguintes categorias:  

a) Vinho branco, tinto, e rosado ou rosé;  

b) Vinho licoroso;  

c) Vinho espumante de qualidade branco, tinto, e rosado ou rosé;  

d) Aguardente bagaceira;  

e) Aguardente vínica. 
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Processos habituais na produção de vinho: 

Entre os meses de agosto e setembro inicia a vindima no Alentejo, depois de escolhida 

a data exata de início da apanha da uva através de análises que iniciam cerca de um mês 

antes para controlar a maturação das uvas, assim como a acidez, peso e cor. 

Tradicionalmente a vindima era feita manualmente, processo que tem sido gradualmente 

substituído por métodos mecânicos. Apesar desta tendência ainda se verificam alguns 

produtores a realizar a vindima de modo manual. Geralmente a vindima mecânica é 

realizada em horário noturno enquanto a vindima manual se inicia ao nascer do dia. Para 

a realização da vindima mecânica a vinha deve estar adaptada a este método, para o qual 

são vistas como principais vantagens a rapidez da apanha da uva e o fator económico. 

Na vindima manual, geralmente efetuada com mão-de-obra local com efeito positivo nas 

localidades mais próximas, são vistas como principais vantagens uma mais meticulosa 

seleção das uvas, menor dano nas uvas e o acesso a locais de mais difícil acesso. 

Após a vindima a uva é encaminhada para a adega. 

É boa prática transportar a uva em caixas pequenas para evitar que as uvas fiquem 

esmagadas ou amassadas pelo seu próprio peso. Geralmente, o transporte é feito em 

reboques que, na maioria dos casos, têm capacidade para 1000 kg. 

Quando a uva chega à adega é separada de acordo com a tipologia e pesada numa 

báscula. São recolhidas amostras para determinar as características da uva através de 

parâmetros como o teor de açúcar, o grau alcoólico e pH. As uvas são descarregadas 

em tegões de aço inoxidável e encaminhadas para um desengaçador e esmagador. Ainda 

existem produtores a selecionar os cachos manualmente de acordo com a sua qualidade. 

O desengace ocorre por processo mecânico o que compreende a separação entre os 

bagos da uva e cacho. O desengaçador está normalmente associado ao esmagador e é 

um equipamento elétrico em aço inox constituído por um tambor e um veio em hélice, 

trabalhando estes em sentidos inversos. Após a separação os cachos são rejeitados e os 

bagos encaminhados para o esmagador onde ocorre o rompimento da pele da uva de 

modo a libertar a polpa e o sumo. Esta é a primeira vez que o sumo entra em contacto 

com as leveduras presentes na pele da uva. Ao líquido libertado por este processo 

chama-se mosto ou vinho de lágrima. 

Antes da produção a escala industrial o esmagamento era realizado com os pés, algo que 

neste momento se tornou numa tradição ainda praticada por alguns produtores. 

Atualmente o esmagamento da uva é realizado de modo maioritariamente mecânico 

através de uma prensa que pode ser regulada para um esmagamento mais leve ou mais 

forte com influência no vinho a ser produzido. No esmagamento ocorre a remoção do 
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mosto ainda presente nas uvas rebentadas através do desengaçador/esmagador. O 

processo realizado para a recolha deste líquido após a prensa designa-se por 

esgotamento. 

As massas obtidas são então transportadas por bombas até às cubas de fermentação, 

onde se vai dar a fermentação alcoólica, processo químico de transformação dos 

açúcares em álcool. Neste processo são necessárias leveduras que se encontram 

naturalmente presentes na pele das uvas, apesar de geralmente também serem 

adicionadas ao processo. 

Dependendo do vinho a ser produzido, a fermentação pode ocorrer na presença ou não 

da pele da uva. 

Durante a fermentação do vinho tinto é formada uma camada superior de peles e 

grainhas, camada esta importante para extração de compostos responsáveis pela cor e 

aromas. Durante esta fase, num processo designado por remontagem, é retirado o 

mosto em fermentação pela parte inferior da cuba e colocado na parte superior da 

mesma tendo em vista o arejamento e a extração de compostos responsáveis pela cor 

bem como homogeneizar o mosto em fermentação. 

A fermentação malolática ocorre geralmente após o produto da fermentação alcoólica 

ser transportado, já “limpo”, para as cubas de armazenamento, mas também pode 

ocorrer paralelamente à fermentação alcoólica. Esta fermentação consiste na 

transformação do ácido málico em ácido lático. Durante este processo verifica-se um 

aumento da suavidade e aromas com uma diminuição do pH e aumento dos ácidos 

polifenóis e glicerol. Após este processo ocorre a clarificação e estabilização do vinho 

que pode ser misturado com outro vinho de acordo com o objetivo do enólogo. O 

vinho pode ser envelhecido em barricas de madeira, reservatórios de ácido inoxidável, 

reservatórios de betão, ou após engarrafamento nas próprias garrafas. 

Um processo tradicional desta região portuguesa, ainda utilizado por alguns produtores 

é a utilização de talhas na produção de vinho. São utilizadas grandes vasilhas de barro 

onde ficam a fermentar as uvas esmagadas, conferindo diferentes características a estes 

vinhos. 

Na figura seguinte poderá ser verificado um fluxograma tipo do processo produtivo do 

vinho. 
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Figura 32 - Processo produtivo de uma garrafa de vinho tinto (Fonte: Instituto Politécnico de Coimbra) 
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3.2.2 Azeite 

O Azeite 

Depois de apanhada, a azeitona deve ser processada em 24horas e retirado o azeite. É 

importante o cumprimento deste tempo, por forma a evitar a fermentação e degradação 

do fruto, que tem consequências na qualidade do azeite. 

Após a chegada da azeitona ao lagar, a primeira passagem é pela máquina de limpeza, 

que para além, de limpar e lavar a azeitona, faz a separação das folhas, ramos, terra e 

pedras, que ficaram com o fruto durante a apanha da azeitona no campo. Durante a 

lavagem são utilizados 10 a 12 litros de água por cada 100 kg de azeitona (TESLA, 2013). 

Depois de lavada, a azeitona é pesada e transportada através de sem-fins e é armazenada 

em contentores, onde aguardam até serem moídas. Este armazenamento é feito quer 

por variedade, quer por qualidade.  

O tempo que decorre entre a apanha e a moenda deve ser o menor possível. Um tempo 

de armazenamento longo leva à deterioração do fruto e perda da qualidade do azeite.   

Na moenda, a azeitona passa no moinho de martelos (o mais utilizado dos moinhos 

metálicos). O objetivo desta fase é a quebra das paredes celulares por forma a libertar 

o óleo do seu interior. O moinho de martelos é constituído por um tambor cilíndrico, 

com braços metálicos, que giram a determinada velocidade. Estes braços pressionam a 

azeitona contra a parede lateral, obrigando-a a passar por um crivo. Após a passagem 

por o crivo obtém-se uma pasta. Não é aconselhável uma moenda demasiado fina, que 

leva à diminuição da extração e rendimento, ou por demasiado tempo, o que origina a 

oxidação por exposição. Por outro lado, uma moenda demasiado grossa dificulta a 

rutura das paredes celulares, o que também diminui o rendimento do azeite.   

O caroço da azeitona representa 25% do peso da azeitona, mas tem menos de 1% do 

teor de óleo. A maior parte do azeite provém da polpa de azeitona, que tem um teor 

de óleo de cerca de 15%. (TESLA, 2013) 

A pasta obtida na moenda segue para a batedeira, onde é batida e misturada, por forma 

a ficar uniformizada. Este processo é feito com temperaturas entre os 25ºC e 28ºC, 

mantidas pela água quente que passa pela batedeira, durante 25 a 30 minutos. Estas 

temperaturas são as ideais para uma maior libertação do azeite das células, sem alterar 

as suas características organoléticas. O tempo e temperatura da mistura são dois 

parâmetros muito importantes nesta fase.    
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Na tabela 6, podemos observar as diferenças nas quantidades dos produtos e 

subprodutos obtidos, em função do tempo de malaxação, isto é, tempo de permanência 

da massa na batedeira.  

 

Tabela 6 - Influência do tempo de malaxação na extração do azeite (Adaptado de Di Giovacchino et al., 

2002) 

Parâmetros 

Tempo de Malaxação 

(min) 

15 45 90 

Rendimento de Extracção do Azeite (%) 78,5 82,8 85,7 

Bagaço de 

Azeitona 

Quantidade (Kg/100 kg azeitona) 71,7 71,9 71,5 

Mistura (% no bagaço) 57,7 58,2 58,9 

Oleo (% no bagaço) 4,4 3,6 3,1 

Óleo (Kg/100 kg azeitona) 3,1 2,6 2,2 

Água 

Residual 

Quantidade (L/ 100 kg azeitona) 25 20 20 

Óleo (% na água residual) 2,8 2,1 1,6 

Total de oleo perdido nos subprodutos (Kg/100 kg 

azeitona) 
3,8 3,1 2,5 

 

Com tempos de mistura mais longos, obtemos um maior rendimento na extração do 

azeite e diminuição do teor de óleo no bagaço. No entanto, este período de oxidação 

mais longo diminui a vida útil do produto. 

Por sua vez, a diferentes temperaturas originam diferentes viscosidades do azeite. 

Temperaturas mais elevadas permitem rendimentos mais elevados, mas podem originar 

uma redução na qualidade final do produto.  

O passo seguinte é a separação do azeite do resto dos componentes, dos sólidos e dos 

líquidos (bagaço). A massa de azeitona que sai da batedeira passa por uma centrífuga 

horizontal (Decanter), onde se dá a separação. Tratando-se de uma linha de duas fases, 

temos por um lado o azeite, por outro o bagaço húmido (restos vegetais e água). No 

caso de uma linha de três fases, como o próprio nome indica teríamos três fases (o 

azeite, a água ruça e o bagaço). 

O azeite obtido passa ainda através de uma centrífuga vertical por forma a retirar 

sedimentos e alguma água que possa ainda permanecer no azeite. 
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Depois de passar pela centrífuga vertical, o azeite é pesado e colocado em recipientes 

de aço inoxidável, onde permanece por um período de 2 a 3 meses. Este é o período 

necessário para uma limpeza final do azeite, através da deposição das partículas ainda 

em suspensão. 

Depois de cumprido este tempo de repouso, o azeite é engarrafado e está pronto a 

consumir. 

Ao bagaço obtido na extração é retirado o caroço que poderá ser usado para a 

alimentação de caldeiras no próprio lagar, para aquecimento de águas. 

Cerca de 10 kg de caroço de azeitona produzem 41 000 kcal por hora. Com uma 

eficiência de 85%, temos 34 850 kcal/h (TESLA, 2013). 

 

Categorias de Azeite 

Azeites Virgens 

São azeites obtidos a partir do fruto da oliveira unicamente por processos  mecânicos, 

ou outros processos físicos em condições que não alterem o azeite e que não tenham 

sofrido outros tratamentos além da lavagem, da decantação, da centrifugação e da 

filtração. 

Os azeites virgens podem ser divididos nas seguintes categorias: 

 Azeite virgem extra- É um azeite com uma acidez livre expressa em ácido oleico, não 

superior a 0,8 graus e com as outras características conformes com as previstas para 

esta categoria; 

 Azeite virgem - É um azeite com uma acidez livre expressa em ácido oleico, não superior 

a 2 graus e com as outras características conformes com as previstas para esta categoria; 

 Azeite lampante - É um azeite com uma acidez livre expressa em ácido oleico, superior 

a 2 g por 100g e/ou com as outras características conformes com as previstas para esta 

categoria. Este azeite não pode ser consumido diretamente, é aproveitado para a 

refinação. 

Os azeites virgens são produtos naturais, são sumo de azeitona sem aditivos nem 

conservantes. 
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Azeite refinado: É um azeite obtido por refinação de azeite lampante, em que se 

utilizam produtos químicos como meio de eliminar características indesejadas (ex: 

acidez elevada, cheiros ou sabores acentuados, cores anómalas, etc.) Possui uma 

acidez livre expressa em  ácido oleico, não superior a  0,3  graus e com as outras 

características  conformes com as previstas para   esta  categoria. É quase desprovido 

de sabor, cheiro ou cor. 

Azeite:  Contém exclusivamente azeite refinado e azeite virgem 

Azeite constituído por loteamento de azeite refinado e de azeite virgem, com 

exclusão do azeite lampante, com uma acidez livre expressa em  ácido oleico,  não 

superior a  1 grau e com as outras características  conformes com  as previstas 

para   esta  categoria. 

 

Olivoturismo 

A produção de azeite, nos países da zona do Mediterrâneo, remonta a milhares de anos.  

O Código de Hamurabi é a legislação mais antiga de que se tem conhecimento, e o seu 

trecho mais conhecido é a chamada lei de talião: ”Olho por olho, dente por dente”. 

