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editorial

c
rise energética, crise do planeta ou crise ambiental? Esgotamento de recursos, aumento das emissões de dióxido de
carbono, aquecimento do globo, alterações climáticas... Estas são algumas das preocupações que prevalecem nas
reflexões actuais sobre a forma como vivemos, como gastamos e como utilizamos os nossos recursos energéticos.

Vários problemas estão subjacentes a estas questões sendo de destacar, para o caso de Portugal, a dependência
energética, o uso intensivo das reservas dos combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo) e o crescente
aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Os diferentes incentivos à produção de energias renováveis surgem como importantes instrumentos de
diversificação e durabilidade das fontes energéticas e são um factor indispensável ao cumprimento do compromisso
da redução das emissões de gases com efeito de estufa, no âmbito do Protocolo de Quioto. As medidas a
adoptar, hoje objecto de discussão pública, podem ser muitas e variadas. No entanto, importa evidenciar que o
seu principal objectivo se orienta para o respeito pelas regras da Comissão Europeia de redução de emissão de
gases de efeito estufa de 8 por cento, face aos valores de 1990, para o período de 2008-2012 e o consumo de
energia renovável, em 22 por cento do total de energia consumida, até 2012.

 A relevância desta matéria para o desenvolvimento dos territórios rurais é incontornável. É nas zonas rurais que
estão as fontes produtoras de energias renováveis e que se produzem as matérias nelas utilizadas, a biomassa
florestal e agrícola. Os GAL (Grupos de Acção Local) têm vindo a aprofundar esta temática, através do apoio a
projectos locais, quer de utilizadores, quer de produtores de energias renováveis ou de equipamentos necessários
a esse fim.

Esta publicação responde às inúmeras solicitações que a Rede Portuguesa LEADER+ tem vindo a receber, no
sentido de proporcionar aos GAL e aos diferentes actores locais, informação diversificada sobre as energias
renováveis ou alternativas e, nessa perspectiva, inclui vários artigos com olhares múltiplos acerca desta temática.

Assim, este caderno temático inclui informação sistematizada relativa à estratégia nacional para os biocombustíveis,
num artigo elaborado pelo Assessor do Gabinete do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, Prof. José Porfírio, cujo contributo é também relevante num outro artigo, sobre a relação entre a
utilização das bio-energias e a agricultura.

O aproveitamento energético da biomassa florestal e a sua relação com a estratégia florestal é outro tema actual
e de interesse, dada a entrada em funcionamento, nos próximos anos, de 15 centrais termoeléctricas alimentadas
a biomassa florestal, e daí a inclusão do artigo de aprofundamento geral do tema, da autoria de Cristina Santos,
da Direcção-Geral dos Recursos Florestais.

Neste caderno temático apresentam-se também algumas das boas práticas de apoio a produtores e utilizadores
de energias renováveis dos territórios rurais levados a cabo pelos GAL LEADER+. A eficiência energética, uma
das linhas de estratégia energética fundamental para Portugal, é desenvolvida num artigo da QUERCUS, no qual
se salienta a pertinência desta questão para um desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Em formato dossier sistematizam-se um conjunto de conceitos e informações úteis e necessárias ao aprofundamento
do tema das energias renováveis, cuja relevância se considera bastante significativa para uma perspectiva geral,
acerca das diferentes energias renováveis e os instrumentos da política energética a nível internacional, comunitário
e nacional. A sistematização das informações, feita em cooperação entre a Rede Portuguesa LEADER+, a Quercus
e a DGGE é um exemplo positivo da forma como se podem potenciar e difundir muitos dos conteúdos que estão
dispersos, proporcionando informação útil e adequada sobre temáticas de interesse nacional. Não ignorando que a
temporalidade destas matérias influencia sempre alguma desactualização, importa salientar que é possível que, num
ou noutro caso, possa existir algum desajustamento da informação que aqui se apresenta.

Por último, importa frisar que com a edição de mais um Caderno Temático concluímos o ciclo de edições
previsto para o ano de 2006, no âmbito da Rede Portuguesa LEADER+ e que este trabalho teve em conta os
objectivos estabelecidos ao nível da assistência técnica aos GAL e da promoção de informação sistematizada
sobre temas de interesse para os territórios rurais.

Maria do RMaria do RMaria do RMaria do RMaria do Rosário Serafimosário Serafimosário Serafimosário Serafimosário Serafim
Rede Portuguesa LEADER+
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omo um bloco político-económico activo neste
domínio, onde a dependência energética e as
questões ambientais assumem um peso relevante,

a União Europeia (UE) cedo se começou a posicionar
como um espaço onde estas matérias assumiram uma
importância crucial.
De uma questão meramente económica, o tema da
dependência energética, e da necessidade de encontrar
combustíveis alternativos ao petróleo, rapidamente pas-
sou a ser uma questão central da política europeia. Prova
deste facto é a quantidade de regulamentos, normas e
documentos de política elaborados nos últimos anos na
União sobre estas matérias.
Como membro activo da UE, e o país que apresenta um
dos maiores níveis de dependência do petróleo no seio da
Comunidade, Portugal não pode ficar alheio às regras comu-
nitárias neste domínio e, nomeadamente, àquelas que deri-
vam do definido em matéria de compromissos de Quioto.

Sendo o sector dos transportes um dos principais res-
ponsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa
(GEE), não espanta por isso que, no que respeita ao
tema específico dos biocombustíveis, se tenham definido
regras comunitárias próprias em matéria de incorpora-
ção de biocombustíveis nos combustíveis tradicionais
usados nos transportes (Regualemento n.º 2003/30/CE,
traduzida no Decreto-Lei n.º 62/2006, de 21 de Março),
as quais definem uma quota de incorporação inicial de
dois por cento em 2006, evoluindo até 5,75 em 2010.
Esta situação enquadra-se, aliás, naquilo que são as preo-
cupações do Governo português, nomeadamente re-
flectidas na Resolução de Conselho de Ministros n.º 169/
2005, de 24 de Outubro, a qual definiu como eixos estra-
tégicos da política energética, no sentido de, entre
outros, diversificar as fontes de abastecimento e aprovei-
tar os recursos endógenos, os seguintes aspectos:
1 - Garantir a segurança do abastecimento nacional;
2 - Fomentar o desenvolvimento sustentável através da

adequação ambiental de todo o processo energé-
tico.

Biocombustíveis

Uma solução de futuro

JOSÉ ANTÓNIO PORFÍRIO

Assessor do Gabinete do Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas

De há alguns anos a esta parte, diferentes
acontecimentos, de índole política, económica e,
também, ambiental, fizeram o mundo voltar a sua
atenção, de forma decisiva para o tema das energias
renováveis e, dentro destas, para os biocombustíveis.

uma estratégia nacional

c



3

Como se compreende, para satisfazer a necessidade
de incorporação de biocombustíveis, Portugal tem/tinha
três caminhos possíveis:
1 - Importar biocombustíveis;
2 - Produzir biocombustíveis em território nacional com

matéria-prima importada;
3 - Produzir biocombustíveis em território nacional com

matéria-prima nacional.

A escolha que foi seguida pelo Governo neste domínio
passou por:
- Procurar maximizar o Valor Acrescentado Nacional

em matéria de produção de biocombustíveis, privile-
giando, para o efeito, a constituição de uma efectiva
fileira nacional sempre que possível, com o máximo
de incorporação endógena nesta fileira;

- Criar as condições para o surgimento de investimen-
tos dentro desta filosofia de actuação.

As razões para se actuar com base nestes princípios
prendem-se, fundamentalmente, com os seguintes
factores (que se deduzem, directa ou indirectamente,
da leitura do Decreto-Lei n.º 62/2006, de 21 de Março):
1 - Necessidade de diminuir a dependência energética;
2 - Retorno fiscal das actividades económicas, encaran-

do a isenção de Imposto sobre os Produtos Petrolí-
feros (ISP), não como um subsídio, mas como um
incentivo para que se produza nacionalmente e se
desenvolva a fileira;

3 - Necessidade de aproveitar novas oportunidades
para a agricultura nacional (potenciadas por altera-
ções da filosofia da própria Política Agrícola Comum
(PAC), como é o caso do set-aside (direitos de retira-
da de terras) e do desligamento/Regime de Paga-
mento Único (RPU);

4 - Promoção do desenvolvimento das zonas rurais,
mantendo e criando emprego.

Efectivamente, o Decreto-Lei n.º 62/2006, de 21 de
Março, que transcreve a Directiva 2003/30/CE, define
um conjunto de princípios e expressa a importância que
pode assumir para o sector agrícola nacional, esta fileira
dos biocombustíveis. De entre as principais implicações
destacaríamos os seguintes tópicos:
– “A promoção de culturas energéticas no respeito de

práticas agrícolas e florestais sustentáveis está prevista
na regulamentação que rege as PAC e pode criar novas
oportunidades, tanto para o desenvolvimento rural
sustentável, como para a abertura de um novo mercado
para produtos agrícolas inovadores nos actuais e nos
futuros estados-membros. (...)

– A criação deste novo mercado para biocombustíveis pro-
duzidos a partir de culturas agrícolas com finalidade ener-
gética e de materiais orgânicos representa uma nova
oportunidade, podendo resultar na criação de novos
postos de trabalho e, consequentemente, na fixação de
populações e na criação de riqueza em meios rurais. (...)

– A eficaz introdução de biocombustíveis no mercado só é
possível caso estes tenham uma disponibilidade generaliza-
da e sejam competitivos, pelo que poderá ser acompanhada
de medidas de promoção, incluindo isenções fiscais, ajuda
financeira à indústria transformadora ou imposição de
percentagens mínimas obrigatórias de incorporação.”

A contribuição da agricultura nacional para a produção
de biocombustíveis, como prioridade deste Governo,
está igualmente espelhada no Decreto-Lei n.º 66/2006,
de 22 de Março, que define os níveis de isenção de ISP:
– “A isenção é concedida aos operadores económicos (…),

mediante procedimento de autorização, ou concurso,
cujos termos são definidos por portaria1 , tendo em
consideração, nomeadamente, critérios de fornecimento
sustentado do biocombustível (...), e de incorporação,
a prazo, de percentagens mínimas de utilização de pro-
dução agrícola endógena, em particular a proveniente
de regiões abrangidas pelo Programa de Recuperação
de Áreas e Sectores Deprimidos da Economia, segundo
a RCM nº 11/2004, de 22 de Janeiro.”

Procura-se desta forma promover as condições de
enquadramento legal para que, quer o bioetanol, quer
o biodiesel possam, efectivamente, ser produzidos em
Portugal, com base em matérias-primas nacionais.
Para que tudo isto possa ocorrer, torna-se imprescindível
o surgimento de uma forte capacidade industrial a jusan-
te, que funcione como um motor para toda esta fileira
e a montante, oriente para o mercado. Neste sentido,
tem o Governo vindo a promover a criação de condi-
ções para que os projectos industriais, que se conside-
ram vir a operar dentro desta filosofia de sustentabilida-
de, se possam desenvolver, tendo sempre presente as
possibilidades que o mercado doméstico realmente
oferece, no que concerne às efectivas capacidades de
escoamento que se abrem com as metas que a UE nos
impõe nesta matéria, ou seja, cerca de 140 mil toneladas
de bioetanol e, cerca de 400 mil toneladas de biodiesel.
Para além da isenção fiscal preconizada, caberá em parte
a esta indústria emergente na vertente agro-industrial,
a criação de condições para a sustentabilidade de toda
a fileira, a qual só reunirá as condições para tal desde
que assente numa lógica de competitividade.
Para que se alcance esta competitividade, a fileira deve
basear-se na busca permanente da inovação, na melhoria
de processos e técnicas de produção, bem como na me-
lhoria das tecnologias de transformação. Assim, deve ser
promovida uma verdadeira lógica de cluster que transfor-
me a ideia dos subsídios numa lógica de incentivos. Só
assim se conseguirá atingir os objectivos de aumento do
valor acrescentado (V.A.) do sector, crescimento do
emprego e, neste caso, diminuição das importações de
combustíveis e consequente redução da nossa dependên-
cia externa. Só assim os biocombustíveis se tornarão numa
verdadeira oportunidade, numa solução de futuro. 

1 Portaria n.º 1391-A/2006, de 12 de Dezembro.

uma estratégia nacional
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 procura crescente e a oferta, para além de limi-
tada, fortemente dependente das orientações
políticas dos Estados que dominam as fontes

de proveniência das matérias-primas energéticas, resul-
tam num desequilíbrio de forças que tem tido como
principal consequência, o forte aumento do preço da
energia em geral, e da sua principal matéria-prima em
particular, ou seja, o petróleo.
Na medida em que a Europa e, em especial, a UE
(União Europeia) não é um território extraordina-
riamente rico em petróleo, nem em gás natural e,
estando, por isso, fortemente dependente de alguns
países fornecedores, como é o caso da Rússia, da
Argélia, ou da Nigéria, bem como dos países do Médio
Oriente, em geral, a recente escalada dos preços do

petróleo, a par do crescendo de preocupações
ambientais, relacionadas, principalmente, com a emis-
são dos gases de efeito de estufa, e com as directrizes
decorrentes do protocolo de Quioto, originou um
consenso generalizado, no seio da UE, quanto à neces-
sidade do aumento da diversificação das fontes ener-
géticas, em particular, através da aposta nas que são
produzidas a partir de fontes de energia renovável,
tendo em atenção o seu potencial de produção pró-
pria e a sua sustentabilidade.

