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Arranca o projeto BIOMASA-AP

Em abril de 2017 estreou o Biomasa-AP, um projeto de cooperação transfronteiriça que 
tem por objetivo otimizar a exploração e a utilização da biomassa procedente dos restos 
da poda, matagais, vinha e kiwi nas regiões da Galiza e Norte de Portugal.

O projeto pretende melhorar as capacidades dos Centros de I+D desta Eurorregião para 
aplicar métodos e tecnologias inovadoras que consigam uma utilização energética 
otimizada desta biomassa, um recurso bastante abundante em ambas as regiões mas 
pouco valorizado, o que permitirá reduzir os custos da sua gestão, gerar emprego através 
da criação de novos produtos e melhorar, em suma, a competitividade dos setores 
agrícola e florestal.

Biomasa-AP contempla a criação de uma Rede Transfronteiriça da qual o encorajamos a 
fazer parte. Através desta rede, na qual participarão todos os agentes do setor energético, 
interessados ou envolvidos na produção de biomassa, será possível partilhar novas 
ideias, conhecimento, lançar novos projetos ou aceder a informações úteis.

Biomasa-AP é um projeto que se enquadra no âmbito do Programa V-A Espanha-Portugal 
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2014-2020 (POCTEP). É coordenado pelo Centro Tecnológico EnergyLab  e nele 
participam mais 4 parceiros da Galiza e 4 de Portugal.

O projeto tem uma duração de quase três anos, até dezembro de 2019. Por isso, 
convidamo-lo a participar do mesmo e a conhecer os nossos progressos e resultados 
através deste e de futuros boletins.

Encontrará mais informações sobre o projeto na página web http://biomasa-ap.com/. e 
pode também seguir-nos em 

O programa INTERREG POCTEP

O Programa Interreg V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP) apoia a 
cooperação na linha fronteiriça entre ambos os países para progredir na melhoria 

da qualidade de vida dos habitantes do Espaço de Cooperação, financiando 
projetos de investigação, desenvolvimento e inovação através do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER). 

 Os projetos aprovados no âmbito deste concurso devem ser organizados por 
parceiros públicos ou privados procedentes de regiões de Espanha e Portugal, e 

deverão tratar sobre um dos cinco eixos prioritários definidos: crescimento 
inteligente para dinamizar a inovação, crescimento integrador a favor da 

competitividade empresarial, crescimento sustentável para a prevenção de riscos e 
a melhoria dos recursos naturais, melhoria da capacidade institucional e a 

eficiência da administração pública e assistência técnica (http://www.poctep.eu/).

ATIVIDADES BIOMASA-AP



Apresentaçao do projeto aos meios

No dia 8 de novembro teve lugar a jornada de apresentação oficial do projeto em Vigo

A jornada de apresentação foi inaugurada pelo Sr. 
Juan I. Rodríguez Fernández-Arroyo, Diretor 
Geral de EnergyLab, e contou, entre outras, com 
intervenções de Emérito Freire Sambade, Diretor 
do Departamento de Energia e Planificação 
Energética do Instituto Enerxético de Galicia 
(INEGA), e de Rui Sà, Diretor Coordenador de 
Consultoria e Serviços do Instituto de Ciência e 
Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), que nos falaram da 
situação atual do setor energético na Galiza, uma região com elevada capacidade para a 
transformação de energia, e com altas expetativas de evolução em relação ao setor 
florestal, e da situação atual de Portugal no que diz respeito à prevenção e tratamento de 
resíduos florestais

Foi também ressaltada a importância deste projeto e o valor da cooperação entre 
entidades do Norte de Portugal e da Galiza, tão importantes para o desenvolvimento de 
projetos de I+D, que no futuro nos reportarão uma redução da emissão de gases de efeito 
estufa para a atmosfera.

Mais tarde chegou a vez da apresentação do Dr. Jorge Xiberta Bernat, Catedrático 
Universitário do Departamento de Energia da Universidade de Oviedo, que nos 
apresentou os recursos, tecnologias e políticas para passar para um novo modelo 
energético, tendo em conta uma correta gestão da quantidade e qualidade da energia. 

Para finalizar a jornada, teve lugar uma mesa redonda na qual todos os parceiros do 
projeto debateram sobre o futuro da biomassa na Eurorregião, e na qual se destacou a 
potencialidade dos recursos biomássicos, das novas tecnologias e das tendências de I+D 
no âmbito da valorização da biomassa, o papel das Administrações Públicas no apoio e 
promoção da biomassa e a importância das atividades de transferência para gerar hábitos 
de consumo adequados.

