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No seu Relatório de Energia, a 
WWF mostra que em quatro déca-
das podemos ter um mundo de eco-
nomias vibrantes e sociedades ali-

mentadas por energia limpa, barata e renovável e com qualidade de vida. Por 
outro lado, se as economias mundiais mantiverem o grau de dependência 
actual dos combustíveis fósseis, a humanidade enfrentará um futuro de 
ansiedade relativamente aos custos da energia, segurança e impactos das 
alterações climáticas. 

O Relatório Florestas Vivas antecipa que para alcançar este cenário de 
100% de energia renovável e evitarmos os impactos das alterações climáti-
cas, teremos um abastecimento crescente de biomassa para energia prove-
niente de plantações de alto rendimento.  

Para alcançar este cenário, o Relatório Florestas Vivas defende uma 
Visão onde plantações geridas responsavelmente fornecem madeira, fibra, 
energia e serviços do ecossistema, partilhando o território com florestas e 
outros ecossistemas naturais, cidades e outras culturas produtivas.  

Para alcançar esta Visão, a WWF lidera o Projecto Plantações de Nova 
Geração, que visa a promoção de boas práticas e ferramentas de gestão de 
plantações, tendo em vista a manutenção dos serviços ambientais e sociais 
do território.  

Este relatório Energia da Floresta Ibérica faz o ponto de situação relati-
vamente ao crescimento do mercado de biomassa e a forma como se tem 
desenvolvido. O seu crescimento é uma inevitabilidade e como tal a WWF 
pretende dar o seu contributo para que esse crescimento se faça de forma 
harmónica e de acordo com os padrões de gestão florestal sustentável que a 
organização defende. 

Luís Neves Silva & Félix Romero Cañizares 
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A WWF TEM UMA VISÃO DE UM PLANETA ABASTECIDO POR ENERGIA 100% 
PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS PARA MEADOS DESTE SÉCULO.  

O FUTURO ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS! 

CARREGUE AQUI PARA 
SABER MAIS SOBRE A 

VISÃO DA WWF DE ENER-
GIA 100% RENOVÁVEL 

PARA 2050   
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A procura de biomassa florestal 
como fonte primária de energia tem 
aumentado em todo o mundo, e a 
Península Ibérica não é excepção, 

mais ainda com as metas estabelecidas pela União Europeia de redução de 
dependência energética face ao exterior e com a definição de um plano de 
acção para a biomassa.  

Esta procura tem levantado diversas perguntas e lançado discussões em 
redor das oportunidades e dos desafios relativos ao aproveitamento da bio-
massa florestal, quer a nível ambiental, quer económico, quer social, um 
pouco por todo o mundo. Na Península Ibérica, as principais questões têm-
se centrado na disponibilidade de recursos suficientes para ir ao encontro 
dos objectivos nacionais e europeus sem prejudicar os demais sectores eco-
nómicos ligados à floresta, que possuem uma elevada importância socioeco-
nómica, e sem provocar a degradação das florestas Ibéricas, sendo que para 
isso é necessário promover a melhoria das práticas de gestão. 

A recolha de informação fez-se com recurso a diversas fontes, desde associa-
ções ligadas à fileira florestal e à produção de energia, até institutos e orga-
nismos governamentais e organizações internacionais, incidindo sobretudo 
nas relações entre a quantidade de biomassa existente na floresta, a biomas-
sa utilizada actualmente para a produção de energia, os cenários previstos 
para com vista às metas definidas até 2020 e a necessidade de garantir que 
existe matéria-prima suficiente para a concretização destas, os principais 
actores e os mecanismos existentes de incentivo e monitorização ligados à 
produção e consumo de biomassa. 

Da informação recolhida inferimos que o consumo energético na Península 
Ibérica, mesmo após a queda dos últimos anos, é superior à média europeia. 
Deste modo, é fundamental reformular as políticas energéticas de modo a 

que este diminua. No mesmo sentido, a dependência energética face ao exte-
rior também tem vindo a decrescer, apoiada sobretudo na produção de ener-
gias renováveis, conforme definida nos roteiros nacionais no âmbito da 
Directiva 2009/28/CE, o que necessariamente vai implicar um maior recur-
so à biomassa florestal para produção de energia. O desenvolvimento deste 
mercado é indissociável da floresta, o que implica a adopção de medidas de 
apoio à produção florestal com vista ao aumento da disponibilidade de bio-
massa florestal como forma de garantir a existência de matéria-prima para 
os demais sectores de actividade que dependem da floresta. 

 

SUMÁRIO: 
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NA PENÍNSULA IBÉRICA É PRIORITÁRIO ASSEGU-
RAR A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS SUFICIEN-
TES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO 

DA BIOMASSA FLORESTAL, SEM PREJUDICAR OS 
DEMAIS SECTORES ECONÓMICOS DA FLORESTA, E 
QUE OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO FLORESTAL SUS-
TENTÁVEL SÃO APLICADOS, QUER AS FLORESTAS 

SE ENCONTREM A PROVIDENCIAR MADEIRA, 
FIBRA, �BIOMASSA OU SERVIÇOS AMBIENTAIS. 
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A posição da 
WWF para as flo-
restas  e a biomas-
sa 
Este trabalho surge numa altura em 
que a WWF lança um trabalho dedi-
cado ao impacto da produção de 
energias renováveis na floresta, 
tendo como fundo travar a desflo-

restação e a degradação das florestas. Para isso a WWF definiu o objectivo 
Zero Desflorestação e Degradação da Floresta (ZNDD) em 2020. 

Este relatório segue também a publicação da Visão da WWF para 2050 
de um mundo abastecido 100% a energia renovável, onde a energia 
proveniente de biomassa florestal é parte fundamental para se atingir esta 
visão. A bio-energia, onde se inclui a biomassa, como parte desta visão, pode 
ser uma alternativa viável e mais amiga do ambiente do que os combustíveis 
fósseis e, adicionalmente, gerar riqueza em comunidades rurais, contribuin-
do desse modo para o seu desenvolvimento. Mas para que isto se concretize, 
o uso e o desenvolvimento da bio-energia deve ser planeado, implementado, 
monitorizado e fruto de reflexão de modo a direccionar a sociedade para um 
desenvolvimento mais sustentável.  

É importante notar que o objectivo específico da Directiva da Energia Reno-
vável da UE a Portugal impõe como meta de energia renovável até 2020 
cerca 31%. 

A produção de biomassa refinada (principalmente pellets) aumentou signifi-
cativamente em Portugal desde 2006. Estima-se que em 2008 a capacidade 
anual de produção de aglomerados de madeira foi de 400.000 toneladas. Em 
2009, outras grandes fábricas iniciaram a produção. Actualmente, existem 
cerca de 16 empresas produtoras de pellets, algumas delas com capacidade 
de produção anual superior a 100.000 ton. A taxa de crescimento da produ-
ção de pellets em Portugal é impressionante nos últimos anos. No entanto, e 
como se pode ver mais à frente neste relatório, isto não está relacionado com 

a procura do mercado interno português. De facto, o consumo doméstico de 
pellets é muito limitado. 

Em Espanha, o valor total estimado da bio-energia utilizada em 2006 foi de 
aproximadamente 174,8 PJ (Peta Joule = 1015 Joule), o que significa 3% do 
consumo de energia total do país para o mesmo ano (6052,56 GJ). O objecti-
vo é aumentar a quota das energias renováveis para 20% em 2020, em con-
sonância com a obrigação proposta pela Comissão Europeia para Espanha. O 
primeiro objectivo traçado para alcançar até o ano transacto, 2010, era que 
as energias renováveis atingissem pelo menos 12 %. 

Além disso, o Plano Nacional de Atribuição estabelece não aumentar as 
emissões médias globais de Gases de Efeito de Estufa (GEE) no período de 
2008 até 2012, mais de 37% das emissões de GEE no ano de referência. 
Segundo esta meta, a estratégia até 2010 era aumentar o aproveitamento da 
biomassa (aplicações eléctricas e térmicas), pelo menos em 4,6% do uso pri-
mário. Este número pode ser aumentado em função da percentagem de bio-
massa utilizada na co-combustão de energias renováveis, tornando possível 
chegar até 5,5% no uso primário. 

INTRODUÇÃO: 
PORQUÊ DE UM  

RELATÓRIO AGORA? 
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ZERO DESFLORESTAÇÃO E DEGRADAÇÃO DA FLORESTAS 
DEFINIÇÃO:  
Nenhuma perda líquida de florestas através de desflorestação e nenhum 
declínio líquido na qualidade da floresta através da sua degradação. 

