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Um produto ecológico para 
reduzir um dos maiores 
problemas de poluição
O projeto começou com a criação do 
biatakí, um eco-cinzeiro de bolso de pro-
dução sustentável a partir de um recurso 
natural — a cana-comum -— e da reuti-
lização de rolhas de cortiça recolhidas 
junto da restauração.
A cana-comum é uma planta de cresci-
mento rápido, muito abundante em Por-
tugal e considerada invasiva. As rolhas 
de cortiça são produzidas a partir de 
uma das matérias primas naturais mais 
valiosas e versáteis de Portugal — a cor-
tiça.
Com a produção do biatakí, contribuí-
mos, de certa forma, para o controlo de 
uma espécie invasiva sem valor comercial 
em Portugal e para o reaproveitamento 
de rolhas de cortiça evitando que o seu 
destino final seja o aterro.

Colocar a solução na mão 
do cidadão fumador
Com esta primeira solução, avançámos 
para a criação e realização de campa-
nhas de sensibilização ambiental em vá-
rios eventos culturais, principalmente em 
festivais de música, sempre em parceria 
com os organizadores.

Criação de uma gama de 
equipamentos de exterior
Seguiu-se a necessidade de criar uma 
gama de biatakís de chão/parede para 
completar a nossa oferta, assim como 
um kit de recolha de beatas que nos per-
mitiu iniciar a recolha  seletiva deste re-
síduo. Optámos por criar equipamentos 
de produção sustentável, maximizando 
a reutilização de materiais e primando 
a adaptação de peças já existentes no 
mercado evitando, deste modo, iniciar 
produções de raíz.
Esta abordagem explica o porquê desta 
gama ser de plástico onde os primeiros 
modelos foram produzidos a partir do 
aproveitamento de restos de tubos de 
PVC de algumas obras.

Ações de limpeza 
e sensibilização Zero Waste
Para evitar criar mais resíduos dos que 
nos propomos a recolher nas nossas 
ações de limpeza, criámos um conjunto 
de equipamentos para que as mesmas 
sejam Zero Waste. As beatas são recolhi-
das para copos reutilizáveis e posterior-
mente depositadas na Chila biatakí, uma 
mochila translúcida de 20 Litros de capa-
cidade. Esta é produzida com recurso ao 
reaproveitamento de barris de cerveja 
artesanal e de cordas de nylon recolhi-
das em ações de limpeza de praia/costa. 
As beatas são posteriormente armaze-
nadas em barris de 30 Litros.

fonte de Bioliving
A Rede biatakí pretende 
contribuir para a conservação 
de todos os sistemas ambientais 
do planeta, com foco na 
conservação dos sistemas 
aquáticos.

Quem somos



A nossa missão

Sensibilizar a população em geral 
e os agentes político-económicos 
para a problemática;

Partilhar a nossa visão criando produtos 
e soluções verdadeiramente sustentáveis;

Implementar uma rede de recolha seletiva;

Desenvolver um programa de valorização 
e reciclagem deste resíduo;

Contribuir para a reclassificação deste 
resíduo, destacando a sua toxicidade;

Apoiar programas de conservação 
e proteção ambiental.



Somos um
conjunto 
de...

produtos
de valor ecológico 
acrescentado

soluções
programa de upcycling 
e reciclagem

parceiros
associações, instituições 
públicas e empresas

campanhas
campanhas de sensibilização  
zero waste



Programa de upcycling

soluções
O upcycling tem uma representação 
muito forte no biatakí. Reconhecemos a 
importância de todos os nossos proces-
sos se caracterizarem pela consciência 
ambiental e circularidade. 
Desde 2015 que fazemos recolhas jun-
to dos estabelecimentos HoReCa, onde 
procuramos transformar, de forma sus-
tentável, os resíduos que recolhemos em 
produtos e soluções adequados ao nos-
so projeto.
Destinado aos parceiros, apresentamos 
o programa TROCA POR TODOS que fa-
cilita e organiza as doações destes re-
síduos dando a possibilidade de serem 
trocados por pontos e mais tarde por 
equipamentos biatakí.  Desta forma con-
seguimos hoje encontrar soluções up-
cycling nos nossos produtos, packagings 
e armazenamento.