Primeiras reuniõnes do projeto

A 6 de junho teve lugar a reunião de 
lançamento do projeto. O Consórcio reuniu em 
Vigo, nas instalações do Energylab, o líder do 
projeto. Nesta reunião foi elaborada uma 
planificação geral para a execução das 
atividades do projeto e foram definidas as ações 
mais imediatas a levar a cabo, tanto na parte 
técnica como na de comunicação do projeto.

Por outro lado, e como parte de uma correta planificação e execução do projeto, foram 
nomeados os líderes de cada ação, que ficarão incumbidos de efetuar o 



acompanhamento de cada uma das atividades para o cumprimento de prazos e objetivos.

Desde essa data têm vindo a celebrar-se reuniões periódicas dentro de cada um dos 
Comités do projeto: Técnico, de Comunicação e de Direção nas quais foi feito um 
acompanhamento das atividades levadas a cabo e planificação de futuras ações.

Primeiros progressos do projeto

O projeto contempla três atividades de carácter técnico, relativas à seleção e recolha da 
biomassa, ao projeto de novos combustíveis e ao desenvolvimento de tecnologias de 
aproveitamento energético; e uma de carácter transversal, orientada para a transferência 
de tecnologia, a formação e estudos de viabilidade técnico-económicos.

Nestes primeiros meses de trabalho as ações técnicas centraram-se na atividade 
relacionada com a seleção e recolha de biomassa. Neste sentido, foi realizado um estudo 
do estado da arte sobre tecnologias de recolha e iniciou-se com a seleção e 
caracterização dos lotes para a recolha de amostras da biomassa objeto de estudo, que 
nalguns casos depende da sua sazonalidade, como é o caso do Kiwi e da vinha. Além 
disso, está a proceder-se à seleção e aquisição da maquinaria para testar e otimizar os 
processos de recolha da biomassa.

 Por outro lado, e no que diz respeito à terceira atividade do projeto sobre 
desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento energético, estão a ser recebidos os 
primeiros equipamentos que conformarão o novo laboratório de cogeração do EnergyLab, 
que estará completo aproximadamente em Maio de 2018, e no qual serão feitas as 
experiências e simulações para desenvolver e otimizar as tecnologias de aproveitamento 
energético com a biomassa recolhida.

Criação de uma Rede transfronteiriça de biomassa

Biomasa-AP deu os primeiros passos para implementar a sua rede transfronteiriça de 
biomassa, um espaço de encontro do qual agricultores, enólogos, proprietários de 
terrenos, gestores de resíduos, profissionais do sector, empresas ou associações de 
empresas, agentes intermédios, investigadores, centros de investigação e Administração 
Pública farão parte.

Ligue-se! Nesta primeira fase estamos a identificar os possíveis membros e utilizadores 
desta rede, se é um deles e quer tirar partido desta rede, apenas deve enviar um correio 
para info@biomasa-ap.com

Esta rede permitir-nos-á ligar especialistas e agentes interessados na produção e 
utilização de biomassa, para o intercâmbio de experiências e conhecimentos, criar 
sinergias para a geração de novas ideias e projetos, e facultar informações úteis.

A criação desta rede garantirá a interatividade entre todos os agentes, facilitará o 
conhecimento em primeira mão das necessidades do sector em todo o momento, 
garantirá a chegada dos resultados a todos os stakeholders interessados e ainda, garante 
a perdurabilidade da colaboração entre os parceiros do projeto e as restantes entidades 
interessadas para lá deste projeto.

Os seus integrantes poderão:

- Participar numa equipa multidisciplinar motivada, tendo a oportunidade de aprender de 
especialistas de áreas específicas.

- Ter acesso a conhecimento e informações de outras zonas.

- Ampliar os seus contatos.



- Ter influência nas informações a transferir para outros stakeholders.

- Visibilidade para a organização.

- Oportunidade para novas colaborações e projetos.

- Acesso a formação

ESTABELECENDO RELAÇÕES

Participaçao em eventos

A 26 de outubro foi apresentado o Biomasa-AP no 
âmbito da II Edição do Programa Centro de 
Excelência para dinamizar o crescimento sustentável 
da PME inovadora galega - "AgroBiotech 
Innovación". Este programa está direcionado para 
impulsionar o lançamento das empresas com elevado 
potencial nos campos Biotecnológico, Agroalimentar e 
da Biomassa (http://agrobiotech.gal/).