COMO SE ATINGE ATÉ 2020: 
x� A maioria das florestas naturais deve ser mantida – a taxa anual de 

perda de florestas naturais e semi-naturais deve ser reduzida quase 
para zero; 

x� Qualquer perda bruta ou degradação de florestas naturais precisa de 
ser compensada por uma área florestal equivalente de floresta restau-
rada de forma social e ambientalmente responsável. 

DURANTE O ANO INTERNA-
CIONAL DAS FLORESTAS 
EM 2011, O RELATÓRIO 

FLORESTAS VIVAS DA 
WWF PRETENDE SER 

PARTE DE UM DIÁLOGO 
COM PARCEIROS, AGEN-
TES REGULADORES E AS 

EMPRESAS SOBRE A CON-
SERVAÇÃO, GESTÃO E 

GOVERNANÇA DAS FLO-
RESTAS MUNDIAIS 

DURANTE O SÉCULO XXI. 
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Objectivos de 
emissão de CO2  e 
o crescimento do 
mercado Ibérico 
Outro aspecto relevante que levou à 
realização deste trabalho é o cresci-
mento do mercado da biomassa 
florestal na Península Ibérica, por 
ser um dos maiores recursos endó-

genos disponíveis e pela alteração do valor da tarifa verde na biomassa. Em 
Portugal o aumento desta tarifa representa aproximadamente 38% face ao 
valor anterior. Este aumento tem como base o disposto na “Estratégia euro-
peia para uma energia sustentável, competitiva e segura” – COM (2006) 105 
de 08.03.2006 que remete, no caso da biomassa, para o Plano de Acção Bio-
massa – COM (2005) 628 de 07.12.2005. 

Assim, este relatório aborda os seguintes assuntos: 

x� O mercado da biomassa e tendências evolutivas 

x� Quadro legal e incentivos do sector da bio-energia florestal 

x� Os impactos deste sector na floresta ibérica e a sua economia 

 

INTRODUÇÃO: 
PORQUÊ DE UM  

RELATÓRIO AGORA? 
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Fonte: Rede Eléctrica Nacional (REN), Rede Eléctrica Espanhola (REE) 

O PLANO DE ACÇÃO DA 
BIOMASSA VISA DIMINUIR 
A DEPENDÊNCIA DA UE EM 
RELAÇÃO AOS COMBUSTÍ-
VEIS FÓSSEIS. A BIOMAS-

SA É UMA DAS PRINCIPAIS 
ALTERNATIVAS. 

Distribuição percentual da potência instalada em Portugal e Espanha para a 
produção de energia eléctrica a Dezembro de 2009 
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A dependência 
energética da 
Península Ibérica 
face ao exterior 
A nível europeu, dados relativos ao 
ano 2000 apontam para uma 
dependência energética externa da 
UE em contínuo aumento. Em 
2010, a dependência externa 

de energia da EU era de 58,5% e as previsões são para um aumen-
to até aos 67,1% em 2020 (EC, DG TREN, 2007). Esta dependência da 
UE tem tido consequências económico-financeiras evidentes, por exemplo, 
aquando do forte aumento dos preços do petróleo, em finais do ano 2000. 

Em Portugal, a dependência externa de energia era de 80,9% em 2009, 
segundo dados da  CE.  O valor de dependência inverteu a tendência de cres-
cimento no ano de 2006, tendo desde então diminuído cerca de 8%. Mesmo 
assim, o país é muito dependente do exterior para o fornecimento de energia. 
Esta forte dependência energética face ao exterior deve-se a: uma produção 
de energia nacional deficiente, um elevado valor de capitação de energia 
(consumo de energia por pessoa) e de uma elevada intensidade energética 
(consumo de energia por unidade de PIB).  

Embora elevados, estes valores têm vindo a diminuir desde 2006 e até 2009, 
excepto a produção interna de energia, que aumentou 1,41 Mtep, impulsio-
nado pelo crescimento das energias renováveis. O consumo per capita verifi-
cou neste período uma queda de cerca de 10% e a intensidade decresceu 
aproximadamente 10%. Dada a tendência observada de crescimento destes 
indicadores no período prévio a 2005, é possível apontar o arrefecimento da 
economia com uma das principais causas, e não necessariamente um aumen-
to da eficiência no uso de energia. 

Em Espanha, a dependência externa de energia tem vindo a oscilar nos 
últimos anos (a partir de 2005) em torno do 80%. Em 2009, cifrava-se em 
79,4% (CE). A produção de energia verificou uma quebra residual neste 

período, menos de 1%. A intensidade energética baixou entre 2005 e 2009 
cerca de 14%, desde 195,04 Mtep até 168,14 Mtep. Na mesma medida, o con-
sumo per capita em Espanha caiu aproximadamente 15% em igual período 
contrariando as tendências verificadas antes de 2005, o que sugere como 
uma das principais causas o arrefecimento da economia espanhola a que 
acresceu, em 2008, o estalar da crise financeira mundial. No final de 2007, 
as energias renováveis representavam 9,6% do total consumido. Em 2008, 
essa percentagem aumentou para 10,7%.  

Resumo da Directiva Energia Renovável da EU 2009/28/EC 

INTRODUÇÃO: 
ENERGIA NA        

PENÍNSULA IBÉRICA 
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Principais objectivos Clima; Segurança energética; Rendimento 
rural 

Objectivos para a bio-
energia 

20% da energia na UE em 2020 será de origem 
renovável (espera-se que cerca de 50% desta 
seja bio-energia); Em 2010, pelo menos 10% 
da energia no sector dos transportes seja reno-
vável (90% desta serão provavelmente bio-
fueís) 

Incentivos à bio-energia Tarifas sobre as importações de biocombustí-
veis para proteger a produção europeia; Incen-
tivos fiscais a nível nacional 

Salvaguardas ambientais e 
sociais 

Poupança nos Gases de Efeito de Estufa 
(GEE): Diminuição do ciclo de vida dos GEE 
(relativamente ao combustível fóssil substituí-
do) para bio-combustíveis: 35% em 2013, 50% 
em 2017, para novas instalações: 70% após 
2017. 

Salvaguardas de matéria-prima: Os incentivos 
apenas serão concedidos se a matéria-prima 
não for proveniente de áreas ricas em carbono 
e biodiversidade. 

Fonte: WWF Living Forest Report - Capítulo 2 

EM 2005 OBSERVOU-SE 
NA PENÍNSULA IBÉRICA 

UMA INVERSÃO DAS TEN-
DÊNCIAS DE CRESCIMENTO 
DA INTENSIDADE ENERGÉ-

TICA.  
 
 

AINDA ASSIM PORTUGAL 
APRESENTA UMA INTENSI-
DADE ENERGÉTICA ELEVA-

DA FACE Á MÉDIA EURO-
PEIA. 

 
 

POR SEU LADO, ESPANHA 
APRESENTA UMA INTENSI-

DADE SEMELHANTE À 
MÉDIA EUROPEIA. 
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O quê é e quais 
são as origens da 
biomassa flores-
tal? 
Segundo a União Europeia, a defini-
ção de biomassa florestal que consta 
da proposta de directiva 2001/77/
EC é: a fracção biodegradável de 
produtos e resíduos da agricultura 

(incluindo substâncias vegetais e animais), da floresta e das indústrias cone-
xas, bem como a fracção biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.   

A biomassa passível de ser utilizada para a produção de energia pode ser de 
três tipos, de acordo com a sua proveniência: directa, indirecta e recuperada. 

 

INTRODUÇÃO: 
DEFINIÇÃO DE BIO-

MASSA 
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Resíduos florestais existentes na floresta 

Tipos de biomassa para aproveitamen-
to energético 

Adaptado de  Steierer (2010) 

DIRECTA: 
RESÍDUOS DE CORTE DA FLORESTA, MADEIRA DE ÁRVORES DE 
CRESCIMENTO RÁPIDO 

INDIRECTA: 
RESÍDUOS, MADEIRA PROCESSADA COMPRIMIDA (EX.: PEL-
LETS, CARVÃO VEGETAL, BIOFUÉIS), ETC. 

RECUPERADA: 
PRODUTOS DE MADEIRA RECICLADOS PÓS CONSUMO (MUITAS VEZES 
CONTAMINADOS), CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, ETC. 

DE ACORDO COM A FAO, A 
MADEIRA É A PRINCIPAL 

FONTE DE ENERGIA PARA 
MAIS DE 2 MIL MILHÕES 

DE PESSOAS A VIVER EM 
PAÍSES EM VIAS DE 

DESENVOLVIMENTO. 

