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1.

Preâmbulo

O projeto BIOMASSTEP – Aplicação da Tecnologia Espectroscopia de Infravermelho
Próximo (NIR) para análise da qualidade de biomassa em zonas transfronteiriças,
aprovado pelo Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP)
2014-2020, tem por objetivo o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora para
análise in situ de parâmetros necessários ao estabelecimento da qualidade da biomassa.
Pretende ainda promover o aumento da capacidade de inovação das empresas ligadas
ao setor da biomassa através da transferência e partilha de conhecimentos e know-how
de todas as partes envolvidas.
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da Atividade 2 do projeto BIOMASSTEP,
intitulada “Criação de uma plataforma inter-regional para a promoção da utilização de
biomassa de qualidade”, e considera a elaboração dos seguintes relatórios, os quais
servem de base aos mapas para as regiões do Alentejo e Algarve:
•

Relatório sobre o mapa setorial e empresarial das indústrias produtoras, de
tratamento e de distribuição de biomassa;

•

Relatório sobre o setor dos fabricantes e instaladores de equipamentos de
produção de energia térmica e/ou biomassa;

•

Caracterização do setor/mercado da biomassa nas regiões em estudo,
incluindo os setores consumidores.
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2.

O setor das empresas produtoras de
biocombustíveis para produção de energia
térmica e/ou biomassa

O presente capítulo pretende caracterizar o estado do setor das empresas produtoras
de biocombustíveis para produção de energia térmica e/ou biomassa, no âmbito do
projeto BIOMASSTEP.

2.1. Enfoque Biomássico
O âmbito deste relatório foca-se essencialmente em fontes energéticas florestais e
agrícolas, não numa perspetiva de potencial produtivo primário, mas numa perspetiva
de organização de indústria de produção, primeira agregação ou transformação e
exploração (indústrias de PRODUÇÃO de biomassa, indústrias de TRATAMENTO de
biomassa e indústrias de COMERCIALIZAÇÃO de biomassa, respetivamente):

TIPO DE INDÚSTRIAS

DESCRIÇÃO
Fonte utilizada:
• Resíduos florestais e das indústrias da fileira florestal –
madeira e transformação de madeira, cortiça e
transformação de cortiça.
• Resíduos agrícolas e das indústrias agroalimentares –
frutos de casca (amêndoa/pinhões/pistacho/entre
outros), caroço de azeitona e bagaço de azeite, casca de
girassol e arroz.

Indústrias de PRODUÇÃO de
biomassa

Tipologia utilizada:
•
A1.
Produtoras
de
frutos
de
casca
(amêndoa/pinhões/pistacho/abacaxi/entre outros).
• A2. Extratoras de bagaço de azeite.
• A3. Indústrias que trabalham o caroço de azeitona para
ser comercializado como combustível (secagem industrial
ou secagem natural e ensacagem).
• A4. Indústrias que descaroçam a azeitona.
• A5. Indústrias de primeira transformação da madeira.
Serração de madeira. Inclui-se a biomassa proveniente
desta tipologia de indústrias (serradura, sobrantes do
corte da madeira, entre outros) e exclui-se a biomassa
proveniente do monte.
• A6. Indústrias de cortiça.
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TIPO DE INDÚSTRIAS

Indústrias de TRATAMENTO de
biomassa

Indústrias de
COMERCIALIZAÇÃO de
biomassa

DESCRIÇÃO
• A7. Indústrias que geram ao longo do seu processo casca
de girassol e arroz.
• A8. Outras indústrias.
Fonte utilizada:
• Empresas de recolha de biomassa florestal.
• Empresas de recolha de biomassa de áreas agrícolas.
Lenhadores. Incluem-se as empresas que vendem lenha,
mas que não são indústrias. Também se incluem as
empresas que recolhem os sobrantes das podas dos olivais
ou outros sobrantes desde que o destino final da biomassa
seja o energético.
• Fabricantes de pellets.
• Empresas que efetuam o tratamento do caroço
(secadores e ensacadores de caroço).
• Fabricantes ou classificadores de estilha florestal e
agrícola.
• Outros fabricantes.
Tipologia utilizada:
• B1. Empresas de recolha de biomassa florestal.
• B2. Empresas de recolha de biomassa de áreas agrícolas.
Lenhadores. Incluem-se as empresas que vendem lenha,
mas que não são indústrias. Também se incluem as
empresas que recolhem os sobrantes das podas dos olivais
ou outros sobrantes desde que o destino final da biomassa
seja o energético.
• B3. Fabricantes de pellets.
• B4. Empresas que efetuam o tratamento do caroço
(secadores e ensacadores de caroço).
• B5. Fabricantes ou classificadores de estilha florestal e
agrícola.
• B6. Outros fabricantes.
Fonte utilizada:
• Outras empresas que comercializam biomassa (pellets,
caroço, estilha, entre outros).
• Outras empresas que distribuem biomassa.
Tipologia utilizada:
• C1. Outras empresas que comercializam biomassa
(pellets, caroço, estilha, entre outros).
• C2. Outras empresas que distribuem biomassa.