O porquê da bio-energia

Uma das principais fontes de energia renovável com
um potencial interessante ao nível comunitário é a bio-
energia, reconhecida pela UE pelo seu potencial em
matéria de sustentabilidade ambiental, bem como pelo
facto de se poder afirmar como um factor crucial para a
promoção de estruturas económicas regionais, podendo

Bio-energia

Uma questão de estratégia
A energia é, incontestavelmente, um dos principais motores de
desenvolvimento das sociedades modernas. As fontes de energia
convencionais, como o petróleo ou o gás natural, estão hoje fortemente
concentradas nas suas origens, e o seu preço, seguindo a lógica do preço
de qualquer commodity1 , está fortemente dependente da relação entre a
oferta e a procura nos mercados internacionais.

JOSÉ ANTÓNIO PORFÍRIO

Assessor do Gabinete do Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas

a

uma estratégia nacional
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vir a constituir uma interessante fonte de rendimento
alternativo para os agricultores comunitários.
Pelas razões atrás expostas, a promoção das bio-ener-
gias em geral, e da biomassa em particular, representam
hoje, para além de um desígnio político claro da União,
também uma oportunidade do ponto de vista
económico, tendo em consideração a alteração da filo-
sofia da PAC (Política Agrícola Comum) e, nomeada-
mente, o desligamento dos apoios directos à produ-
ção, bem como uma maior orientação destes apoios
para produções dirigidas para o mercado e para a di-
versificação relativamente à actividade agrícola tradi-
cional. Em suma, parece inquestionável que, no domí-
nio energético, o cenário traçado, que deriva de uma
ameaça energética, se poderá vir a transformar numa
oportunidade interessante para certas áreas da agricul-
tura nacional.
Quando falamos em biomassa referimo-nos à bio-
energia em geral, ou seja, aquilo que pode resultar,
fundamentalmente, de três fileiras específicas:
1. O aproveitamento da biomassa florestal, quer seja

para produção exclusiva de electricidade ou geração
simultânea de calor e electricidade (co-geração);

2. A promoção de culturas energéticas para a produ-
ção de biocombustíveis;

3. O aproveitamento de resíduos agro-pecuários e
outros, para a produção de biogás (p.ex., as lamas
das suiniculturas ou os resíduos pecuários), ou de
biocombustíveis (p.ex., os restos das adegas
olivícolas ou vinícolas, os óleos usados, etc.).

Com o desenvolvimento tecnológico e, nomeadamen-
te, com o surgimento das bio-refinarias e dos biocom-
bustíveis de segunda geração, começa a deixar de fazer
sentido esta distinção clara entre os diferentes domí-
nios, devendo começar a assistir-se a uma convergência
de actuação nesta matéria (como p.ex., determinado
tipo de culturas energéticas para utilização nas centrais
de biomassa e, simultaneamente, a produção de bio-
combustíveis a partir de biomassa florestal).

Uma oportunidade para a agricultura

Como refere Claude Mandil, Director Executivo da
Agência Internacional da Energia, numa entrevista ao
jornal francês “La Tribune”, publicada em 16 de Outu-
bro de 2006, “actualmente não se percebe bem se
fazemos uma política de desenvolvimento de biocom-
bustíveis em nome da PAC ou da Política Energética”.
Seja como for, aquilo que parece crítico neste âmbito,
é que a bio-energia pode e deve ser considerada como
uma oportunidade efectiva para o tecido agrícola nacio-
nal, tal como parece estar a ser para um conjunto de
outros países europeus, dos quais realçaria desde já,
pela sua proximidade geográfica e semelhança de
condições edafo-climáticas, a própria Espanha.

Esta oportunidade, poderá ser melhor ou pior apro-
veitada pela agricultura nacional, dependendo este
facto do posicionamento que os diversos agentes com
influência na matéria venham a assumir a este respeito.
Desde logo, poderemos pensar que dois cenários se
colocam quanto às possibilidades de desenvolvimento
estratégico da vertente bio-energética nacional:
1 - A bio-energia é encarada como uma oportunidade

efectiva de ajudar o País a cumprir as metas de
Quioto e, simultaneamente, é aproveitada pela agri-
cultura portuguesa como um meio de ultrapassar
as condicionantes impostas pela filosofia mais recen-
te da PAC, bem como pelo cenário do alargamento;

2 - A bio-energia é encarada apenas como um aspecto
marginal para o desenvolvimento da agricultura
nacional, assumindo um papel subsidiário na resolu-
ção de problemas específicos, como seja:
a. a redução do risco de incêndio (através da utili-

zação de biomassa florestal para alimentação
das centrais de biomassa, cujos concursos estão
em fase de apreciação);

b. o aproveitamento de apoios pontuais à instala-
ção e promoção de culturas energéticas, passí-
veis de serem acumulados com o uso de terre-
nos em regime de set-aside2  ou de RPU (Regi-
me de Pagamento Único) ou;

c. a resolução de problemas ambientais decor-
rentes da utilização de resíduos provenientes
das explorações agro-pecuárias, mas também
industriais.

Os pressupostos necessários

Em matéria ainda de análise estratégica, torna-se
imperioso pensar quais os pressupostos em que estes
cenários se poderão desenvolver. Assumindo como
um dos imperativos de política, a criação do máximo
de valor em território nacional, também no domínio
do desenvolvimento da bio-energia, este desígnio será
melhor conseguido se for possível pensar a questão
da bio-energia numa óptica de fileira, devendo esta
estar devidamente orientada para o mercado. Ou seja,
é necessário que se consigam desenvolver competên-
cias nacionais em todos os níveis da fileira, desde a
produção de matéria-prima agrícola e florestal, até à
produção industrial da bio-energia, numa lógica efectiva
de criação de valor e de competitividade, não apenas
assumida em território nacional mas, principalmente,
na medida em que falamos de commodities, em termos
de mercado internacional, quer no que respeita ao
custo da matéria-prima agrícola, quer no que respeita
ao custo de produção e logística da bio-energia.
Outro pressuposto importante a ter em consideração
no desenvolvimento dos cenários que se admitem,
prende-se com o enquadramento legislativo da regula-
ção das actividades inerentes ao surgimento de

uma estratégia nacional
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operadores económicos neste sector, capazes de pôr
em prática os princípios da política subjacente de maxi-
mização da criação nacional de valor.
Neste domínio, torna-se imperativa uma reflexão acerca
das condições de funcionamento deste sector, não ape-
nas no que se refere ao normativo existente em Portu-
gal, que decorre das regras comunitárias, como também
em termos de uma comparação com as condições cria-
das em cada um dos principais estados-membros neste
domínio e que, como se compreende, podem ter um
impacto fundamental no desenvolvimento, ou não, com
carácter de sustentabilidade, de toda a fileira. Referimo-
nos, em concreto, às questões de natureza fiscal mas,
também, aos aspectos relacionados com apoios ao inves-
timento das unidades industriais, à remuneração da pro-
dução da bio-energia (seja a electricidade, o calor, ou
os biocombustíveis) e à promoção das próprias culturas
agrícolas. Obviamente que esta comparação deve ser
realizada à luz das especificidades de cada país, nomeada-
mente tendo presente o cenário de fortes restrições
orçamentais que, como é sabido, condiciona as possibili-
dades de incentivos para além daqueles que a própria
Comunidade prevê nas suas medidas de política nesta
matéria.

Uma lógica de cluster3

Um dos aspectos que deve ser pensado como essen-
cial para o desenvolvimento do sector da bio-energia
tem a ver com a assumpção de uma efectiva lógica de
cluster, alargando a visão da fileira para abranger todo
um domínio de Investigação e Desenvolvimento, e do
desenvolvimento de maquinaria que se considera
crucial, não apenas na vertente de tecnologias de pro-
dução (sejam dos biocombustíveis que, actualmente,
se encontram em evolução quase constante, seja das
tecnologias usadas nas próprias centrais de biomassa),
mas também ao nível da sua componente agrícola e
agro-florestal mais pura, melhorando as técnicas de
produção, as produtividades e o rendimento das pro-
duções destinadas à produção das bio-energias.

Em suma, constata-se, mais uma vez, a importância da
aplicação dos princípios da Estratégia em áreas concretas
da economia. Comprova-se que, de uma ameaça real –
a subida do preço do petróleo, e o risco decorrente da
forte dependência de certas fontes de abastecimento
energético – é possível surgir uma oportunidade muito
interessante num domínio transversal que engloba o
sector Agrícola, o sector Industrial e Energético, o sector
do Ambiente, e o sector do Ensino/Investigação.
Tendo sido estabelecido um desígnio político comuni-
tário bem claro sobre esta matéria, tendo sido emana-
das directivas objectivas que fixam metas neste domí-
nio, e existindo ainda um conjunto de leis e normas
nacionais sobre este assunto e, sendo conhecidas as
expectativas de evolução mundial para o sector da bio-
energia, encontram-se hoje definidos praticamente
todos os pressupostos necessários para atribuir a
importância adequada à bio-energia em Portugal.
Poder-se-á dizer que, todavia, falta o mais importante,
que é conhecer a vontade e a capacidade dos agentes
económicos nacionais fazerem desta oportunidade
potencial uma efectiva realidade. Sendo certo que,
pelas dimensões específicas do mercado nacional e
pelas vantagens que outros países entretanto já ganha-
ram nesta matéria, o tema da bio-energia não deverá
ser considerado uma panaceia para o sector agrícola e
florestal nacional, não deixa de ser verdade também
que o seu potencial, para alguns segmentos destes
sectores não deverá ser negligenciado.
Tal como em qualquer situação de mercado, não havendo
lugar para todos, a “first mover advantage”4  poderá ser
aqui mais uma vez determinante, e o factor que ditará o
sucesso, ou o fracasso, dos agentes que se consigam
entretanto posicionar neste domínio de oportunidade
que representa o desenvolvimento do mercado energéti-
co internacional para o sector primário nacional. 

1 Bem ou produto

2 Retirada de terras da produção

3 Agrupamento

4 Ser pioneiro

“Na medida em que a Europa
(...) não é um território
extraordinariamente rico em
petróleo, nem em gás natural,
(...) originou um consenso
generalizado, no seio da UE,
quanto à necessidade do
aumento da diversificação das
fontes energéticas.”

uma estratégia nacional



7

 questão das energias renováveis tem vindo a
constituir um tema de maior interesse quer para
os agentes económicos quer para o sector públi-

co. É pois, neste contexto, que se pretende equacio-
nar o papel da floresta portuguesa como produtora
de “biomassa”, como fonte de energia renovável (FER),
e o seu contributo para a produção de energia no
enquadramento estratégico dos compromissos
internacionais assumidos, dos quais se destacam pela
sua importância em termos de política energética reno-
vável:
– o protocolo de Quioto relativo às emissões de

gases com efeito de estufa;
– as Directivas Comunitárias relativas às energias

renováveis e à promoção de biocombustíveis;
– as estratégias e planos nacionais destinados ao

cumprimento dos objectivos propostos.

Deste conjunto de compromissos resultou a publicação
da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 63/
2003 e da RCM n.º 169/2005, que estabelecem as
orientações da Política Energética Portuguesa, onde
se prevê o crescimento da produção de electricidade
a partir de FER de 14 por cento em 1997 para 22 por
cento em 2010, no qual se enquadra a biomassa e em
particular a de origem florestal.
Destacam-se como principais objectivos da política
energética, no que diz respeito à utilização da biomassa
florestal, a diversificação das fontes e aproveitamento
dos recursos endógenos; a promoção de fontes de
energia renovável; aumentar a eficiência energética e
reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO

2
) (Ga-

Valorização da biomassa florestal

Enquadramento na
política florestal nacional
como energia alternativa
Num contexto de crescente dependência em matéria de importações de
energias, procuram-se alternativas viáveis e sustentáveis. A floresta
portuguesa surge, cada vez mais, como uma fonte de energia renovável.

CRISTINA SANTOS
DGRF - Direcção-Geral dos Recursos Florestais

a

uma medida de política nacional
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binete de Estratégia e Estudos - GEE) e a redução da
factura energética. Uma das medidas a adoptar é a
diminuição da dependência externa de energia primá-
ria, nomeadamente através do incentivo às energias
renováveis.