Prefácio | Sumário | Introdução | Problemática da Biomassa | Aspectos Institucionais | Mecanismos Voluntários | Notas Finais | Referências 



Oportunidades 
oferecidas pela 
aposta em bio-
massa florestal 
para produção de 
energia 
                                                                

A utilização de biomassa para a produção de energia: 

x� Permite uma redução de emissões de gases com efeito de 
estufa. É também uma medida para a concretização dos compromis-
sos assumidos no Protocolo de Quioto, entre outros. No entanto, exis-
te uma discussão se o balanço de emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) é ou não nulo, uma vez que: a) a produção e utilização 
de adubos, maquinaria, transporte e potencial tratamento 
(compactação em pellets) tem emissões de GEE devido à sua utiliza-
ção de combustíveis fósseis, b) as emissões de óxido nitroso (um 
GEE) provenientes da nitrificação do azoto químico introduzido no 
solo devido à fertilização, e c) as operações de mobilização do solo que 
aceleram o processo de mineralização deste e a consequente liberta-
ção de carbono acumulado no solo.  

x� Contribui para a segurança de abastecimento energético. A 
introdução da biomassa contribui para a diversificação de fontes de 
energia e, ao mesmo tempo, permite uma diminuição da dependência 
externa de energia e de combustíveis fósseis em geral.  

x� Diminui a dependência de variações climáticas a curto pra-
zo. Este facto permite a regularidade de produção e possibilidade de 
modulação (maior controlo na produção de electricidade), quando 
comparado, por exemplo, à energia eólica. 

x� Promove uma gestão mais profissional das florestas, contri-
buindo para uma redução do risco de incêndios a juntar às potenciali-

dades de gestão integrada das florestas e certificação de práticas de 
gestão florestal sustentável através de mecanismos de certificação já 
existentes no sector florestal.  

x� Diversificação da utilização dos produtos florestais, p.e. 
lenha e mato,  como matéria-prima para transformação industrial. 
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INTRODUÇÃO: 
BIOMASSA NA    

PENÍNSULA IBÉRICA 

AS FLORESTAS SÃO O 
MAIOR SUMIDOURO DE 

CARBONO TERRESTRE E A 
DESFLORESTAÇÃO É A 

TERCEIRA MAIOR FONTE 
DE EMISSÕES DE GASES 

DE EFEITO ESTUFA, 
DEPOIS DO CARVÃO E DO 

PETRÓLEO. 

A NÍVEL MUNDIAL, A 
BIOMASSA CONTRIBUI 
ACTUALMENTE 
COM CERCA DE 14% DA 
PROCURA ANUAL DE 
ENERGIA E COM MAIS 
DE TRÊS QUARTOS DE 
TODA A ENER-
GIA RENOVÁVEL. 
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Desafios do apro-
veitamento ener-
gético de biomas-
sa de origem flo-
restal 
O uso de bio-energia pode impactar 
no objectivo da WWF de ZNDD 
através da intensificação da gestão 

florestal motivada pela excessiva recolha de biomassa e através da conversão 
florestal resultante do aumento da procura de solos para culturas energéti-
cas. Este aumento poderá causar impactos em: 

x� Florestas naturais e semi-naturais: estas florestas são actual-
mente as principais fontes de energia a partir de madeira, sobretudo 
para usos tradicionais. O seu papel como fornecedores de biomassa 
muito provavelmente continuará a crescer, o que resultará numa 
maior intensificação da gestão florestal. O aumento da dependência 
da biomassa florestal pode motivar uma melhor gestão florestal, ou 
criar práticas de extracção de elevado impacto que levem à degrada-
ção. 

x� Plantações de crescimento rápido: na Europa e na América do 
Norte a área dedicada a rotações curtas, que usam sobretudo choupo 
e salgueiro, tem crescido na última década. Nos trópicos e no hemis-
fério sul, o eucalipto, o pinheiro e a acácia são usados para produzir 
matéria-prima para o sector da pasta e papel. O aumento da procura 
de bio-energia poderá tornar-se no maior motor de expansão destas 
plantações. Na Europa, América do Norte, África e América Latina as 
plantações florestais têm crescido sem causar perda de floresta natu-
ral, no entanto, no Sudoeste Asiático muita da expansão tem ocorrido 
através da conversão de florestas naturais para plantações. 

x� Energia de culturas agrícolas: a energia de culturas agrícolas 
também tem vindo a crescer. Por exemplo, espera-se que a produção 

de óleo de palma duplique até 2020, parcialmente motivado pelos 
objectivos traçados para os biocombustíveis líquidos. Os plano da 
União Europeia obrigam a que 10% do combustível seja biodiesel 
requerem, aproximadamente, 17,5 milhões de terrenos agrícolas a 
nível europeu. 

A escala e dimensão da desflorestação associada à expansão das culturas bio-
energéticas vão depender das medidas de salvaguarda adoptadas nas políti-
cas governamentais para a produção e uso de bio-energia.  

Se estas políticas governamentais privilegiam uma efectiva diminuição da 
emissão de gases de efeito de estufa (GEE) e a protecção da biodiversidade, 
desencorajarão de facto a desflorestação causada pela expansão das culturas 
energéticas. 

A produção de biomassa florestal apresenta, ainda, outros desafios: 

x� Potenciais impactes sobre a biodiversidade; qualidade, compactação e 
erosão do solo;  

x� Concorrência entre usos de solo, por exemplo, com a produção ali-
mentar; 

x� Maior probabilidade de emissão de partículas para a atmosfera; 

x� O seu menor poder calorífico comparativamente aos combustí-
veis convencionais; 

x� No entanto, continua a ser mais vantajosa que a eólica offshore e a 
solar fotovoltaica. 

Os aspectos económicos em torno da biomassa florestal apresentam tam-
bém alguns desafios para o sector:  

x� A necessidade de armazenamento, com custos de operações de trans-
porte e manuseamento da biomassa; 

x� A pressão sobre o recurso poderá aumentar consideravelmente o seu 
custo comprometendo a rentabilidade dos projectos; 

x� Elevados custos de investimentos por unidade de potência instalada. 

INTRODUÇÃO: 
    BIOMASSA NA 

PENÍNSULA IBÉRICA 
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A BIO-ENERGIA PODERÁ 
IMPACTAR NOS OBJECTI-

VOS DA WWF DE ZNDD SE 
A PROCURA POR FONTES 

DE BIOMASSA PROMOVER 
A CONVERSÃO DE FLORES-

TAS NATURAIS E SEMI-
NATURAIS  
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O mundo perfeito em que 
tudo se aproveita 
Num mundo perfeito, como se observa na imagem ao 
lado, toda a madeira retirada da floresta é encaminha-
da para as indústrias transformadoras de madeira 
(serrações de madeira, indústrias de painéis de madei-
ra, indústrias de pasta e papel), que por sua vez produ-
zem bens consumíveis que são utilizados na construção 
de edifícios, produção de mobiliário, artigos de papel e 
cartão, etc. 

Uma vez consumidos, este produtos são enviados para 
reciclagem ou para produção de energia. Os produtos 
reciclados entram novamente no ciclo produtivo atra-
vés das indústrias de painéis e das industrias de pasta e 
papel. 

Os produtos enviados para a produção de energia são 
queimados para a produção de energia eléctrica e/ou 
térmica. O CO2 lançado para a atmosfera pela combus-
tão da madeira é posteriormente armazenado nas flo-
restas. Além dos produtos que já não podem ser reci-
clados, também os resíduos da exploração florestal são 
utilizados na produção de energia. 

PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
DESPERDÍCIO                                    

ZERO 
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O CONSUMO DE MADEIRA 
ESTIMADO DA EUROPA É 

DE 160 MILHÕES DE TONE-
LADAS POR ANO. DESTES, 
15 MILHÕES SÃO RECICLA-

DOS ANUALMENTE, UM 
MONTANTE QUE SE ESPE-

RA AUMENTE SIGNIFICATI-
VAMENTE NOS PRÓXIMOS 

ANOS. 
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Em Portugal 
Na tabela seguinte apresentam-se alguns dados relativos à floresta portugue-
sa e à disponibilidade de biomassa. 

 

O sector da biomassa florestal debate-se com uma grave barreira 
que é a disponibilidade de recursos. 

A oferta de biomassa florestal residual é de acordo com os estudos da Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto (Tiago Mateus, 2007) e da 
Autoridade Florestal Nacional (AFN) entre 1,75 e 2,2 Mton.  Este valor tem 
se mantido constante e refere-se ao potencial utilizável e não o total. Isto 
significa que este valor já inclui restrições de natureza ecológica, silvícola, 
ambiental e económica. 

O stock disponível de matos não foi contabilizado na estimativa acima. O 
stock disponível de matos resulta de uma acumulação de materiais combus-
tíveis por ausência de gestão. Esse volume apenas é utilizável em circunstân-
cias muito particulares, seja pela vontade do proprietário (pois muitas vezes 
estes matos são provados), seja pelo custo-benefício da operação. Este stock, 
uma vez mobilizado, não estará disponível para queima numa óptica de ges-
tão sustentável do território. Sendo assim, este tipo de stock não pode ser 
considerado de forma linear em estimativas de produção. 