Trata-se de um conjunto de leis para organizar e controlar a sociedade, criadas na 

Mesopotâmia, por volta do século XVIII a. C. Este código já fazia referência à produção 

e ao comércio do azeite. 

Cerca de 900 a.C., os romanos, consideravam o azeite um produto muito importante, 

e foram responsáveis por muitas melhorias na cultura da oliveira e na extração e 

conservação do azeite. O azeite chegou a ser utilizado como meio de pagamento, devido 

ao seu valor. 

A palavra azeite tem a sua origem no vocabulário árabe; az-zait que significa sumo de 

azeitona. 

Em Portugal, os vestígios da cultura da oliveira datam do "Código Visigótico" de 506 

d.C., que punia quem arrancasse uma oliveira alheia. Foi em Évora (1392) que se lavrou 

a primeira regulamentação do ofício de lagareiro. Outras cidades se seguiram, e a cultura 

da oliveira disseminada de norte a sul de Portugal. Tantos séculos de história desta 

cultura são indissociáveis do desenvolvimento de um país ao longo do tempo.    

Com base nisso foi desenvolvido produto turístico baseado na fileira do azeite, o 

olivoturismo. Tal como no sector do vinho, o olivoturismo, permite aos visitantes 
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tirarem partido de séculos de história, da cultura, da região, da gastronomia. 

Experienciarem sabores e sabres de cada uma das regiões, com um produto em comum, 

o azeite.  

Essas experiências e descobertas oferecidas ao turista, podem não ser apenas vivenciadas 

de forma impulsiva, mas organizadas na forma de roteiro, a Rota do Azeite, onde cada 

roteiro conduz os visitantes pela cultura gastronómica, paisagística, religiosa e 

arquitetónica dos locais. Através destas rotas, o turista é convidado a fazer parte da 

beleza, dos sabores e dos cheiros que caracterizam cada uma das regiões. 

 

World Olive Oil Summit 

Portugal receberá pela primeira vez este ano, 2018, o congresso World Olive Oil 

Summit, nos dias 7 e 8 de Junho, em Santarém. 

A World Olive Oil Summit é a maior feira internacional dedicada exclusivamente ao 

sector de azeite. 

Este encontro Internacional de Azeite tem como principal objectivo juntar num único 

espaço, produtores (cooperativas ou empresas), que procuram novos mercados e 

oportunidades de exportação, bem como os principais compradores de azeite de todo 

o mundo. 

Assim, pretende contribuir para o aumento do comércio internacional de azeite e da 

sua rentabilidade, favorecendo os contactos entre produtores e compradores, dos 

principais mercados. Para além disso, dá a conhecer os diferentes tipos e variedades de 

azeite, bem como o seu uso. Promove ainda as qualidades saudáveis do azeite e sua 

versatilidade nas cozinhas em todo o mundo. 

 

3.2.3 Suinicultura 

A Suinicultura 

A suinicultura de produção intensiva no Alentejo, quando comparada com a realidade 

nacional, caracteriza-se por apresentar explorações de grandes dimensões, 

apresentando-se o Alentejo como a região de Portugal com o maior efetivo suinícola 

quando a região centro engloba o maior número de suiniculturas (Instituto Nacional de 

Estatística 2014). 
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As explorações são caracterizadas por uma produção baseada no sistema de produção 

em ciclo fechado, onde há um controlo constante de parâmetros zootécnicos através 

da estabulação dos animais. 

De acordo com as informações recolhidas no âmbito do Projeto, uma exploração tipo 

pode ser caracterizada por apresentar uma zona de varrascos, zona de inseminação, 

parques de gestação, maternidades, áreas de recria e salas de engorda. Os efluentes 

passam por um separador sólido-líquido e a fase líquida é encaminhada para lagoas de 

decantação. 

Os animais são encaminhados para matadouro, originando uma fileira de carne 

vocacionada para o mercado de consumo em verde ou transformação. 

Conforme é visível na figura 33, o peso da região do Alentejo tem vindo a aumentar no 

contexto da suinicultura nacional, representando 44% da produção nacional. 

 
Figura 33 - Efetivo nacional de suínos (Fonte: INE 2016) 

 

No que diz respeito ao número de explorações de suinicultura a situação é idêntica à 

evolução do efetivo, com reforço da posição do Alentejo no contexto nacional, onde se 

podem encontrar cerca de 28% das explorações suinícolas (Figura 34). É de evidenciar 

que na zona do Alentejo se encontram as explorações de maior escala. 

O número de animais vivos importados decresceu (-16,0%), tendo o número de suínos 

exportados diminuído também (-5,3%), face a 2015. 

 

Alentejo; 44%

Área M. 
Lisboa; 

10%

Centro; 42%

Algarve; 1%
Norte; 3%

Efetivo suino por região administrativa - 2014

Alentejo Área M. Lisboa Centro Algarve Norte
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Figura 34 - Declaração de Existência de Explorações Suinícolas (Fonte: INE 2016) 

 

4. Diagnóstico da situação regional 

4.1 Metodologia utilizada para a recolha de informação  

Para a recolha de informação foram utilizadas diferentes ferramentas e métodos, 

nomeadamente, entrevistas, pesquisa bibliográfica, visitas técnicas ao terreno e 

participação em diversos seminários e workshops subordinados ao tema da economia 

circular e da sustentabilidade. 

Numa primeira fase foram realizadas reuniões com atores relevantes no âmbito da 

definição de políticas e enquadramento normativo. Estas reuniões permitiram alargar a 

rede de contactos com agentes das três fileiras e aumentar o nível de entendimento 

relativamente ao atual quadro normativo e eventuais revisões, na perspetiva de 

ultrapassar atuais barreiras e potenciar a implementação da economia circular. As 

entidades contactadas e o resultado das respetivas reuniões ou entrevistas foi já 

apresentado na secção 2.2. deste documento.  

A fim de compreender a realidade regional nas três fileiras em estudo e verificar as 

práticas e condicionalismos dos agentes económicos do Alentejo foram realizadas 

diversas visitas técnicas ao terreno. Por forma a sistematizar e homogeneizar a 

informação relevante a recolher nas várias visitas, foi elaborado um inquérito, cujo 

modelo se apresenta no Anexo 1 do presente documento. 

Alentejo; 28%

Área M. Lisboa; 
2%

Centro; 56%

Algarve; 2%
Norte; 12%

Declaração de existência de exploração suinícola 
por região administrativa - 2015

Alentejo Área M. Lisboa Centro Algarve Norte
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Para a pesquisa bibliográfica recorreu-se a diversas fontes de informação, com destaque 

para relatórios de sustentabilidade das empresas, trabalhos de investigação e artigos da 

especialidade. As referências bibliográficas encontradas com informação que permitisse 

realizar um diagnóstico da região do Alentejo em particular revelou-se escassa, o que 

resultou na necessidade de aumentar o número de visitas inicialmente previsto em 

candidatura. 

Foram realizadas um total de 20 visitas, enquadradas do seguinte modo nas três fileiras: 

• 11 visitas técnicas dentro da fileira do vinho; 

• 11 visitas técnicas dentro da fileira do azeite; 

• 7 visitas técnicas dentro da fileira da suinicultura. 

Vários agentes económicos visitados desenvolvem a sua atividade em ambas as fileiras 

do vinho e do azeite. Duas explorações visitadas desenvolviam atividade nas três fileiras, 

com a criação de suínos, produção de vinho e de azeite. 

 

 
Figura 35 - Percentagem de visitas por fileira 

 

Para a seleção dos agentes económicos a visitar foram tidos em consideração os 

seguintes critérios: 

Vinho; 38%

Azeite; 38%

Suinicultura; 24%

Visitas

Vinho Azeite Suinicultura
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• Empresas representativas do tecido empresarial regional do Alentejo; 

• Produtores de pequena, média e grande dimensão empresarial; 

• Empresas dispersas geograficamente na região do Alentejo; 

• Quantidade de visitas em número aproximado por fileira; 

• Disponibilidade e interesse em participar no projeto Alentejo Circular; 

• Empresas desenvolvendo atividade em mais do que uma fileira, no sentido de avaliar 

potenciais sinergias entre as mesmas. 

 

No presente documento os promotores optaram por manter o anonimato dos agentes 

económicos visitados. Na Figura 36 pode ser verificada a dispersão geográfica das 

empresas visitadas. 

 
Figura 36 - Mapa com localização aproximada dos 20 agentes económicos visitados 
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Paralelamente às visitas técnicas, e com o intuito de recolher informação relevante, os 

elementos da equipa técnica do projeto participaram, nalguns casos como oradores, em 

vários eventos, nomeadamente sessões de esclarecimento, seminários e workshops 

nacionais e internacionais dentro da temática da economia circular. 

Indicados abaixo estão alguns dos eventos em que elementos da equipa técnica do 

projeto participaram no decorrer do ano de 2017: 

• Gestão de Água na Vinha & Adega (workshop do Plano de Sustentabilidade dos Vinhos 

do Alentejo (PSVA) – Auditório da CCDR Alentejo 

• 2.ª Edição do Investigar ICAAM- Um Olhar sobre a Biotecnologia Agrícola e Agro-

Alimentar:  A Interação CEBAL/ICAAM – Universidade de Évora, Polo da Mitra 

• Biorrefinaria de Segunda Geração: Produção de biocombustíveis e novos produtos a 

partir de subprodutos agrícolas & "Introdução à análise de ciclo de vida e sua aplicação 

em processos agrícolas" – Universidade de Évora, Colégio Luís António Verney 

• O Alentejo e o País, 10 anos depois do PNPOT – Auditório da CCDR Alentejo 

• Enoturismo no Alentejo: Turistas, Adegas e Hotéis – Universidade de Évora, Colégio 

do Espírito Santo 

• Visita de Estudo PSVA (campo ampelográfico e observação de experiencias com castas 

e seu comportamento em relação às alterações climáticas) – Herdade do Esporão 

• Évora Wine – Fundação Eugénio de Almeida 

• Data – Economia Circular – A Transição para a Sustentabilidade – Universidade 

Nacional de Timor Leste 

• O acesso à água no novo bloco de rega de Reguengos de Monsaraz – Reguengos de 

Monsaraz, Auditório do Pavilhão Guadiana 

• PAEC - Plano de Ação para a Economia Circular – Auditório da CCDR Alentejo 

• Open Days Bruxelas – Bruxelas 

• Apresentação do Projeto a uma delegação do Instituto Frauhofer – Universidade de 

Évora 
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• VALUE Portugal, O presente e o futuro do setor dos resíduos – Hotel Vitória Stone, 

Évora 

• Apoiar a transição para uma Economia Circular, Fundo Ambiental – Plano de 

Intervenção no Alentejo – Nere, Évora 

• Meeting de Resíduos do Alentejo – Universidade de Évora – Colégio do Espírito Santo 

• Conferência “Circular Future” – Porto, Sede da ANJE 

 

4.2 Principais produtos responsáveis pela produção de resíduos e 

subprodutos 

Anualmente, são produzidos 7 milhões de toneladas de subprodutos. Estes subprodutos, 

nomeadamente, o bagaço, as borras, as grainhas e o engaço significam um grave 

problema caso a sua gestão não seja a correta. Através da implementação de um plano 

de gestão de resíduos, planeia-se o melhor destino ambiental, tal como a melhor forma 

de diminuir o seu impacto (Marçal, 2014).  

O problema dos resíduos é transversal a todas as atividades. Assim, é importante uma 

boa gestão dos mesmos, por forma a mitigar ou eliminar o seu impacto ambiental. Essa 

gestão terá que ser diferenciada com base nas origens e características dos resíduos em 

causa (Marçal, 2014).  

Os resíduos industriais da produção de vinho que podem ser reutilizados ou reciclados 

são (Dias, 2016): 

Resíduos sólidos das uvas: engaço, bagos, folhas, bagaço.  

Efluentes vinícolas (EV´s): Vinho, água, mosto. As águas residuais produzidas na indústria 

vinícola representam cerca de 75% do volume total de resíduos produzidos no sector. 

Esses efluentes derivam das operações de lavagem das uvas e dos equipamentos, e 

fabrico do vinho. 

Lamas de ETAR (Estação de tratamento de águas residuais), terras filtrantes: Resultante 

do tratamento aeróbio das águas residuais provenientes da adega.  

Resíduos sólidos de engarrafamento: cortiça, papel e cartão, vidro, plástico, placas de 

filtro. 
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Resíduos de embalagens de produtos: produtos enológicos, embalagens de agentes de 

higienização, embalagens de lubrificantes. 

Borras de decantação e de fermentação: leveduras, matéria corante, tartarato e 

produtos fitossanitários.  

