
CIM do Cávado 

BRAGA | 23.MAIO.2019 

2.ª Reunião da rede transfronteiriça BIOMASSA-AP: 
Conectando organizações e pessoas em volta da Biomassa 
A importância da biomassa e iniciativas como a Rede 

Transfronteiriça 

Centro da Biomassa para a Energia 
UB.CBE | Sónia Figo 



MISSÃO 
 

O Centro da Biomassa para a Energia (CBE) é uma 

associação técnica e científica sem fins lucrativos, 

vocacionado para a promoção da valorização da 

biomassa essencialmente para fins energéticos, através 

do desenvolvimento e transferência tecnológica 

abrangendo toda a fileira da biomassa, da recolha e 

tratamento aos sistemas de conversão e produção de 

energia ou combustíveis.  

Centro da Biomassa para a Energia 

O Centro, constituído por 

associados públicos e privados é 

dotado de personalidade jurídica 

e de autonomia técnica, 

administrativa e financeira, 

dispondo de património próprio 



O CBE reúne entre os seus associados quer os principais agentes económicos, com 
intervenção no setor da biomassa para a energia, quer as entidades da Administração 
Pública com responsabilidade neste setor. 

 

Composição do CA:  DGEG, Bioelétrica da Foz, ICNF, LNEG, CELPA, Centro PINUS e APEB 
  

Centro da Biomassa para a Energia 
Associados 



Centro da Biomassa para a Energia 
Organograma 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Direção Geral do CBE 

(Miranda do Corvo) 

Unidade de 
Biomassa (UB.CBE) 

Laboratório 
Especializado em 
Biocombustíveis 

Sólidos (LEBS.CBE)  

Unidade de Apoio 
Administrativo 

(UAA. CBE) 
 

Gabinete para a 
Cooperação 

Institucional na 
Biomassa 

 (Lisboa) 

Unidade para o 
Desenvolvimento 

de Projetos 
(UDP.CBE) 



Centro da Biomassa para a Energia 

Unidade de Biomassa 
 (UB.CBE)  

Base de atividade é o estudo das fileiras 

de valorização energética da biomassa 

de origem florestal, agrícola, resíduos 
sólidos da atividade agroindustrial e da 
indústria transformadora da madeira e 

espécies especialmente vocacionadas 
para a produção de energia, bem como 
resíduos de origem animal ou resíduos 
urbanos. 

Laboratório Especializado em 
Biocombustíveis Sólidos (LEBS.CBE) 

Acreditado pelo IPAC (Instituto Português 
de Acreditação) desde 2015, desenvolve a 
sua atividade na caracterizações físico-
químicas de matérias biomássicas, 
participando ainda em projetos de I&D na 
área dos biocombustíveis sólidos.  
 
Está também vocacionado para prestar 
apoio técnico à indústria de 
processamento de matérias-primas 
biomássicas. 



Laboratório Especializado em Biocombustíveis  
Sólidos do CBE (LEBS.CBE)  

O LEBS.CBE realiza análises segundo as Normas Internacionais para os 

Biocombustíveis Sólidos, criadas com o objetivo de uniformizar os 
critérios de qualidade dos produtos biomássicos no espaço europeu. 



O Plano de Ação da UE para a Economia Circular 
(2015), visa transformar a economia da Europa 
numa economia mais sustentável. 
 

As ações preconizadas visam completar os ciclos de 
vida de produtos e materiais, mantendo pelo maior 
tempo possível, o seu valor na economia, 
minimizando a produção de desperdícios e 
maximizando a reciclagem e a reutilização. 

No âmbito do compromisso da economia circular 
de promover o uso eficiente dos recursos de base 
biológica A Comissão Europeia publicou 
recentemente a Orientação sobre uso em cascata 
de biomassa com exemplos selecionados de boas 
práticas na biomassa lenhosa. 

O foco deste documento é a biomassa lenhosa, respeitando os princípios de 
subsidiariedade e sustentabilidade, otimizando o valor dessa biomassa em 
esquemas de uso paralelo e/ou circular.  

Uso da biomassa em cascata 



UE 

20%  

para a utilização de 
energia renovável no 

consumo final bruto de 
energia até 2020 

32%  

de renováveis no 
consumo final bruto de 

energia em 2030 

Portugal 

31%  

para a utilização de 
energia renovável no 

consumo final bruto de 
energia até 2020 

47%  

de renováveis no 
consumo final bruto de 

energia em 2030 

(nova meta no PNEC) 

Metas 
2020 

Metas 
2030 

FER no contexto europeu e nacional 



Share of energy from renewable sources, 
2004 and 2016 
(in % of gross final energy consumption) 
Source: Eurostat (t2020_31) 

Portugal com 7.ª 
maior quota de 
utilização de 
energias 
renováveis na UE 

FER no contexto europeu e nacional 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=t2020_31&language=en&mode=view


Fonte: DGEG, 2018 

A biomassa como FER em Portugal 



 Binómio recurso/energia 

Recurso 

 Panorama florestal nacional | êxodo rural | 
abandono de atividades do setor primário | Risco 
de incêndio | FGC | Criação de valor | Criação e 
dinamização de cadeias de abastecimento de BR 