2.2. Levantamento da situação atual no Alentejo e Algarve
No total, verifica-se que, em 2018, nas regiões do Alentejo e Algarve, existem 103
indústrias cuja atividade económica se foca na produção, tratamento ou
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comercialização de biomassa, de fontes florestais e agrícolas. Destas cerca de 81 % situase na região Alentejo, contra cerca de 23% situadas na região Algarve.
Salienta-se a existência de numerosas indústrias, que embora exerçam atividade no
território em estudo, têm a sua sede legal/fiscal fora da região, pelo que não são
contempladas neste estudo. Incluem-se nesta situação grandes grupos económicos
relacionados com a biomassa florestal e agrícola, nomeadamente relacionada com a
cortiça e com a azeitona.

Figura 1. Indústrias de biomassa na área em estudo.

Não obstante, em termos relativos, o Algarve ter uma melhor performance no rácio de
n.º de hectares/indústria, onde 1 indústria representa cerca de 21.725 ha, contra o rácio
do Alentejo, onde 1 indústria representa 29.679 ha.
Particularizando, em termos de tipologia de indústrias, verifica-se que cerca de 66% das
indústrias são do tipo A1 (Produtoras de frutos de casca), A5 (Indústrias de primeira
transformação da madeira) e A6 (Indústrias de cortiça) (23%, 20% e 22%,
respetivamente). Dos restantes 44%, destacam-se indústrias produtoras de biomassa
com 12% do tipo A2A3 (Indústrias extratoras de bagaço de azeite e que trabalham o
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caroço de azeitona) e 14% indústrias que se dedicam a tratamento de biomassa. 5% das
indústrias dedicam-se simultaneamente à produção e tratamento de biomassa.

Figura 2. Tipologia de indústrias na área em estudo.

Se analisarmos a tipologia de indústrias, por região, verifica-se que no Alentejo, são do
mesmo tipo as mais relevantes, mas as do tipo A5 (Indústrias de primeira transformação
da madeira) e A6 (Indústrias de cortiça) destacam-se relativamente às do tipo A1.
Contrariamente no Algarve, destacam-se as indústrias do tipo A1 (Produtoras de frutos
de casca) e do tipo A2A3 (Indústrias extratoras de bagaço de azeite e que trabalham o
caroço de azeitona).
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Figura 3. Tipologia de indústria no Alentejo.

Figura 4. Tipologia de indústria no Algarve.
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3.

O setor dos fabricantes e instaladores de
equipamentos de produção de energia térmica
e/ou biomassa

O presente capítulo pretende caracterizar o estado do setor dos fabricantes e
instaladores de equipamentos de produção de energia térmica e/ou biomassa, no
âmbito do projeto BIOMASSTEP.

3.1. Enfoque
O âmbito deste relatório foca-se em empresas que dinamizam o consumo de biomassa
de origem florestal e agrícola anteriormente tipificada, isto é, foca-se essencialmente
no setor empresarial e industrial afeto à fabricação, instalação e comercialização de
equipamentos consumidores de biomassa (indústrias FABRICANTES de equipamento,
indústrias INSTALADORAS de equipamento e indústrias de COMERCIALIZAÇÃO de
equipamento, respetivamente):

TIPO DE INDÚSTRIAS

Indústrias FABRICANTES de
equipamento

Indústrias INSTALADORAS de
equipamento

Indústrias de
COMERCIALIZAÇÃO/DINAMIZAÇÃO
de equipamento

DESCRIÇÃO
Tipologia utilizada:
• A1. Fabricantes de queimadores.
• A2. Fabricantes de caldeiras.
• A3. Fabricantes de secadores.
• A4. Fabricantes de chaminés.
• A5. Fabricantes de estufas.
Tipologia utilizada:
• B1. Engenharia/Consultoria.
• B2. Instaladores.
Tipologia utilizada:
• C. Comercializadoras de equipamentos de produção
térmica e/ou de biomassa.
• D. Empresas promotoras de projetos de biomassa
(ESE).
• E. Outras Empresas.

