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RESUMO EXECUTIVO
Este documento é o primeiro de uma série de publicações do BIC - Bio-based industries Consortium que visa 
identificar oportunidades de expansão das indústrias bio-baseadas na Europa. O incentivo para o estudo destas 
oportunidades reside no facto de o nível das atividades do BIC não ser equilibrado em toda a Europa. As atividades 
bioindustriais dependem fortemente da inovação, razão pela qual têm relativamente pouca expressão em 
países “moderadamente/modestamente inovadores”. Tal pode dever-se a um conhecimento insuficiente por 
parte dos atores das atividades industriais bio-baseadas desses países e do BIC relativamente ao potencial da 
indústria bio-baseada nesses países. Além disso, os atores nesses países podem não estar plenamente cientes 
das oportunidades que oferecem o BIC e a Iniciativa Bioindústrias.

O documento destaca os resultados do exercício de mapeamento de fontes locais de biomassa, que poderiam 
ser utilizadas como matéria-prima sustentável para a indústria bio-baseada, bem como os principais atores e 
setores relevantes. 

Portugal conta com ampla atividade industrial nos setores primários da indústria agroalimentar, silvicultura 
e pescas. Juntamente com a produção de produtos da cortiça e do couro, estes setores contribuem 
significativamente para a economia nacional. Estas atividades são também responsáveis por quantidades 
abundantes de fluxos residuais, que constituem uma potencial matéria-prima para a indústria bio-baseada. As 
quantidades em que ocorrem justificariam a instalação de biorrefinarias de larga escala para a sua valorização. 
Os desafios a enfrentar incluem as operações na sua maioria de pequena escala dos atores agrícolas, a sua 
dispersão geográfica no país e a ausência de políticas nacionais de apoio a uma adoção mais generalizada da 
bioeconomia e das ações em matéria de economia circular.

O trabalho em curso tendo em vista uma estratégia nacional para a bioeconomia deverá dar o impulso necessário 
às atividades industriais bio-baseadas. Com os setores primários fortes acima mencionados, a presença de 
instituições de investigação de alto nível, incluindo centros de excelência para a biotecnologia e as microalgas, 
esta estratégia nacional poderá vir a aumentar as atividades bioindustriais em Portugal num espaço de tempo 
relativamente curto.

O BIC irá partilhar este documento com os atores locais e criar um plano de ação conjunto, em especial com a 
indústria e as instituições governamentais, a fim de prestar assistência na expansão da indústria bio-baseada 
local.
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