O aproveitamento de sobrantes da exploração florestal também não 
foi incluído na estimativa acima. Este valor está dependente da actividade 
regular da indústria transformadora de madeira que na sua totalidade, não é 
regular, nem ao longo do ano é igual. 

Os contratos de potenciais compromissos de abastecimento apresentados 
para futuras centrais termoeléctricas a biomassa florestal residual sobre-
põem-se na generalidade dos casos e são apenas intenções de fornecimento e 
não capacidade sustentável efectiva de fornecimento de biomassa.  
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PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
DISPONIBILIDADES DE BIOMASSA NA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

Designação Quantidade 
Recursos anuais de resíduos florestais (teórico) 6.000.000 ton 

Potencial de resíduos florestais para uso energético 2.000.000 ton 

Serrim (produção de pellets e combustão directa) 888.587 ton 

Casca 40.000 ton 

Pinha 12.000 ton 

Resíduos de azeitona (potencial) 62.000 ton 

Palha (potencial) 85.540 ton 

Fonte: Centro da Biomassa para a Energia 

1,75 – 2 Mton 
BIOMASSA RESÍDUAL 

DISPONÍVEL PARA APRO-
VEITAMENTO ENERGÉTICO 

 

1,4 Mton 
BIOMASSA RESIDUAL 

FLORESTAL APROVEITADA 
EM 2008 

 

2,8 Mton 
BIOMASSA NECESSÁRIA 

PARA SATISFAZER AS 
FUTURAS CENTRAIS DE 

BIOMASSA EM 2018 
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Em Portugal (cont.) 
A falta de maturidade do mercado actual de biomassa florestal residual, 
associada à necessidade de desenvolvimento e procura de novas soluções de 
colheita, transformação e transporte dessa biomassa, obriga a que se estabe-
leçam medidas específicas que promovam e acelerem o conhecimento nestas 
matérias e um crescimento sustentado dos agentes ao longo da cadeia de 
abastecimento.   

Adicionalmente não se pode deixar de referir a pressão existente sobre as 
existências nacionais de biomassa florestal residual e restantes recursos flo-
restais resultante da existência de um mercado aberto e da insuficiente inte-
gração e harmonização de políticas no espaço europeu com impacto na ges-
tão dos recursos naturais, nomeadamente as políticas agrícola, energética e 
de combate às alterações climáticas. 

De forma a equilibrar as projecções de procura com a oferta de biomassa, são 
necessárias medidas urgentes para aumentar a disponibilidade do recurso. 
Sem elas as novas centrais dedicadas assim como outros projectos chave do 
governo tornam-se impossíveis. 

Na perspectiva de aumentar a disponibilidade de biomassa florestal residual, 
no “Roteiro Nacional das Energias Renováveis - Aplicação da Directiva 
2009/28/CE” sugerem-se as seguintes acções: 

x� Apoio à produção florestal nacional - Recuperação e relocaliza-

ção de áreas de plantações de eucalipto e pinho visando o aumento da 
respectiva produtividade e da produção de culturas energéticas em 
áreas agrícolas e marginais. 

x� Apoio à I&D – Investimentos nos equipamentos necessários à ges-
tão e exploração da floresta e programas de melhoria do conhecimen-
to visando o estudo dos solos, estudo do perfil de solos e utilização de 
plantas certificadas adequadas a cada região e de melhoramento 
genético específicos para aumento da produtividade florestal. 

x� Apoio a formação em operações florestais integradas 
(madeira + biomassa florestal residual) 

PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
DISPONIBILIDADES DE BIOMASSA NA 

PENÍNSULA IBÉRICA 
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Biomassa florestal residual 

O ROTEIRO NACIONAL DAS 
ENERGIAS RENOVÁVEIS 

PREVÊ QUE A BIOMASSA 
REPRESENTARÁ 8,7% DA 

PRODUÇÃO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA E 27,9% NO 

AQUECIMENTO E ARREFE-
CIMENTO  �
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Em Espanha 
A análise e quantificação das fontes potenciais de biomassa foram realizadas 
de acordo com as fontes de informação disponíveis. Assim, temos que: 

x� De acordo com o Plano de Energias Renováveis em Espanha (Plan de 
Energías Renovables en España) 2005-2010, o potencial nacional era 
de aproximadamente 57,5 PJ. Castela e Leão, e Galiza são as comuni-
dades autónomas que têm um maior potencial de resíduos florestais 
(cerca de 25 PJ) para serem usados como biomassa. Isto decorre de 
serem comunidades com grandes áreas florestais, além de muita 
indústria florestal o que pode favorecer a viabilidade de projectos de 
produção de energia a partir de biomassa. 

x� Segundo a base de dados da FAO, as quantidades de lenha produzida 
em 2006 foi de 1.607.000 m3, o que significa um potencial de 20,4 
PJ. É difícil determinar a quantidade de lenha produzida em Espa-
nha, mas estima-se que toda ela é consumida no sector doméstico. 

x� Os subprodutos e os resíduos provenientes da indústria transforma-
dora de madeira são reutilizados durante o processo e também utili-
zados como biomassa. O Ministério do Ambiente, Desenvolvimento 
Rural e das Zonas Marinhas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino) por meio do documento “Balanço da Madeira 
2006” (“Balance de la madera 2006”) estabeleceu que a indústria 
gerou 9 245 668 m3 (144,4 PJ) e subprodutos e resíduos em 2006, 2 
908 798 m3 são reutilizados no processo e o restante é utilizado como 

biomassa (98,9 PJ). 

x� É muito difícil separar a madeira usada que foi tratada quimicamente 
da que não foi. De acordo com o Ministério do Ambiente, Desenvolvi-
mento Rural e das Zonas Marinhas, existiam 942 mil toneladas (14,7 
PJ) de madeira usada em 2006, 414 mil toneladas foram recicladas e 
o restante (0,4 PJ) foram co-incineradas em fábricas de cimento 
(19.000 ton) ou incineradas em instalações de incineração com recu-
peração de energia (6.000 ton). 

x� Desde 2006, a capacidade de produção de pellets (45.000 ton) e 
quantidade de pellets produzida (30.000 ton) têm vindo a aumentar, 
assim como o número de fábricas de pellets. Em 2008, a capacidade 
de produção e a quantidade de pellets produzidas eram 435.000 e 
163. 000 toneladas, respectivamente. 

Na tabela seguinte apresentam-se alguns dados relativos à floresta espanho-
la �e à disponibilidade de biomassa. 

Decorrente da existência de diversas fontes de biomassa para energia, con-
forme se constata da tabela em cima, a floresta espanhola não está sujeita a 
uma pressão tão grande, tendo ainda margem de manobra para aumentar a 
produção de energia a partir de biomassa florestal. 
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PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
DISPONIBILIDADES DE BIOMASSA NA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

Designação Quantidade 
Recursos anuais de resíduos florestais (potencial) 12.135.000 ton 

Potencial de resíduos florestais para uso energético 2.000.000 ton 

Subprodutos e resíduos da indústria não tratados 9.245.668 m3 

Subprodutos e resíduos da indústria tratados 2.649.010 ton 

Resíduos de azeitona (potencial) 1.937.638 ton 

Palha (potencial) 14.869.886 ton 

Fonte: Agência Andaluza da Energia DESDE 2006, A CAPACIDA-
DE DE PRODUÇÃO DE PEL-

LETS TEM VINDO A 
AUMENTAR, ASSIM COMO 

O NÚMERO DE FÁBRICAS 
DE PELLETS   
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Um mercado em desenvolvimento 
O consumo de biomassa para produção de energia na Península Ibérica é 
ainda pouco expressivo, muito embora as indústrias de base florestal já o 
façam há muito tempo. A seguir apresentam-se os dados da produção de 
energia por tipo de biomassa utilizada. 

Espanha produz mais cerca de 44% PJ/ano de energia com base em que Por-
tugal. É curioso verificar que mais de 56% é proveniente de resíduos indus-
triais de madeira, um sector muito grande.  