Resíduos de manutenção de máquinas e equipamentos: Estes resíduos provêm da 

manutenção de máquinas e equipamentos. São todos equiparados RSU. 

Deste modo, do processo de produção do vinho e do azeite resulta num conjunto de 

resíduos que provém da fase agrícola, da fase de processamento e da fase de 

comercialização. 

Na fileira da suinicultura foram identificados resíduos com origem nas explorações e 

matadouros. 

Na tabela seguinte estão identificados os resíduos produzidos nas fileiras em estudo que 

foram registados nas visitas técnicas realizadas na região do Alentejo. 

 

Tabela 7 – Resíduos identificados na região do Alentejo 

Resíduo/Fileira Vinho Azeite Suinicultura 

Lenhosos/podas/folhas • •  

Bagaço uva •   

Bagaço azeitona  •  

Engaços •   

Borras •   

Embalagens de papel/cartão • • • 

Embalagens de plástico • • • 

Embalagens de Vidro • • • 

Metais • •  

Solventes • •  

Caroço de azeitona  •  

Lamas ETAR • • • 

Paletes Madeira • •  

Tampas de metal • •  
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Resíduo/Fileira Vinho Azeite Suinicultura 

Óleos lubrificantes • • • 

Embalagens contaminadas (químicos, 

medicamentos) 

• • • 

Barricas de madeira •   

RU Indiferenciados • • • 

Agulhas e material de inseminação   • 

Cadáveres   • 

Tripas   • 

Pelo   • 

Sangue   • 

Ossos   • 

Gordura   • 

Pneus usados • • • 

 

Na tabela seguinte foram identificados os resíduos provenientes nas três fileiras com 

ligação à classificação Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

Tabela 8 – Lista Europeia de Resíduos (LER) 

Código da LER(i) Descrição do Resíduo Produto 

02 01 Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca 

02 01 01 lamas provenientes da lavagem e limpeza 
Lamas da limpeza de 

depósitos 
Uva, Azeitona 

02 01 02 resíduos de tecidos animais Cadáveres Suíno em espécie 

02 01 03 resíduos de tecidos vegetais 
Folhas, podas, lenhosos, 

caroço de azeitona 
Uva, Azeitona 

02 01 04 resíduos de plásticos (excluindo embalagens)   

02 01 06 fezes, urina e estrume de animais (incluindo palha 

suja), efluentes, recolhidos separadamente e tratados 

noutro local 

Chorumes, Estrume Suíno em espécie 

02 01 07 resíduos silvícolas   

02 01 08* resíduos agroquímicos contendo substâncias 

perigosas 

Restos de pesticidas e 

fertilizantes 
Vinho, Azeite 
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Código da LER(i) Descrição do Resíduo Produto 

02 01 09 resíduos agroquímicos não abrangidos em 02 01 

08 

02 01 10 resíduos metálicos Metais 

Vinho, Azeite, 

Suínos em 

espécie, 

Transformados de 

carne 

02 01 99 resíduos sem outras especificações Bagaço de azeitona Azeite 

02 02 Resíduos da preparação e processamento de carne, peixe e outros produtos 

alimentares de origem animal 

02 02 01 lamas provenientes da lavagem e limpeza Lamas de ETAR 
Transformados de 

carne 

02 02 02 resíduos de tecidos animais 
Pelo, gordura, tripas, 

ossos, sangue 

Transformados de 

carne 

02 02 03 matérias impróprias para consumo ou 

processamento 
  

02 02 04 lamas do tratamento local de efluentes Lamas de ETAR 
Transformados de 

carne 

02 02 99 resíduos sem outras especificações   

02 03 Resíduos da preparação e processamento de frutos, produtos hortícolas, cereais, óleos 

alimentares, (…)  

02 03 01 - lamas de lavagem, limpeza, descasque, 

centrifugação e separação 
  

02 03 02 - resíduos de agentes conservantes   

02 03 03 - resíduos da extração por solventes   

02 03 04 - matérias impróprias para consumo ou 

processamento 
  

02 03 05 lamas do tratamento local de efluentes Lamas de ETAR Azeite 

02 03 99 resíduos sem outras especificações   

02 07 Resíduos da produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (excluindo café, chá e 

cacau) 

02 07 01 - resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica 

das matérias-primas 
Bagaço de uva Vinho 

02 07 02 - resíduos da destilação de bebidas espirituosas   

02 07 03 - resíduos de tratamentos químicos   

02 07 04 - matérias impróprias para consumo ou 

processamento 
  

02 07 05 - lamas do tratamento local de efluentes Lamas de ETAR Vinho 
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Código da LER(i) Descrição do Resíduo Produto 

02 07 99 - resíduos sem outras especificações 
Engaços, borras, 

películas, grainhas 
Vinho 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 

13 02 08* - outros óleos de motores, transmissões e 

lubrificação 
Óleos Vinho, Azeite 

15 01 Embalagens (incluindo resíduos urbanos e 

equiparados de embalagens, recolhidos separadamente) 
  

15 01 01 - embalagens de papel e de cartão 
Papel e cartão de 

embalagem 

Vinho, Azeite, 

Suínos em 

espécie, 

Transformados de 

carne 

15 01 02 - embalagens de plástico 
Plásticos de 

embalagem/PET 

Vinho, Azeite, 

Suínos em 

espécie, 

Transformados de 

carne 

15 01 03 - embalagens de madeira Paletes, Barricas Vinho, Azeite 

15 01 04 - embalagens de metal Tampas metálicas Vinho, Azeite 

15 01 05 - embalagens compósitas   

15 01 07 - embalagens de vidro Vidro de embalagem Vinho, Azeite 

15 01 10* - embalagens contendo ou contaminadas por 

resíduos de substâncias perigosas 

Embalagens de 

fertilizantes, pesticidas 

ou medicamentos 

Vinho, Azeite, 

Suínos em espécie 

16 01 Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo-o-

terreno) e resíduos do desmantelamento de veículos em fim de vida e da manutenção de 

veículos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03 – Pneus usados Pneus usados 

Vinho, Azeite, 

Suínos em 

espécie, 

Transformados de 

carne 

18 02 Resíduos da investigação, diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em 

animais 

18 02 02* - resíduos cujas recolha e eliminação estão 

sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de 

infeções 

Agulhas e material de 

inseminação 
Suínos em espécie 

20 01 Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01) 

20 01 01 - papel e cartão 
Resíduos de papel 

excetuando embalagens 

Vinho, Azeite, 

Suínos em 
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Código da LER(i) Descrição do Resíduo Produto 

20 01 08 - resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 
Resíduos orgânicos de 

copas ou refeitórios 

espécie, 

Transformados de 

carne 
20 01 13* - solventes Solventes 

20 01 14* - ácidos  

20 01 21* - lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio 
Lâmpadas usadas 

20 01 34 - pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 

33 

Pilhas e acumuladores 

usados 

20 01 35* - equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, 

não abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23, contendo 

componentes perigosos ( 1) 
Computadores e outros 

EEE em fim de vida 
20 01 36 - equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, 

não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 

20 01 40 – metais Metais Vinho, Azeite 

20 03 Outros resíduos urbanos e equiparados 

20 03 01 - misturas de resíduos urbanos e equiparados 
Resíduos urbanos 

indiferenciados 

Vinho, Azeite, 

Suínos em 

espécie, 

Transformados de 

carne 

(i) Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão 2014/955/UE de 18 de 

dezembro de 2014, relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 

2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Os resíduos identificados com asterisco (*) são resíduos considerados perigosos. As 

características de perigosidade de um resíduo podem ser consultadas no anexo II da 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março e no anexo III do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

A tabela 8 deverá ser analisada como uma possibilidade de enquadramento dos resíduos 

(não dispensa a análise da legislação relevante), sendo que os resíduos também poderão 

ser identificados como subprodutos quando sujeitos a desclassificação ou assim indicado 

pela APA. Podendo ser utilizado um diferente enquadramento e identificados resíduos 

que não foram verificados no âmbito deste Projeto, foram deixados algumas 

possibilidades em aberto na tabela 8. 

No âmbito da classificação de resíduos e subprodutos também deverá ser consultada a 

nota técnica emitida pela APA, Resíduos excluídos do âmbito de aplicação do RGGR Biomassa 

na aceção do REI Conceitos de Biorresíduos e Resíduos Biodegradáveis Versão 3: Julho de 2015 
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relativo ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e onde podem ser identificados, 

entre outros, os seguintes resíduos como isentos da aplicação do RGGR: 

• As matérias fecais não abrangidas pelo Regulamento relativo aos Subprodutos de 

Origem Animal, as palhas, e outro material natural não perigoso de origem agrícola ou 

silvícola que sejam utilizados na agricultura/pecuária ou na produção de energia a partir 

desses materiais através de processos ou métodos que não prejudiquem o ambiente 

nem ponham em perigo a saúde humana. 

• Resíduos de culturas permanentes (como a viticultura e a olivicultura), resultantes 

da exploração destas culturas, incluindo colheita, poda e acondicionamento no produtor. 

• Matérias impróprias para consumo ou processamento como folhas e ramos 

provenientes da limpeza da azeitona nos lagares de azeite (Subclasse 10412 da 

CAE). 

Todos os materiais acima especificados não constituem resíduos abrangidos pelo RGGR, 

desde que sejam utilizados na agricultura/pecuária (diretamente ou após valorização 

orgânica - compostagem), ou na produção de energia, sob a forma de materiais 

simples ou agregados como por exemplo os pellets. Salienta-se que a valorização 

orgânica indireta (compostagem) ou a valorização energética (produção de pellets) não 

podem ser efetuadas havendo mistura com outros resíduos, caso em que passam a 

constituir OGR abrangida pelo RGGR. 

• Resíduos do processamento de carne (provenientes de atividades classificadas na 

classe 1013 e no Grupo 102 da CAE): i. LER 02 02 03 - materiais impróprios para 

consumo ou processamento. 

• LER 02 03 04 - Matérias impróprios para consumo ou processamento, caroço de 

azeitona, bagaço de azeitona extratado. O bagaço de azeitona também é 

considerado biorresíduo se não se destinar à produção de óleo de bagaço de 

azeitona ou a matérias-primas para alimentação animal, nestes casos são 

considerados subprodutos). 

• Resíduos da produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (excluindo café, chá 

e cacau), provenientes das atividades do Grupo 110 da CAE: 

• LER 02 07 01 - resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica das 

matérias-primas 

• LER 02 07 02 – resíduos da destilação do álcool 
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• LER 02 07 04 – materiais impróprios para consumo ou processamento (ex.: Bagaço 

de uva – Resíduos das indústrias de produção de vinho que incluem as 

grainhas da prensagem da uva) 

 

4.3 Impactes ambientais associados às atividades 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: 

«Impacte ambiental», conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas no 

ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período de tempo e numa 

determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que 

ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar. 

O Decreto-Lei nº 151-B/2013, Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos 

significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente 

Quando falamos em impactos ambientais, referimo-nos as consequências de uma 

determinada atividades sobre o ambiente, quer regional, onde esta atividade se insere, 

quer a uma maior escala, no limite, mundial. 

Quando falamos de agropecuária e de agroindústria, inevitavelmente estarão sempre 

associados a estas atividades impactos e pressões diretas sobre o meio ambiente, 

sobretudo porque dependem essencialmente deste para a sua implementação, obtenção 

da matéria-prima e desenvolvimento. As adegas, os lagares e as suiniculturas, são 

exemplos disso. 

Seja qual for o sector de atividade em causa, deverá pensar ou repensar a sua forma de 

atuação enquanto atividade económica, na proteção do meio ambiente, uma vez que 

para além dos aspetos legais, a preocupação em termos de ambiente faz hoje parte da 

imagem da empresa ou da marca, e é um especto que tem vindo a ser tido cada vez mais 

em conta por parte do consumidor.   

Esta visão, assente num Sistema de Gestão Ambiental, permite à organização um 

desenvolvimento de consciência para com o meio ambiente e a melhoria ao longo do 

tempo. Esta consciência e prática não pode ser vista como um constrangimento, mas 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/513863/details/eurlex.asp?ano=2011&id=311L0092
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sim como uma vantagem e diferenciação de determinada empresa num sector de 

atividade. 

Para além disso, esta relação de respeito e proteção com o meio ambiente, proporciona 

benefícios para a empresa em termos económicos, tais como, menor quantidade de 

materiais utilizados (reutilização, reciclagem), diminuição do consumo de energia ou 

valorização dos subprodutos da atividade.   

 

Vinho e Azeite 

Na cultura da vinha os maiores impactos dar-se-ão ao nível do solo, água e do ar.  

Práticas pouco sustentáveis poderão levar facilmente à perda de produtividade do solo, 

através do aumento da erosão, onde ocorre simultaneamente o arrastamento de 

nutrientes e perda de matéria orgânica. Isto conduzirá à necessidade de aplicação de 

maiores quantidades de fertilizantes e ao aumento do volume de água aplicada durante 

a rega, quer em quantidade, quer em frequência.  