3.2. Levantamento da situação atual no Alentejo e Algarve
No total, verifica-se que, em 2018, nas regiões do Alentejo e Algarve, existem 66
empresas fabricantes, instaladoras e/ou comercializadoras e dinamizadoras de
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equipamentos de produção de energia térmica e/ou de biomassa. Destas cerca de 36%
situam-se na região Alentejo, contra cerca de 64% situadas na região Algarve.
Verificou-se aquando deste levantamento que numerosas indústrias são de pequena a
muito pequena dimensão, e estiveram muito suscetíveis nestes anos de crise declarada,
pelo que bastantes foram dadas como insolventes. Estas insolvências não foram
contabilizadas.

Figura 5. Indústrias de fabricação/instalação/comercialização de equipamento na área em
estudo.

A discrepância de localização de empresas instaladores e comercializadoras de
equipamentos entre as duas regiões tem forte aderência à proximidade dos utilizadores,
isto é, à densidade populacional dos dois territórios, tendo o Alentejo uma densidade
de cerca de 24 indivíduos/km2 e o Algarve mais do triplo com 90,3 indivíduos/km2
(Pordata, 2011).
Particularizando, em termos de tipologia de indústrias, verifica-se que cerca de 65% das
indústrias são do tipo CB2 (instaladoras e comercializadoras simultaneamente). Das
restantes 35%, destacam-se as indústrias instaladoras e comercializadoras dedicadas
(isto é, que só fazem ou a instalação ou a comercialização), nomeadamente as do tipo
B2 com cerca de 8% e as das indústrias do tipo C com 6%.
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É ainda de assinalar que as indústrias fabricantes (do tipo A) ou fabricantes, instaladoras
e comercializadoras (do tipo A, com B e/ou C) representam cerca de 7% do total. Já as
indústrias promotoras de projetos relacionados ou outras são residuais – cerca de 3%.

Figura 6. Tipologia de indústrias na área em estudo.

Se analisarmos a tipologia de indústrias, por região, verifica-se que no Alentejo, as mais
relevantes são do tipo instaladoras e comercializadoras – do tipo CB2 (Indústrias
comercializadoras e instaladoras) ou até só comercializadoras do tipo C (Indústrias
comercializadoras) que se destacam relativamente às do tipo A. Do mesmo modo, no
Algarve, este é o tipo de indústria que mais se destaca, sendo que, no caso desta região,
há já alguma expressão para indústrias que procedem apenas a serviços de instalação e
manutenção de equipamentos.
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Figura 7. Tipologia de indústria no Alentejo.

Figura 8. Tipologia de indústria no Algarve.
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4.

Caracterização do setor/mercado da biomassa
nas regiões em estudo, incluindo os setores
consumidores

O presente capítulo pretende caracterizar o setor/mercado da biomassa nas regiões em
estudo, incluindo os setores consumidores, no âmbito do projeto BIOMASSTEP.

4.1. Produção de energia
De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), face aos escassos recursos
energéticos fósseis endógenos, a produção doméstica de energia depende totalmente
do recurso às energias renováveis, sendo que o peso da energia elétrica renovável
atingiu 51,7% relativamente à produção bruta + saldo importador. Os dados são
referentes ao ano-móvel entre novembro de 2017 e outubro de 2018, sendo as
estatísticas ainda provisórias.
Atingiu-se, no final de outubro de 2018, 13.897 MW de potência instalada em unidades
de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Destes, 7.108 MW em
hídrica, 580 MW em biomassa, 5.374 MW em eólica, 34 MW em geotérmica e 621 MW
em fotovoltaica.
A produção anual cifra-se em 29.324 GWh, dos quais 12.499 GWh em hídrica, 2.609
GWh em biomassa, 12.519 GWh em eólica, 230 GWh em geotérmica e 850 GWh em
fotovoltaica.
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Figura 9. Potência instalada de produção de energia elétrica a partir de
fontes renováveis (MW).

Figura 10. Produção anual de energia elétrica a partir de fontes
renováveis (GWh).

4.2. Que tipo de biomassa?
A biomassa é matéria-prima orgânica, de origem vegetal ou animal, constituída
sobretudo por hidratos de carbono e utilizada na produção de energia a partir de
processos como a combustão do material orgânico produzido e acumulado num
ecossistema. Trata-se de uma das mais antigas fontes de energia utilizada pelo homem.
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Considera-se como um recurso natural renovável, que contribui para a redução dos
desperdícios de matéria e o seu aproveitamento.
Dentro da biomassa, distinguimos várias fontes de energia com potencial energético: a
madeira e seus resíduos, os resíduos agrícolas, os resíduos municipais sólidos, os
resíduos dos animais, os resíduos da produção alimentar, as plantas aquáticas e as algas.
Com estes são produzidos vários produtos, nomeadamente bio-óleo, biogás, etanol
celulósico, bioetanol, biodiesel, lenha, carvão vegetal, entre outros.

