
Guia para os
Biorresíduos

Guia para acompanhar os
alunos e professores na
reflexão sobre os temas, nas
atividades e na criação dos
seus próprios projetos.

Os biorresíduos são os resíduos
biodegradáveis/ orgânicos de
jardins e parques, os resíduos
alimentares e de cozinha das
habitações, dos escritórios, dos
restaurantes, dos grossistas, das
cantinas, das unidades de
catering e retalho e os resíduos
similares das unidades de
transformação de alimentos.



Os biorresíduos são uma temática prioritária nas políticas ambientais europeia e
nacional, devendo envolver cidadãos, instituições e os sistemas de gestão de
resíduos, na adoção de medidas prévias a uma substância, ou produto, se ter

transformado em resíduo, por forma a reduzir a quantidade de resíduos, os
impactos negativos no ambiente e na saúde humana resultantes.

 
Neste âmbito, torna-se possível aplicar os 3 Rs aos biorresíduos:

Em 2020,
cada português, em média,

produziu 512 quilogramas de resíduos urbanos, ou seja, 

cerca de 1,4 quilogramas por dia

dos quais 36,90%
eram biorresíduos.

REDUZIR
praticando um consumo responsável e combatendo o desperdício alimentar

REUTILIZAR
através de formas criativas de voltar a usar os alimentos que não consumimos no imediato

RECICLAR
por via de uma separação seletiva dos resíduos orgânicos, de forma a poderem ser

adequadamente tratados e valorizados, nomeadamente em composto e energia.



políticas ambientais
europeia e nacional:

PACTO ECOLÓGICO EUROPEU

"As alterações climáticas e a degradação
do ambiente representam uma ameaça
existencial para a Europa e o resto do
mundo. Para superar estes desafios, o
Pacto Ecológico Europeu transformará a
UE numa economia moderna, eficiente na
utilização dos recursos e competitiva."

in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_pt

Estratégia dos Biorresíduos
Portugal

"A prevenção e a recolha seletiva dos
biorresíduos contribui para o cumprimento de
metas europeias de desvio ou de reciclagem,
bem como para a ambição do país em termos
do Roteiro para a Neutralidade Carbónica
2050, do Plano Nacional de Energia e Clima,
da futura Estratégia Nacional de
Bioeconomia, sem esquecer os impactes
associados à criação de emprego."

in https://apambiente.pt/residuos/estrategia-dos-
biorresiduos

ACEDER

Partilhamos alguns links para inspirar
as tuas pesquisas sobre o tema.

https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Planeamento/Estrat%C3%A9gia%20dos%20Biorres%C3%ADduos.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Planeamento/Estrat%C3%A9gia%20dos%20Biorres%C3%ADduos.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://apambiente.pt/residuos/estrategia-dos-biorresiduos
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Planeamento/Estrat%C3%A9gia%20dos%20Biorres%C3%ADduos.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Planeamento/Estrat%C3%A9gia%20dos%20Biorres%C3%ADduos.pdf


aplicar os 3 R
aos biorresíduos:

REDUZIR

REUTILIZAR

RECICLAR

Estratégia da União Europeia para
o Desperdício Alimentar

Clica nos links

para saberes mais!

Estratégias para a Redução do
Desperdício Alimentar

Receitas para aproveitar as sobras

REFOOD Aveiro

Economia Circular Portugal

É P'ra Amanhã

Valorização de Resíduos Orgânicos

Partilhamos alguns links para inspirar
as tuas pesquisas sobre o tema.

https://youtu.be/oneh3MzKJE4
https://youtu.be/oneh3MzKJE4
https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste_pt
https://www.mariagranel.com/blog/17-nutrir-com-amor/208-estrategias-para-a-reducao-do-desperdicio-alimentar-da-compra-a-confecao
https://www.veolia.pt/receitas-sem-sobras
https://www.instagram.com/refood.aveiro/
https://www.circulareconomy.pt/?p=584
https://www.epraamanha.pt/alimentacao/como_actuar/
https://www.veolia.pt/inventando-o-amanha/valorizacao-de-residuos-organicos
https://youtu.be/mdhDxJv8Exw
https://youtu.be/mdhDxJv8Exw
https://youtu.be/JDLhmoyxm_U
https://youtu.be/JDLhmoyxm_U