A alteração da textura do solo (através da erosão), ou a destruição da sua estrutura 

(através de mobilizações excessivas e compactação), associadas a stress hídrico (devido 

à perda de porosidade do solo pela destruição da estrutura), leva a uma maior debilidade 

das culturas instaladas, deixando-as mais suscetíveis a pragas e doenças, que são 

combatidas com a aplicação de maior quantidade de produtos químicos. A utilização 

contínua de fitofármacos, elimina também a fauna auxiliar no combate a certas pragas, o 

que leva à necessidade de um maior número de tratamentos por campanha. 

Da aplicação em excesso de fertilizantes (em especial os azotados) e de pesticidas, à 

contaminação dos lenções freáticos, é um pequeno passo.    

Para além do solo e da água, a qualidade do ar também sofre com os excessos cometidos. 

A emissão e acumulação de gases para a atmosfera coloca-nos diante de um dos maiores 

desafios que a humanidade terá que atravessar nos próximos tempos: diminuição da 

emissão de gases de efeito de estufa (GEE). Quer através da queima de combustíveis 

fósseis, quer através da mobilização do solo ou da destruição de espécies vegetais 

sequestradoras de carbono, a sua concentração continua a aumentar nas camadas 

superiores da atmosfera, provocando o aquecimento global, devido ao efeito de estufa 

excessivo. Este aquecimento leva às alterações climáticas a que assistimos já por todo o 

planeta. Essas alterações têm consequências diretas na agricultura e originam a 
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modificação da paisagem rural. Em alguns anos veremos culturas deixarem de ser 

produzidas em zonas onde hoje estão instaladas e deslocarem-se para zonas onde até 

agora não foi possível o seu desenvolvimento. 

E apesar disso, agricultura é uma das atividades que mais contribui, de forma significativa 

para a emissão dos principais GEE na atmosfera, nomeadamente, o dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e óxido nítrico (N2O) (Lagomarsino et al., 2016). 

O consumo de energia, quer na sua utilização direta – combustíveis, eletricidade – quer 

na utilização indireta – fertilizantes, pesticidas e alimentação animal – é responsável pelo 

grande impacto da atividade agrícola no meio ambiente. 

Nos últimos dez anos, palavras como verde, orgânico, biodinâmico e biológico 

tornaram-se termos populares. Mas estes termos fazem parte de um conceito mais 

amplo, sustentabilidade ambiental, que define o uso correto dos recursos naturais, como 

a água, o solo, as florestas, etc.  

A sustentabilidade ambiental, em articulação com a sustentabilidade social e 

sustentabilidade económica, definem o chamado “Tripé da Sustentabilidade”, que é o 

caminho a seguir para um Desenvolvimento Sustentável. 

“Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer, a capacidade das gerações futuras de atenderem a suas necessidades e 

aspirações”. (Relatório Brundtland, ONU – 1987) 

Os principais impactos ambientais causados pela fabricação do vinho são diversos: a 

poluição da água, a degradação do solo e da vegetação, os odores, as emissões 

atmosféricas, os subprodutos e os ruídos dos aparelhos da vinificação (Antunes, 2016). 

No entanto, com uma boa gestão, a viticultura poderá contribuir para a regulação e 

preservação dos recursos naturais, como p.e., através do sequestro de Carbono 

(Brunori et al., 2016), ou da melhoria da biodiversidade (Caprio et al., 2015). 

E se isso é verdade para a vinha, o mesmo pode ser aplicado ao olival. A fixação de 

carbono pelas culturas é uma forma de mitigar o aquecimento global, uma vez que 

retiram carbono da atmosfera através da fotossíntese. Assim, a presença da cultura, o 

enrelvamento e não mobilização do solo, são fatores que combatem o efeito de estufa 

e consequentemente o aquecimento global. O solo (através da não mobilização e 

conservação) e a vegetação funcionam como captadores e reservatórios de carbono. 

Estamos assim perante impactos positivos ambientais. A presença destas culturas 

também combate a desertificação devido à oportunidade de fixação de populações em 
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zonas interiores do país. Estas culturas são responsáveis também pelo impacto social 

positivo. 

Na produção do azeite e do vinho, para além dos impactos negativos devido ao consumo 

de água e de energia, temos os subprodutos ou resíduos que caso não sejam geridos de 

forma correta e sensata constituem um grande problema a nível ambiental.   

A produção de uva e de azeitona em modo de produção biológico aparece como uma 

solução exequível que apoia uma produção mais sustentável, em termos ambientais e 

sociais. As práticas culturais sustentáveis, como gestão adequada do solo, mantendo e 

aumentando a sua fertilidade, a gestão da água, com o seu correto uso e conservação, 

aproveitar e induzir a atividade biológica do solo, promover a biodiversidade, reduzir ao 

mínimo o consumo de energia fóssil, ou seja, práticas que tenham um impacto positivo 

no ambiente.   

França, a Itália e a Espanha são os três maiores produtores de culturas permanentes na 

União Europeia, no entanto, a prática em agricultura biológica é variável. A Itália, tem 

13% de todas as áreas de culturas permanentes em modo de produção biológico, 

enquanto em Espanha (o maior produtor da UE) esse valor é de 14%. Em outros Estados-

Membros, a percentagem na área total de culturas permanentes varia entre 1%, em Malta 

e na Holanda, para 22% na Polonia. A produção biológica representou em 2011, 5% da 

área total de culturas permanentes na Grécia e 4% em Portugal (Comissão Europeia, 

2015). 

Segundo a Comissão Europeia, os Estados-Membros com as maiores áreas em modo de 

produção biológica em 2011, situavam-se todos na Bacia do Mediterrâneo, Espanha (636 

019 ha), Itália (302 000 ha), França (90 668 ha), Grécia (62 705 ha) e Portugal (25 045 

ha), com exceção da Polónia (85 594 ha). 

Em Portugal, temos assistido nos últimos 10 anos a um aumento gradual da área de 

vinha, em Modo de Produção Biológico (Figura 37). No entanto, estamos a falar de 

apenas 1,43 % da área total de vinha – 2.729 ha em 2015, distribuídos por cerca de 500 

produtores (Figura 38). 
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Figura 37 - Evolução da área de vinha em Modo de Produção Biológico, em Portugal, de 2004 a 2015 

(Fonte: GPP, 2016). 

 

 
Figura 38 - Evolução do número de produtores vitivinícolas em Portugal, em Modo de Produção Biológico, 

de 2004 a 2015 (Fonte, GPP, 2016). 

 

No caso do Olival, representado na figura 39, esta prática tem sofrido oscilações, em 

termos de área, nos últimos 25 anos. Em 2015 existiam 21.700 ha, o que corresponde a 

6% da área total de olival em Portugal.  
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Figura 39 – Evolução da área de Olival em Modo de Produção Biológico, em Portugal, de 2004 a 2015 

(Fonte: GPP, 2016). 

 

Já o número de olivicultores com olival em produção biológica tem uma tendência 

crescente (Figura 40). 

 
Figura 40 – Evolução do número de produtores olivícolas em Portugal, em Modo de Produção Biológico, 

de 2004 a 2015 (Fonte: GPP, 2016). 

 

No olival, os impactos ambientais serão também os já descritos para a vinha. A ocupação 

do solo pela cultura, sendo uma cultura permanente, juntamente com a utilização de 

fitofármacos, reduz de forma significativa a biodiversidade. Resíduos, como os da poda, 

embalagens de fertilizantes e pesticidas utilizados, são outros fatores a ter em atenção 

na produção da azeitona. Paralelamente, o consumo de água e de energia, a aplicação de 

fertilizantes, levando à contaminação dos recursos hídricos, já muitas vezes limitados 

devido ao seu consumo excessivo. Todos estes aspetos inerentes à produção 

representam pressões sobre o ambiente. 
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No que diz respeito ao lagar, durante a fase de processamento da azeitona, o consumo 

de água, o consumo de eletricidade e o bagaço húmido constituem os principais impactos 

causados pela atividade. 

Os efluentes com origem nos processos produtivos do vinho e do azeite podem ter um 

impacto deveras significativo quando não geridos de modo adequado, pelo que serão 

detalhados nos seguintes pontos I) e II). 

I) Efluentes da produção de vinho 

O processo produtivo do vinho está associado ao consumo de volumes significativos de 

água durante as fases de lavagem e/ou desinfeção de instalações e equipamentos de 

vinificação, conservação e acondicionamento dos vinhos. 

No decorrer destes processos ocorre a adição de carga poluente às águas, carga esta 

que tem origem nos próprios constituintes da uva, do mosto e do vinho, e ainda nos 

produtos de destartarização, de limpeza/desinfeção e nos adjuvantes incluídos na 

vinificação. 

Os efluentes vinícolas podem representar uma grande fonte de poluição se a sua rejeição 

for efetuada de modo inadequado, quer para as linhas de água, quer para o solo, com 

efeito negativo no meio recetor em causa e, consequentemente, os recursos hídricos e 

o meio ambiente em geral. 

O efluente das adegas possui pouca carga de produtos químicos, mas grande quantidade 

de matéria orgânica, sendo assim considerados produtos muito poluentes, onde se 

podem destacar os compostos fenólicos, principalmente nos períodos que procedem e 

antecedem a vindima e durante as trasfegas. (Rochard, 1998; Jourjon et al., 2001; Pirra, 

2005; Anastasiou et al., 2009) 

Deste modo, é necessário realizar o tratamento apropriado dos efluentes e dar um 

destino final adequado aos efluentes tratados, garantindo o cumprimento da legislação 

aplicável em vigor. 

O volume de efluente gerado é equivalente ao volume de água consumido na adega 

(Jourjon et al., 2001 e Pirra, 2005) e resulta essencialmente de: 

• Lavagem de equipamentos e instalações; 

• Perdas de mosto e vinho; 
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• Linha de engarrafamento; 

• Instalações sanitárias e sociais. 

A quantidade de efluente gerado está diretamente relacionado com o período das 

vindimas e primeiras trasfegas, geralmente do mês de agosto a outubro. Nos três meses 

após o início das vindimas é gerado entre 60 e 70% do volume anual de efluente, sendo 

que varia de instalação para instalação de acordo com o processo produtivo e práticas 

adotadas. 

 

Tabela 9 - Volume de efluente gerado e respetiva carga poluente, por operação. 

 

Operação 

Volume de efluente 

gerado (L água/ L 

vinho) 

CQO produzido (gL-1) 

Vinho branco 

CQO produzido (gL-1) 

Vinho tinto 

Receção de uvas 1.32 4.2 5.7 

Produção de mosto 2.41 40.5 49.2 

Fermentação 1.9 34.1 42.4 

Estágio, estabilização e 

filtração 
2.67 33.9 43.6 

Engarrafamento e 

expedição 
1.65 33.9 41.9 

 

Os principais destinos finais das águas residuais produzidas na indústria vinícola são: 

• Rejeição no meio hídrico – descarga em linha de água 

• Rejeição no solo – aplicação em solo agrícola ou florestal (espalhamento) 

• Aplicação na rega – reutilização 

• Ligação à rede pública de drenagem de águas residuais (coletor municipal) 

(APA/ARH Alentejo) 

 

II) Efluentes da produção de azeite 
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Anteriormente à extração de azeite por sistema de três fases, o azeite era produzido 

usando pressão para a separação sólido-líquido. Esse sistema foi nos tempos modernos 

substituído por processos baseados na centrifugação (2 ou 3 fases), procedimento que 

se tornou comum nas últimas décadas. Esta alteração teve reflexo no aumento do 

volume de efluentes com origem na produção de azeite, denominadas águas residuais de 

lagares de azeite. 

No método tradicional de extração por prensagem, a separação entre a água quente e 

azeite é realizada por centrifugação, obtendo-se azeite virgem e águas-ruças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Produção de azeite a utilizar um sistema de extração tradicional por prensas (Fonte: Ferraz, 

2012) 
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Este processo, já pouco utilizado em Portugal, origina águas-ruças muito concentradas. 

Aires (2007). O sistema de extração tradicional por prensas foi gradualmente substituído 

por processos com extração contínua de duas e três fases. 

 
 

Figura 42 - Diagrama dos processos de extração por duas e três fases (Fonte: Ferraz, 2012) 
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No processo de extração de três fases é obtido bagaço (fase sólida), azeite e águas-ruças 

enquanto no processo de duas fases, é obtido bagaço (fase sólida mais húmida) e azeite. 

Os dois processos diferem quanto à produção de efluentes, na quantidade de águas ruças 

geradas, em muito maior quantidade no processo de três fases. 