Recolha de key kegs 

Recolha de potes de caféArmazenamento de rolhas

375 

1 ton

869 

1310 

105 m

Já recolhemos:

rolhas cordas 
recolhidas exclusivamente 

em limpeza de praia

potes 
de café

barris 
de cerveja artesanal

caixas 
de cartão



Processo para os parceiros:

1 
Recolha seletiva 

das beatas de cigarro;

2
Envio do Biatão cheio 
para a REDE Biatakí;

3
Armazenamento 

e reciclagem do resíduo.

Programa de reciclagem
soluções
Pretendemos investigar o tratamento e 
transformação do milhão de beatas re-
colhidos em 2019 com recurso ao mundo 
dos fungi. Muitas destas espécies têm ca-
pacidade para fazer a descontaminação 
dos solos. Assim, iremos trabalhar com 
essas características por forma a con-
seguirmos um produto final sem toxinas. 
Neste momento, estamos a desenvolver 
este programa #beatacircular com algu-
mas parcerias, ao que é espectável reali-
zar a primeira fase de testes em 2021.
Fala connosco para saber mais e recebe-
res o nosso programa integral! 

É possível participar 
neste programa, 

mas como?

Aceitamos reciclar as 
beatas que nos forem 
enviadas dentro do 
nosso equipamento 
Biatão. 
Para isso, tens que aderir à nossa REDE 
Biatakí adquirindo pelo menos um dos 
modelos BTK 25/50/80 + Biatão para con-
seguir fazer uma recolha seletiva deste 
resíduo corretamente.



Acção Projecto Selfie 2019

Acção Deloitte e Zero Waste Lab 2019

são 
zero 
waste

16
parceiros

—— 2019 ——

25
chilas 

distribuídas

50
campanhas 

de sensibilização

Ação Nazaré 2019

Apoiamos e preparamos com os nossos 
equipamentos upcycling campanhas de 
sensibilização zero waste em Portugal 
desde 2018.
Utilizamos copos reutilizáveis e as nos-
sas mochilas Chila para evitar o uso de 
sacos e garrafas de plástico descartá-
veis durante as ações.
As Chilas são utilizadas no transporte e 
armazenamemento das beatas por for-
ma a garantir um comportamento zero 
waste — numa ação de limpeza é muito 
importante que não se produza mais lixo 
do que aquele que é recolhido —.

As nossas campanhas

campanhas



Resultado da 
campanha 2019

1 L = 500 beatas
Medida utilizada

A campanha
#menos1milhão

1 milhão 
de beatas de cigarro, 
no espaço de 1 ano, 
provenientes das ações 
de sensibilização 
zero waste organizadas 
pelos nossos parceiros 
e REDE Biatakí

1 milhão 
beatas recolhidas

Consiste em reunir 



A REDE Biatakí é uma rede nacional ins-
talada de um conjunto de parceiros, em-
baixadores e revendedores com progra-
mas de ações de sensibilização, venda, 
instalação de cinzeiros biatakí e/ou reco-

parceiros

37
parceiros

6
embaixadores

 51
revendedores

lha de beatas de cigarro com o objetivo 
de contribuir para a mitigação da polui-
ção causada pelo descarte de beatas de 
cigarro para o meio ambiente. 
Hoje somos:



5 
Razões 

para 
integrar 
a REDE 
Biatakí

APOIAR 
a produção local, nacional e sustentável;

PERTENCER 
a uma rede nacional com mais de 50 parceiros, 

desde associações e movimentos ambientais, Empresas, 
Munícipios e Juntas de Freguesia;

PARTICIPAR 
na campanha #menos1milhão;

ACEDER 
ao nosso programa de Reciclagem #beatacircular;

RECEBER 
apoio em instalações artísticas e na criação 

de ações de sensibilização ambiental.



Conheça agora 
os nossos produtos

1 — Para distribuir



Valor 
ecológico 
acrescentado
As características naturais dos materiais
aliados ao processo de produção artesanal 
e sustentável, permite que o biatakí seja o 
nosso primeiro produto ecológico, reutilizável 
e biodegradável!

CLEAN TECH

UPCYCLING

SUSTENTABILIDADE

O biatakí é personalizado a laser — a 
tecnologia consome apenas energia 
elétrica. Além disso, essa eletricidade 
vem de fontes renováveis   de energia.

Rolhas de cortiça, 
um produto português!

O que seria um desperdício para o 
sector HoReCa torna-se um recurso 
para nós.