Está previsto estar presente na Feira da Energia da 
Galiza em Silleda (Pontevedra) que terá lugar nos dias 22-24 de Março de 2018
(https://feiraenerxiagalicia.com/es/). A EnergyLab e a GAIN-CIS Madeira são membros 
do Comité organizador. A intenção é apresentar o projeto numa das jornadas que serão 
organizadas e estabelecer sinergias e colaborações futuras com as empresas 
participantes e outros visitantes.
Entre os seus eixos principais estarão a bioenergia, a poupança e eficiência energética e 
os combustíveis alternativos para sectores difusos (transporte, pecuária, resíduos…).

Sinergias de Biomasa-AP

Grupos operacionais:

Grupo Operacional UAIBIF: Unidade de aproveitamento integrado de biomassa 
florestal. Líder: Greenalia Forest, S.L.
Objetivo: desenvolvimento de novas tecnologias no setor da biomassa florestal que 
permitam mobilizar esse elevado volume de biomassa existente em Espanha que na sua 
maior parte ficam abandonadas com graves consequências meio-ambientais e perda de 
oportunidades para a nossa economia (https://www.uaibif.eu/) .

Grupo Operacional AgriREFIN: Biorrefinaria agrícola para valorização de 
biorresíduos da horticultura intensiva. Líder: ANECOOP S COOP.
Objetivo: a obtenção de bioprodutos económica e ambientalmente viáveis, utilizando 
diferentes rotas biotecnológicas, para o aproveitamento global do resíduo vegetal, 
obtendo-se a partir do mesmo um produto de valor acrescentado como o bioetanol, 
biofertilizantes e bioprodutos.

A Associação Europeia para a inovação em matéria de produtividade e sustentabilidade 
agrícola, EIP-agri pelas suas siglas em inglês, é o principal instrumento da Comissão 



Europeia para dinamizar e acelerar a inovação no meio rural. A 
EIP-agri é posta em prática através da sua programação 
específica nos programas de desenvolvimento rural das Regiões 
Autónomas e no Programa Nacional de Desenvolvimento Rural 
(PNDR), que é gerido a partir do Ministério da Agricultura e 
Pesca, Alimentação e Meio Ambiente (MAPAMA). A criação dos grupos operacionais é 
uma das suas ferramentas-chave.
Os Grupos operacionais são agrupações de agentes de diferente perfil com interesses 
comuns, tais como agricultores, criadores de gado, empresas, centros de investigação ou 
de formação, que se associam para implementar mecanismos ou práticas inovadoras com 
o objeto de dar uma resposta conjunta e multissectorial a um problema ou necessidade. 
Mais informações.

Outros projetos Poctep:

Projeto MOVBIO: Mobilização de biomassas de poda para a sua valorização 
energética. Líder Fundación CIDAUT.

Objetivo: Permitir a valorização da biomassa existente que atualmente não tem um 
circuito de aproveitamento definido e que não tem uma utilização energética devido às 
suas especiais características. Em concreto, mediante a avaliação da viabilidade técnica e 
económica de adaptações sobre os processos de pré-tratamento e aproveitamento 
térmico será facilitará a valorização energética da biomassa de poda de origem agrícola 
(vinha, oliveira, árvores de fruta) e urbana (biomassa de poda de parques e jardins). 
Pretende-se reforçar o modelo económico, tornando-o mais sustentável mediante o 
aproveitamento eficiente da biomassa residual e a promoção da inovação empresarial. 
(http://movbio.eu/)

Projeto BIOTECFOR: Bionegócios e tecnologia para a valorização eficiente dos 
recursos florestais endógenos no norte de Portugal e na Galiza. Líder: FORESTIS - 
Associação Florestal de Portugal.

Objetivo: Aumentar os níveis de eficiência na utilização dos recursos florestais (biomassa 
florestal), através da aplicação de sistemas robóticos inteligentes, na sua recolha e 
processamento bem como na procura de novas aplicações para novos materiais, 
contribuindo para o desenvolvimento da bioeconomia e da economia circular no espaço 
transfronteiriço de cooperação Galiza – norte de Portugal. 
(http://forestis.pt/pagina,2,410.aspx)
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Todos os agentes envolvidos na produção e na utilização da biomassa da Eurorregião recibem esta 

newsletter.

Esperamos que seja do seu interesse.

Nosso endereço de envio é:

FEUGA

Avenida Lope Gómez de Marzoa, s/n

Santiago de Compostela, A Coruña 15705

Spain



info@biomasa-ap.com

http://biomasa-ap.com/

Acrescente-nos à sua lista de contatos
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