As águas ruças são caracterizadas por possuir cor escura, turbidez, mau-cheiro, 

conterem grande teor de sólidos suspensos, e alta carga orgânica. A rejeição deste 

efluente no meio ambiente pode representar efeitos negativos, como a coloração das 

águas naturais, alteração na qualidade do solo, características antimicrobianas e fito 

toxicidade (M S Lucas et al., 2013). 

A geração de efluentes da produção de azeite apresenta carácter sazonal, ocorrendo 

geralmente durante quatro meses, entre outubro e fevereiro. 

 

Tabela 10 Características físico-químicas de efluentes de lagares de azeite segundo vários autores e 

processos. 

Parâmetro Unidade (N. Amaral-

Silva, Martins, 

Castro-silva, & 

Quinta-, 2016) 

(Marco S. Lucas 

& Peres, 2009) 

(Alver et al., 

2015) 

Sistema de 

extração 

- 2 fases Prensas 3 fases 

pH - 10 4.3 4.96 

CQO mg/L 12180 60500 27444 

CBO5 mg/L 615 10200 4500 

Azoto total mg/L - - 181.49 

Teor fenólico mg/L 547 560 260.51 

SST mg/L 2060 6800 7940 

 

Suinicultura 

No caso da suinicultura, que é um sistema global altamente complexo que envolve 

também a produção de fertilizantes e pesticidas para produção de culturas, colheita e 

transformação das sementes em alimento, todo o transporte das matérias-primas e 

produtos finais, a energia consumida em iluminação e aquecimento, água para consumo 

animal e lavagens. 



 
 
 

 

Promoção da Economia Circular nas explorações agrícolas e 

agroindústrias do Alentejo 

 

 
Página 79 | 110 

 
 

A quantidade de efluentes das explorações suinícolas, está dependente da quantidade de 

animais e é influenciada ainda, pelo estado reprodutivo do animal, pela idade, composição 

da ração, sexo do animal, quantidade e qualidade da água ingerida e material das camas.  

Na fase de exploração os principais impactes estão relacionados com a gestão de 

estrumes e chorumes (armazenamento, rejeição e valorização), os odores originados 

pela normal atividade da suinicultura e o consumo de água. 

Por outro lado, a descarga dos efluentes das suiniculturas, mesmo pró-tratados, nos 

cursos de água provocam a sua contaminação. Isto assume especial importância no que 

se refere ao azoto, ao fósforo e metais pesados como cobre e zinco. (Amaro et al., 

2006) 

Estes nutrientes são adicionados às rações dos porcos de engorda sob a forma de sais 

com o objetivo de aumentar a eficiência alimentar e controlar a disenteria nos animais. 

A maior parte destes metais pesados presentes nas dietas, é excretada, registando-se 

nos dejetos dos suínos concentrações que vão de 45 a 60 mg/l de zinco e cobre, 

respetivamente (Bicudo et al., 1996). 

Os efluentes pecuários vêm sendo utilizados como fertilizantes orgânicos desde que o 

Homem se tornou sedentário. No entanto, nos últimos anos, a crescente concentração 

de explorações pecuárias intensivas em determinadas zonas, associada à sua progressiva 

dissociação das atividades de produção vegetal, tem sido responsável pela produção de 

um volume excessivo de efluentes pecuários, que representa riscos significativos para o 

equilíbrio ambiental. Neste âmbito, foi publicada a Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho 

(alterada pela Portaria nº 114-A/2011, de 23 de Março), que estabelece as normas 

regulamentares que regem a gestão dos efluentes das atividades pecuárias e as normas 

técnicas a observar, no âmbito do licenciamento das atividades de valorização agrícola 

ou de transformação dos efluentes pecuários. 

Desta forma, promovem-se não só, as condições adequadas de produção, recolha, 

armazenamento e transporte, bem como a valorização, transformação, tratamento e 

destino final. 

A presente portaria estabelece, ainda, as normas regulamentares relativas ao 

armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes orgânicos, 

nomeadamente os produtos derivados de subprodutos de origem animal transformados 

(SPOAT) e ainda os fertilizantes que os contenham. 

No novo NREAP (Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária), estabeleceram-se as 

condições gerais para o exercício das atividades pecuárias, tendo em consideração o 

http://www.dgadr.pt/reap
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respeito pelas normas do bem-estar animal, da defesa higiossanitária dos efetivos, da 

salvaguarda da saúde e segurança de pessoas e bens, da qualidade do ambiente e do 

ordenamento do território, num quadro de sustentabilidade e de responsabilidade social 

dos produtores pecuários. 

No respeitante ao impacte ambiental negativo dos efluentes pecuários, o referido 

Decreto-Lei e a portaria aplicável à gestão de efluentes pecuários (Portaria 631/2009) 

enumeram os requisitos a cumprir neste setor, nomeadamente o tipo de explorações 

pecuárias que obrigatoriamente devem possuir um plano de gestão de efluentes 

pecuários. 

Importa definir para a produção de suínos, as normas legais e regulamentares, que esta 

atividade deve assegurar, tendo em consideração, nomeadamente, as condições 

específicas a que devem obedecer as instalações para alojamento dos animais e as suas 

condições de funcionamento. 

Deve assegurar-se ainda o cumprimento dos critérios previstos na legislação no que à 

higiene, segurança e saúde diz respeito. 

Nesse sentido, foi publicada a Portaria nº 636/2009, de 9 de junho, que estabelece as 

normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção pecuária ou 

atividades complementares de animais da espécie suína. 

Associado às explorações suinícolas também estão emissões difusas para a atmosfera, 

nomeadamente de amoníaco e metano, com origem nas atividades desenvolvidas, 

provenientes da estabulação, do metabolismo dos animais, da armazenagem, e do 

sistema de retenção de efluentes pecuários. 

Novas variáveis relacionadas com o impacte ambiental das explorações no meio 

envolvente (emissões e concentrações de NH3, CO2, H2S, entre outras), devem ser 

equacionadas. As explorações pecuárias produzem, essencialmente, os seguintes 

efluentes: estrumes, chorumes, águas sujas e águas lixiviantes. 

 

Tabela 11 - Caracterização dos principais efluentes agropecuários (adaptado Rosas, 2003). 

Tipo de efluente Descrição 

Estrumes Constituídos por fezes, urina e quantidades significativas de material utilizado 

para a cama dos animais (teor de resíduo seco na ordem dos 25%). 

Chorumes Mistura de fezes, urina e água, com quantidades diminutas de material utilizado 

para a cama dos animais, como palhas e fenos (teor de resíduo seco de cerca 

de 10%). 
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Tipo de efluente Descrição 

Águas sujas Operações de lavagem das instalações e da sua mistura com os dejetos. 

Águas lixiviantes Fermentação por parte das bactérias ácido-lácticas durante a ensilagem dos 

cereais. Elevada produção de compostos ácidos, responsável pelos baixos 

valores de pH destes efluentes. Elevada carência bioquímica em oxigénio 

(CBO), que poderá provocar a redução da taxa de oxigénio dissolvido na água 

e concentrações variáveis de azoto. 

No caso das suiniculturas os efluentes são constituídos maioritariamente por fezes e 

urina (estrumes e chorumes) sendo que estas são influenciadas pelos seguintes fatores: 

estado reprodutivo do animal; sexo; idade; composição da ração, qualidade e volume de 

água digeridos. O conteúdo nutricional destes efluentes apresenta, em geral três 

macronutrientes principais; azoto (N), fósforo (P) e potássio (K). Os micronutrientes 

mais comuns que apresentam são o cobre e zinco (Amaro et al., n.d.). É também 

relevante ter uma noção da quantidade de dejetos que o animal elimina diariamente: um 

suíno de 100 kg PV elimina o equivalente a 6% do seu peso por dia. 

O chorume é um reservatório de microrganismos (salmonelas, micobactérias e 

leptospira) capazes de sobreviver 30 dias na urina de porco. Em relação ao estrume de 

porco este não consegue sofrer auto esterilização quando se encontra ao ar em virtude 

da temperatura resultante das fermentações (atividade microrganismos aeróbios e 

termófilos) só atingir 50 ºC. 

Os estrumes/chorumes provenientes de suiniculturas são constituídos por gorduras, 

hidratos de carbono, proteínas, nitratos, fosfatos, microrganismo, óleos, produtos 

veterinários, desinfetantes e os seus derivados e metais pesados. 

Neste sentido as suiniculturas têm sido apontadas como uma das maiores fontes de 

poluição das águas superficiais com azoto amoniacal (NH4-N), fósforo (P-PO4) e 

microrganismos patogénicos, e das águas subterrâneas, sobretudo com nitratos (NO3-

N), devido à sua incorreta utilização na fertilização dos terrenos.  

Para a sobrevivência das zonas de produção de suínos, é necessário encontrar sistemas 

alternativos de produção que reduzam a emissão de odores, os gases nocivos e os riscos 

de poluição dos mananciais de água superficiais e subterrâneas. Além disso, estes 

sistemas alternativos deverão solucionar os problemas de custos e dificuldades de 

armazenamento, de transporte, de tratamento e de utilização agronómica dos dejetos 

líquidos. 
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Produção biológica 

Segundo a Comissão Europeia, no que diz respeito aos efetivos de suínos, a produção 

em modo biológico atingiu 0,9 milhões de cabeças em 2011. Os maiores produtores 

foram, a Alemanha (173 138 cabeças) e a Dinamarca (171 229 cabeças), seguidas pela 

França (165 518 cabeças). Na Grécia, a produção orgânica de suínos começou 

praticamente a partir de zero no início dos anos 2000 e ascendeu em 2011 a 28 665 

cabeças (Comissão Europeia, 2015).  

Em Portugal, temos assistido na última década à redução do efetivo suinícola criado em 

modo de produção biológica. Dos 5578 animais em 2006, existiam apenas 829 em 2016. 

Também o número de produtores baixou de 45, em 2006. Apesar de um aumento em 

2008 e 2009, a diminuição do número de produtores manteve-se constante até 2016. 

 
Figura 43 – Número de animais em Modo de Produção Biológico, em Portugal, de 2006 a 2015 (Fonte: 

GPP, 2016). 

 

Para além da crise que afetou o sector nos últimos anos, as exigências legais em termos 

de práticas, inspeções e auditorias por parte de empresas certificadas, necessidade de 

contratos com associações de AB para apoio técnico, contratos com empresas de 

certificação e obrigatoriedade de conhecimentos em AB, são alguns dos 

constrangimentos que afetam os produtores em MPB. Para além disso, todas estas 

exigências acarretam custos, que muitas vezes não são compensados pelo subsídio 

obtido. 
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Figura 44 – Evolução do número de produtores suinícolas em Portugal, em Modo de Produção Biológico, 

de 2006 a 2015 (Fonte: GPP, 2016). 

 

4.4 Eficiência na utilização de recursos 

Vinho e azeite 

Nas tabelas seguintes estão identificados indicadores de ecoeficiência obtidos em 

agentes económicos da região do Alentejo e onde se verifica uma grande amplitude de 

valores, com destaque para os consumos de eletricidade e de água envolvidos no 

processo produtivo. 

 

Tabela 12 - Quantidade de subprodutos originados por unidade de vinho produzido (Alentejo). 

Métricas (kg/0.75l) Engaço Bagaço Tartaratos Borras 

Produtor I – Alentejo 0.015 0.16 4.7*10-4 0.03 

Produtor II – Alentejo 0.018 0.12 - 0.036 

 

 

Tabela 13 - Quantidade de subprodutos por unidade de azeite produzido (Alentejo) 

Métricas Podas (kg/ha) Bagaço (kg/l) 
Caroço azeitona 

(kg/l) 

Produtor – Alentejo 6840 6.2 0.59 
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Tabela 14 - Quantidade de eletricidade consumida por unidade de vinho produzido (Alentejo). 

 

Métrica (kwh/0.75l) Eletricidade 

Produtor I 0.063 

Produtor II 0.051 

Produtor III 0.315 

Produtor IV 0.375 

Produtor V 0.293 

Produtor VI 0.21 

Produtor VII 1.178 

Produtor VIII 1.05 

 

 

Tabela 15 - Quantidade de água consumida por unidade de vinho produzido (Alentejo). 

 

Métrica (l/0.75l) Água 

Produtor I 1.35 

Produtor II 10.88 

Produtor III 8.18 

Produtor IV 4.88 

Produtor V 4.2 

Produtor VI 4.28 

Produtor VII 1.05 
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A nível regional foi encontrado um valor médio 1kg de uva processado para obter 0.75l 

de vinho. 

 

Tabela 16 – Quantidade de azeitona utilizada por unidade de azeito produzido (Alentejo). 