Respeitando os ciclos naturais, a 
produção de biatakí ajuda no controle 
da espécie (Arundo donax).
As canas são cortadas manualmente e 
secas ao ar livre, usando a energia solar.



O eco-cinzeiro biatakí é portátil de pro-
dução artesanal sustentável a partir de 
um recurso natural — a cana-comum 
— e da reutilização de rolhas de cortiça 
recolhidas junto da restauração.
O biatakí pode apresentar uma textura, 

~~ 5/10
beatas

20 gr

100%
natural

não deita 
cheiro

100%
reutilizável

Rolha 
reutilizada

materia-prima 
local

CLEAN 
TECH

É possível personalizar a laser, 
através de uma tecnologia limpa!

dimensão e tonalidade variáveis por ser 
um produto único. Sendo verdadeira-
mente ecológico, reutilizável e biodegra-
dável, este produto impulsionou o nosso 
movimento de reduzir a poluição causa-
da pelo descarte de beatas.

Biatakí Wine

2,5 x 12 cm



Normas de Produção:

— todos os biatakís produzidos incluem 
uma personalização fixa: Biatakí;

— personalização extra a partir das 100 
unidades até um máximo de 3 palavras 
(ex: LOGÓTIPO do cliente);

Condições de Revenda:

— o biatakí é um eco-cinzeiro pessoal 
e deve ser promovido como tal;

Tabela de Preços

Uni/Cx

1001

2502

5003

1000
1500
2500
5000
10000

Pré-pagamento 
(€/uni)

1,00
0,95
0,85
0,75
0,70
0,65
0,62
0,59

Personalização 
(€/uni)

0,12
0,11
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Prazos de entrega:
 7 dias < 1000 uni
10 dias < 2000 uni      
15 dias > 3000 uni      
20 dias > 5000 uni

IVA e transporte não incluído

500 uni/cx
máx

24 cx/palete
máx

Condições de Pagamento:
Pré-pagamento 

por transferência bancária.

Tamanho das caixas (cm)
1 — 27,5 x 21,5 x 34
2 — 42 x 24 x 34
3 — 60 x 40 x 32

15 x 16 x 26 cmx
y

z



A união das caracteristicas naturais dos 
materiais com o processo de produção 
artesanal e sustentável permite ao bia-
takí tequila ser um produto único. 

~~ 5/10
beatas de

cigarro

20 gr

não deita 
cheiro

100%
reutilizável

materia-prima 
local

(cana-comum)

CLEAN 
TECH

É possível personalizar a laser, 
através de uma tecnologia limpa!

Neste modelo a rolha é nova continuan-
do mesmo assim a apresentar-se como 
 verdadeiramente ecológico, reutilizável 
e biodegradável.

Biatakí Tequila

100%
natural

3 x 12 cm



Normas de Produção:

— todos os biatakís produzidos incluem 
uma personalização fixa: Biatakí;

— personalização extra a partir das 100 
unidades até um máximo de 3 palavras;

Condições de Revenda:

— o biatakí é um eco-cinzeiro pessoal 
e deve ser promovido como tal;

Prazos de entrega:
 7 dias < 1000 uni
10 dias < 2000 uni      
15 dias > 3000 uni      
20 dias > 5000 uni

IVA e transporte não incluído

500 uni/cx
máx

24 cx/palete
máx

Condições de Pagamento:
Pré-pagamento 

por transferência bancária.

Tamanho das caixas (cm)
1 — 27,5 x 21,5 x 34
2 — 42 x 24 x 34
3 — 60 x 40 x 32

1,10
1,05
0,95
0,85
0,80
0,75
0,72
0,69

Tabela de Preços

Uni/Cx

1001

2502

5003

1000
1500
2500
5000
10000

Pré-pagamento 
(€/uni)

Personalização 
Extra* (€/uni)

0,12
0,11
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

60 x 12,5 mm 
área máxima

Personalização fixa:

Personalização extra:



O eco-cinzeiro biatakí tequila oferece 
características de portabilidade e capa-
cidade extra!
A união das caracteristicas naturais dos 
materiais com o processo de produção 
artesanal e sustentável permite ao bia-
takí ser um produto único ao apresentar 

~~ 5/10
beatas

20gr

não deita 
cheiro

100%
reutilizável

materia-prima 
local

(cana-comum)