A política florestal e o

aproveitamento da biomassa florestal

O aproveitamento da biomassa florestal está, desde
sempre, ligado à necessidade em madeira para energia,
nomeadamente para utilização doméstica e industrial;
a exemplo destaca-se a utilização de lenhas e carvão
vegetal, que se continuam a comercializar, e que têm
hoje origens tão distintas como o pinheiro, o eucalipto,
o sobreiro e a azinheira. Refere-se que, a tradicional
limpeza de matos para obtenção de biomassa para a
cama do gado e para fins energéticos encontra-se,
actualmente, praticamente em desuso.
A valorização energética da biomassa florestal, em
resultado da execução das operações de instalação,
gestão e extracção florestal e ainda da gestão dos
matos, tem a vantagem de poder contribuir para a
diminuição do risco de ocorrência de incêndios flores-
tais através da redução do material combustível exis-
tente nas florestas. Objectivo que, recentemente, veio
a ser reforçado, não só pela actualização da valor remu-
nerativo da tarifa relativa à produção eléctrica a partir
de FER, como também através do lançamento de
«Concursos para Atribuição de Capacidade de Injecção
de Potência na Rede do Sistema Eléctrico de Serviço
Público e Ponto de Recepção Associado».
Sobre o aproveitamento de biomassa florestal para fins
energéticos, estudos concluíram pela abundância do
recurso (38 por cento do território nacional é coberto
pela floresta) e pela dificuldade em concretizar o seu
aproveitamento, fundamentalmente por razões sociais,
económicas e técnicas.
Actualmente, o aproveitamento de biomassa florestal
para a rede de energia eléctrica é seguido apenas por
duas centrais termoeléctricas, estimando-se que para
atingir os objectivos estabelecidos será necessário
construir novas centrais até 2010, estando actualmente
a decorrer concursos públicos.
Na figura seguinte representa-se a carta de distribuição
de biomassa florestal, que constitui uma base de infor-
mação territorial onde as intervenções a nível da imple-
mentação de medidas de silvicultura preventiva se tor-
nam prioritárias, de forma a diminuir a carga combus-
tível e o risco de incêndio associado e que, segundo
critérios de integração entre as políticas energética e
florestal, suportam a definição de pontos injectores
de energia, informação já utilizada no lançamento dos
concursos destinados à atribuição de potência eléctrica
produzida em centrais termoeléctricas a partir de bio-
massa florestal.

Na última década, a utilização de biomassa como fonte
energética de calor e electricidade aumentou a nível
industrial, diminuindo o nível da utilização doméstica.
É de realçar o contributo das indústrias da fileira flores-
tal que, através do PRIME (Programa de Incentivos à
Modernização da Economia) e da MAPE (Medida de
Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético e
Racionalização de Consumos), concretizaram projectos
de aproveitamento energético, utilizando biomassa flo-
restal, designadamente em instalações de co-geração
(caldeiras de biomassa). Apesar destas unidades indus-
triais florestais utilizarem estes processos, a maior parte
destes combustíveis florestais provêm de resíduos da
actividade madeireira ou industrial e não da recolha
de combustível florestal.

Prevenção dos

riscos de incêndio

A valorização energética da biomassa, resultante da
exploração florestal, matos ou madeira sem valor co-
mercial tem a vantagem de poder contribuir para a
diminuição da probabilidade de ocorrência de incên-
dios florestais, através da implementação de medidas
de silvicultura preventiva, objectivo que, recentemen-
te, veio a ser reforçado justificando o aumento da tarifa.
Neste sentido, a integração dos aspectos da valorização
energética na definição da política florestal do país passa
pelas estruturas de prevenção e combate aos fogos, e
pela concretização territorial das várias funções do
espaço florestal, utilizações ou actividades dominantes,
devendo ter sempre presente a definição das “áreas
críticas” do ponto de vista do risco de incêndio ou da
sensibilidade à erosão, entre outros, assim como o con-
ceito de uso múltiplo florestal.
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A produção de biomassa para a energia está associada
aos principais sistemas silvo-lenhosos sobretudo repre-
sentados pelo alto fuste de pinheiro-bravo e pelas
talhadias de eucalipto. Considera-se ainda que este
aproveitamento se pode efectuar nos sistemas agro-
silvo-pastoris, constituídos por montados de sobro e
azinho e ainda pelos soutos.
No entanto, tendo em atenção a necessidade de defini-
ção de modelos de intervenção nas áreas de elevado
risco de incêndio, que terão que ter em consideração
os factores determinantes na diminuição desse risco e
delinear uma política estratégica específica para estas
zonas no que se refere à reflorestação, beneficiação
de áreas florestais, arborização de áreas agrícolas, ma-
nutenção de pastagens e áreas agrícolas, entre outros,
estes modelos poderão contribuir para o aproveita-
mento da biomassa, quer através do incentivo à roça
de matos quer de povoamentos muito densos, no sen-
tido de criar descontinuidades no coberto florestal.
Apesar da regulamentação na maioria das situações
estipular a obrigatoriedade de repor a espécie ardida

nem sempre isto é desejável. Considerando o risco
inerente a qualquer investimento florestal nestas zonas,
será de rever a prioridade da arborização, nestes espa-
ços florestais. Em áreas ardidas, de pinheiro bravo,
mesmo em povoamentos relativamente jovens, verifi-
ca-se uma abundante regeneração natural, constituin-
do-se povoamentos excessivamente densos que, se
não forem tratados, dificilmente se reconstituem em
povoamentos produtivos e que constituem, por si
mesmos, um factor de aumento do risco de incêndio.
Uma das medidas a implementar, no sentido de dimi-
nuir o risco de incêndio, será o aproveitamento destas
áreas de regeneração, como fonte de biomassa florestal
com valorização energética, prevendo-se os cortes
(intervenções culturais ou finais) entre os cinco e os
15 anos. Relativamente ao eucaliptal, após os incêndios
verifica-se, em muitos casos, ausência de intervenções,
dando origem a altas densidades de rebentos de toiça,
cujo aproveitamento económico também poderá ser
a valorização energética.

Recolha e processamento

da biomassa

Acresce que grandes contributos para a valorização
da biomassa florestal podem ser dados nas regiões
onde seja prioritária a definição de uma adequada infra-
estruturação ao nível da paisagem, que passam pela
implementação e manutenção de faixas de redução
de combustível; e ao nível da exploração florestal e,
mais concretamente, na implementação de sistemas
de recolha da biomassa florestal, resultante das opera-
ções de abate, processamento (corte de ramos, traça-
gem, toragem e descasque das árvores abatidas) e
extracção.
No sentido de se facilitar a recolha da biomassa, esta
deverá ser antecedida pela operação de rechega. Após
estas operações, e dependendo do sistema adoptado,

Abate e processamento das árvores sem ter em conta o
posterior aproveitamento da biomassa florestal.

Abate e processamento das árvores com vista a facilitar o posterior tratamento da biomassa florestal.

uma medida de política nacional

SITUAÇÕES DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO MATERIAL LENHOSO (CORTE
FINAL DE POVOAMENTOS) E RECOLHA DE BIOMASSA FLORESTAL (RAMOS
E BICADAS) E DA SUA DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ABATE
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a biomassa pode ser normalmente concentrada no
carregadouro ou parque de recepção (bio-parque).
O processamento da biomassa far-se-á no interior do
povoamento no próprio local de abate, no carrega-
douro, ou no parque das indústrias, dependendo do
sistema de exploração florestal escolhido.

Benefícios do aproveitamento

de biomassa florestal

Tendo em consideração a integração do aproveitamen-
to da biomassa florestal no objectivo de protecção da
floresta contra os incêndios, as medidas de promoção
de biomassa florestal deverão ser articuladas com as
de redução do risco de incêndio, nomeadamente as
que dizem respeito à diminuição do fitovolume. Esta
estratégia só poderá ser eficiente se for complementar
ao aproveitamento dos outros produtos florestais,
sempre na perspectiva da maximização do rendimento
da exploração florestal e na óptica de modelos de ges-
tão florestal sustentável.
O aproveitamento da biomassa florestal, como fonte
de energia renovável, pode-se revelar numa oportuni-
dade de valorização do mundo rural através da melho-

ria da gestão das explorações, na criação de empre-
endimentos e de emprego, numa óptica de fileira flo-
restal, tendo em vista o desenvolvimento de um cluster
ligado às energias renováveis.
O potencial produtivo do país, relacionado com a di-
versidade dos sistemas florestais existentes, conduz a
uma disponibilidade de recursos que devem merecer
um adequado aproveitamento, num contexto socio-
económico e ambiental.
A prioridade deverá passar por criar um mercado para
materiais combustíveis que promova o aproveitamento
dos matos e reduza os custos líquidos de limpeza dos
povoamentos. Uma das actividades promissoras é o
aproveitamento da biomassa florestal para a produção
de energia, proveniente da gestão de combustíveis no
âmbito das medidas de silvicultura preventiva e da
exploração florestal.
O aumento no recurso a energias renováveis irá contri-
buir para atingir os compromissos assumidos no âmbi-
to do Protocolo de Quioto de redução das emissões
de gases com efeitos de estufa, dando cumprimento
igualmente às metas estabelecidas no âmbito das Di-
rectivas Comunitárias relativas às energias renováveis
e à promoção de biocombustíveis. 

PROCESSAMENTO DE BIOMASSA FLORESTAL

Estilhaçador Fardos de biomassa florestal

Estilha

uma medida de política nacional
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 desenvolvimento sustentável das zonas rurais,
um dos objectivos do LEADER+, exige a utiliza-
ção de energias renováveis e a sua disseminação,

através do uso mais racional dos recursos naturais, nas
comunidades locais. A aceitação e concretização deste
desafio é, não só, factor de melhoria económica e social
para o tempo presente mas é, sobretudo, um meio
para assegurar um futuro responsável para os territó-
rios rurais, em particular e para o planeta, em geral.
As muitas fontes de energia existentes, como sejam, o
sol, o vento, a água, os resíduos, entre outras, e o seu
uso generalizado com o auxílio da tecnologia, podem
constituir, para além de uma excelente alteração das
condições e qualidade de vida das populações rurais,
um meio de desenvolvimento respeitador do equilíbrio

natural e do ambiente. Sob este ponto de vista, os
GAL (Grupos de Acção Local) têm vindo a apoiar múlti-
plos projectos nesta área, embora os seus resultados
sejam ainda pouco visíveis.
Por isso, importa evidenciar o seu papel na promoção
e disseminação das energias renováveis nas zonas ru-
rais, pois os benefícios económicos e sociais locais desta
utilização são, hoje, demasiadamente pertinentes,
como salienta Declan Rice, de um GAL da Irlanda, ao
defender a importância dos GAL apoiarem a criação
de uma indústria, local e sustentável, baseada na produ-
ção de biocombustíveis, biomassa florestal ou de outra
origem. Chamando a atenção especial para a ELREN -
Rede Europeia LEADER+ de Energias Renováveis,
resultante de um projecto de cooperação transnacional
LEADER+ (cujo chefe de fila é o GAL Noord Holand,
da Holanda e que conta com a participação de um
GAL de Portugal, a LeaderOeste) convidam-se os
leitores a conhecerem melhor este projecto

MARIA DO ROSÁRIO SERAFIM

Rede Portuguesa LEADER+

o

o leader e as energias renováveis

A utilização das energias renováveis, constituindo uma oportunidade de
desenvolvimento equilibrado para as zonas rurais, sobretudo no que se
refere ao bom aproveitamento da bio-energia, é confirmada por
algumas experiências LEADER+ realizadas na Europa e em Portugal.

Um recurso para
o desenvolvimento
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Rede Europeia LEADER+ de Energias Renováveis

O projecto Rede Europeia LEADER+ de Energias Renová-
veis - European LEADER+ Renewable Energy Network
(ELREN) tem por objectivo facilitar a troca de experiên-
cias práticas e de saberes-fazer técnicos, através da criação
de novas oportunidades de intervenção para os grupos
LEADER+ em matéria de energias renováveis. Deste mo-
do, a ELREN coloca em rede indivíduos, empresas e insti-
tuições, dispostas a participar nesta troca de informações,
tendo como principais objectivos:
– Tornar acessível o conhecimento existente sobre a efi-

ciência energética e as energias renováveis nas áreas rurais;
– Estimular o desenvolvimento de medidas de eficiên-

cia energética e produtoras de energias renováveis nas
áreas rurais;

– Iniciar e estimular a troca de saberes-fazer, no que
concerne a eficiência energética e energias renováveis,
entre instituições públicas locais e pequenas e médias
empresas (PME) através da Europa.

A maioria dos projectos de eficiência energética e energias
renováveis nas áreas rurais são executados com base na
colaboração entre o poder local, instituições de investigação
e/ou PME. Estes intervenientes são chamados a desenvolver
um papel importante que passa por tornar acessível o co-
nhecimento resultante dos projectos. Por outro lado, espe-
ra-se que graças à dinâmica do ELREN surjam novas oportu-
nidades para mobilizar fontes de energias renováveis (FEN)
nas áreas rurais. Assim, serão criadas oportunidades para
que todas as partes envolvidas possam vir a alargar o âmbito
da sua actividade, tirando também proveito dos saberes-
fazer adquiridos, tanto a nível local como internacional.
A montra electrónica, centro de recursos, espaço de
trabalho, dialogo e promoção da Rede está on line, no
http://www.elren.net/, tal como o projecto, até Dezem-
bro de 2007.

(www.elren.net), cujos objectivos se orientam para
proporcionar e estimular o debate sobre a utilização
de fontes de energia renováveis, encorajando a aplica-
ção de microtecnologias nos territórios rurais.
Porque muito se tem escrito e reflectido sobre este
assunto, no âmbito do LEADER (a título de exemplo
consulte o documento elaborado pela AEIDL - Associa-
ção Europeia de Informação para o Desenvolvimento
Local, sobre Fontes de Energia Renováveis, Fontes de Ener-
gia Sustentável em www.leader.pt/amb_en_ren.htm) e
porque alguns GAL estão a dar passos interessantes
nesta matéria apresentam-se, neste Caderno Temático,
dois testemunhos relevantes: um relativo à intervenção
da LeaderOeste que, paulatinamente, tem vindo a equa-
cionar e a consolidar a sua intervenção estratégica nesta
área prioritária e outro, resultante da análise crítica de
várias experiências, a decorrer no território da ADL
(Associação de Desenvolvimento Local do Litoral Alen-
tejano).
Como nota final importa salientar que ao fortalecer-
se a abordagem LEADER estamos a dar um passo fun-
damental para que o apoio a projectos de energias
renováveis seja fonte de demonstração e disseminação
das muitas possibilidades que existem para construir-
mos um mundo melhor e mais saudável. 