 

Métrica (kg/l) Azeitona 

Produtor I 6.29 

Produtor II 6.51 

 

Para um maior desenvolvimento e exploração do valor acrescentado dos resíduos é 

importante um quadro legislativo enquadrado de modo a potenciar este 

desenvolvimento, nomeadamente através de adequados mecanismos de desclassificação 

de resíduos. 

Entende-se por “mecanismos de desclassificação de resíduos”, a aplicação de disposições 

legais que permitem que os resíduos, ao cumprirem com determinados requisitos, 

possam ser utilizados como produtos sem que os trâmites administrativos associados à 

gestão de resíduos lhes sejam aplicáveis. Estes mecanismos visam desonerar e simplificar 

as formas de aproveitamento das substâncias, objetos ou produtos. 

Atendendo à especificidade da matéria em causa, à sua importância no contexto da 

Economia Circular e com o objetivo de uniformizar entendimentos, foi redigida a Nota 

Técnica Mecanismos de Desclassificação de Resíduos, que contempla os seguintes 

instrumentos: 

a) Aplicação do artigo 44.ºA do Regime Geral de Gestão de Resíduos – Subproduto; 

b) Aplicação do artigo 44.ºB do Regime Geral de Gestão de Resíduos – Fim do Estatuto 

de Resíduo (FER); 

c) Preparação para reutilização; 

d) Reciclagem na indústria transformadora; 

e) Marcação CE.” 

(Agência Portuguesa do Ambiente) 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Desclassificacao%20Residuos/DocDesclassificaoResduos_Abril2017.pdf
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=957&sub3ref=958
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=957&sub3ref=982
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=957&sub3ref=982
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Suinicultura 

Nas tabelas seguintes estão identificados indicadores de ecoeficiência obtidos através de 

pesquisa bibliográfica. Não foram obtidos indicadores de suinicultores da região do 

Alentejo devido à falta de monitorização, sendo esta uma oportunidade de melhoria e 

um ponto fulcral para o controlo e melhoria de processos. 

 

Na tabela seguinte podemos verificar valores médios da quantidade de nutrientes 

excretados anualmente. (Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

2015) 

 

Tabela 17 – Quantidade média de nutrientes excretados anualmente (DGADR, 2015 e Despacho 

1230/2018) 

Efetivo N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg) 

Lugar de porco de engorda (25-100kg) 15, 13 7, 6 6, 7 

Lugar de porca reprodutora incluindo leitões 

até 25 kg 
35 20, 19 18, 19 

Unidade varrasco 17.5, 18 10 9,10 

Lugar de porco de engorda (25-100kg) 17.5, 18 10 9, 10 

Lugar de porca gestante 20 11 13 

Lugar de bácoro desmamado 4,6 2,6 2,5 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os consumos energéticos típicos (Caso I) e resultantes 

da aplicação de boas práticas (Caso II) por porco produzido. As boas práticas incluem o 

controlo termostático nas boxes de aleitamento, o controlo de ventilação e isolamento 

das boxes na fase de recria, sistemas eficientes de ventilação e de lavagem na fase de 

engorda, a utilização de sistemas de alimentação a secos e o uso de sistemas eficientes 

de tratamento dos resíduos (Carbon Trust, 2005). 

 

 

 

http://www.dgadr.gov.pt/
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Tabela 18 - Energia elétrica (kWh) consumida por porco produzido (Carbon Trust, 2005) 

Ponto em análise Caso I Caso II 

Fase de aleitamento 8 4 

Fase de recria 9 3 

Fase de acabamento 10 6 

Sistema de alimentação 3 1 

Gestão de resíduos 6 2 

 

O setor agropecuário consume cerca de 87% da água a nível nacional (Programa 

Nacional para o uso eficiente da água, 2012). 

Na tabela 19 estão registados diferentes consumos de água obtidos através de um estudo 

com a utilização de diferentes equipamentos de abeberamento. 

Tabela 19 - Consumos de água na fase de engorda em diferentes bebedouros (Ferreira et al, 

2009).  

Consumos de água na fase de engorda 

em bebedouros de tetina (l) 

Consumos obtidos em bebedouros de 

concha com tetina (l) 

13.52 – 19.51 6.14 

 

4.5 Práticas de valorização de resíduos/subprodutos e utilização eficiente de 

recursos na região do Alentejo 

Nesta secção do estudo são apresentadas práticas utilizadas pelos agentes económicos 

integrados neste estudo. 

 

4.5.1 Utilização eficiente de recursos 

Através do estudo efetuado for possível identificar práticas em linha com os princípios 

da economia circular, mas também práticas desenquadradas com a utilização eficiente 

de recursos. 
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Nas secções seguintes estão identificadas diferentes práticas utilizadas pelos agentes 

económicos do Alentejo. Para uma descrição mais detalhada das boas práticas utilizadas 

poderá ser consultado o Entregável nº2 - Relatório sobre boas práticas de valorização 

de resíduos e subprodutos. 

 

4.5.1.1 Utilização de água nas fileiras do vinho, azeite e suinicultura 

Vinho e Azeite 

Nas fileiras vinho e do azeite os consumos de água mais elevados foram identificados 

nas lavagens de instalações e equipamentos e nos processos de rega. 

A origem das águas utilizadas divide-se em: 

• Rede pública de distribuição; 

• Furos; 

• Charcas; 

• Poços; 

• Barragens. 

 

Para os efluentes do processo produtivo e lavagens foram verificados vários destinos, 

nomeadamente: 

• Efluentes são encaminhados para a ETAR de terceiros para tratamento; 

• Efluentes tratados em ETAR existente dentro das instalações; 

• Efluentes tratados em ETAP existente dentro das instalações. 

 

Nas tabelas seguintes podem ser observados diferentes procedimentos utilizados pelos 

agentes económicos do Alentejo. 
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Tabela 20- Práticas de utilização de água verificadas no Alentejo – Vinho e Azeite. 

Fileira Prática 

Em linha com os 

princípios da 

economia circular 

(Sim-S / Não-N) 

V
in

h
o
 e

 A
ze

it
e
 

Sistema de rega gota a gota S 

Dimensionamento e manutenção do sistema de rega S 

Estações meteorológicas S 

Sondas no solo S 

Software de Gestão S 

Imagens satélite NDVI S 

Controlo de caudal - linhas de rega de diferente 

caudal/caudalímetros parciais 
S 

Análises laboratoriais regulares ao solo e às plantas S 

Regulação do débito dos bicos do pulverizador S 

Adaptação da velocidade do trator (pulverização) S 

Pulverizadores nebulizadores S 

Painéis recuperadores de calda (pulverização) S 

Orientação das vinhas S 

Redução da compactação do solo S 

Aplicação de agente foto e termoprotetor S 

Cobertura do solo através de enrelvamento e mulching S 

Formação aos colaboradores – medidas utilização 

eficiente de água 
S 

Integração de matéria orgânica no solo (capacidade de 

retenção) 
S 

Ausência de mecanismos eficientes de monitorização de 

rega 

N 

Rega efetuada modo indiferenciado em toda a cultura 

agrícola 

N 

Processos de limpeza e lavagens é utilizada água sob 

pressão e redutores nas torneiras de modo a diminuir o 

caudal necessário 

S 

Técnicas de CIP (clean in place) S 

Lavagem em circuito fechado nas linhas de 

engarrafamento 

S 

Inertização das cubas com árgon, azoto ou vapor S 

Lavagem em circuito fechado das cubas S 

Utilização de recirculadores para as águas de 

arrefecimento da destilaria e do laboratório 

S 

Utilização de caudalímetros parciais nas instalações S 



 
 
 

 

Promoção da Economia Circular nas explorações agrícolas e 

agroindústrias do Alentejo 

 

 
Página 90 | 110 

 
 

Reutilização da água dos efluentes S 

Utilização de espuma para lavagens S 

Não existe reutilização da água utilizada no processo 

produtivo 

N 

Lavagem de equipamentos e instalações com 

equipamentos de alto débito de água  

N 

 

Suinicultura 

Nas suiniculturas verificou-se que o maior consumo de água está associado à limpeza do 

chorume presente no pavimento das instalações suinícolas e à alimentação animal. 

Nos matadouros o maior consumo de água está relacionado com a lavagem de 

equipamentos e pavimentos. 

A origem das águas utilizadas divide-se em: 

• Rede pública de distribuição; 

• Furos; 

• Charcas; 

• Poços. 

Os efluentes das suiniculturas são encaminhados para lagoas de retenção onde 

posteriormente, em alguns casos, são sujeitos a valorização agronómica ocorrendo o 

aproveitamento parcial da água utilizada. 

Os efluentes dos matadouros são tratados em ETAR própria e rejeitados na linha de 

água. 

Na tabela seguinte encontramos um resumo das práticas de utilização de água verificadas 

na fileira da suinicultura, incluindo práticas identificadas especificamente nos matadouros 

(mtd). 
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Tabela 21- Práticas de utilização de água verificadas no Alentejo – Suinicultura 

Fileira Prática 

Em linha com os 

princípios da 

economia circular 

(Sim-S / Não-N) 

Su
in

ic
u
lt
u
ra

 

Processos de limpeza e lavagens com utilização de água 

sob pressão e de modo a diminuir o caudal necessário 
S 

Pavimento da suinicultura adaptado a uma mais fácil 

eliminação de dejetos e águas de lavagem (plástico) 
S 

Utilização do efluente/chorume para valorização agrícola S 

Captação e aproveitamento das águas pluviais S 

Utilização de bebedouros com grande desperdício de 

água 
N 

Utilização de pias corridas com boia, comedores 

semilíquidos e bebedouros de concha com chupeta, taças 

de recuperação 

S 

Pavimento na suinicultura de difícil lavagem N 

Não existe reutilização da água utilizada no processo 

produtivo 

N 

Lavagem de equipamentos e instalações com 

equipamentos de alto débito de água, não utilização de 

redutores nas torneiras 

N 

Utilização de equipa de limpeza profissional (mtd) S 

Fornecedor de produtos químicos – consultoria técnica 

para limpeza eficiente (mtd) 

S 

Formação interna para utilização eficiente de água (mtd) S 

Efetuado um estudo dos consumos por secção (mtd) S 

Utilização de redutores (mtd) S 

Lavagens em pressão, central de espuma (mtd) S 

Aproveitamento de águas pluviais (mtd) S 
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4.5.1.2 Utilização de energia nas fileiras do vinho, azeite e suinicultura 

Vinho e Azeite 

O consumo de energia elétrica representa um dos maiores custos associados ao 

processo produtivo do vinho e do azeite. 

No campo agrícola o consumo de energia elétrica mais elevado está relacionado com a 

bombagem de água, mas também existe o consumo de energia fóssil associado aos 

transportes e máquinas agrícolas. 

Nas adegas, o consumo energético mais elevado está usualmente associado à produção 

de frio para a refrigeração das cubas de fermentação. A fermentação alcoólica é um 

processo exotérmico e não se pode permitir um elevado aumento de temperatura pois 

pode ocorrer a morte das leveduras e consequentemente a interrupção do processo 

fermentativo. 

Para refrigerar as cubas são utilizados chillers. 

Apesar do consumo energético ser superior durante o processo de fermentação, 

também é significativo noutras fases de produção como a receção, prensagem, 

estabilização, engarrafamento, armazenamento, iluminação e outras atividades. 

Dentro das outras atividades pode ser incluído o consumo energético nos laboratórios, 

iluminação, climatização, escritórios e áreas social e comercial. 

Para o aquecimento de águas foram verificadas várias soluções, desde a prática 

ambientalmente mais sustentável à prática com maior pegada ecológica. 

Entre as várias soluções foi verificado o aquecimento de águas através de painéis solares 

térmicos, de caldeiras a gás, a gasóleo e a biomassa. O caroço de azeitona é o tipo de 

biomassa mais utilizado como combustível para o aquecimento de águas. 

Foi verificada a intenção por parte de vários agentes económicos em instalar painéis 

fotovoltaicos para produção de energia elétrica. 

Uma das características particulares das fileiras do vinho e do azeite é a sazonalidade, 

com impacto negativo na eficiência energética. O consumo verifica-se muito elevado 
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durante o período que compreende a receção dos frutos e os principais processos 

produtivos.  

