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Bem-vindo  vindo à 2ª newsletter de BIOMASA-AP
Neste número informá-lo-á dos avanços realizados durante o primeiro semestre de 2018, assim como dos eventos
nacionais e internacionais nos quais Biomasa-AP participou. Para que nos conheça melhor e possa saber o que
fazemos, criámos uma nova secção na qual apresentaremos os artigos publicados e as reportagens emitidas sobre o
projeto.
Também o convidamos a conhecer mais pormenorizadamente a estrutura e serviços que lhe oferecerá a rede
transfronteira de biomassa que lançaremos no final do ano e da qual o incentivamos a fazer parte.
Não se esqueça de consultar os próximos eventos organizados pelo próprio consórcio ou nos quais Biomasa-AP tentará
estar presente.
Estejam atentos!
 

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

O programa INTERREG POCTEP
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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

Arranca o laboratório para investigar novos combustíveis  procedentes da biomasa

 O líder do projeto, EnergyLab, inaugurou nas suas instalações do CITEXVI, um novo
laboratório no qual, entre outros objetivos, se pretende através do uso da biomassa
procedente do setor agrícola e florestal regional, a obtenção de novos biocombustíveis, de
melhor qualidade e menor impacto ambiental (ler mais). 

 

Avanços seleção e recolha de biomassa
 
Durante o primeiro semestre deste ano, o projeto Biomasa-AP realizou avanços importantes na seleção e recolha dos 4
tipos de biomassa objeto do projeto: restos de poda, matagal, kiwi e videira.

Assim, foram identificados os principais produtores de biomassa segundo o setor (caves de
diferentes denominações de origem, produtores de kiwi, proprietários de terrenos ou
florestais, etc.) e localização geográfica. Foram selecionados um conjunto de lotes, tanto na
Galiza como em Portugal, para posteriormente proceder à recolha da biomassa, aos testes
das diferentes tecnologias selecionadas no projeto e à quantificação de cargas de
combustíveis. Ler mais.
Ver a presentação // Ver vídeos de recogida de restos de Kiwi, de vid, de matorral

 

Ferramenta online para a colocação em funcionamento da rede transfronteira de biomassa
 

Foram já definidos a estrutura e conteúdos da web que alojará a nossa rede transfronteira de biomassa e que permitirá
interagir com todos os agentes envolvidos na cadeia de valor da biomassa.

Esta ferramenta online permitirá a todos os membros da rede aceder, com caráter gratuito e exclusivo, a uma série de
serviços que contribuirão para melhorar a sua competitividade e posicionamento no mercado: fontes de financiamento
de âmbito regional, nacional e europeu, procura de parceiros ou apresentação de perfil para participar em projetos,
acesso a novas tecnologias e tendências do mercado, apoio para a participação em projetos, formação e outras
informações e recursos de interesse.

Não espere e seja dos primeiros em conectar-se! Se está interessado em fazer parte da nossa rede ou deseja mais
informações, pode enviar um email para info@biomasa-ap.com
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ARTIGOS TÉCNICOS E REPORTAGENS

Artigos

Em direçao à economia circular: Valorização de resíduos de biomassa na Galiza e no Norte de Portugal. Revista

FuturEnergy, Maio 2018. (ler mais) 
 

Reportagens
 
No passado mês de abril os programas Labranza e O Agro da Televisão da Galiza emitiram uma reportagem sobre o projeto

Biomasa-AP. Nos links podem ver os vídeos, nos quais investigadores das diferentes entidades que participam no projeto nos

mostram algumas das tecnologias de recolha de biomassa.

                           

Dois dos parceiros do projeto, IPVC e XERA -Axencia Galega da Industria Forestal (antes GAIN-Cis Madera), participaram no

programa RTP Play de Portugal, onde explicaram o processo de transformação dos restos de videira em biomassa.

 

 

ESTABELECENDO RELAÇÕES

Participação em eventos

Nos dias 22, 23 e 24 de março o projeto Biomasa-AP foi apresentado na Feira da Energia da Galiza em Silleda (Pontevedra). 

Vários membros do consórcio aproveitaram a ocasião para interagir com os presentes e explorar possíveis colaborações e identificar

potenciais stakeholders para fazerem parte da futura rede transfronteira de biomassa.

Com mais de 5.500 visitantes profissionais e firmas expositoras de 16 países, a Feira serviu de ponto

de convergência entre empresas, instituições, profissionais e utilizadores num fórum com presença

de todos os tipos de energia e a melhor abordagem possível para a geração de negócio, a inovação
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e também a divulgação, tanto técnica como social.