“ao fortalecer-se
a abordagem LEADER
estamos a dar um passo
fundamental para que o apoio
a projectos de energias renováveis
seja fonte de demonstração e
disseminação das muitas
possibilidades que existem para
construirmos um mundo melhor e
mais saudável”

o leader e as energias renováveis
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As energias renováveis (ER) e o desenvolvimento rural
tendem a ser parceiros naturais. Para a maioria dos
Grupos de Acção Local (GAL), o grande desafio passa
pela descoberta da forma mais coerente de intervir
no domínio das ER, sector tão estimulante e, por vezes,
tão complexo. Existem assuntos sobre os quais os GAL
necessitam de se questionar, tais como: qual o grau
do seu envolvimento no sector das ER? Qual o tipo de
parcerias a estabelecer com as outras entidades no
sector das ER?
Antes de responder a estas questões é importante, do
ponto de vista do LEADER, definir as prioridades – as
energias renováveis deverão ser um veículo para o
desenvolvimento rural, e não o contrário! Olhando com
atenção para o que se espera desta relação, ajudar-nos-
á a evitar o envolvimento em iniciativas cujos benefícios
para o mundo rural irlandês sejam incertos ou muito
indirectos. A maioria dos GAL já passou por situações
de risco, pelo menos uma vez, pois só assim é que é
possível suportar a inovação. O perigo da adesão
incondicional a sectores de actividade emergentes pode
levar-nos a crer que tudo o que é feito sob a sua alçada
contribuirá, directamente, para os objectivos da nossa
missão. O desenvolvimento rural é a nossa missão; as
energias renováveis o seu instrumento. Devemos evitar
transformar os instrumentos na mensagem.
Tendo em conta esta precaução podemos concluir que
as actividades na área das ER são, potencialmente,
muito promissoras em termos de desenvolvimento
rural. À medida que os sectores de actividade agrícola
tradicionais são sujeitos a pressões cada vez maiores,
em consequência da reforma da Política Agrícola
Comum (PAC), designadamente no que se refere ao
sector da beterraba sacarina e dos cereais, parece-
nos óbvio o aumento do potencial de utilização destas
culturas para fins energéticos. A perspectiva de criar
uma indústria local e sustentável baseada na produção
de biocombustíveis, biomassa florestal ou de outra ori-
gem, parece-nos realizável. De facto, os GAL já estão

Da Irlanda

LEADER, energias renováveis
e desenvolvimento rural

O papel das organizações LEADER no desenvolvimento das energias
renováveis na Irlanda é equacionado neste artigo de opinião, publicado no
“Rural Development Review – The Irish LEADER”, no Verão de 2006.

fortemente envolvidos em projectos que demonstram
e promovem tecnologias e conceitos das ER.

Assumir uma

atitude pró-activa...

Desmistificadas estas questões, importa saber qual o
próximo passo. Devemos demitirmo-nos do processo,
deixando o mercado e/ou os promotores das ER actuar
livremente, partindo do pressuposto que estes assegu-
rarão, para o mundo rural irlandês, os benefícios socio-
económicos desta actividade? A experiência histórica
tem-nos ensinado que este tipo de atitude permissiva
poderá significar o domínio das grandes empresas,
onde as pequenas empresas e os interesses das
comunidades rurais são totalmente ignorados ou, no
mínimo, marginalizadas. É possível que, para assegurar
as nossas necessidades de energia, o governo decida,
de uma forma imprudente, mas “pragmática”, incenti-
var soluções de larga escala como a energia eólica off-
shore e a electricidade, de origem nuclear ou outras,
transportadas através de redes de outras regiões. A
produção de matérias primas e o processamento dos
biocombustíveis podem ser desenvolvidos a nível local.
Se deixarmos o mercado funcionar, este e os decisores
políticos optarão pelo caminho mais fácil e a Irlanda
rural perderá a oportunidade de dinamização desta
actividade a nível local.
Temos toda a vantagem em participar na definição do
modelo do desenvolvimento industrial das ER no pró-
ximo período de programação do Desenvolvimento
Rural 2007-2013. Se conseguirmos contribuir para
fazer com que a Irlanda rural tenha um papel central
na produção de ER, no próximo período de programa-
ção, poderemos considerar justificada a nossa existên-
cia desde 1992. Assim, para responder à nossa primeira
questão, sobre a definição do grau de envolvimento
dos GAL: tendo em conta a existência de outros acto-
res no campo da promoção das ER, podemos conside-
rar que, apenas nós estamos em condições de estabele-
cer as ligações intersectoriais; nenhum dos outros
agentes tem uma cobertura nacional, tão pouco uma

DECLAN RICE

Barrow Nore Suir Rural Development LEADER (IR)

o leader e as energias renováveis
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ligação ao meio rural, com sistemas de apoio e anima-
ção como os nossos. O potencial das nossas ligações
transnacionais podem igualmente ser exploradas.
Temos que nos concentrar neste ponto forte.

... alianças estratégias

e a organização da oferta

Como resposta à segunda questão, relativa às poten-
ciais parcerias, sugerimos que, em vez de se competir
com os agentes sectoriais (SEI – Sustainable Energy
Ireland), sejam construídas alianças estratégicas, dando
assistência técnica na concepção dos planos de desen-
volvimento de forma a assegurar que estes consideram
as comunidades rurais como elementos centrais do
desenvolvimento. O envolvimento directo no apoio à
agricultura tem vindo a tornar-se cada vez mais difícil
no âmbito do LEADER, nos últimos anos. A aposta
nas ER oferece a oportunidade de reconstruir esse
laço. As comunidades agrícolas são, tradicionalmente,
resistentes à adopção de novas tecnologias, no entan-
to, o momento parece-nos oportuno devido à adopção
do pagamento único desvinculado da produção agrí-
cola, para incentivar a utilização da produção para fins
energéticos. De facto, muitos agricultores produzem,
já há largos anos, de uma forma involuntária, culturas
agrícolas para fins energéticos. O estudo recente de
Clare LEADER frisa a situação de proprietários flores-
tais que atingiram a fase do primeiro desbaste sem
uma ideia clara sobre as opções económicas deste pro-
cesso. Este caso é ilustrativo e poderia ser replicado
em diversas outras regiões LEADER.
De uma forma ou de outra, dever-se-ia incentivar a pro-
dução de culturas energéticas e o seu processamento
ao nível local. A promoção deste tipo de culturas implica-
rá a criação, simultânea, de um mercado de utilizadores
finais e o encorajamento de uma série de produtores e
de pequenas/médias empresas dispostas a investir em
tecnologia. Como encorajar os agentes da oferta a dar
esse passo sem que exista uma cadeia de abastecimento?
O apoio à organização de uma oferta localizada de
bioenergias parece ser, para alguns de nós, o que os
GAL poderiam fazer. Se não o fizermos – quem o fará?

Uma nova área

de competências

A concessão de ajudas para as diversas etapas da cadeia
de oferta de energias estão a ser pensadas no âmbito
do próximo quadro de programação. E continuam em
aberto para os GAL outras áreas de intervenção que
vão para além da animação e formação. Embora as
medidas do actual LEADER+ se tenham mostrado
adequadas aos objectivos, a previsão de uma medida
específica no novo programa, destinada a ER poderá
atribuir ao LEADER um papel único no sector. A possi-

bilidade de dar assistência técnica e conceder subsídios
em capital ao desenvolvimento de uma rede de base
comunitária, destinada a empresas de produção de
energias renováveis é uma das oportunidades estimu-
lantes que, simultaneamente, oferecem benefícios para
o mundo rural e propiciam o reforço do seu papel e
das suas competências. Mas, temos consciência que
as competências e formação existentes têm de ser
substancialmente melhoradas para atingirmos os
objectivos que nos propomos.
As ER são ainda tecnologias em desenvolvimento na
Irlanda – e ninguém domina na sua globalidade este
assunto. Um entendimento comum da tecnologia e
do panorama político/económico capacitarão os
decisores de conhecimentos suficientes para a avaliação
racional dos projectos. Contudo se quisermos incenti-
var os GAL a uma atitude pró-activa de projectistas
de desenvolvimento, precisaremos reforçar a sua
formação. Podemos encontrar no mercado formações
de ER com qualidade mas é, no entanto, necessária a
criação de cursos flexíveis e modularizados que permi-
tam a uma empresa seleccionar cursos acreditados,
centrados em temas específicos. Poderá este ser um
trabalho a assumir pelos GAL?
Em síntese, as energias renováveis deixaram de ser olha-
das como iniciativas excêntricas de um pequeno grupo
de GAL para serem reconhecidas, pelo seu potencial,
como um pilar do desenvolvimento rural. No entanto,
se pretendermos optimizar este potencial, os GAL terão
de se organizar de forma a agarrar esta oportunidade.
Há que definir, claramente, qual o nosso papel no sector
e persuadir os nossos parceiros estratégicos de que o
futuro da energia não é só verde – é rural.

o leader e as energias renováveis
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No âmbito das ER e EE, o trabalho da LeaderOeste
surge como resposta a um contexto de oportunidade
e pretende divulgar a pertinência das tecnologias e o
papel que cada actor regional pode ter no quadro de
um futuro sustentável para o mundo rural. Dito isto
põe-se a seguinte pergunta: que energias renováveis
para o meio rural oestino?
Responder a esta questão é uma preocupação central
para a LeaderOeste, na medida em que se trata de
encontrar soluções operacionalizáveis, em forma de
projectos de intervenção, que sejam passíveis de efeito
multiplicador e criadoras de percursos alternativos e
complementares aos meios energéticos tradicionais do
meio rural.

LeaderOeste

No contexto das energias
renováveis e eficiência energética

O trabalho desenvolvido pela LeaderOeste tem sido de suporte e dinamização no
âmbito das energias renováveis (ER) e eficiência energética (EE), dentro de uma
perspectiva de desenvolvimento rural e regional enquadrado na região Oeste.

JOSÉ COUTINHO

Coordenador da LeaderOeste
Neste contexto existem diversos cenários, passíveis
de serem implementados pela LeaderOeste e parcei-
ros regionais, e que podem ser equacionados por
outras organizações similares:
– com tipologia de pequena escala, onde os agricul-

tores podem optimizar fontes de ER na sua explo-
ração, injectando energia na rede e beneficiando
dessa fonte de receita, alternativa e complementar
ao rendimento agrícola;

– com tipologia de média escala, criando-se organiza-
ções de produtores em “regime cooperativo ou
associativo” onde se atinja uma escala mínima que
permita instalar uma tecnologia que necessite de
dimensão regional;

– com tipologia mista, com parcerias diversas, entre
entidades públicas e privadas, que contemplem
objectivos de bem público e assentem em princí-
pios de sustentabilidade económica.

Desta relação surge como elo de ligação central a
parceria. É um elemento de viabilização que pode ser
corporizado pela associação de desenvolvimento local
(ADL). Este papel misto, típico das organizações de ter-
ceira via, que combina requisitos empresariais com os
de bem público, é essencial na constituição espontânea
da parceria e deve ser realçado como uma mais-valia
que o programa LEADER conferiu às ADL gestoras
desta iniciativa comunitária. Trata-se de reunir credibi-
lidade institucional com o conhecimento regional e,
assim, desenvolver trajectórias de colaboração, pouco
comuns no tecido socio-económico nacional.
Partindo destes cenários, e tendo como linha orienta-
dora os princípios de implementação de uma estratégia
de desenvolvimento local em meio rural, o objectivo
central da LeaderOeste é contribuir de forma activa
para a construção de um futuro mais sustentável para
as populações do Oeste, utilizando os recursos naturais
renováveis como instrumento de dinamização e diver-
sificação das actividades regionais.

o leader e as energias renováveis
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 recurso Sol é uma fonte de energia renovável
disponível em abundância no concelho de Ode-
mira, despertando o potencial de utilização atra-

vés da dinamização de projectos inovadores que
podem contribuir de forma decisiva para a diminuição
das emissões de dióxido de carbono. A ADL tem
acompanhado com interesse todas estas experiências
na perspectiva da sua disseminação.
De forma a divulgar casos concretos das iniciativas de
carácter local na área das energias renováveis, a Rede
Portuguesa LEADER+ foi para o terreno em conjunto
com a ADL ao encontro de casos de energias renováveis.
O grupo teve assim a oportunidade de conhecer quatro
exemplos paradigmáticos: duas unidades de alojamento

turístico que na sua implementação optaram por instalar
sistemas energéticos alternativos (ambos dinamizados
por mulheres empresárias) e duas entidades que se dedi-
cam à experimentação/investigação para o desenvol-
vimento de sistemas energéticos inovadores ligados ao
recurso solar (ambos dinamizados por estrangeiros
instalados no concelho de Odemira).
“Montes do Telheiro” localiza-se a três quilómetros
de Odemira e é constituído por um conjunto de sete
casas mais a habitação da própria empresária, recupe-
radas e inseridas numa herdade de montado, abasteci-
das conjuntamente por um sistema de energia solar
fotovoltaica. A opção por este sistema deve-se à distân-
cia das infra-estruturas de distribuição de electricidade.
Para cobrir as necessidades de consumo de electricida-
de foi instalado por uma empresa da região, “Alsolar -
Instalações de Energia & Água, Lda”, um sistema fotovol-
taico composto por um grupo de módulos com uma
potência de 1100 W (Watts), montados numa estrutu-

Concelho de Odemira

Casos de energias renováveis

A Rede Portuguesa LEADER+ organizou, com a colaboração
da Associação de Desenvolvimento Local do Litoral Alentejano
(ADL), uma visita conjunta à sua área de intervenção, região
na qual se começam a verificar alguns exemplos de adesão às
energias renováveis.