 

Tabela 22 - Práticas de utilização de energia verificadas no Alentejo – Vinho e Azeite 

Fileira Prática 

Em linha com os 

princípios da 

economia circular 

(Sim-S / Não-N) 

V
in

h
o
 e

 A
ze

it
e
 

Instalação de variadores nas bombas de água S 

Realização da bombagem em horário de vazio S 

Dimensionamento e manutenção do sistema de rega S 

Otimização do percurso a realizar pelo trator com a 

instalação de alfaias dianteira e traseira 
S 

Isolamento térmico das cubas e tubagens de transporte 

de calor e frio 
S 

Iluminação com lâmpadas LED (lâmpadas 

economizadoras), sensores de movimento 
S 

Aquecimento de águas através de painéis solares 

térmicos 
S 

Aquecimento de águas através de caldeiras a gás, a 

gasóleo e a biomassa 
* 

Isolamento térmico das instalações (tetos verdes, 

espelhos de água, cortiça, edifícios parcialmente 

enterrados, construção em taipa) 

S 

Ventilação e iluminação natural S 

Utilização de painéis fotovoltaicos S 

Utilização de equipamentos alimentados por energia 

solar 
S 

Sistema de auto vinificação S 

Trasfega por gravidade S 

Recuperação de calor do sistema de ar comprimido para 

aquecimento de águas 
S 

Instalação de baterias de condensadores (energia reativa) S 

Ausência de controlo de consumos energéticos N 

Instalações energeticamente pouco eficientes N 

Sem produção de energias renováveis N 

* A utilização de biomassa para produzir energia pode ser uma solução viável quando 

representar a transição de uma prática com maior impacto ambiental ou não for possível 

aplicar uma solução ambientalmente mais sustentável. Deste modo, cada caso deverá 
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ser analisado como único e onde deverá entrar em análise as outras possibilidades para 

valorização de matéria orgânica, nomeadamente a valorização agrícola. 

 

Suinicultura 

Os principais consumos energéticos nas suiniculturas estão associados ao aquecimento 

e ventilação forçada das instalações. 

Nos matadouros, o maior consumo energético está associado à produção de frio para 

as câmaras de refrigeração e de congelação. 

Na tabela seguinte encontramos um resumo das práticas de utilização de energia 

verificadas na fileira da suinicultura, incluindo práticas identificadas especificamente nos 

matadouros (mtd). 

 

Tabela 23 - Práticas de utilização de energia verificadas no Alentejo – Suinicultura 

Fileira Prática 

Em linha com os 

princípios da 

economia circular 

(Sim-S / Não-N) 

Su
in

ic
u
lt
u
ra

 

Isolamento térmico das infraestruturas S 

Abastecimento água para os bebedouros por gravidade S 

Bombagem de água no horário de vazio S 

Lâmpadas economizadoras S 

Ventilação e iluminação natural S 

Aquecimento de águas sanitárias com o recurso a painéis 

solares térmicos 

S 

Ausência de isolamento térmico das infraestruturas N 

Iluminação por lâmpadas LED (mtd) S 

Isolamento térmico das instalações (mtd) S 

Utilização de painéis fotovoltaicos para autoconsumo 

(mtd) 

S 

Diferencial de temperatura (caldeiras) aproveitado para 

aquecimento das águas (mtd) 

S 
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4.6.2 Valorização de resíduos e subprodutos 

Foram verificadas diversas utilizações dadas aos resíduos e subprodutos originados pelas 

três fileiras em estudo no Alentejo. Previamente à exposição das práticas de valorização 

adotadas nesta região devemos definir o que é subproduto e resíduo. 

De acordo com a APA um subproduto é uma substância ou objeto que resulta de um 

processo produtivo cujo principal objetivo não seja a sua produção (resíduo de 

produção), e que é utilizado diretamente, sem qualquer outro processamento, que não 

seja o da prática industrial normal. 

A nível nacional, o conceito de subproduto encontra-se regulado no artigo 44.º-A do 

Regime Geral de Gestão de Resíduos (Diploma RGGR) que transpõe para a ordem 

jurídica interna a DQR, encontrando-se elencadas no seu n.º 1 as quatro condições a 

verificar cumulativamente: 

a. Existir a certeza de posterior utilização da substância ou objeto; 

b. A substância ou objeto poder ser utilizado diretamente, sem qualquer outro 

processamento que não seja o da prática industrial normal; 

c. A produção da substância ou objeto ser parte integrante de um processo 

produtivo; e 

d. A substância ou objeto cumprir os requisitos relevantes como produto em matéria 

ambiental e de proteção da saúde e não acarretar impactes globalmente adversos 

do ponto de vista ambiental ou da saúde humana, face à posterior utilização 

específica. 

 

Verificadas as condições, um resíduo de produção pode ser considerado um subproduto, 

não se encontrando desta forma sujeito às regras relativas à gestão de resíduos. 

O pedido de classificação deverá ser efetuado pelos interessados, através das 

associações setoriais ou individualmente, junto da Agência Portuguesa do Ambiente 

através da submissão do “Formulário de Pedido de Classificação de Subproduto”. 

Na tabela seguinte pode ser encontrada uma breve descrição dos resíduos, subprodutos 

e efluentes característicos de cada fileira. 

 

 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Desclassificacao%20Residuos/FormularioPedidoClassificacaoSubproduto.docx
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Tabela 24 – Resíduos/Subprodutos e efluentes característicos das fileiras em estudo. 

Fileira Resíduos/Subproduto Foto 

V
in

h
o

 

Engaço - A toda a estrutura herbáceo-lenhosa 

do cacho, que inclui os pedicelos e ráquis. Os 

engaços têm cerca de 78% água, são pobres em 

açúcar e em ácidos mas muito ricos 

em taninos (2 a 7%). 

 

 

Figura 45 – Engaço. 

(http://kitchakcellars.blogspot.pt) 

 

Bagaço – O bagaço é constituído 

principalmente por água, cerca de 60-70%, vinho 

e borras, sendo estes dependentes da 

prensagem; álcoois, principalmente o etanol, e 

também o metanol, glicerol e álcoois superiores; 

aldeídos, ésteres, ácidos voláteis, polifenóis e 

taninos, proteínas, celulose, pectinas, sais 

minerais e resíduos de açúcar. 

 

 

Figura 46 - Bagaço de uva. 

(www.academicwino.com) 

Borras e sarro – As borras são sólidos que 

depositam no fundo das cubas de fermentação 

após a fermentação. 

São utilizadas para enriquecimento do vinho em 

polissacáridos. 

O sarro é tartarato bruto, produzido pelo vinho, 

que forma uma sedimentação cristalina nas 

cubas. 

 

 

Figura 47 - Subprodutos do 

vinho incluindo borras. (vila-

vinifera.com) 

 

Podas – Parte lenhosa/verde da videira com 

origem na operação que consiste no corte total 

ou parcial de certos órgãos de uma planta. 

 

http://kitchakcellars.blogspot.pt/
http://www.academicwino.com/
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Figura 48 - Poda da videira. 

(http://www.agrobio.pt) 

 

A
ze

it
e
 

Água-ruça – subproduto líquido que se obtém 

do processo de laboração do azeite e que, nos 

sistemas de prensas e de três fases, engloba a 

água de constituição da azeitona, a água de 

adição e lavagem e uma percentagem variável de 

elementos sólidos. Nos lagares de duas fases a 

água-ruça é essencialmente constituída por água 

de lavagem. 

 

 

Figura 49 - Águas ruças. 

(http://today3tech.blogspot.pt) 

Bagaço – Subproduto/Resíduo sólido 

produzido que nos sistemas de prensas e 

centrifugação de 3 fases, é constituído pela 

polpa, caroço, tegumento da azeitona e algum 

azeite remanescente. Nos lagares de duas fases, 

o bagaço produzido retém a água de vegetação 

do fruto tornando-se mais húmido e fluido. / 

Subproduto obtido da extração de azeite. 

Compreende a água de constituição da azeitona, 

a água de adição e lavagem e uma percentagem 

variável de produto sólido (epiderme, polpa e 

caroço de azeitona). A quantidade de água 

presente neste subproduto depende do método 

de extração do azeite adotado. 

 

 

Figura 50 - Bagaço de azeitona. 

(http://inovribatejo.nersant.pt) 

http://www.agrobio.pt/
http://today3tech.blogspot.pt/
http://inovribatejo.nersant.pt/


 
 
 

 

Promoção da Economia Circular nas explorações agrícolas e 

agroindústrias do Alentejo 

 

 
Página 98 | 110 

 
 

Podas - Parte lenhosa/verde da oliveira. A poda 

é um conjunto de operações que visam 

modificar a forma natural da vegetação, 

restringindo o desenvolvimento dos ramos de 

forma a conseguir a máxima produção, e 

restaurar, ou renovar, parte ou a totalidade das 

árvores. 

 

 

Figura 51 - Podas de oliveira. 

(http://terramanhada.blogspot.pt) 

 

Caroço - O caroço é a semente da oliveira e 

contém como principais constituintes a 

hemicelulose, celulose e lignina. 

 

 

Figura 52 - Caroço de azeitona. 

(http://www.ricoxete.com) 

 

Su
in

ic
u
lt
u
ra

 

Efluente - As características do efluente 

depende da proporção de fezes e urina, sendo 

esta influenciada por vários fatores, tais como, o 

estado reprodutivo do animal, o sexo, a idade, a 

composição da ração, a qualidade e volume de 

água digeridos. Os efluentes de suinicultura 

podem distinguir-se em chorume, estrume e 

efluentes tratados produzidos nas explorações. 

Os resíduos das explorações de suinicultura são 

geralmente designados por chorumes e são 

compostos por uma mistura de dejetos sólidos 

e líquidos, contendo, por vezes restos de rações, 

de palhas ou de fenos. 

 

 
Figura 53 - Fração sólida do 

chorume. 

(http://www.vidarural.pt) 

Subprodutos matadouro: 

• Ossos 

• Gordura 

 

http://terramanhada.blogspot.pt/
http://www.ricoxete.com/
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• Pelo 

• Sangue 

• Tripas 
 

Figura 54 - Tripa de suíno. 

(http://www.carnesmeireles.pt) 

 

Nas tabelas seguintes estão identificadas as práticas de valorização de resíduos e 

subprodutos consideradas mais relevantes que foram observadas nas três fileiras em 

estudo na região do Alentejo. 

 

Tabela 25 - Práticas de valorização de resíduos e subprodutos verificadas no Alentejo – Vinho e Azeite. 

Fileira Resíduo/Subproduto Valorização 

V
in

h
o
 e

 A
ze

it
e
 

Engaço 

Agronómica (incorporação direta no solo e 

integrado no processo de compostagem); 

Alimentação animal 

Bagaço 
Destilação (aguardentes); Agronómica (integrado 

no processo de compostagem) 

Borras Destilação (aguardentes) 

Sais de ácido tartárico 

(Sedimentos nas cubas 

de fermentação) 

Tartaratos, utilizados para estabilização de vinhos 

Lamas ETAR 
Agronómica (incorporação direta no solo e 

integrado no processo de compostagem) 

Bagaço azeitona 
Extração de óleo de bagaço de azeitona; 

Energética (bagaço seco) 

Podas/Folhas 

Energética; Agronómica (incorporação direta no 

solo e integradas no processo de compostagem); 

Alimentação animal 

Caroço azeitona Energética 

Efluente 
Agronómica (rega, produção de matéria orgânica 

por ETAP) 

 

A realização da queima das podas da vinha e olival nos terrenos agrícolas ainda é prática 

corrente no Alentejo, nestes casos sem qualquer tipo de valorização associada ao 

processo. 

http://www.carnesmeireles.pt/
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Tabela 26 - Práticas de valorização de resíduos e subprodutos verificadas no Alentejo – Suinicultura. 

Fileira Resíduos/Subproduto Valorização 
Su

in
ic

u
lt
u
ra

 

Chorume sólido Agronómica (espalhamento, compostagem) 

Efluente tratado Agronómica (fertirrigação) 

Ossos Farinha – Ração animal 

Gordura Banha de cozinha e alimentação animal 

Pelo Incineração 

Sangue Incineração; Extração de plasma 

Tripas Incineração; Subprodutos indústria alimentar 

 

4.5.3 Preservação do Capital Natural 

Capital Natural pode ser definido como o valor da natureza para o ser humano, o stock 

de recursos naturais onde estão incluídos o solo, a água, o ar e todos os seres vivos. 

Falar em preservar o Capital Natural é falar de preservar a biodiversidade, os 

ecossistemas e a capacidade destes fornecerem uma variedade de serviços que 

possibilitam a vida na Terra. 

Da realidade verificada nestas fileiras podemos destacar a utilização da água, do solo e a 

preservação da biodiversidade como três pontos-chave onde existe um impacto 

significativo das práticas agrícolas seguidas pelos agentes económicos. 

A utilização eficiente de água foi um ponto já analisado em 4.6.1.1, onde foi verificada 

uma diversidade de práticas utilizadas. Nos casos de estudo não foi verificada a descarga 

de efluentes na linha de água sem tratamento prévio, não colocando em risco os 

ecossistemas próximos às explorações agrícolas. Foi sim verificada uma grande margem 

para melhoria ao nível da reutilização da água dos efluentes produzidos nos setores em 

estudo. 