Energia 

Potencial energético | Garantia de abastecimento 
dos consumidores de biomassa | Otimização dos 
custos de aquisição da biomassa para valorização 

energética | Tarifa da energia elétrica 

RCM n.º 116/2018, de 6 de setembro - Aprova 

o Programa de Valorização do Interior 

• Decreto-Lei 64/2017 de 12 de junho, reconhece o 

contributo que as centrais a biomassa florestal 

residual podem ter para “a dinamização do 
mercado dos sobrantes florestais 

• Conselho de Ministros extraordinário de 21 de 

outubro de 2017 vem ainda reforçar a importância 

das centrais a biomassa e do seu 

desenvolvimento por todo o país, como forma de 

valorizar a recolha de resíduos florestais, sendo 

esta recolha reconhecida como uma necessidade no 

reforço da segurança das florestas 

• Resolução da Assembleia da República n.º 73/2018, 

Recomenda ao Governo a criação de um programa 

para redução e controlo da biomassa florestal 

• RCM n.º 20/2013, de 10 de Abril, aprova o 

Plano Nacional de Ação para as Energias 

Renováveis (PNAER 2020), que estabelece 

as metas e os compromissos internacionais 

assumidos por Portugal em matéria de 

utilização de energia proveniente de fontes 

renováveis. 

• RCM n.º 163/2017, de 31 de outubro aprova o 

Plano Nacional para a Promoção de 

Biorrefinarias (PNPB) 



A Floresta e a biomassa florestal 

 a resolução dos problemas da BFR é indissociável dos problemas da 
floresta, nomeadamente, o seu correto ordenamento e os negócios 
que dela advêm 



• garantia de abastecimento (qualidade 
exigida e a preços competitivos) 

• sustentabilidade da utilização da 
biomassa para produção de energia 

• diminuição de área florestal (pragas e 
doenças, incêndios florestais e falta de 
gestão florestal) 

De acordo com os resultados preliminares  

do IFN6, desde 1995 até ao momento, que 
as áreas de matos e pastagens têm vindo a 

ganhar território em detrimento da área 
florestal 

OPORTUNIDADE 

Biomassa florestal 
Desafios/Oportunidades 



Biomassa florestal  
Desafios/Oportunidades 



Gestão 
florestal 

Aumento da 
produtividade 

dos 
povoamentos 

Incremento 
da recolha da 

biomassa 
florestal 

Dinamização 
dos 

proprietários 

Biomassa florestal  
Desafios/Oportunidades 



 

 

Diversidade de biocombustíveis | diversidade de características | 
diversidade de aplicações 

Biocombustíveis Sólidos 



ENplus - Certificação de Peletes para uso 
não industrial  

 ENplus baseado na norma ISO 17225-2  
para peletes de madeira para uso não 
industrial 

 Sistemas de Certificação para 
biocombustíveis sólidos 

BIOmasud - Certificação de 
biocombustíveis sólidos para o setor 
residencial no mediterrâneo 



18 

CALDEIRAS AUTOMÁTICAS SZM 

A importância da certificação dos 
biocombustíveis sólidos é 
reconhecida pelos fabricantes de 
caldeiras/recuperadores de calor 
a biomassa. 

 Biomassa para energia térmica 
Sistemas de Certificação para biocombustíveis 

sólidos 



O processo começa pelo enfardamento das 
podas de vinha no campo, rentabilizando o 
transporte para o Centro de Logística e 
Comércio de Biomassa. Aqui, os fardos ficam a 
secar durante aproximadamente 5 meses 
numa área coberta, sendo posteriormente 
estilhaçados, dando origem a um 
biocombustível sólido que vai alimentar as 
caldeiras instaladas pela própria empresa, que 
vende energia térmica (água quente) aos seus 
clientes.  

 Caso prático 
Valorização energética de podas de vinhas 

Agriviternergy  surgiu como 
iniciativa de uma 
cooperativa agrícola, conta 
com 10 anos de experiência 
a produzir e a fornecer 
energia térmica a partir das 
podas das vinhas. A 
Agriviternergy atua como 
uma Empresa de Serviços 
Energéticos. 

http://i2.wp.com/bioenergyinternational.es/wp-content/uploads/2017/11/biomasud-plus-reunion-italia17-3p_mini.jpg


Produtores 
agrícolas e/ou 

florestais 

25 Juntas de 
freguesia 

1 ponto de 
recolha por 

freguesia 

Central de 
biomassa 
de Viseu 

SOLUÇÃO DE PROXIMIDADE PARA A RECOLHA DE BIOMASSA PARA A PRODUÇÃO 
DE ENERGIA 
EXEMPLO DE VISEU 

Caso prático 
ECOPONTOS AGRO-FLORESTAIS 

 

Principais vantagens:  
• Geração de uma receita para as freguesias 
• Evitar as queimadas a céu aberto, que para além de poluírem o ambiente, 

muitas vezes se transformam em grandes incêndios 
• Contribui para atratividade por atividades do setor primário 
• Criação de VALOR para os sobrantes das atividades agrícolas e florestais 



B I O M A S S A  



Avaliação 
do Recurso 

Controlo de 
Qualidade 

Valorização 
Energética 

Centro da Biomassa para a Energia - Zona Industrial - 3221-909 Miranda do Corvo 
tel. 239532436 - fax. 239532452 – geral@centrodabiomassa.pt 

https://www.facebook.com/Centrodabiomassa/ 

www.centrodabiomassa.pt 

B I O M A S S A  Centro da Biomassa para a Energia 
Sónia Figo | Teresa Almeida 

mailto:geral@centrodabiomassa.pt