MARIA JOÃO BRAGA E RITA VACAS

ADL

GLÓRIA DINIZ E HELENA SEQUEIRA

Rede Portuguesa LEADER+

o

uma visita ao terreno
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ra móvel que dirige automaticamente para o sol a su-
perfície dos painéis, aumentando assim, significativa-
mente, a produção de energia. A energia produzida é
armazenada num sistema de 12 baterias de 24 V (Volts)
com uma capacidade de 1500 Ah (Amperes-hora)/dez
horas. Este sistema permite produzir cerca de oito
kWh (Kilowatts hora) por dia, que no caso de um con-
sumo superior é apoiado por um gerador de gasóleo
que carrega as baterias através de um inversor com
uma potência de 4000 W e transforma em corrente
monofásica a corrente directa (DC).
O “Abrigo do Torgal” é um Parque de Campismo Rural
inserido em pleno Parque Natural do Sudoeste Alente-
jano e Costa Vicentina (PNSACV) a quatro quilómetros
de Troviscais, na freguesia de S. Luís. Este projecto,
financiado pelo LEADER+ “Alentejo Litoral”, utilizou
como fonte de energia, sistemas solares fotovoltaicos
e térmicos. Este sistema, que abastece a casa da
empresária e construções de apoio ao parque de cam-
pismo, dimensionado para 30 pessoas exigirá, de acor-
do com as normas, a construção de seis sanitas e seis
duches, uma cozinha e iluminação. De forma a satisfa-
zer estas necessidades foram instalados 11 painéis sola-
res térmicos com uma área total de 22 m² com capaci-
dade de aquecer dois mil litros de água por dia, corres-
pondente a 30 banhos. O investimento, realizado em
2006, orçou os 14 mil euros. Envolveu a aquisição de
dois painéis, duas baterias, duas bombas e a tubagem
necessária ao transporte da energia para uma distância
de 600 m. No que se refere à produção de electricida-
de, foram instalados pela firma “FF Solar - Sistemas de
Energias Alternativas Portugal, Lda.”, igualmente sediada
na região, módulos solares com uma potência de mil
watts. Deste sistema consta também um regulador,
uma bateria de 1200 Ah/24 V, com uma capacidade
de armazenamento de 14,4 kWh e um inversor com
uma potência de 2400 W que, através de um gerador

a gasóleo, carrega as baterias em períodos de maior
consumo ou de fraca produção de energia.
O equipamento do Parque de Campismo foi produzido
por Eduardo Monteiro, empresário local. Este protótipo
de colector solar foi sujeito a um processo de certifica-
ção, pela CERTIF - Associação para a Certificação de
Produtos, que consistiu na realização de testes no
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação
(INETI), estando disponíveis os desempenhos térmicos
deste equipamento no “Observatório do Programa
Água Quente Solar” do Ministério da Economia e
Inovação . O processo de certificação foi financiado pelo
LEADER+ “Alentejo Litoral”. O equipamento conce-
bido localmente é produzido a partir de componentes
importadas. Este empresário com apenas 12 instalações
em Odemira, comercializa sobretudo para o norte do
País. Este equipamento é fornecido com uma garantia
de seis anos, prevendo-se uma vida útil média de 20
anos. O capital investido é recuperado, no caso do turis-
mo rural, em três anos, enquanto que, quando se trata
da instalação numa casa de habitação, este período se
alonga para cinco ou seis anos. O investimento num
sistema solar térmico para abastecer uma família de
quatro pessoas varia entre 2,5 e 4 mil euros.
A última paragem do périplo odemirense fez-se na
“Aldeia Solar - Monte Cerro” da comunidade Tamera,
na freguesia de Relíquias. Esta comunidade desenvolve
uma série de tecnologias alternativas, regendo-se por
princípios de auto-suficiência, utilizando, sempre que
possível, na construção dos equipamentos, materiais
disponíveis regionalmente. Neste momento está a
desenvolver um equipamento de captação de energia
solar utilizando óleos vegetais como acumuladores de
energia que, posteriormente, através de uma série de
mecanismos são convertidos em energia térmica, me-
cânica e eléctrica. Este equipamento, em fase de
experimentação e adaptação, está a ser acompanhado
pela Agência da Inovação.

Impressões positivas,

negativas e conclusivas

Das visitas realizadas, destacam-se os comentários da
empresária de turismo rural e do produtor de equipa-
mento solar. A empresária referiu o carácter pedagó-
gico de férias gozadas em circunstâncias que obrigam

uma visita ao terreno

“Esta comunidade [Tamera]
desenvolve uma série de tecnologias
alternativas, regendo-se por princípios
de auto-suficiência, utilizando, sempre
que possível, na construção dos
equipamentos, materiais disponíveis
regionalmente“
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à gestão da utilização de energia. Enquanto o produtor
local de equipamento solar salientou a fraca adesão a
este tipo de energia pelo facto do investimento em
equipamento solar exigir um esforço financeiro três
vezes superior ao necessário para instalar energias
tradicionais como o gás, não contabilizando contudo a
ausência de custos durante os 20 anos subsequentes
ao investimento, no caso do solar térmico.
As informações facultadas pelos próprios beneficiários
dos sistemas solares permitem identificar um conjunto
de vantagens: custos de manutenção relativamente
baixos, maior segurança (não existe o risco de explo-
são) e comodidade (a água quente solar pode ser usada
em simultâneo em diversos pontos), a boa assistência
técnica e a imprescindível poupança de água, à escala
do consumo individual e global.
Também registámos a ressalva do “inventor” Eduardo
Monteiro. Segundo ele, as vantagens só se verificam
se existir uma informação pormenorizada sobre o tipo
de equipamentos. Por um lado, os seus resultados
energéticos podem ser consultados no site do INETI,
por forma a levar à escolha correcta do tipo de equipa-
mento. Por outro, no que concerne à instalação, esta
deverá igualmente ser garantida em função de um di-
mensionamento adequado ao tipo de empreendimen-
to. São alguns dos factores a ter em conta para o

uma visita ao terreno

sucesso desta opção. Vantagens a médio e longo prazo
e uma cada vez maior oferta no mercado implicam
uma escolha criteriosa, podendo aqui os organismos
públicos, como os municípios, assumir uma nova com-
petência em matéria de esclarecimentos técnicos sobre
as energias renováveis. Aliás, cabe aqui também alertar
para a necessidade dos organismos públicos darem o
exemplo, através da instalação de equipamentos de
energia renovável nas infra-estruturas públicas, princi-
palmente a nível local e regional e em meio rural.
Podemos concluir que, apesar da escassez de incenti-
vos à utilização da fonte de energia solar, assiste-se a
uma proliferação de habitações que optaram pela insta-
lação de equipamentos de aproveitamento de energia
solar, por iniciativa privada, no concelho de Odemira.
Paralelamente, esta apetência por sistemas mais ecoló-
gicos tem despertado uma área potencial de negócio,
levando à instalação no território de algumas novas
empresas de serviços que se dedicam ao fornecimento
e distribuição destes equipamentos. Perspectivando-
se, desta forma, o desenvolvimento de um cluster liga-
do às energias renováveis, tanto ao nível da dinâmica
socio-económica, como ao nível da experimentação e
investigação, com o epicentro no concelho de Odemi-
ra, mas com efeitos de expansão a todo o Litoral Alen-
tejano e Costa Vicentina. 

“apesar da escassez de incentivos à utilização da fonte de energia solar, assiste-se a
uma proliferação de habitações que optaram pela instalação de equipamentos de
aproveitamento de energia solar, por iniciativa privada no concelho de Odemira”
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ortugal tem mantido ao longo dos anos um con-
sumo de energia elevado com tendência de
crescimento. O acréscimo tem-se verificado, so-

bretudo, nos sectores de transportes, residencial e
serviços, traduzindo a sua fraca eficiência energética,
sendo estes sectores responsáveis pelo aumento de
48 por cento do consumo de energia primária e de 41
por cento das emissões dos GEE (gases com efeito de
estufa), no período entre 1990 e 2005.
A indústria é o sector que tem apostado mais forte-
mente no aumento da eficiência energética, inicialmen-
te, devido a imposições ambientais da União Europeia
e, posteriormente, de forma voluntária e pró-activa.
As empresas perceberam que a melhoria da eficiência
energética tem como consequência directa a redução

dos custos de produção, ou seja, o aumento da sua
competitividade. Desta forma a intensidade energética
das actividades económicas manteve-se estável duran-
te este período, reflectindo a manutenção dos níveis
de eficiência energética da economia portuguesa.
Atendendo a estes factos a estratégia energética pre-
tende actuar ao nível da promoção da eficiência ener-
gética nos sectores residencial e dos transportes de
forma a alterar os hábitos e padrões do consumo, atra-
vés de políticas que incentivem os cidadãos às melhores
opções energéticas.
É de grande importância assegurar que a procura de
energia se justifique à luz de critérios de eficiência e
de racionalidade do uso dos recursos, não tomando o
crescimento dos consumos como uma fatalidade, mas
antes, promovendo políticas públicas que o contra-
riem, pela qualificação e certificação de usos, pela infor-
mação sobre boas práticas de utilização de energia
através da fiscalidade e regulação económica.

Um olhar ambiental sobre...

A eficiência energética
O debate sobre a eficiência energética não deverá ser só chamado
para a ordem do dia com o aproximar de uma crise energética.
Esta é uma questão de fundo e transversal que importa
(re)conhecer para não perder de vista os limites de uma sociedade
com um apetite perigosamente “gargantuesco” ao ponto de
consumir o próprio futuro, mas no tempo presente.

ANA RITA ANTUNES E FILIPA ALVES

Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza

p

um olhar ambiental
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A desadequação da construção às condições climáticas
locais levou a um parque edificado sem conforto térmi-
co para os seus utilizadores conduzindo à necessidade
de recorrer a sistemas de climatização. No sentido de
contrariar esta realidade a Comissão Europeia publicou
a Directiva 2002/91/CE do Parlamento e Concelho re-
lativa ao desempenho energético dos edifícios, trans-
posta para o direito nacional através dos Decreto-Lei
n.º 78/2006, de 4 de Abril, relativo ao Desempenho
Energético dos Edifícios, Decreto Lei n.º 79/2006, de
4 de Abril, que estabelece o Regulamento dos Sistemas
Energéticos de Climatização dos Edifícios e  do Decre-
to-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril, que estabelece o
Regulamento das Características de Comportamento
Térmico do Edifícios.
No sector dos transportes a Estratégia Energética
prevê várias medidas que permitirão criar condições
de alteração de hábitos de consumo, nomeadamente:
(1) aumento da eficiência do transporte de passageiros,
designadamente pela qualificação e expansão racional
do transporte público, bem como de mercadorias,
particularmente pelo ordenamento logístico do ter-
ritório, incluindo infra-estruturas adequadas, (2) intro-
dução de fontes de energia alternativas ao petróleo,
designadamente, através da disponibilização de gás
natural, de biocombustível, de hidrogénio ou de solu-
ções híbridas, (3) promoção de veículos privados mais
eficientes e introdução de medidas fiscais que fazem
depender o montante do imposto automóvel do nível
de emissão de CO2 e incentivo ao abate de veículos
menos eficientes
Os sectores do serviços e doméstico são aqueles onde
o crescimento de consumo de energia é mais preocu-
pante devido a uma procura cada vez maior de confor-

to e a uma mecanização cada vez maior de todas as
tarefas, aliado ao aumento da qualidade de vida das
populações. No sector doméstico a melhoria da efi-
ciência energética de alguns electrodomésticos foi um
passo importante para inverter o crescimento da factu-
ra energética neste sector. Neste âmbito e de forma a
tornar mais eficientes o consumo residencial sugere-
se a consulta do site http://www.ecocasa.org - EcoCasa
- Casa Virtual de Energia, cujas recomendações irão
permitir tornar as casas mais eficientes ao nível do
consumo de energia.
Em Portugal tem vindo a crescer a sensibilização para
as questões do consumo energético, bem como a per-
cepção de que é necessário reverter a situação actual,
com os devidos benefícios económicos e ambientais.
Várias instituições públicas e privadas aderiram ao
programa GreenLight (www.eu-greenlight.org) da
União Europeia, com vista a uma maior eficiência na
iluminação.
Ao nível da construção têm sido várias as iniciativas
para divulgar e promover a eficiência energética nesta
vertente:
– Prémio DGE 2003 – Eficiência Energética em Edifícios

(www.p3e-portugal.com/DivulgacaoeEventos/
index.asp#Documentos);

– Edifício Solar XXI – INETI (www.ineti.pt/projectos/
projectos_frameset.aspx?id=325);

– Escola Básica Integrada do Crato (www.ebi-
crato.rcts.pt)

Também os municípios e as agências de energia têm tem
desenvolvido algumas iniciativas no sentido de promover
a eficiência energética, nomeadamente na iluminação
exterior (por ex.: Valimar - www.valimar.org). 