Existem áreas do Alentejo, ainda fora do perímetro de rega do Alqueva, onde os lençóis 

freáticos estão potencialmente a ser afetados. Devido à indisponibilidade de água para 

rega alguns produtores vêem-se na necessidade de captar água subterrânea e, deste 

modo, existe um impacto negativo nos lençóis freáticos. 

Grande percentagem dos viticultores e olivicultores já se encontra em produção e 

proteção integrada, mas estas práticas ainda estão longe de serem comuns a todos os 

agricultores do Alentejo. 
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Um dos produtores visitados segue os princípios da agricultura biodinâmica, um outro 

produtor encontra-se em estado avançado de conversão de toda a sua produção em 

modo biológico, vários produtores encontram-se com parte da produção em modo 

biológico e com a intenção de aumentar a área de terreno agrícola com este modo de 

produção e a maior percentagem encontra-se em produção tradicional. 

De acordo com a informação recolhida entre os agentes económicos, a produção 

biológica representa um maior respeito pelo ecossistema circundante, promove práticas 

sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola fomentando a melhoria da 

fertilidade do solo e a biodiversidade mas não obrigatoriamente com uma pegada de 

carbono inferior devido ao maior volume de transportes associado a este tipo de 

produção. 

A utilização de fertilizantes, pesticidas, transportes, e mesmo o processo de fermentação 

tem impacto no aumento da emissão de gases de efeito de estufa. 

Várias adegas também emitem gases de efeito de estufa através de caldeiras a combustão 

para aquecimento de águas. 

Como atividades que poderão ter impacto mais relevante na preservação do capital 

natural podemos identificar as seguintes: 

- Culturas intensivas com influência no desgaste dos solos; 

- Rejeição de efluentes nas linhas de água com influência na qualidade da água e 

ecossistema. 

O respeito pelo solo e seu ecossistema/bioma vai ter reflexo na sua capacidade de 

regeneração e de combate a doenças, logo igualmente reflexo na produção agrícola e na 

utilização eficiente de recursos. 

No Alentejo foram verificadas instalações de olivais tradicionais, intensivos e 

superintensivos. 

Os olivais tradicionais são na generalidade os que têm menor impacto no desgaste do 

solo, sendo alguns de sequeiro. 

Os olivais intensivos e superintensivos que têm sido gradualmente instalados no Alentejo 

representam uma maior produtividade por hectare com uma maior racionalização de 

custos e recursos no entanto também poderá significar um maior desgaste do terreno 

agrícola. 
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4.5.4 Simbiose Industrial 

Entende-se por simbiose industrial a relação mutuamente benéfica entre empresas, entre 

setores que cooperam entre si de forma eficiente, permutam recursos/materiais 

(resíduos/subprodutos), energia, água e serviços, resultando em vantagens económicas 

e de preservação do meio ambiente. 

A simbiose industrial permite aumentar a competitividade das empresas, valorizar os 

resíduos e subprodutos, e diminuir a exploração de recursos naturais. 

Esta é uma área com bastante margem de melhoria pois não se verificaram práticas de 

simbiose industrial na generalidade dos agentes económicos visitados. 

Dentro dos casos de simbiose industrial identificados foi verificada a partilha de recursos 

e otimização de processos por parte de duas indústrias do mesmo grupo, fornecimento 

de matéria orgânica (engaços, folhas) por parte de cooperativas para os seus produtores, 

e utilização de lamas de ETAR de empresa de pasta de papel e de estrume de galinha 

para adicionar ao processo de compostagem. 

Foi demonstrado o interesse de vários produtores da fileira do azeite e do vinho em 

estabelecer relações simbióticas com outras indústrias de modo a receber matéria 

orgânica para enriquecer os solos agrícolas, nomeadamente da fileira da suinicultura 

devido à riqueza orgânica do efluente produzido. 

 

5. Conclusão 

Estamos a viver uma época de grandes mudanças quanto aos procedimentos utilizados 

nas fileiras do vinho do azeite e da suinicultura no Alentejo. 

As boas práticas de utilização eficiente de recursos e a valorização de resíduos são 

verificadas na grande maioria dos agentes económicos visitados, apesar de alguns agentes 

se encontrarem ainda em fase embrionária de implementação destas práticas, existe já 

uma consciência dos benefícios económicos, ambientais e sociais associados à aplicação 

dos princípios da economia circular. Um possível ponto de partida para alguns agentes 

económicos iniciarem uma mudança de práticas poderá ser alcançado através ao 

estabelecer a situação atual em que se encontram através de uma mais eficaz 

monitorização de parâmetros como os consumos de água, energia e matérias-primas. 
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De destacar que estamos perante fileiras onde no Alentejo existe uma tradição no 

aproveitamento de resíduos ou subprodutos, orgânicos, nomeadamente para fertilização 

de terrenos, alimentação animal, valorização energética (caroço de azeitona) ou fabrico 

de novos produtos (como sejam as aguardentes ou azeite lampante). 

Enquanto alguns agentes da agricultura e agroindústria do Alentejo referem que a 

aplicação de melhores práticas se encontra condicionada à disponibilidade financeira, 

também foi verificado que, através de informação e qualificação, uma vasta variedade de 

práticas pode ser aplicada nas explorações desta região. 

Embora se continuem a verificar barreiras num quadro legal ainda pouco facilitador no 

âmbito da valorização de resíduos, também já se começam a verificar mudanças nesse 

sentido, com legislação enquadrada com as práticas de economia circular, como se prevê 

na revisão que está atualmente a ser operada à Portaria nº631/2009 relativamente à 

gestão de efluentes das atividades pecuárias, através de medidas que estimulem a sua 

valorização agronómica ou através da nota técnica emitida pela APA, Resíduos excluídos 

do âmbito de aplicação do RGGR Biomassa na aceção do REI Conceitos de Biorresíduos e 

Resíduos Biodegradáveis Versão 3: Julho de 2015 relativo ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 

5 de Setembro e onde podem ser identificados resíduos que ficaram isentos da aplicação 

do regime geral da gestão de resíduos. 

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

circular poderá ter suporte na conjugação, entre outros fatores, de um quadro legislativo 

impulsionador, apoios financeiros e na difusão de conhecimento. 
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Inquérito n.º:  Data da visita:  Responsável preenchimento:  

 

Setor: 

Vinho Azeite Suinicultura 

Vinha Produção Olival Produção Produção Abate Transf. 
       

1. DADOS GERAIS DA INSTALAÇÃO 

Nome ou designação social:  

Endereço:  
Localidade:  Código postal:  

Concelho:  Distrito:  

Página web:  

Pessoa a contactar:  Cargo:  

Telefone:  Email:  

CAE principal:  

CAE secundária:  

Capacidade instalada:  

Dimensão1: Micro  Pequena  Média  Grande  

Ano entrada em funcionamento:  
Número de trabalhadores:  
Regime de laboração (turnos):  

 

Área coberta da indústria (m2):  
Área total (m2):  
Tipo de localização: Industrial  Urbana  Rural  Mista  

 

Volume de negócios 2016 (€):  
Volume de Exportação 2016 (€):  
Mercados de Exportação:  
Investimento em I&D (2016) (€)  

1 Classificação das empresas: 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Micro Pequena PME Média 

N.º de Efetivos <10 <50 <250 PME que não for 
micro ou pequena 
empresa 

Volume Negócios / Balanço 
Total 

≤2 M€ ≤10 M€ ≤50 M€ (VN) / ≤43 M€ 
(BT) 
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2. REGIMES DE LICENCIAMENTO APLICÁVEIS 
Regime S N 

Instalação abrangida pelo regime de Avaliação de Impacte Ambiental (DL 151-B/2013)   

Instalação abrangida pelo Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária (DL 81/2013)   

Instalação abrangida pelo Sistema da Indústria Responsável (DL 73/2015) 
Se sim, instalação do Tipo 1, 2 ou 3 ? _____ 

  

Instalação abrangida pelo Regime das Emissões Industriais (DL 127/2013)   

Instalação abrangida pelo regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão   

Instalação realiza operações de gestão de resíduos sujeitas a licenciamento (Artigo 23º do DL 
73/2011 que estabelece o regime geral da gestão de resíduos) 

  

Exploração de atividade agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal não 
transformada 

  

Atividade que envolva a manipulação de subprodutos de origem animal   

Atividade de fabrico de alimentos para animais que careça de atribuição de número de controlo 
veterinário ou de número de identificação individual 

  

3. MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS 

Designação 
Consumo 

anual 
Unidade 

Origem do Fornecimento (%) 

Regional Nacional Internac. 

1       

2       

3       

4       
5       

6       

7       

8       

9       

10       

4. SUBPRODUTOS OU MATERIAIS SECUNDÁRIOS INCORPORADOS 

Designação 
Consumo 

anual 
Unidade 

Origem (%) Fornecedor 
(O. Externa) Instalação Externa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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5. CONSUMOS DE ÁGUA 

Origem 
Consumo 

(m3) 
Utilização 

Rede pública   

Captações próprias (furo, poço, nascente)   

Água tratada reutilizada/recirculada   

Total consumo  - 

6. CONSUMOS DE ENERGIA 
Fonte de energia Quantidade Unidade Utilização 

1 Eletricidade (kWh)    

2 Gasóleo     

3 Gás Natural    

4 Gás Propano    

5 Nafta    

6 Lenha    

7 Pelets    

8 Biogás    

9     

10     

     

7. PRODUÇÃO DE ENERGIA 

Tipo de energia (1) 

Produção anual Destino/Utilização 

Quantidade Unidade 
Consumo Próprio Venda 

(%) Utilização % 

      

      

      

      
 (1) Energia Elétrica; Biogás; Energia Mecânica; Energia Térmica; Energia Elétrica + Térmica; Outra 

8. PRODUTO ACABADO 

Designação (1) 
Produção 

anual 
Unidade 

Mercado (%) Destino 
(suínos)(2) Reg Nac Int 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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(1) Para Suínos: PR: Porca Reprodutora; VA: Varrasco; LT: Leitão (4 a 10 semanas); PO: Porco (> 10 semanas); SR: Suíno de refugo. 
(2) VE: Venda em espécie; AB: Abate na Instalação; AT: Abate e Transformação na Instalação.  

 

9. RESÍDUOS GERADOS NA INSTALAÇÃO 

Designação 
Código 

LER 
Quantidade 

anual 
Unidade 

Origem (produto 
associado) 

Destino 
Final(1) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
(1) Reutilização/valorização; Reciclagem; Eliminação (especificar) 

10. VALORIZAÇÃO/REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

Código LER 
Quantidade 

anual 
valorizada 

Unidade 
Valorização (%) 

Tipo de 
tratamento 

Produto saído 
da operação 

Destino 
Interna Externa 

        

        

        

        
 

11. PRODUÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Designação Origem 

Pré-Tratamento 
na instalação 

Destino 
Final(1) 

Tipo de Reutilização/ 
Valorização 

S N 

      

      
      

      

      
(1) Meio hídrico, solo, coletor municipal, reutilização/valorização, outro (especificar) 
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12. GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS 
Quantidade anual:  Capacidade de armazenamento:  

 
Tratamento S N Processos de tratamento(1) 

Tratamento Interno  
(Instalação gestora de efluente pecuário) 

   

Tratamento externo 
Se sim, indicar local: _____________________ 

   

(1) Separação mecânica; arejamento; tratamento biológico; compostagem; tratamento anaeróbio; lagoas anaeróbias; 
evaporação e secagem; tratamento térmico; aplicação de aditivos (redução odores); etc. 

Destino Final % Tipo de utilização/produto gerado(1) 

Utilização própria   
 

Transferência para terceiros   
 

(1) Aplicação no solo/composto; produção de energia/biogás, etc. 

13. EMISSÕES PARA A ATMOSFERA 
Emissão Origem Poluentes Tipo de 

emissão (1) 
Sistema de 
tratamento 

     
     

     

     

     
(1) Difusa ou pontual 
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14. MEDIDAS PARA UTILIZAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS 
Descrever as medidas já implementadas e as previstas, com vista a uma utilização mais eficiente de 
recursos na instalação 

 Técnicas ou tecnologias 

Medida Já implementadas  Previstas 

Racionalização de consumos de água   

Racionalização de consumos de energia 
(inclui utilização de renováveis) 

  

Redução do consumo de MP virgens (inclui 
práticas de reutilização e reciclagem) 

  

Práticas de simbiose industrial   

Sensibilização/informação de 
colaboradores 

  

Sensibilização/informação de outros 
stakeholders (clientes, consumidores, 
fornecedores) 

  

Monitorização, automação, sensorização   

Digitalização de processos   

Tecnologias emergentes   

Substituição de MP perigosas   

Infraestruturas partilhadas   
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15. DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

(Identificação e caracterização das instalações, atividades e principais equipamentos) 

Descritivo: 
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16. DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 
(Descrição das várias etapas do processo produtivo) 

Descritivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