A imagem em cima permite observar que Portugal exporta muito mais bio-
massa que Espanha. Entre os dois países, as trocas comerciais são quase 
residuais, em 2009 Portugal exportou 5 mil ton e importou 12 mil ton de 
Espanha. 
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PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
O MERCADO IBÉRICO                           

DA BIOMASSA 

Fonte: Centro da Biomassa para a Energia; Agencia Andaluza de la Energia 
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703 mil ton 
BIOMASSA EXPORTADA 

POR PORTUGAL EM 2010 

 
123 mil ton 

BIOMASSA EXPORTADA 
POR ESPANHA EM 2009 

Fluxo de exportações de biomassa da Península Ibérica em 2009 
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O mercado Português 
A biomassa em Portugal, tem vindo a perder quota ao nível da produção de 
energia eléctrica relativamente a outras fontes renováveis. A isto se deve a 
aposta governamental pela energia eólica, que entre 2002 e 2010 verificou 
um aumento médio anual da capacidade instalada em 53,8%, passando de 
175 para 3.841�MW em 8 anos. A capacidade instalada para produção de 
energia a partir de biomassa aumentou ligeiramente até 2009, ano em que se 
verificou um aumento significativo�decorrente dos investimentos em centrais 
termoeléctricas de biomassa, por exemplo as de Mortágua e Vila Velha de 
Rodão, com capacidade instalada de 13 e 14 MW, respectivamente.  

Dum ponto de vista de aproveitamento energético integral da biomassa, o 
grande incremento observado em 2009 é feito apenas para a produção de 
energia eléctrica, desperdiçando a energia térmica proveniente da queima 
dos resíduos orgânicos.  

Em termos de impacto de procura de biomassa, as centrais de co-geração, 
tipicamente instaladas em empresas de base florestal, como indústrias de 
pasta de papel e indústrias de painéis de madeira, utilizam os resíduos pró-
prios da sua actividade para produzir electricidade e calor, que é geralmente 
usado no seu processo industrial. As conhecidas como centrais de biomassa, 
por sua vez, utilizam os resíduos da floresta, que no caso da central dedicada 
de Mortágua terão que ser aproximadamente 575.400 ton/ano, o que corres-
ponde a 68,5ton/h, para um período de produção de 350 dias, 24 horas por 
dia. 

Na figura em baixo apresentam-se todas as centrais dedicadas e as centrais 
de co-geração actualmente em operação em Portugal. É importante referir 
que todas as centrais de co-geração estão instaladas junto de indústrias 
transformadoras de madeira, nomeadamente painéis de madeira e indústrias 
de pasta e papel. 

PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
O MERCADO IBÉRICO                           

DA BIOMASSA 
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Fonte: Roteiro Nacional das Energias Renováveis - Aplicação da Directiva 
2009/28/CE 
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O mercado Português (cont.) 
Além das centrais em actualmente em actividade, anteriormente apresenta-
das, segundo o Roteiro Nacional das Energias Renováveis, irão ser ainda 
colocadas em operação mais 22 centrais, numa evolução descrita no gráfico 
ao lado. 

Assim, a somar aos 395,5 MW de potência instalada, actualmente em opera-
ção, Portugal irá ter mais 181,6 MW em operação até 2018. 

Além da produção directa de energia, há um outro factor extremamente rele-
vante para o sector da biomassa, trata-se da produção de pellets, altamente 
influenciado pelos incentivos financeiros que alguns governos europeus 
cedem a esta fonte de energia, que têm distorcido o mercado, ao ponto de 
poder colocar em causa a viabilidade da floresta e a existência de matéria-
prima para outros sectores industriais que dependem da floresta. 

Os pellets de madeira são, sobretudo, usadas como combustível para aqueci-
mento. Estas têm características diferenciadoras, como serem pouco poluen-
tes, terem pouca humidade que lhe permite melhorar a eficiência na com-
bustão. 

Actualmente existem 16 empresas de produção de pellets e/ou briquetes, 
algumas das quais têm capacidade de produção anual superior a 100.000 
ton. Estima-se que em 2008 a capacidade de produção anual de aglomerados 
de madeira era de aproximadamente 400.000 ton. In 2009 e 2010 outras 
fábricas iniciaram a produção. A taxa de crescimento de produção de pellets 

nos últimos anos tem sido notável, o que significa que actualmente a produ-
ção de combustíveis de madeira refinados é superior a 13.000 ton/ano). 

A taxa de crescimento da produção de pellets em Portugal nos últimos anos 
tem sido impressionante, no entanto, não está relacionada com um igual 
aumento na procura do mercado interno. De facto, o consumo de pellets em 
Portugal é muito baixo. Espanha, assim como Portugal, é maioritariamente 
um país exportador de biomassa em forma de pellets, com uma capacidade 
de produção instalada crescente nos últimos anos (em 2006 era de 45.000 
ton, em 2008 de 435.000 ton) mas cujo mercado interno não tem acompa-
nhado esta procura.� 
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PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
O MERCADO IBÉRICO                           

DA BIOMASSA 
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O mercado Português (cont.) 
Este excesso de produção é compensado pela exportação destes produtos 
para outros países europeus, conforme se observa no gráfico que se segue. 

Verifica-se neste gráfico que a evolução nas exportações de biomassa, nas 
suas diferentes forma, tem sido um crescente nos últimos anos, sobretudo 
com destino para países do Norte da Europa, que tal como os países ibéricos, 
têm objectivos claros de diminuição da dependência de combustíveis fósseis. 
No entanto, esta realidade, como já foi referido, está distorcida pelos eleva-
dos incentivos que estes países concedem aos consumidores de biomassa, 
que fazem subir o preço de venda dos mesmos relativamente aos mercados 
ibéricos. Isto levanta a questão: até que ponto se o aproveitamento de bio-
massa para energia reduz a emissão de CO2 para atmosfera se forem incluí-
das as emissões associadas ao transporte desta? 

PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
O MERCADO IBÉRICO                           

DA BIOMASSA 
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Fonte: UNCOMTRADE 

Evolução das exportações Portuguesas de biomassa 

Biomassa florestal residual 
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A BIOMASSA REPRESENTA 

32% DE TODA A ENERGIA 
GERADA 
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O mercado Espanhol 
Em Espanha, a produção de calor e energia eléctrica com base na queima 
de biomassa tem vindo a decrescer (ainda que entre 1998 e 2008 se verifique 
um ligeiro aumento), devido sobretudo à falta de segurança no aprovisiona-
mento e da concorrência entre os diferentes tipos de utilização de biomassa, 
a juntar à falta de programas de apoio suficientemente atractivos que justifi-
quem a inversão em projectos ligados ao sector. Ou seja, se compararmos a 
evolução da produção de calor com base em energias renováveis entre 1990 e 
2008 constata-se um decréscimo de 7,6%. (3.932 ktep em 1990 vs. 3.633 
ktep em 2008), muito embora entre 1998 e 2008 se tenha dado um pequeno 
aumento de 6,6% (34.07 ktep em 1990 vs. 3.633 ktep em 2008). 

Existem diversas barreiras ao comércio de biomassa em Espanha que dificul-
tam esta evolução do mercado, já referidas no presente trabalho. 

Em Espanha, a “Hoja de ruta del sector de energías renovables en Espa-
ña” (Roteiro do sector das energias renováveis em Espanha) traça três cená-
rios de uso de energias de renováveis que podem alavancar o consumo de 
biomassa, cenários estes que condicionam a procura de biomassa. Os três 
cenários são: 

x� Cenário Tendencial (TEN) – Incumprimento de objectivos: 
recolhe a tendência observada para cada uma das tecnologias de gera-
ção, outorgando maior peso á trajectória mais recente. Além disso, 
considera que não se produzirão mudanças significativas na regula-

ção a curto prazo, o que supõe um incumprimentos dos objectivos 
estabelecidos para 2020. 

x� Cenário de Cumprimentos dos Objectivos (OBJ): considera a 
consecução dos objectivos planeados a nível nacional e internacional 
com taxas de crescimento relevantes, de acordo com o potencial de 
cada tecnologia. Envolve adopção de medidas como a criação de um 
novo marco regulatório para o sector a eliminação de muitos dos pro-
cedimentos administrativos e o desenvolvimento de indústrias auxi-
liares para as diversas tecnologias. 

x� Cenário Optimista (OPT): Assume que se criarão incentivos mui-
to ambiciosos, superiores aos actualmente estabelecidos. Além disso, 
seria necessário fomentar a criação e maturação de sectores anexos 
que permitam fornecer os equipamentos e componentes necessários. 
O cenário exige um esforço de investimento muito significativo, ainda 
que esteja também dependente de outros factores como: a futura evo-
lução dos preços dos combustíveis fósseis, os preços dos direitos de 
emissão de CO2 e as curvas de evolução das diferentes tecnologias. 
Este cenário permitiria satisfazer todos os objectivos definidos e 
superá-los antes do prazo estabelecido o que teria efeitos muito posi-
tivos s longo prazo, principalmente na redução da dependência ener-
gética e o impacto no meio ambiente.� 

Na página seguinte, apresentam-se as centrais de biomassa em actividade e 
projectadas em Espanha, fundamentais para a concretização dos objectivos 
já apresentados. 
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PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
O MERCADO IBÉRICO                           