Entre os seus principais eixos estavam a bioenergia, a poupança e eficiência energética e os combustíveis alternativos para setores

difusos (transporte, pecuária, resíduos…). Se deseja ver um vídeo ou as fotos de la feira clique aqui.

Biomasa-AP esteve também presente no Enoforum 2018, o maior congresso técnico-científico do setor vitivinícola na Europa e

celebrado pela primeira vez em Espanha de 31 de maio a 1 de junho.

É um lugar de encontro, intercâmbio e debate para todos os atores da cadeia produtiva vitivinícola:

agrónomos, enólogos, investigadores, fornecedores de tecnologias e serviços.

Durante dois dias, os presentes tiveram acesso a diferentes avanços e inovações para o setor,

apresentados através de conferências e apresentações, póster, degustações, stands expositivos,

audiovisuais, artigos técnicos e folhetos.

 

 

Nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2018 decorreu a Feria Forestal Galiforest ABanca. No âmbito da Jornada Técnica de

apresentação de projetos, Gonzalo Piñeiro Veiras, Técnico de XERA (Axencia Galega da Industria Forestal), participou com a

apresentação sobre Biomasa-AP, intitulada “ Melhoria das capacidades de investigação em biomassa para uma utilização
energética otimizada de biomassa Não valorizada mas de Elevado Potencial na Euro-região”  Ver apresentação

A quinta edição do monográfico Galiforest Abanca, na qual vários parceiros do projeto estiveram

presentes, decorreu no monte e instalações do Centro de Formação e Ensaio Agroflorestal de

Sergude (Boqueixón), com a presença de mais de 254 firmas expositoras.

O certame acolheu também jornadas técnicas nas quais se abordaram temas como a certificação

florestal, a construção com madeira certificada na Galiza, história do fabrico de maquinaria florestal e

primeira transformação na Galiza, e a segurança no trabalho.

O pessoal de Biomasa-AP aproveitou a ocasião para identificar e estabelecer relações com possíveis stakeholders da rede

transfronteira de biomassa.

 
Próximos eventos 
 
Em España
 
Feira de biomassa da Catalunha. De 18 al 20 de Outubro de 2018, Vic (Barcelona-Espanha).

A Feira dirige-se a todas as empresas as vinculadas ao setor da biomassa e do biogás, a

consumidores finais (técnicos da administração, explorações agrícolas e setor pecuário, industriais,

instituições, investigadores, arquitetos, instaladores, administradores de quintas, etc.) e, finalmente,

também para os cidadãos em geral. O seu principal objetivo é a promoção da biomassa como fonte

energética doméstica e o biogás como alternativa de energia nas instalações pecuárias. Além do espaço expositivo, a Feira disporá

de diferentes atividades paralelas como encontros profissionais, conferências e workshops para todos os públicos.

 
Prevê-se contar com a participação de conferencistas e públicos de outras regiões da Europa que permitirão fazer um intercâmbio

de experiências e impulsionar as atuações de promoção da biomassa e biogás através de diferentes atividades de transferência de

conhecimento.
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14ª edição do Congresso Nacional do Meio Ambiente, Conama 2018. De 26 al 29 de novembro de 2018, Madrid (Espanha). 

Encontro bienal que se transformou nun evento ambiental de referência em Espanha pela qualidade e

amplitude dos conteúdos tratados, o elevado nível de participação e a variedade de perfis profissionais e

setores ambientais representados.

Com mais de 7.000 participantes na sua última edição e uma rede de 493 instituições colaboradoras, entre

as que há empresas, administrações, universidades, centros tecnológicos e entidades do setor terciário, o Conama, como é

popularmente conhecido, é um encontro imprescindível para o networking ambiental, a partilha de conhecimentos e experiências e a

criação de redes de colaboração entre atores diversos que trabalham pelo desenvolvimento sustentável em Espanha e Ibero-

américa.
 
 
 
Ecofira 2018: Feira internacional de las soluções meio-ambientais e as energias. De 6 a 8 Novembro de 2018, Valência

(Espanha).

ECOFIRA é o certame internacional das soluções medio-ambientais, um ponto de encontro no qual

empresas e organismos públicos apresentam os últimos avanços em gestão medio-ambiental eficiente. A

oferta de ECOFIRA reúne todos os âmbitos de interesse na gestão medio-ambiental, desde a recolha,

transporte e tratamento de resíduos à valorização e reciclagem de resíduos ou sistemas de eliminação de resíduos.

 

 
Resto de Europa
 
7th International Symposium on energy from biomass and waste.
De 15 al 18 de outubro de 2018, Veneza (Itália). 