“A indústria é o sector que tem apostado mais fortemente no aumento
da eficiência energética, inicialmente, devido a imposições ambientais
da União Europeia e, posteriormente, de forma voluntária e pró-activa”

um olhar ambiental
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dossier

té 2010, 39 por cento da produção nacional de
energia eléctrica em Portugal tem que ser feita
a partir de fontes de energia renováveis. Assim

o diz a Directiva Comunitária n.º 2001/77/CE, de 27
de Setembro. É uma meta indicativa estabelecida com
base na produção de energia por FER (Fontes de ener-
gia renováveis) verificada em 1997. O objectivo geral
é reduzir a dependência energética em relação ao exte-
rior, desenvolvendo a capacidade de produção endóge-
na de energia. Para esse efeito, planeia-se um aumento
do investimento e incentivos neste tipo de fontes.

Energias renováveis
em Portugal

No sentido de propor um conhecimento mais sistema-
tizado, sintético e, eminentemente prático, passam-se
em revista as FER em causa no território nacional:
biomassa (biomassa florestal, biocombustíveis e biogás),
energia eólica, energia solar e hidroeléctrica. As fichas
informativas deste dossier congregam, respectivamente,
a definição dos conceitos, objectivos e metas, custos
relativos, tarifas, impactes ambientais, potencialidades
e boas práticas e apoios financeiros e fiscais, relativamen-
te a cada uma das quatro fontes de energia renováveis.
Há que virar a página das energias finitas, poluentes e
de difícil acesso. É preciso familiarizar-se com as novas
energias que apesar de, às vezes, se parecerem com
monstros quixotescos são, por enquanto, o caminho
mais seguro para garantir um futuro mais amigo do
ser humano e do ambiente. Neste âmbito, o mundo
rural pode assumir um papel fundamental na valoriza-
ção e desenvolvimento destas energias, colocando-se
na vanguarda de um vigor renovado. 

PIEDADE ROBERTO

Direcção-Geral de Geologia e Energia

ANA RITA ANTUNES E FILIPA ALVES

Quercus

GLÓRIA DINIZ E HELENA SEQUEIRA
Rede Portuguesa LEADER+

a

Hoje em dia, a alternativa em termos energéticos chama-se biomassa, energia
eólica, solar e hidroeléctrica. Pertencem à categoria das energias primárias,
desde que natural ou temporalmente inesgotáveis, isto em oposição às
restantes, destinadas a esgotar (carvão, gás natural, petróleo) mais cedo ou
mais tarde. Para saber mais, reporte-se às fichas informativas que se seguem.
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Definição de biomassa

Tem origem na fotossíntese, através da qual os produtores primários
fixam o CO

2 
da atmosfera.

É a fracção biodegradável dos produtos, dos desperdícios e dos resí-
duos provenientes da agricultura (incluindo substâncias vegetais e
animais), da silvicultura e das indústrias conexas, bem como, a fracção
biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.

Pode ser convertida, através de combustão ou processos químicos,
em energia eléctrica ou térmica e na produção de biocombustíveis
ou biogás.

É a única fonte de combustível (com carbono) que se pode considerar
neutra relativamente às emissões de CO

2
.

Aproveitamentos energéticos

Os processos de transformação da biomassa em energia podem
assumir diferentes formas:

– Os vegetais não lenhosos, através de fermentação, liquefacção
ou combustão directa, dão origem à produção de biocombustível
ou energia térmica.

– Os vegetais lenhosos podem ser utilizados como lenha ou
convertidos em carvão através de pirólise. Está em investigação
a possibilidade da conversão de algumas espécies lenhosas em
biocombustível.

– Os resíduos orgânicos, através da gaseificação ou biodigestão,
transformam-se em biocombustível ou biogás.

– Os óleos vegetais em biodísel.

Biocombustível (líquidos): O bioetanol e biodísel. O bioetanol é
produzido a partir de substâncias ricas em açúcares e amido (cereais,
beterraba), sendo um substituto da gasolina. O biodísel produz-se a partir
dos óleos de origem vegetal ou animal e é um substituto do gasóleo.

Biogás: combustível gasoso obtido através da digestão anaeróbica da
matéria orgânica, por acção das bactérias. Um exemplo é a produção
de biogás a partir das lamas das estações de tratamento de águas
residuais (ETAR). No mundo rural, a maior parte do biogás é obtido
através do tratamento dos efluentes pecuários.

Metas

39 por cento da energia eléctrica deverá ser produzida a partir
de fontes de energia renováveis (Directiva 2001/77/CE): biomassa
florestal, energia eólica, energia solar, biogás e outras;

Biomassa Florestal: atingir a potência total de 250 MW com o lança-
mento de um concurso para dez novas centrais, implementando uma
potência de mais 100 MW em relação à meta anteriormente estabele-
cida.

Biocombustíveis: transposição da Directiva 2003/30/CE relativa à incor-
poração de biocombustíveis nos combustíveis fósseis, com uma taxa de
incorporação de dois por cento em 2005, 5,75 por cento em 2010 e 20
por cento em 2020. Estão previstas para 2010 a produção de 300 milhões
de litros de biocombustível por ano, a construção de quatro unidades de
transformação e a afectação de 50 mil ha a culturas energéticas.

Biogás: as águas residuais em aglomerados cuja carga orgânica
ultrapasse 2 mil habitantes equivalentes1  da população ficam obrigados
ao tratamento da matéria orgânica com potencial para a produção de
biogás. Está previsto para 2012 um contributo de 75 MW de electri-
cidade produzida a partir de biogás. Do mesmo modo, prevê-se a
valorização energética dos resíduos das suiniculturas do Liz, Oeste;
Algarve, Setúbal e Rio Maior correspondente a 945 mil efectivos.

Custos relativos

O biogás pode ser transformado em energia eléctrica ou térmica, a partir
de processos de co-geração, numa proporção de um metro cúbico para
produzir dois a 2,5 kWh de electricidade, e 2,9 a 3,6 kWh de calor. Os
custos associados à produção energética a partir do biogás não incorpo-
ram os benefícios ambientais do processo, o que pode, em muitos casos,
contribuir para condicionar a viabilidade financeira dos projectos.

Tarifas

– Centrais de biomassa florestal - entre os 100 a 105 euro/MWh

– Centrais de biogás de aterro - 102 euros/MWh

– Biogás de digestão anaeróbia - 55 euros/MWh (em proposta
110 euros/MWh)

Biomassa
(biomassa florestal, biocombustíveis e biogás)

“É a única fonte de combustível que
se pode considerar neutra, relativamente
às emissões de CO2”
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Impactes ambientais

Biomassa florestal: uma das fontes de biomassa são os resíduos
provenientes da limpeza da floresta. Esta intervenção é fundamental
para garantir uma gestão sustentável da floresta, importante
sumidouro de CO

2
, prevenindo potenciais situações de incêndios,

fonte de emissão de CO
2
.

Biocombustíveis: possibilitam a redução das emissões de CO
2
 pela

substituição dos combustíveis fósseis por matérias-primas de balanço
neutro em relação à emissão de CO

2
. Possibilidade de valorização de

resíduos de origem vegetal e animal na produção de biocombustíveis.
Neste processo são de grande importância os pequenos produtores
que utilizam resíduos, como os óleos alimentares usados para a
produção de biocombustíveis.

Biogás: o tratamento anaeróbio da carga orgânica dos efluentes é
positivo do ponto de vista ambiental uma vez que elimina um resíduo
e, simultaneamente, transforma-o em fertilizante e em biogás. À
utilização energética do biogás, alia-se a protecção do ambiente pois,
desta forma, se evita a poluição do solo e da água.

Potencialidades e boas práticas

Biomassa florestal: a sua utilização contribui para a produção de
energia de origem renovável, reduz o consumo de energias fósseis,
previne o risco estrutural de incêndio, cria novos postos de trabalho
locais na recolha de biomassa e cria dinâmicas de inovação na gestão e
exploração da floresta. A selecção dos locais onde serão implemen-
tadas as centrais de biomassa terá em conta, para além de outros critérios
técnicos, a disponibilidade de matéria-prima e o risco de incêndio. Para
além destas centrais deverão ser implementadas centrais de pequena
dimensão numa óptica de desenvolvimento regional (< 6 MW)

Biocombustíveis: cria novos postos de trabalho na produção da matéria
prima e nas indústrias transformadoras, fixando as populações e, desta
forma, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do meio rural.

1 Habitante equivalente – Conceito definido na Directiva 91/271/CEE, de 21/Maio (tratamento

de águas residuais urbanas) em termos de carga orgânica biodegradável com uma procura

bioquímica de oxigénio de cinco dias (CBO5) equivalente a 60 gramas de oxigénio por dia.

No Plano tecnológico, publicado em 2006, prevê-se incentivar no
que respeita:

– Biomassa: o desenvolvimento de soluções industriais que
explorem os recursos florestais, resíduos industriais, domésticos
e de origem agrícola para produção de electricidade.

– Biogás: o desenvolvimento de soluções que melhorem a eficiência
energética dos sistemas de aproveitamento de biogás através de
novas tecnologias de produção e transformação energética de
hidrogénio em particular o fabrico de pilhas de combustível.

– Biocombustíveis: o desenvolvimento de soluções agrícolas com
elevados rendimentos energéticos e adequação às condições de
exploração existentes em Portugal e desenvolvimento de soluções
de recolha e exploração de resíduos, nomeadamente, óleos
usados.

Apoios financeiros e fiscais

Está prevista a introdução de incentivos fiscais no IRS e o apoio directo
ao investimento através do MAPE (Medida de Apoio ao Aproveitamen-
to do Potencial Energético e Racionalização de Consumos).

Para mais informações consulte: www.min-economia.pt.

Biocombustíveis: isenção parcial ou total do imposto sobre produtos
petrolíferos e energéticos (ISP) aos biocombustíveis puros ou quando
combinados com gasolina e gasóleo. Critérios de isenção pela incorpo-
ração da produção agrícola nacional e, em especial, provenientes de
regiões desfavorecidas podendo ir de 280 a 300 euros/mil litros. Os
pequenos produtores que utilizem óleos residuais (OAU - óleos
alimentares usados) ou processos inovadores.

dossier
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Definição

O vento é originado pelas massas de ar que se deslocam na atmosfera.
A energia cinética do vento é transformada pelas turbinas dos aeroge-
radores em energia mecânica e esta em energia eléctrica.

Metas

As metas estipuladas para cada Estado-membro definem que, em
2010, 39 por cento da energia eléctrica produzida deverá ser satisfeita
recorrendo à utilização de energias renováveis. No que se refere à
energia eólica a meta mínima estabelecida para 2012 é de 5,1 mil MW
tendo sido já atingida em 2006 uma potência instalada de 1286 MW.

Custos relativos

Esta energia, a par da energia hídrica, é a que apresenta menor custo
de produção, sendo um vector fundamental para o cumprimento dos
objectivos fixados na Directiva 2001/77/CE e com menor impacto
nas tarifas médias dos consumidores.

Tarifas

A tarifa está dependente do número de horas de produção
equivalentes à potência nominal. O preço médio, que actualmente é
praticado à energia produzida nos parques eólicos de média dimensão,
ronda os 73,6 euros/MWh. É um valor inferior ao praticado noutros
países europeus.

Impactes ambientais

A energia eólica é uma energia limpa e inesgotável. A sua produção e
utilização não possui impactes ambientais consideráveis, o que permite
reduzir os problemas ambientais, como é o caso da emissão de gases
com efeito de estufa. Esta medida é uma contribuição importante
para o cumprimento do estabelecido no Protocolo de Quioto.

Apresenta ainda vantagens tais como: fácil desmantelamento dos
parques e a quase total reciclagem das suas componentes, dos custos
externos e sociais baixos e do aproveitamento de um recurso endó-
geno, reduzindo a dependência energética externa.

Não obstante a sua utilização contribuir para minimizar os impactes
ambientais, a construção de parques eólicos são responsáveis por
impactes, tais como, na paisagem, o ruído provocado pelo funciona-
mento dos aerogeradores e influência na avifauna, pelo que a instalação
de parques com mais de 20 ou dez torres, em áreas sensíveis, está
sujeita a avaliação de impacto ambiental.

É ainda de referir, a aleatoriedade e a baixa densidade desta forma de
energia. O uso do solo, a ligação à rede eléctrica nacional e a compatibilida-
de ambiental dos parques eólicos com as áreas classificadas são actualmen-
te as principais barreiras ao desenvolvimento deste sector em Portugal.