DA BIOMASSA 

AS TECNOLOGIAS PARA A 
PRODUÇÃO DE ENERGIA A 

PARTIR DE BIOMASSA, EM 
ESPANHA, DESENVOLVE-

RAM-SE A UM RITMO 
MUITO INFERIOR DO QUE O 

PROGNOSTICADO E DO 
NECESSÁRIO PARA CUM-

PRIR OS OBJECTIVOS 
FIXADOS NO PLANO DE 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 
2005-2010 

Prefácio | Sumário | Introdução | Problemática da Biomassa | Aspectos Institucionais | Mecanismos Voluntários | Notas Finais | Referências 



O mercado Espanhol 
(cont.) 
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Planta de Tolosa  

Legenda:   

 

 
Produção dedicada 

Co-geração 

Planta de Villarta de San Juan 

Planta de Pinasa 

Planta de Biomasa Fores-
tal de Corduente  

Planta de Biomasa de Sangüesa 

ENCE 

EDAR Huelva 

Planta de Villarta de San Juan 

EDAR Churriana Sur 

RSU Granada 

Azucarena  Guadalfeo 

Tableros Tradema 

Energia de la Loma 

Albaida Recursos Naturales II 

Albaida Recursos Naturales II 

EDAR Guadalete 

Planta de bioreciclaje de Miramundo 

Cónica Montemarta 

EDAR Ranilla Este 

EDAR El Copero  

EDAR San Jerónimo Norte  

EDAR Tablada Oeste  

Fonte: 
www.plantasbiomasa.es 

Agroenergética de los Algodones 

Agroenergética de Baena 

Bioenergética Egabrense 

Bioenergía Santa Maria  

Biomasa Puente  Genil  

Limasa III 

Fuente de Piedra 

Fuente de Piedra 

Antigua Algodones Fase III 

Oleíca el Tejar 

Extragol EDAR Guadalhorce 

Nota:  

Algumas destas centrais combinam bio-
massa agrícola com biomassa florestal  
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O mercado Espanhol (cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cenários apresentados na página 18 vão significar incrementos nas capa-
cidades instaladas em Espanha em 1, 4 e 6 vezes o valor actual, como ilustra-
dos na figura anterior. 

Ora, estes cenários vão ter impactos ambientais directos, sobretudo nas flo-
restas, pelo que é fundamental considerar que, seja qual for o cenário, devem 
sempre existir políticas que garantam a minimização de impactes na floresta, 
nas comunidades que delas dependem e nas empresas que usam a floresta 
como fonte da sua matéria-prima. 

Da mesma forma que em Portugal, o pouco consumo de biomassa e os eleva-
dos incentivos pagos nos países do Norte da Europa provocam que Espanha 
exporte muita da biomassa que produz. Ainda que em menor escala que em 
Portugal, a exportação de biomassa em Espanha também tem crescido 
sobretudo com destino a países da Europa central. 

PROBLEMÁTICA DA BIOMASSA: 
O MERCADO IBÉRICO                           

DA BIOMASSA 
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Fonte: UNCOMTRADE 

Evolução das exportações Espanholas de biomassa 10%/ano 
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
IDENTIFICAÇÃO DOS GRANDES  

ACTORES INSTITUCIONAIS 
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DIVERSOS ACTORES 
INFLUENCIAM O SECTOR 
DA BIOMASSA, DESDE A 
DEFINIÇÃO DE ESTRATÉ-
GIAS E REGULAMENTOS, 

ATÉ AO CONSUMO DE 
ENERGIA A PARTIR DE 

BIOMASSA  
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Em Portugal: 
Existem vários actores a nível governamental: 

x� O Ministério da Economia e do Emprego (MEE) definiu os pre-
ços da electricidade de origem renovável como o da biomassa florestal 
e a co-geração; 

x� O MEE e o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território (MAMAOT) atribuem subsídios a 
projectos de investigação e inovação tecnológica na área das energias 
renováveis, através do QREN (portarias 353-B/2009 e 353-C/2009) e 
FAI – Fundo de Apoio à Inovação (portarias 32276-A/2008 e 
13415/2010); 

x� O Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (MAMAOT é responsável pela imple-
mentação do Programa de Desenvolvimento Rural Português. Este 
ministério financia a produção florestal (ZIFs) e florestas para produ-
ção de biomassa e energia através do FFP e do ProDeR; 

x� Centro para a Energia de Biomassa, a ser criado sob o ENE 
2020, que funcionará em parceria com os ministérios MEE e 
MAMAOT. Este centro irá coordenar investigação e certificação na 
área; 

x� Para a produção do Plano Nacional de Acção para Energias Renová-

veis (PNAER) foram envolvidos a Direcção Geral de Energia e 
Geologia, a Autoridade Florestal Nacional e o Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia.  

A nível do sector privado, para além dos vários actores na fileira da indústria 
da madeira (incluindo pasta e papel e produção florestal), existem:   

x� Federações de Produtores Florestais:  

x� Forestis — Associação Florestal de Portugal 

x� UNAC — União da Floresta Mediterrânica 

x� Centro Pinus 

x� Associações da Indústria de Base Florestal:  

x� CELPA — Associação da Indústria Papeleira  

x� APCOR — Associação Portuguesa de Cortiça 

x� AIMMP — Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário 
de Portugal 

x� AIFF — Associação para a Competitividade da Indústria da 
Fileira Florestal 

x� APEB — Associação dos Produtores de Energia e Biomassa 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
IDENTIFICAÇÃO DOS GRANDES  

ACTORES INSTITUCIONAIS 
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A ESTRATÉGIA NACIONAL 
PARA A ENERGIA, DEFINI-
DA PELO GOVERNO POR-
TUGUÊS, ATRIBUI À BIO-

MASSA UMA ELEVADA 
IMPORTÂNCIA PARA O 

PAÍS PELA SUA TRANS-
VERSALIDADE À GESTÃO 

FLORESTAL, PRODUZINDO 
ENERGIA E CALOR 

“NEUTROS” NO QUE RES-
PEITAS ÀS EMISSÕES DE 

CO2 

Prefácio | Sumário | Introdução | Problemática da Biomassa | Aspectos Institucionais | Mecanismos Voluntários | Notas Finais | Referências 



Em Espanha: 
Existem vários actores a nível governamental: 

x� A OMEL (Operador do Mercado Eléctrico) é o operador de mercado 
e agência responsável pela gestão económica e processo de licitação 
no mercado. As empresas de transmissão e os distribuidores regula-
dos têm de disponibilizar o acesso de todos os consumidores que 
tenham escolhido ser fornecidos por um comercializador no mercado 
livre; 

x� O Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia 
(IDAE) do Ministério da Indústria, Turismo e Comércio, que 
produziu o Plano Nacional de Energias Renováveis 2011-2020, guias 
técnicas para as instalações de biomassa em edifícios (eficiência ener-
gética) e estabelecem as bases para as ajudas a projectos estratégicos 
de investigação, poupança e eficiência energética do Plano de Acção 
2008-2012 da Estratégia de Poupança e Eficiência Energética em 
Espanha (E4); 

x� A Associação Espanhola de Normalização e Certificação 
(AENOR) em conjunto com o Ministério da Indústria, Turismo 
e Comércio produziu os métodos para a determinação dos poderes 
caloríficos superiores para bio-combustíveis sólidos (Norma UNE 
164001: EX 2005); A AENOR assume ainda funções de normalizado-
ra em termos de energias renováveis e alterações climáticas; 

x� O Ministério da Indústria, Turismo e Comércio, para além das 
funções acima, regula as instalações eléctricas em edifícios; 

x� A Secretaria de Estado das Universidades e Investigação e a 
Secretaria-Geral da Energia fazem a concessão das ajudas para a 
execução do Plano Nacional de Investigação Científica, Desenvolvi-
mento e Inovação Tecnológica; 

x� A Comissão Interministerial para o Aproveitamento Ener-
gético da Biomassa (BOE 50 de 27 de Fevereiro de 2004), 

x� Existem ainda agências e actores locais, como a Agência Andaluza de 
Energia e as várias juntas regionais que implementam planos mais 
regionais. 