O objetivo do Simpósio de Veneza 2018 é centrar-se nos avanços realizados na aplicação de diferentes substratos e tecnologias

biológicas / térmicas para a recuperação de energia a partir de biomassa e resíduos e incentivar a discussão nestes campos. A

conferência contará com três dias de apresentações científicas mais um dia de visitas técnicas guiadas em unidades bioquímicas e

termoquímicas, com uma assistência prevista de mais de 600 delegados de dezenas de países de todo o mundo.
 
 
Pollutec 2018. De 27 a 30 de novembro de 2018, Lyon (França).

Pollutec celebrará o seu 40º aniversário em 2018. A feira conseguiu transformar-se num evento meio-ambiental de referência,

concretamente de equipamentos, tecnologias e serviços para o meio ambiente e a energia. Ao longo dos 4 dias de duração, os

presentes poderão conhecer as últimas novidades de mercado e criar oportunidades de negócio a nível internacionalconcretamente

de equipos, tecnologías y servicios para el medio ambiente y la energía. A lo largo de los 4 días de duración, los asistentes podrán

conocer las últimas novedades de mercado y crear oportunidades de negocio a nivel internacional.

 

 

Sinergias de Biomasa-AP

Projeto uP_running (H2020): Take-off for sustainable supply of Woody biomass from agrarian pruning and plantation
removal. Líder: Fundação Circe

Objetivo: uP_running pretende a redução do imobilismo atual dos atores da cadeia de valor para a utilização de biomassa lenhosa

procedente de podas agrícola e limpeza de plantações (APPR). Para isso uP_running integra um conjunto de ações diretas

destinadas a alterar a perceção do setor sobre esta questão. Ler mais
 
Projeto Enerbioscrub (LIFE): Gestão sustentável de formações arbustivas para uso energético. Líder Ciemat

Objetivo: O projeto pretende a consecução dos objetivos em termos de política ambiental da UE promovendo a gestão de massas

florestais marginais de matagal mediante a obtenção de biocombustíveis sólidos e desta forma poder alcançar os objetivos

http://www.conama2018.org/web/index.php
http://ecofira.feriavalencia.com/
http://ecofira.feriavalencia.com/
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comunitários em termos de meio ambiente: alterações climáticas, gestão florestal e energias renováveis. Pretende reduzir o risco de

incêndios florestais mediante o aproveitamento energético sustentável de massas florestais de elevada inflamabilidade, utilizando

métodos inovadores de gestão e recoleção de massas florestais que atualmente não são levadas a cabo por não serem

suficientemente conhecidas e não estarem demonstradas no Sul da Europa. Ler mais
 

CASOS DE SUCESSO E BOAS PRÁTICAS

 

O projeto Viñas x Calor, que finalizou em dezembro de 2017, recebeu o Premio Best LIFE da União Europeia a 23 de maio de

2018, que distingue os projetos cujos resultados, se forem amplamente aplicados, poderiam ter um impacto mais positivo sobre o

meio ambiente. Os seus resultados já estão a ser aplicados, a Empresa Municipal de Águas de Vilafranca del Penédes fornecerá

água quente para aquecimento com o projeto (ler mais).

VignesxCalor tem como objetivo aplicar e implementar um Círculo Virtuoso das Vinhas (VVC) como estratégia local para mitigar as

alterações climáticas que contribua para o alcançar dos objetivos de redução de gases de efeito estufa de acordo com o SEAP

(Plano de Ação de Energia Sustentável) derivados do compromisso político e do Pacto dos Presidentes de Câmara. O Círculo

Virtuoso das Vinhas aproveita a poda das vinhas para gerar calor e frio para as caves. Este VVC envolve todos os atores da cadeia

de valor da biomassa: fornecedores de biomassa procedentes de vinhas, recolectores de biomassa, e consumidores de energia,

com a supervisão de um garante institucional: o município de Vilafranca.

 

Projeto VITIBIOM : "Utilização das videiras enxertadas como recurso de biomassa em Rioja Alavesa”

O projeto, finalizado em dezembro de 2017 e liderado pelo Governo Vasco, tem como objetivo principal a valorização e

aproveitamento energético da biomassa excedente proveniente da poda que cada ano se realiza nas vinhas da Rioja Alavesa e o

estabelecimento de uma estratégia territorial para gerir o circuito da biomassa das videiras enxertadas na comarca. Para determinar

a viabilidade técnica e económica deste aproveitamento, foi criada uma equipa de inovação que envolve grande parte dos agentes

comarcais do setor e que, de acordo com as políticas europeias de estratégia de alterações climáticas e energia limpa, estabelecerá

uma cadeia de valor em torno da biomassa das vinhas, para obter energia térmica (calor e frio) e abastecer as caves e edifícios

próximos que o desejem (ler mais).
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