4.3. Biomassa florestal e agrícola
A biomassa florestal constitui uma das principais fontes de energia utilizadas hoje em
Portugal e é, de entre as fontes de energia renovável, aquela mais facilmente utilizável
em qualquer período do ano. Numa avaliação recente estimou-se em 2,2 Mt/ano a
disponibilidade potencial de biomassa para produção de energia (origens floresta e
indústria transformadora da madeira). Segundo a DGEG (2017), cerca de 9% da
produção de energia renovável provém da biomassa. No que respeita ao sistema
eletroprodutor, a potência instalada é de 580 MW, dos quais 145 MW sem cogeração (9
centrais dedicadas). São muito relevantes as lenhas e o carvão vegetal para consumo
industrial e doméstico, ascendendo a produção de carvão a uma média de 16,8 mil
toneladas anuais na última década. É, ainda, significativa a produção portuguesa de
pelletes, com 1,1 milhão de toneladas anuais, das quais 80% para exportação.
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No que diz respeito à biomassa agrícola, que engloba origens agrícolas (resíduos) e
relacionadas com a transformação agroindustrial, não há á data a publicação de valores
que quantifiquem este setor.

4.4. Área de estudo
O presente estudo diz respeito à região Alentejo e Algarve, numa área total de 2.873.791
hectares (ha), com 4 cidades capitais de distrito – 3 no Alentejo: Évora, Portalegre, Beja
e uma quarta no Algarve: Faro. Em termos relativos, o Alentejo abrange cerca de 83% e
o Algarve cerca de 17% do território em estudo. Não obstante, a densidade populacional
nos dois territórios é baixa face à média nacional de 110 indivíduos/km2, tendo o
Alentejo uma densidade de cerca de 24 indivíduos/Km2 e o Algarve ainda assim, mais do
triplo com 90,3 indivíduos/km2 (Pordata, 2011).

Figura 11. Enquadramento da área de estudo.

Verifica-se que da potência instalada de 13.897 MW em unidades de produção de
energia elétrica a partir de fontes renováveis, o Alentejo representa 1.106 MW e o
Algarve 295 MW, ou seja a região em estudo representa cerca de 3% da capacidade
instalada nacional.
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No que diz respeito à produção anual de energia elétrica de origem FER, verifica-se que
dos 29.324 GWh produzidos, o Alentejo responsabiliza-se por 1.747 GWh e o Algarve
por 704 GWh, ou seja, cerca de 8% da produção ocorre na área deste estudo. Dos 91%
restantes, cerca de 85% da produção de origem FER ocorre nas regiões Norte e Centro
do país.

Figura 12. Potência instalada de produção de energia elétrica a partir de
fontes renováveis (MW) nas regiões em estudo.

Figura 13. Produção anual de energia elétrica a partir de fontes
renováveis (GWh) nas regiões em estudo.
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Em termos genéricos, verifica-se que a localização de indústrias que trabalham com
biomassa está mais distribuída no território alvo, refletindo alguma proximidade da
matéria-prima, enquanto que, em termos de consumo, a concentração de indústrias de
comércio e instalação de equipamentos no Algarve acompanha a maior proximidade de
maiores densidades populacionais nesta região.

4.5. Perspetivas
Os anos de 2017 e 2018 foram anos secos, nos quais se registaram menores
disponibilidades de recursos hídricos para a produção de eletricidade, pelo que é de
prever um maior consumo de carvão pelo sistema eletroprodutor. Relativamente ao
setor eletroprodutor assiste-se a um aumento na potência instalada renovável, mas que
está sobretudo focalizada nas tecnologias hídrica e solar fotovoltaica.
Não obstante, foi provado o Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho, que cria um
regime especial para a instalação e exploração, por municípios ou comunidades
intermunicipais, de novas centrais de valorização de biomassa, centrais que usam
matéria orgânica como os resíduos florestais e outros, para produzir energia e promover
a limpeza florestal. Este diploma define medidas de apoio e incentivo para assegurar a
sua concretização e tem por objetivo fundamental a defesa da floresta, o ordenamento
e preservação florestais e o combate aos incêndios. A potência de injeção destas
centrais não poderá exceder 60 MW em território continental e 15 MW por central.
A localização das novas centrais deverá ter em conta os concelhos com proximidade de
zonas críticas de incêndio ou com povoamentos florestais e ainda a proximidade com
outras centrais de biomassa florestal ou indústrias do setor florestal. Neste
enquadramento, foram aprovadas 4 novas centrais, todas fora da região em estudo.
Na região em estudo, esteve previsto a implementação de uma central na proximidade
da serra de Monchique, com o objetivo global de produção de energia elétrica com fonte
na biomassa florestal de cerca de 2-6 MVA, que não foi implementada. No entanto, esta
é uma zona considerada crítica de incêndio, pelo que é de interesse potencial elevado.
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