A nível do sector privado, para além dos vários actores na fileira da indústria 
da madeira (incluindo pasta e papel e produção florestal), existem:   

x� Federações de Produtores Florestais:  

x� COSE — Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España 

x� Associações da Indústria de Base Florestal:  

x� CONFEMADERA — Confederación Española de Empresa-
rios de la Madera   

x� ASPAPEL — Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón  

x� AVEBIOM — Asociación Española Energética de la Biomassa 

x� ADABE — Asociación para la Difusión de la Biomasa en Espa-
nã 

É de salientar que o sistema eléctrico espanhol, assim como o português, está 
dividido em seis grandes áreas, nos quais existem vários actores: produção, 
transmissão, distribuição, comercialização, operação do mercado eléctrico e 
operações logísticas facilitadoras da transferência entre comercializadores 
pelos consumidores.  
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
IDENTIFICAÇÃO DOS GRANDES  

ACTORES INSTITUCIONAIS 

EM ESPANHA, O SEGUNDO 
PAÍS DA UE COM MAIOR 

SUPERFÍCIE FLORESTAL, A 
BIOMASSA FLORESTAL 

TEM UM POTENCIAL MUI-
TO SUPERIOR AO PESO 

ACTUAL NO MIX ENERGÉ-
TICO  
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Tanto em Portugal como em Espanha, com a criação do Mercado Ibérico de 
Energia Eléctrica (MIBEL), será criado um conselho de reguladores deste 
mercado. Este conselho de reguladores é integrado por representantes da 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) - Portugal, da Comis-
são do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM) - Portugal, da Comissão 
Nacional de Energia (CNE) – Espanha, e da Comissão Nacional do Mercado 
de Valores (CNMV) – Espanha. Dentro de cada país existem ainda diferentes 
actores quer a nível institucional, quer a nível privado e cívico. A produção 
de energia eléctrica a partir de biomassa insere-se na categoria de produtores 
em regime especial quer em Portugal quer em Espanha.  

Em Portugal: 
O Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A legislação nacional segue a 
Directiva de Electricidade. O Decreto-lei 172/2006 desenvolve o enquadra-
mento legal da actividade. O sistema funciona agora num sistema de merca-
do único; as actividades de produção e comercialização de electricidade e a 
gestão dos mercados de electricidade organizados estão agora inteiramente 
abertas à concorrência, sujeitas à obtenção de licenças e aprovações necessá-
rias. O SEN divide-se em seis grandes áreas: produção, transmissão, distri-
buição, comercialização, operação do mercado eléctrico e operações logísti-
cas facilitadoras da transferência entre comercializadores pelos consumido-
res. Salvo algumas excepções, cada uma destas áreas é operada independen-
temente, quer do ponto de vista legal, organizacional ou decisório.  

Renováveis. O regime aplicável à produção de electricidade renovável dife-
re do aplicável à produção de electricidade a partir de fontes não renováveis, 

relativamente a licenças, tarifas e direitos de venda de energia.  

O regime especial Português permite que os operadores qualificados como 
regime especial possam vender a electricidade aos comercializadores de últi-
mo recurso, os quais são obrigados a comprar energia produzida sob regime 
especial, conforme estipulado no artigo nº 55 do Decreto-Lei 172/2006 de 15 
de Fevereiro. O direito do operador de regime especial, bem como a corres-
pondente obrigação do comercializador de último recurso, não limitam, con-
tudo, a possibilidade dos produtores em regime especial venderem a sua 
energia a outros comercializadores de electricidade a operar no mercado. 
Quando o produtor em regime especial vende a energia ao comercializador 
de último recurso, recebe uma importância correspondente à tarifa aplicável 
à electricidade produzida sob esse regime especial. 

Decreto-Lei 189/88 e a actualização Decreto-Lei 225/2007 referente às 
regras aplicáveis à produção de energia eléctrica a partir de recursos renová-
veis. Este decreto regula e promove o feed-in de electricidade de origem 
renovável. Por exemplo, o preço da biomassa florestal como definido por este 
decreto está entre 107 a 109 €/MWh. Este decreto terá de ser actualizado a 
partir de 2010 para estar de acordo com o ENE 2020.  

ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
ASPECTOS LEGAIS E MECANISMOS 

DE CONTROLO 
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Plantação florestal 

34,4% 
PERCENTAGEM DA ENER-
GIA ELÉCTRICA CONSUMI-

DA EM PORTUGAL PRODU-
ZIDA EM REGIME ESPECIAL 

EM 2010 
 
 

89x 
AUMENTO DA ENERGIA 

ELÉCTRICA E DE BIOMAS-
SA ENTREGUE Á REDE 

ENTRE 2000 E 2010  
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Em Portugal (cont.): 
A produção em regime especial é regida pelo Decreto-Lei 189/88, de 27 de 
Maio, e por alterações desde então introduzidas (incluindo Decreto-Lei 
312/2001, de 10 de Dezembro e, no que toca a tarifas, pelo Decreto-Lei 
168/99 de 18 de Maio, Decreto-Lei 339-C/2001 de 29 de Dezembro, Decreto
-Lei 33A/2005 de 16 de Fevereiro, e o Decreto-Lei 225/2007 de 31 de Maio). 
Contudo, a produção em regime especial é também afectada pelos Decreto-
Lei 29/2006 e Decreto-Lei 172/2006, relacionados com o SEN. 

Portugal tem ainda a Estratégia Nacional de Energia (ENE 2020), Resolução 
nº 29/2010 de 15 de Abril. Esta atribui um papel chave à energia renovável e 
objectivos concretos para o sector de bio-energia. Entre estes objectivos, 
destacam-se: 

x� A implementação de 250MW e promoção de disponibilidade de bio-
massa, 

x� Medidas para a promoção de biomassa florestal a serem aprovadas, 
para satisfazer a procura (e.g., acesso fácil a fundos, certificação da 
gestão florestal e uso resíduos florestais e industriais),  

x� O impacte dos projectos relacionados com biomassa terão de ser tidos 
em conta, nomeadamente, potenciais impactes na conservação da 
natureza e biodiversidade e produção agrícola 

x� Irá ser efectuado um trabalho conjunto com municípios que queiram 

implementar sites de colecta de biomassa intermédios e pré-
tratamento de biomassa a fim de reduzir os custos do transporte da 
biomassa 

x� Será criado o centro para a energia de biomassa a fim de coordenar 
investigação, certificação; em parceria com o ministério da economia, 
inovação e desenvolvimento, o ministério da agricultura, desenvolvi-
mento rural e pescas e o ministério do ambiente e ordenamento do 
território 

x� O uso residencial de biomassa com recurso a equipamentos mais efi-
cientes e com menos emissões de partículas será encorajado 

Co-geração. O Decreto-Lei 23/2010 referente à co-geração de fontes de 
energia renováveis, regula as actividades de co-geração e sistema de remune-
ração para os operadores de co-geração.  
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
ASPECTOS LEGAIS E MECANISMOS 

DE CONTROLO 
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Permutador 
Aquecimento 

Doméstico 

Fonte Fria 

Funcionamento do processo de co-geração 

 A ESTRATÉGIA NACIONAL 
DA ENERGIA TEM POR 

OBJECTIVO A PROMOÇÃO 
DA BIOMASSA FLORESTAL 
DE MODO A SATISFAZER A 

PROCURA. �
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Em Espanha: 
O sistema eléctrico Espanhol é regulado pela Ley 54/1997 de 27 de 
Novembro. A presente lei regula as actividades das utilidades no sector da 
energia eléctrica: geração, transmissão, distribuição, comercialização e 
comércio externo, assim como a gestão económica e térmica do sistema eléc-
trico. O modelo do sector da electricidade em Espanha compreende a exis-
tência de dois sistemas: Sistema regulado e Sistema liberalizado. As princi-
pais características do sistema eléctrico espanhol são a existência de um 
mercado grossista de geração (também denominado “Pool Espanhola”) e o 
facto de todos os consumidores poderem escolher livremente o seu fornece-
dor de electricidade a partir de 1 de Janeiro de 2003. 

As centrais de geração de electricidade em Espanha operam sob o regime 
ordinário ou sob o regime especial. O sistema eléctrico está obrigado a 
adquirir toda a energia produzida pelos produtores em regime especial, con-
sistindo em centrais de energia renovável ou de pequena dimensão com tari-
fas fixadas por Real Decreto ou Ordem que variam dependendo do tipo de 
produção e são geralmente mais altas do que os preços na pool Espanhola. 
Os produtores em regime ordinário vendem energia a preços de mercado na 
pool Espanhola ou através de contratos bilaterais com consumidores qualifi-
cados ou outros comercializadores, a preços acordados. Os comercializado-
res, incluindo os de último recurso, e consumidores podem comprar electri-
cidade na pool. As empresas estrangeiras podem também comprar ou vender 
energia na pool. 