Energia eólica

Potencialidades e boas práticas

A energia eólica é, entre as energias renováveis, a que apresenta maior
potencial de crescimento em Portugal. As zonas com maior potencial
eólico no país localizam-se no litoral e nas zonas altas do interior norte
e centro.

No Plano tecnológico, publicado em 2006, prevê-se, entre outras
medidas, a concepção de componentes de turbinas eólicas para instala-
ção em ambientes hostis, tais como locais de difícil acesso, envolvendo
o uso de materiais e soluções que facilitem a instalação a custos rela-
tivos baixos.

Apoios financeiros e fiscais

Está prevista a introdução de incentivos fiscais no IRS. Presentemente,
o apoio directo ao investimento através do MAPE (Medida de Apoio ao
Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Consu-
mos), encontra-se suspenso.

Para mais informações consulte: www.min-economia.pt/ ou www.prime.pt.

“A energia eólica é, entre as energias
renováveis, a que apresenta maior

potencial de crescimento em Portugal”
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Definição

A energia solar pode ser convertida em:

– Electricidade - Sistema fotovoltaico,

– Calor - Sistema solar térmico.

Para além destes é de referir o Sistema solar passivo ou bioclimático.

Sistemas

Fotovoltaico: é constituído por um conjunto de células fotovoltaicas
compostas por cristais de silício ou tecnologias de película fina. Uma
das principais características desta tecnologia é o facto da sua eficiência
não depender da sua dimensão, podendo ser aplicada em unidades
de pequena dimensão – electrificação rural – ou em unidades de grande
dimensão – em sistemas produtores centralizados.

Solar térmico activo: os colectores solares são constituídos por
uma placa plana de orientação fixa que intercepta e absorve a radiação
solar, com uma cobertura transparente que permite à energia solar
passar e que, através de isolamento adequado, minimiza as perdas de
calor. A energia térmica é transferida através de um fluído para um
ponto de consumo ou armazenada.

Passivos ou bioclimáticos: traduz-se no aproveitamento da radiação
de forma simples através duma correcta localização, orientação e
concepção dos edifícios/construções, melhorando as condições de
conforto, sem acréscimo de consumo de energia.

Objectivos e metas

O “Programa Água Quente Solar para Portugal”
(www.aguaquentesolar.com), lançado em 2002, com o objectivo de
instalar um milhão de m2 de colectores até 2010. Este objectivo
representa apenas cerca de sete por cento do potencial nacional.

Relativamente à produção de electricidade de origem fotovoltai-
ca, prevê-se que a participação a partir desta fonte, seja de 150 MWp
(Mega Watts-pico1 ) de potência instalada, em 2012.

No que se refere aos sistemas bioclimáticos (edifícios), os
regulamentos comunitários relativos à eficiência energética dos
edifícios foram transpostos para o direito nacional através do:

– DL n.º 78/2006, de 4 de Abril, sobre o sistema nacional de certifica-
ção energética, da qualidade interior e o bom desempenho energé-
tico dos edifícios;

– DL n.º 79/2006, de 4 de Abril, sobre os sistemas energéticos de
climatização de edifícios (RSECE);

– DL n.º 80/2006, de 4 de Abril, sobre o regulamento das caracterís-
ticas de comportamento térmico dos edifícios (RCCTE).

Em 2002 foi lançada a iniciativa pública Eficiência Energética nos
Edifícios – www.p3e-portugal.com.

Energia solar

Custos relativos

Embora os custos da instalação de um sistema solar dependam de
uma série de parâmetros, designadamente as necessidades energé-
ticas, a localização geográfica e a orientação do painel, pode-se estimar
que, no caso de se destinar ao aquecimento de água para uma família
de três pessoas, com um consumo médio de 50 litros/pessoa, será
necessário um volume de armazenamento de cerca de 150 litros,
uma potência de 1320 MWh e uma área de colectores de dois m2. No
caso de se considerar uma vida útil de 12 anos, os custos de instalação
corresponderiam a 750 euros/m2, ou seja, 1,5 mil euros pelo sistema.
No caso de equipamentos sociais, tais como pavilhões desportivos,
lares de idosos ou hospitais, os custos rondam actualmente os 500
euros/m2. Para aquecimento de piscinas e aplicações industriais os
custos rondam os 400 euros/m2.

Para a alimentação eléctrica (fotovoltaica) de uma habitação isola-
da são necessários cerca de um kWp de potência instalada. No que se
refere aos custos dos sistemas fotovoltaicos é necessário contactar
as empresas da especialidade.

Tarifas

Para as centrais de energia solar fotovoltaica, até ao limite de uma
potência instalada, a nível nacional, de 150 MW:

i) Instalações com potência superior a 5 kW – 35 ;

ii) Instalações com potência inferior ou igual a 5 kW – 52.

Consultar DL n.º 33_A/2005, de 16 de Fevereiro.

“A energia solar não apresenta
impactes ambientais negativos”
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1 O Wp (watt-peak): unidade de medida da potência eléctrica de um painel fotovoltaico

quando iluminado em determinadas condições padrão.

Impactes ambientais

A energia solar não apresenta impactes ambientais negativos. A
utilização deste tipo de energia contribui para a redução dos gases
responsáveis pelo efeito de estufa, assumindo um papel importante
no cumprimento do Protocolo de Quioto.

No caso do Sistema Solar Térmico, quatro m2 (3,4 mil kWh) de
colector solar instalado permite economizar cerca de 300 m3 de gás
natural/ano e evitar a emissão de GEE de 2 mil kg de CO

2
/ano.

Estima-se que a aplicação do solar térmico nos próximos oito anos
possa contribuir para reduzir as emissões dos gases com efeito de
estufa em 1,8 por cento, até 2010.

Potencialidades e boas práticas

Portugal, dispondo de cerca de 3 mil horas solares anuais, está em
situação privilegiada para a utilização deste tipo de energia sendo as
zonas de maior radiação solar e maior número de horas de sol, as do
Sul do país.

Possibilita um leque de utilizações, que vão desde as aplicações rurais,
equipamentos sociais (hospitais, creches, lares de idosos, pavilhões
desportivos), industriais ou outros.

A adopção desta forma de energia, para além dos benefícios em termos
energéticos e de redução de emissão de GEE, cria novos empregos, desen-
volvendo a indústria local e um potencial de exportação de tecnologia.

Na nova legislação sobre certificação energética dos edifícios, foi
estabelecida a obrigatoriedade de instalação de painéis solares térmicos
nas novas construções e outras soluções de energias renováveis. Os
colectores solares para aquecimento de água passam a ser obrigatórios
e aumentam também os requisitos de qualidade térmica, como isola-
mentos, protecções solares e tratamento de pontes térmicas, para a
envolvente dos edifícios e para os seus sistemas energéticos.

No Plano tecnológico, publicado em 2006, prevê-se incentivar o de-
senvolvimento de soluções na área do fotovoltaico, envolvendo áreas
de fabrico tecnologicamente muito especializado.

Apoios financeiros e fiscais

Está prevista a introdução de incentivos fiscais no IRS e o apoio directo
ao investimento através do MAPE (Medida de Apoio ao Aproveita-
mento do Potencial Energético e Racionalização de Consumos), está
presentemente suspenso.

Para mais informações consulte: www.min-economia.pt ou www.prime.pt.

“Portugal dispondo de cerca de 3 mil horas
solares anuais está em situação privilegiada

para a utilização deste tipo de energia“
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Definição

O aproveitamento da energia da água em movimento (energia cinética)
associada aos desníveis topográficos1 possibilitam a produção de ener-
gia eléctrica. A conversão de energia é realizada através de turbo-
geradores instalados nas centrais hidroeléctricas.

Os aproveitamentos de cargas hidráulicas em circuitos de rega ou
abastecimento de água poderão, também, ser utilizados como fonte
de energia eléctrica.

Metas

A componente hídrica na produção de electricidade a partir de fontes de
energia renovável (FER) tem um peso relevante sendo, mesmo nos anos
de seca, superior a metade de toda a energia eléctrica, variando entre um
mínimo de 57 por cento (2005) e o valor máximo de 88 por cento (1998).

O compromisso assumido por Portugal, de produzir até 2020, 39
por cento da sua electricidade final com origem em FER, foi no passado
pontualmente atingida, em anos de maior pluviosidade, graças à energia
hidroeléctrica produzida.

Tarifas

A tarifa aplicada é de 75 euros/MWh, para mini-hídricas (< 10 MW).

Impactes ambientais

A produção de energia hidroeléctrica contribui para a redução de
emissão de CO

2
 por substituição de combustíveis fósseis, bem como

da dependência energética face ao exterior, aumentando a capacidade
de produção endógena.

As instalações hídricas apresentam impactes ambientais nos ecossiste-
mas fluviais locais. No entanto, as instalações de dimensão inferior,
denominadas por mini-hídricas, têm menores impactes ambientais.

1 altura de queda

Hidroeléctrica

A realização de projectos de centrais hidroeléctricas requer uma avalia-
ção de impacte ambiental, desde que aquelas fiquem situadas nos limi-
tes previstos no Anexo II do DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro
(Regime jurídico de avaliação de impacto ambiental). A garantia da
manutenção do caudal ecológico é assegurada através do estudo de
impacte ambiental ou estudo de incidências ambientais de modo a
proteger os ecossistemas aquáticos e os recursos piscícolas.

Potencialidades e boas práticas

O potencial hídrico nacional aproveitado ronda os 60 por cento e
encontra-se distribuído a nível nacional, tendo maior incidência na
zona Centro e Norte do país.

O potencial actual de exploração das Grandes Hídricas (> 30 MW) é
de 4225 MW e o das mini-hídricas (< 30 MW) é de 549 MW, ultrapas-
sando a meta mínima estabelecida para o ano 2012.

A utilização de pequenas unidades (mini-hídricas) para a produção de
energia eléctrica, e a sua distribuição em meios rurais e instalações
industriais, traduz inúmeras vantagens do ponto de vista energético
local, possibilitando o aproveitamento de recursos ainda disponíveis.
A reanimação de infra-estruturas hidráulicas já existentes, construídas
com outras finalidades, constitui uma oportunidade para a construção
de novas centrais hidroeléctricas de pequenas potências.

No planeamento das obras de iniciativa estatal de aproveitamento
dos recursos hídricos para a agricultura, “Aproveitamentos Hidroagrí-
cola (AH)”, está sempre presente a utilização múltipla (abastecimento
público, regularização fluvial, defesa contra as cheias e produção de
energia das albufeiras), para além do fim para que foi criada. Desta
forma existem os seguintes AH em exploração com centrais hidro-
eléctricas e respectivas capacidades produtoras de energia: AH do
Alvor 1 GW; AH do Caia 1,5 GW; AH de Campilhas e Alto Sado 0,54
GW; AH de Idanha a Nova 5,8 GW; AH do Mira 1,9 GW; AH Silves
Lagoa e Portimão, com três centrais, 2,24 GW; AH do Vale do Sado,
centrais do Pego do Altar e Vale de Gaio, 7,8 GW e AH Vale do Sorraia,
com as centrais do Gameiro, Montargil e Maranhão de 21,86 GW.

Apoios financeiros e fiscais

O apoio directo ao investimento através do MAPE (Medida de Apoio
ao Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Con-
sumos), do Programa Prime, encontra-se presentemente suspenso.

Para mais informações consulte: www.min-economia.pt ou www.prime.pt.

“Os aproveitamentos de cargas hidráulicas em
circuitos de rega ou abastecimento de água poderão
ser utilizados como fonte de energia eléctrica”
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Mapa de distribuição
das potencialidades energéticas

Legenda:

Energia Solar

Biocombustíveis

Biomassa

Biogás

Energia Eólica

Hidroeléctrica
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Com a informação constante
nestes mapas identificam-se
os recursos locais de energias
renováveis e avaliam-se as
potencialidades de cada
forma de energia tendo em
conta os preços, os custos de
produção e os impactes
produzidos, de forma a
ajuizar as oportunidades e os
riscos associados à escolha
dum projecto produtor de
energia.
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Mapa síntese de energias

Utilização
de

resíduos

Biocombustível
(Biodísel)

Biocombustível
(Bioetanol)

Biomassa florestal

Biogás de aterro

Solar fotovoltaico

Solar térmico

Eólica

Hidroeléctrica

Óleos vegetais ou
animais

Açucares (cereais,
beterraba)

Resíduos florestais,
lenha, briquetes, paletes,
fracção biodegradável
dos resíduos

Resíduos ou efluentes
com carga orgânica

Radiação Solar

Vento

Água em movimento
(rios, ribeiras)

2005 - 2%
2010 - 5,75%
2020 - 20% no gasóleo

2005 - 2%
2010 - 5,75%
2020 - 20% na gasolina

2012 - 250 MW

2012 - 75 MW

2012 - 150 MW

2010 - 1 milhão de m2

de colectores

2012 - 5100 MW

2012
Hídricos - 5000 MW
Mini-hídrica - 500 MW

Cerca de
0,70 /l e
0,85 /l

105 a 109 /
MWh

102 /MWh

450 /MWh
(<5kW);

310 /MWh
(>5kW)

74 /MWh

75 /MWh

6000 /kW
(<10 kW)

900-1100 /kW

< 1000 /kW
Mini-hídricas

Fonte de Energia Fonte Metas Tarifas média

Custos de
investimento

por kWh
produzido

Custos
relativos

Impactes
ambientais

 