CLEAN 
TECH

É possível personalizar a laser, 
através de uma tecnologia limpa!

texturas, dimensões e tonalidades 
variáveis.
Sendo verdadeiramente ecológico e reu-
tilizável, este modelo é ideal para utiliza-
ção nos festivais de música, em activida-
des outdoor, praia, e mar.

extra
portabilidade

Biatakí Tequila+

2,5 x 20 cm



Prazos de entrega:
 7 dias < 1000 uni
10 dias < 2000 uni      
15 dias > 3000 uni      
20 dias > 5000 uni

500 uni/cx
máx

24 cx/palete
máx

Tamanho das caixas (cm)
1 — 27,5 x 21,5 x 34
2 — 42 x 24 x 34
3 — 60 x 40 x 32

Tabela de Preços

Uni/Cx

1001

2502

5003

1000
1500
2500

Pré-pagamento 
(€/uni)

3,00
2,70
2,50
2,00
1,90
1,75

Personalização 
 (€/uni)

0,12
0,11
0,10
0,08
0,08
0,08

IVA e transporte não incluído

Normas de Produção:

— todos os biatakís produzidos incluem 
uma personalização fixa: Biatakí;

— personalização extra a partir das 100 
unidades até um máximo de 3 palavras 
(ex: LOGÓTIPO do cliente);

Condições de Revenda:

— o biatakí é um eco-cinzeiro pessoal 
e deve ser promovido como tal;

Condições de Pagamento:
Pré-pagamento 

por transferência bancária.



2 — Para instalar





não
inflamável

PVC PP

BTK 25, designação equivalente à altura 
em cm do equipamento, são adaptáveis 
a qualquer cenário. 
Produzido totalmente em Portugal, é 
reutilizável e apresenta uma elevada 
durabilidade.

100% 
reparável

750 beatas~~590gr9 cm 25 cm

Assim que se encontra cheio do resíduo, 
é possível escoar as beatas pela tampa 
que se encontra no fundo. 

BTK 25

— Tipo 2: Presilha de latão— Tipo 1: Braçadeira de inox 

Ao serem modelos suspensos, temos 
disponíveis 2 tipos de fixadores:



Normas de Produção:

— todos os biatakís produzidos incluem 
uma personalização fixa;

— personalização extra a partir das 10 
unidades (ex: LOGÓTIPO do cliente);

Condições de Revenda:

— o BTK25 é um cinzeiro de parede e deve 
ser promovido como tal.

Tabela de Preços

Uni/Cx

10
50
100
250
500

Pré-pagamento 
(€/uni)

17,90
16,90
15,90
14,90
13,90

Personalização  
(€/uni)

1,50
1,25
1,00
0,50
0,25

IVA e transporte não incluído

Prazos de entrega:
 7 dias < 1000 uni
10 dias < 2000 uni      
15 dias > 3000 uni      
20 dias > 5000 uni

24 uni/cx
máx

24 cx/palete
máx

Tamanho das caixas (cm)
60 x 40 x 32

Condições de Pagamento:
Pré-pagamento 

por transferência bancária.

Opções de personalização:

— numa área total de 20 x 20 cm, 
disponibilizamos uma área de 5 x 7 cm 
para a personalização do cliente;

Versão Standard

5 x 7 cm 



Versão Quatro Estações

Primavera Verão

N O V I D
A D E

Outono Inverno



não
inflamável

PVC PP100% 
reparável

1500 beatas800gr9 cm 50 cm

— Tipo 2: Presilha de latão— Tipo 1: Braçadeira de inox 

Ao serem modelos suspensos, temos 
disponíveis 2 tipos de fixadores:

BTK 50, designação equivalente à altura 
em cm do equipamento, são adaptáveis 
a qualquer cenário. Este modelo possui 
as mesmas caracteristicas que o BTK 25.

BTK 50



Condições de Pagamento:
Pré-pagamento 

por transferência bancária.

