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Ecodesign na alimentação

• Diversos - Promoção da biodiversidade através da seleção de

várias espécies e variedades.

• De baixo impacto - Seleção de ingredientes alternativos que

requeiram produções menos impactantes [passar de produtos

animais produzidos convencionalmente a alternativas de menor

impacto, bem como de culturas de maior impacto para culturas de

menor impacto].

• Valorizados numa lógica de reutilização criativa

(Upcycled) - Diminuir o desperdício, tirando maior partido dos

recursos produzidos e valorizando os nutrientes durante o maior

tempo possível através da utilização de ingredientes produzidos a

partir de subprodutos.

• Produzidos de forma regenerativa – Produzir de acordo

com o funcionamento dos sistemas naturais e, com repercussões

positivas no ambiente (promovendo a estabilidade dos solos,

aumentando a biodiversidade, melhorando a qualidade da água e do

ar).

The big food redesign (EMF 2021)



Sistema Alimentar Circular no Living Lab do Hub Criativo do Beato

Objetivos

Definir e testar soluções para tornar os sistemas alimentares urbanos mais sustentáveis com 

os agentes ligados à cadeia de valor dos alimentos no Hub, e na área envolvente

- Definir o contributo potencial do Hub/Bairro para um sistema alimentar circular

- Caracterizar a cadeia de valor dos alimentos consumidos e comercializados no HCB

- Desenvolver uma ferramenta de IO da CVA 

- Envolvimento dos agentes da cadeia na definição de estratégias para o sistema alimentar 

circular

- Desenvolvimento de um plano e avaliação do progresso do contributo para um SAC na 

área (HCB+Envolvente)



SAC: Estado da Arte

Exemplos práticos de contributos

para o desenvolvimento de sistemas

alimentares sustentáveis e circulares

que possam servir de referência para

a elaboração de uma estratégia

alimentar no HCB LL



Benchmarking

Planos Projetos Iniciativas

Política Alimentar da Área Metropolitana de 

Milão
Food Lab Brugge (Bélgica) Invisible Foods (Holanda/Alemanha)

Plano Alimentar Estratégico de Roterdão Food Campus (Alemanha) De Clique (Holanda)

Estratégia para a Alimentação da Grande 

Londres
Food Tech 3.0 Lab (Espanha) Knärzje

Rede Metropolitana de Parques 

Agroalimentares (AML)
Urban Farm Lab (Finlândia) Take Two Barleymilk

Unpackaged e Maria a Granel

Zero Desperdício e Refood

GoodAfter.com

Too Good to Go e ResQ Club
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Hub Criativo do Beato – Contributos?

● Centro de geração de um novo pensamento empresarial: oportunidades de negócio na área da alimentação, baseada 
na produtividade dos recursos

● Promover oportunidades de discussão e troca de experiências, e programas de aceleração, direcionados a startups e 
empresas que queiram desenvolver ou escalar oportunidades de negócio suportadas no digital para a alimentação

● Experiências fomentadas a partir do Hub devem abrir-se à envolvente

● Iniciativas a apoiar devem constituir respostas a necessidades reais da comunidade e impulsionadas por ela

● Empresas instaladas no Hub que estejam diretamente ligadas ao sistema alimentar devem assumir um papel 
exemplar e demonstrador

● Constituir-se como um parceiro ativo na Rede Metropolitana de Parques Agroalimentares



circular-cs@circular-cs.pt