 

 

 

 

Legenda:

- instalação dedicada

- transporte

- acondicionamento/embalamento

- licenciamento

ND - não definido

- incorporação de resíduos para produção de energia

- impactes ambientais

- impactes ambientais indirectos
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Enquadramento da
Política Energética

Conferência Internacional

Renewables 2004 – Bona, 2004

Recomendações e Conclusões da

Cimeira de Joanesburgo sobre o

Desenvolvimento Sustentável, de

26 de Agosto a 4 de Setembro 2002

Protocolo de Quioto da

Convenção-Quadro das Nações

Unidas sobre as Alterações

Climáticas, de 11 de Dezembro de 1997

Agenda 21 – Plano de Acção

resultante da Cimeira do Rio –

Rio de Janeiro, Janeiro de 1992

De que resultou um conjunto de instrumentos de orientação da política energética:

– Declaração Política contendo as metas no sentido de um papel mais relevante das ER e reflectindo a visão conjunta de

um futuro de energia sustentável, o que proporcionará um melhor e mais equitativo acesso à energia assim como um aumento

da eficiência energética (http://www.renewables2004.de/pdf/policy_declaration_final.pdf);

– Programa de Acção Internacional que inclui acções e compromissos dos governos, organizações internacionais e

parceiros (http://www.renewables2004.de/pdf/International_Action_Programme.pdf);

– Recomendações de Política para as Energias Renováveis de utilidade para os governos, organizações

internacionais e parceiros, na medida em que desenvolvem novas abordagens e estratégias políticas e têm em atenção os papéis

e responsabilidades dos actores principais (http://www.renewables2004.de/pdf/policy_recommendations_final.pdf)

Abrangem a problemática da energia, considerada como um dos mais importantes desafios a enfrentar pelo mundo, reconhecendo o

papel importante das energias renováveis. Apontam claramente acções de política a desenvolver pelos Estados no domínio da

energia, no quadro da modificação das modalidades insustentáveis de consumo e produção

Com o objectivo final de “conseguir a estabilização das concentrações na atmosfera de gases com efeito de estufa, a um nível que

evite uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático” e a atingir o desenvolvimento sustentável. As Partes

(incluem Portugal e a União Europeia) assumiram, entre outras responsabilidades, o compromisso de “formular, implementar,

publicar e actualizar regularmente programas nacionais e, conforme o caso, regionais, contendo medidas para mitigar as alterações

climáticas e medidas para facilitar a adaptação adequada a essas alterações climáticas”. “Tais programas envolveriam os sectores da

energia, transporte e indústria, bem como os da agricultura, silvicultura e gestão de resíduos”

Adoptada pela comunidade internacional na Cimeira do Rio de Janeiro, em 1992, como plano de acção no sentido do

desenvolvimento sustentável e onde a problemática da energia ocupa um lugar de destaque. O capítulo 4 relativo à modificação dos

modos de consumo insustentáveis aponta a necessidade de elaboração de políticas e estratégias nacionais adequadas para a

encorajar, incidindo nomeadamente na promoção de uma melhor utilização da energia e dos recursos e o encorajamento da

utilização ecologicamente racional de fontes de energia novas e renováveis

1. INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

instrumentos

Este texto é uma abordagem à política energética, a braços com a eficiência energética e as
energias renováveis. Neste âmbito, as orientações nacionais não divergem das europeias,
apontam para três eixos estratégicos: a segurança do abastecimento nacional, o fomento do
desenvolvimento sustentável e a promoção da competitividade nacional, contidos nos
instrumentos de nível internacional, comunitário e nacional que se apresentam.
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2. INSTRUMENTOS COMUNITÁRIOS

Livro Verde – Estratégia Europeia para uma energia sustentável,

competitiva e segura

Programa “Energia Inteligente – Europa (2003-2006)”.

Programa CONCERTO do 6º Programa Quadro para a Investigação

Execução da Estratégia e do Plano de Acção Comunitários no domínio das

Fontes de Energia Renováveis (1998-2000)

Livro Verde para uma Estratégia Europeia de Segurança do

Aprovisionamento Energético

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/doc-principal/pubfinal_pt.pdf

Plano de acção para melhorar a eficiência energética na Comunidade

Europeia

Pistas para uma agricultura durável

Reforçar a integração da dimensão ambiental na política comunitária da

energia

Eficiência energética na Comunidade Europeia - Para uma Estratégia de

Utilização Racional da Energia

Livro Branco para uma Estratégia e um Plano de Acção comunitários

sobre “Energia para o Futuro: Fontes de Energia Renováveis”

Livro Verde para uma Estratégia Comum sobre “Energia para o Futuro:

Fontes Renováveis de Energia”

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2006) 105 final, de 8 de Março

Decisão N.º 1230/2003/CE do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 26 de Junho

Comunicação da Comissão Europeia COM (2001)

69 final, de 16 de Fevereiro

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2000) 769 final, de 29 de Novembro

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2000) 247 final, de 26 de Abril

Comunicação da Comissão Europeia, COM

(1999), de 27 de Janeiro

Comunicação da Comissão Europeia COM

(1998), de 14 de Outubro

Comunicação da Comissão, COM (1998), de 29 de

Abril

Comunicação da Comissão Europeia COM (97),

de 26 de Novembro

Comunicação da Comissão Europeia COM (96),

de 20 Novembro

Estratégia da União Europeia no domínio dos biocombustíveis

Plano de Acção da Biomassa

Incentivo à produção de energia a partir de fontes de energia renováveis

Relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros combustíveis

renováveis nos transportes

Relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia

renováveis no mercado interno da electricidade

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2006) 34, de 8 de Fevereiro

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2005) 628, de 28 de Fevereiro

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2005) 628, de 28 de Fevereiro

Directiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 8 de Maio

Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 27 de Setembro

Estabelecendo regras comuns para os esquemas de apoios directos no âmbito da política

agrícola comum, estabelecendo certos esquemas de apoio para os agricultores e alterando os

Regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1864/

1994, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 e (CE) n.º 2529/2001

Reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da

electricidade e possibilidade de isenção fiscal a definir pelos Estados-membros

Regulamento do Conselho (CE) N.º 1782/2003, de

29 de Outubro

Directiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro

Cogeração

Define as exigências em termos de eco-concepção aplicáveis aos produtos

consumidores de energia

Relativa à eficiência energética nas utilizações finais e nos serviços de energia

Relativa ao desempenho energético dos edifícios

Implementando a Directiva do Conselho 92/75/CEE relativa à rotulagem energética dos

ares condicionados domésticos

Programa Comunitário de Etiquetagem relativa à eficiência energética de

equipamento

Sobre os requisitos de eficiência energética para os balastros da iluminação

fluorescente

Directiva 2004/8/CE do Conselho, de 11 de Fevereiro

Comunicação da Comissão Europeia COM

(2003) 453, de 01 de Agosto

Proposta de Directiva do PE e do Conselho, de 12

de Dezembro

Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 16 de Dezembro

Directiva da Comissão 2002/31/CE, de 22 de Março

Reg. (CE) n.º 2422/2001, de 6 de Novembro

Directiva 2000/55/CE, de 18 de Outubro
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3. INSTRUMENTOS NACIONAIS

Plano Tecnológico,

Resolução do Conselho de Ministros n.º 190/

2005, de 16 de Dezembro

Estratégia Nacional para a Energia, RCM n.º

169/2005, de 24 de Outubro

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento

Sustentável (ENDS), 2005-2015

Programa do XVII Governo Constitucional,

Março de 2005

Programa Nacional para as Alterações

Climáticas (PNAC–2006), RCM n.º 119/2004, de

15 de Julho

Programa para a Produtividade e Crescimento

da Economia, Resolução do Conselho de

Ministros n.º 103/2002, de 17 de Junho

Plano de Acção para o aumento sustentado da produtividade a médio e longo prazo, através da aposta no conhecimento, tecnologia e Inovação. Este

Plano é constituído por um conjunto de programas e metas devidamente quantificadas. No eixo 3 – “Imprimir um Novo Impulso à Inovação”

propõe-se criar o cluster na área das energias renováveis, estendendo a experiência positiva na área das eólicas à biomassa e aos biocombustíveis

Estratégia Nacional para a Energia

Proposta em discussão pública até 15 de Setembro de 2006

Capítulo III – Qualidade de Vida e Desenvolvimento Sustentável, Ponto 3.2 Cinco áreas decisivas para o desenvolvimento

sustentável – Energia

Documento que aprova a actualização de 2006 do programa definindo as políticas, medidas e metas que, no que respeita à eficiência energética

e energias renováveis, prevê a:

– promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia, tendo em conta as metas fixadas: Energia eólica para 2010 -

4500 MW; Programa de água quente solar: em 2006 13 000 m2/ano e 2007 a 2020: 100 000 m2/ano;

– implementação da Directiva dos Biocombustíveis;

– valorização energética de resíduos de suinicultura (945 mil efectivos associados aos sistemas do Liz, Oeste; Algarve, Setúbal e Rio Maior);

– adopção de novos regulamentos de eficiência energética de edifícios;

– redução de 1020 GWh no consumo de electricidade;

– revisão do regime de tributação sobre os veículos particulares e sobre o consumo de combustíveis fosseis;

– revisão do Regulamento de Gestão do Consumo de energia no sector dos transportes

Aprova o Programa para a Produtividade e Crescimento da Economia (PPCE), delineando e calendarizando um conjunto

de medidas dirigidas à criação de condições propícias à consolidação, crescimento e desenvolvimento das empresas estabelecidas em Portugal e

ao consequente aumento da competitividade da economia nacional

Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de Abril

Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril

Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril

Aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior dos Edifícios e transpõe parcialmente para a

ordem jurídica nacional a Directiva nº 2002/91/CE, de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético dos edifícios (SCE)

Aprova o novo Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE)

Aprova o novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE)

Decreto-Lei n.º 62/2006, de 21 de Março

Decreto-Lei n.º 66/2006, de 22 de Março

Transpõe a Directiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio sobre a introdução relativa à promoção da utilização de

biocombustíveis ou de outros combustíveis renováveis nos transportes

Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo - Consagra a isenção parcial ou total do ISP aos biocombustíveis

puros ou quando incorporados na gasolina e no gasóleo, de modo a favorecer a sua utilização nos transportes

FEADER, 2007-2013

Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro

Portaria n.º 394/2004, de 19 de Abril

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/

2003, de 10 de Julho

Decreto-Lei n.º 70-B/2000, de 5 de Maio

Comuns a todas as vertentes: (1) Apoio à investigação de culturas adaptadas às regiões e respectivas soluções tecnológicas, com

preferência em parcerias (agricultura / indústria / centros de investigação e experimentação); (2) Privilegiar apoios a projectos (industriais e

explorações agro-florestais) com grande componente de inovação tecnológica e benefícios ambientais associados a redução de emissão GEE e

melhoria da eficiência energética; (3) Aposta na divulgação dos resultados: novas culturas, práticas culturais, desenvolvimentos tecnológicos;

(4) Apoiar mecanismos de certificação florestal e de produção agrícola dedicada

Biomassa: (1) Apoiar a produção de biomassa florestal, no âmbito da gestão sustentável da floresta e da melhoria da produção das

explorações florestais, nas operações de recolha, transformação, transporte e comercialização; (2) Apoiar as conversões tecnológicas

industriais para fabrico e utilização de pellets e briquetes; (3) Promover sistemas de gestão e valorização energética de subprodutos e resíduos

agrícolas no âmbito de Planos integrados de gestão

Biocombustíveis: (1) Instalação de novas unidades de transformação numa lógica de desenvolvimento territorial (matérias-primas

locais); (2) Privilegiar soluções tecnológicas avançadas com grande componente de inovação: aposta nas biorrefinarias como exemplo de

aproveitamento de sinergias entre a indústria e o maior potencial do sector agro-florestal; (3) Ao nível das explorações agrícolas promover a

adopção de biocombustíveis no âmbito da eco-eficiência

Biogás: Apoio aos investimentos associados à valorização energética de componentes residuais da agricultura e agro-indústria, no âmbito de

soluções de gestão integradas (Planos estratégicos de tratamento de efluentes e de resíduos agrícolas e agro-industriais)

Estabelece as tarifas das FER para energia eléctrica

Aprova o Regulamento de Execução da Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização

de Consumos (MAPE)

Programa de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME), cujo objectivo fundamental é promover a produtividade

e a competitividade da economia portuguesa. No sentido de estreitar o seu alinhamento com a Estratégia de Lisboa e com os objectivos do

Plano Tecnológico, o PRIME foi recentemente reorientado. De entre as modificações introduzidas prevê-se a dinamização do cluster das energias

renováveis através do financiamento de projectos de modernização, apoio a pequenas iniciativas e projectos pilotos. O PRIME contempla

também apoio a projectos de eficiência energética.

Aprova o instrumento de política económica de médio prazo para o período de 2000 a 2006. De entre os eixos de actuação

definidos neste diploma refere-se o apoio ao aproveitamento do potencial energético e à racionalização de

consumos energéticos, com vista à promoção da utilização racional de energia, à produção de energia

com base em fontes de energia renováveis e à conversão de consumos para gás natural, incluindo a renovação de frotas de

transporte rodoviário de gás natural.
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