Tabela de Preços

Uni/Cx

10
50
1001

2502

5003

Pré-pagamento 
(€/uni)

20,90
19,90
17,90
16,90
15,90

Personalização 
(€/uni)

1,50
1,25
1,00
0,50
0,25

IVA e transporte não incluído

Normas de Produção:

— todos os biatakís produzidos incluem 
uma personalização fixa;

— personalização extra a partir das 10 
unidades (ex: LOGÓTIPO do cliente);

Condições de Revenda:

— o BTK50 é um cinzeiro de parede e deve 
ser promovido como tal;

12 uni/cx
máx

24 cx/palete
máx

Tamanho das caixas (cm)
60 x 40 x 32

Prazos de entrega:
 7 dias < 1000 uni
10 dias < 2000 uni      
15 dias > 3000 uni      
20 dias > 5000 uni

5 x 7 cm

Opções de personalização:

— numa área total de 22 x 44 cm, disponibi-
lizamos uma área de 5 x 7 cm para a 
personalização do cliente;

Versão Standard



Primavera Verão

N O V I D
A D E

Versão Quatro Estações

Outono Inverno



3 — Para recolher



25 x 60 cm ~~ 10 000
beatas

800g 20 L
capacidade

100% 
reparável

100% 
UPCYCLING

O Biatão é um barril translúcido 100% 
upcycling de 20 Litros de capacidade. 
Produzido com recurso ao reaproveita-
mento de barris de cerveja artesanal e 
de cordas de nylon recolhidas em ações 

de limpeza, foi criado para permitir 
amazenar as beatas de cigarro prove-
nientes dos equipamentos BTK 25/50/80. 
É reutilizável e apresenta uma elevada 
durabilidade.

Biatão



Tabela de Preços

Uni/Cx

1
2
6
12
24

Pré-pagamento 
(€/uni)

16,90
15,90
14,90
13,90
12,90

Personalização 
(€/uni)

——
——
——
1,50
1,50

IVA e transporte não incluído

Normas de Produção:

— Todas os Biatões produzidos incluem uma 
personalização fixa;

— O seu logótipo poderá ser incluído;

Condições de Revenda:

— O Biatão é um barril construído para 
armazenar as beatas de cigarro e deve ser 
utilizado como tal;

2 uni/cx máx 12 cx/palete máx

Tamanho das caixas (cm)
 60 x 55 x 25 cm

Condições de Pagamento:

Prazos de entrega:
7 dias

Salvo ruptura de stock.

Pré-pagamento 
por transferência bancária.



4 — Para as campanhas 
de sensibilização 



25 x 60 cm ~~ 10 000
beatas

800g 20 L
capacidade

100% 
reparável

100% 
UPCYCLING

Chila
A biatakí Chila é uma mochila 100% 
upcycling, de 20 litros de capacidade, 
criada para permitir acções de limpeza 
e sensibilização ambiental Zero Waste.

É produzida com recurso ao reaprovei-
tamento de barris de cerveja artesanal e 
de cordas de nylon recolhidas em ações 
de limpeza.



Tabela de Preços

Uni/Cx

1
2
6
12
24

Pré-pagamento 
(€/uni)

16,90
15,90
14,90
13,90
12,90

Personalização 
(€/uni)

——
——
——
1,50
1,50

IVA e transporte não incluído

Normas de Produção:

— Todas as chilas produzidas incluem uma 
personalização fixa;

— O seu logótipo poderá ser incluído;

Condições de Revenda:

— A chila é uma mochila construída para as 
acções de sensibilização e deve ser utiliza-
da como tal;

2 uni/cx máx 12 cx/palete máx

Tamanho das caixas (cm)
 60 x 55 x 25 cm

Condições de Pagamento:

Prazos de entrega:
7 dias

Salvo ruptura de stock.

Pré-pagamento 
por transferência bancária.



SUSTENTABILIDADE

ECO DESIGN

UPCYCLING 

Oferecemos soluções leves, resistentes e totalmente 
reparáveis e por forma a que a sua produção seja 

a mais sustentável e ecológica possível.

Agimos com grande responsabilidade ambiental, social e 
comercial. Desde a produção ao embalamento, reutilizamos 

materiais por nós recolhidos. 

Reconheçemos a qualidade dos nossos produtos fabricados 
em Portugal pela fusão dos processos de produção 

artesanal sustentável com as matérias-primas locais
e materiais reutilizados.



um projeto original de                              

Precisamos do oceano vivo, 
pois este é responsável 
por muitos processos 

à escala planetária que 
permitem a nossa existên-
cia. Desde a produção de 
oxigénio à regulação da 
temperatura ambiente, 
o oceano é de extrema 

importância para 
a vida na Terra.

soluções ecológicas

info@biataki.pt
www.biataki.pt

/biataki