Renováveis. O regime especial é aquele que legisla a produção de energia 
renovável em Espanha. Em termos gerais, as centrais elegíveis são aquelas 
que tenham uma capacidade instalada igual ou inferior a 50MW que utilize 
como fonte energia primária a co-geração ou qualquer fonte renovável de 
energia. O Real Decreto-Ley 661/2007 de 25 de Maio estabeleceu a actual 
regulação do regime especial espanhol. O Real Decreto-Ley 661/2007 intro-
duziu um quadro estável e definiu a base do desenvolvimento futuro das 
energias renováveis em termos de concorrência e rentabilidade. Mais, enqua-
dra-se no compromisso do governo espanhol de incentivar o investimento 
em energias renováveis em Espanha. Conforme esta regulação, as centrais 
sob o regime especial espanhol podem escolher entre tarifa fixa ou participar 
no Mercado. Se o produtor em regime especial escolhe operar no mercado 
receberá o preço de mercado e um prémio, sujeito a um máximo (“cap”) e 
mínimo (“floor”) em termos de preço final, para cada central, dependendo da 
tecnologia utilizada. Em termos de aposta nas energias renováveis: 

x� Espanha tem o Plano de Energia Renováveis 2011-2020.  

x� Ordem ITC/1522/2007, de 24 de Maio. Regula a garantia da origem 
das fontes de electricidade provenientes de origens renováveis e co-
geração de alta eficiência, de forma a facilitar a produção e comércio 
de energia renovável e co-geração de alta eficiência.  

x� Resolução de 10 de Setembro de 2001 autoriza a AENOR (Associação 
Espanhola de Normalização e Certificação) a assumir funções de nor-
malizadora em termos de energia renováveis e alterações climáticas.  

Especificamente para a Biomassa: 

x� A Norma UNE 164001: EX 2005 para bio-combustíveis sólidos defi-
ne os métodos para a determinação de poderes caloríficos superior. 
Este standard não aparece na legislação.  

x� A Ordem de 9 de Maio de 2000 – homologa os contratos de compra e 
venda de biomassa precedente de cardo para a produção de energia 
eléctrica. BOE 121, de 20-05-2000 

x� A Ordem PRE472/2004 de 24 de Fevereiro, a criação da Comissão 
Interministerial para o aproveitamento energético da biomassa. BOE 
50, de 27 de Fevereiro de 2004.  

ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
ASPECTOS LEGAIS E MECANISMOS 

DE CONTROLO 
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Em Portugal 
Os incentivos governamentais à produção de biomassa em Portugal são 
regulados pela seguinte legislação: 

x� As Portarias nº 353-B/2009, 353-C/2009 e 32276-A/2008 (e emen-
da portaria 13415/2010) - regulamento do Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT). Regulamento 
para a atribuição de subsídios a certos projectos para a produção de 
energias renováveis nomeadamente, projectos de investigação e ino-
vação tecnológica. Este sistema inclui: o QREN - Quadro de Referên-
cia Estratégico Nacional, e o FAI – fundo de apoio à inovação.  

x� O Decreto-Lei 63/2004 criou o Fundo Florestal Permanente (FFP). 
Este fundo apoia projectos de planeamento florestal gestão e inter-
venção, gestão florestal, investigação e assistência técnica. Este DL 
criou ainda Zonas de Intervenção Florestal (ZIFs) de forma a promo-
ver empresas florestal de dimensão razoável para assegurar ganhos de 
eficiência e desta forma desencorajar a desfragmentação do espaço 
florestal. A resolução de ministros 81/2010 apontou o FFP como 
mecanismo de financiamento para a promoção de biomassa florestal 
e energia.  

x� EC C(2007)6159 de 4 de Dezembro deu origem ao ProDeR, Programa 
de Desenvolvimento Rural para o Continente 2007-2013. O ProDeR é 
um mecanismo estratégico e de financiamento para dar apoio ao 
desenvolvimento rural de Portugal continental. A resolução de minis-

tros 81/2010 apontou o ProDeR como mecanismo para financiamen-
to e promoção do crescimento da produção de biomassa florestal para 
valorização energética.  

Em Espanha 
A nível nacional, Espanha possui o Plano Nacional de Investigação Científi-
ca, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 2008-2011. Este plano prevê 
ajudas para projectos de investigação científica e inovação tecnológica e alte-
rações climáticas, incluindo o aproveitamento energético de biomassa, bem 
como ajuda.  Além das ajudas nacionais, existem apoios a nível autonómico 
que diferem de comunidade para comunidade. Alguns são concedidos para 
fomento da produção e recolha de biomassa na floresta, outros para incenti-
vo  ao consumo, sobretudo para a produção de energia térmica. 

De entre aos incentivos à produção e recolha de biomassa destacam-se: 

x� Os incentivos  à aquisição de equipamentos  para tratamento de bio-
massa na floresta  e embalagem, com o fim único de utilização em 
processos energéticos: Extremadura: Decreto 263/2008, de 29 de 
Dezembro ; Castela e Leão; Comunidade Valenciana: Orden de 
16 de Junho de 2009; País Basco;  Ilhas Baleares. 

x� Os incentivos ao fomento da extracção de biomassa florestal  de zonas 
rurais: Cantábria: Orden DES/15/2009. 
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS: 
INCENTIVOS À PRODUÇÃO DE BIO-

MASSA PARA ENERGIA 
Distribuição dos Incentivos em Espanha 

Aproveitamento para energia térmica Outros incentivos 

Fonte: Diagnóstico de la legislación y ayudas de la biomasa en España �
(AVEBIOM)�

EM PORTUGAL EXISTEM 
INCENTIVOS ESPECÍFICOS 

PARA A PRODUÇÃO DE 
BIOMASSA FLORESTAL. 

 
EM ESPANHA OS INCENTI-
VOS CENTRAM-SE MAIO-
RITARIAMENTE NA PRO-

DUÇÃO DE ENERGIA A 
PARTIR DE BIOMASSA E 

NOS EQUIPAMENTOS 
PARA RECOLHA DA BIO-

MASSA FLORESTAL RESI-
DUAL�
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A adopção de mecanismos voluntários 
na produção de biomassa é uma salva-
guarda positiva ao impacto social, eco-
nómico e ambiental desta actividade 
A nível voluntário, existem os esquemas de certificação da gestão florestal 
sustentável, PEFC (Programme for Endorsement of Forest certification 
schemes) e FSC (Forest Stewardship Council). 

A Certificação da Gestão Florestal é um processo que permite verificar, de 
forma independente, se uma área florestal é gerida de acordo com normati-
vos internacionalmente reconhecidos. Estes normativos compreendem uma 
série de requisitos técnicos, económicos, ambientais e sociais para uma ges-
tão florestal sustentável, definindo um nível de desempenho a ser atingido 
pelos responsáveis da gestão florestal. A indústria florestal (ex.: a indústria 
da pasta e papel) faz uso destes esquemas e da promoção da madeira como 
matéria prima de excelência.   

A WWF considera que o FSC é o sistema de certificação que mais 
se aproxima aos requisitos fundamentais definidos para promover a 
melhoria da gestão florestal, da transparência, da coerência internacional e 
da governação entre as diversas partes interessadas.  

Nos gráficos ao lado, podem observar-se as áreas florestais e o número de 
empresas certificadas pelos 2 esquemas na Península Ibérica.  

MECANISMOS VOLUNTÁRIOS: 
CERTIFICAÇÃO DA GESTÃO            
FLORESTAL SUSTENTÁVEL 
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A WWF CONSIDERA FUN-
DAMENTAL A EXPANSÃO 

DA CERTIFICAÇÃO FLORES-
TAL EM PORTUGAL E 

ESPANHA, EM PARTICU-
LAR NO NORTE E CENTRO, 

ONDE SE LOCALIZAM AS 
MAIORES ÁREAS DE PLAN-

TAÇÕES E ONDE ESTÃO 
LOCALIZADAS AS PRICNI-
PAIS FLORESTAS PRODU-

TORAS DE BIOMASSA, 
COMO GARANTIA DA GES-

TÃO RESPONSÁVEL DES-
TAS ÁREAS  
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Certification Schemes  (Julho 2011) 

Área certificada em Portugal e Espanha pelo PEFC e FSC 
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A adopção de políticas de compra res-
ponsável de produtos florestais visa 
aumentar progressivamente a oferta de 
produtos sociais e ambientalmente res-
ponsáveis 
A Rede Global de Comércio e Florestas (GFTN - Global Forest & Trade 
Network), é a iniciativa da WWF para a melhoria da gestão florestal, através 
do compromisso das empresas com a promoção da gestão florestal responsá-
vel e da certificação credível. A Rede Ibérica da GFTN é o grupo de 
empresas da Península Ibérica aderentes ao GFTN. 

O GFTN apoia o gestor florestal auxiliando-o na preparação do processo de 
certificação FSC, na identificação das suas áreas de Alto Valor de Conserva-
ção e na quantificação dos serviços do ecossistema que a unidade de gestão 
florestal está a fornecer.  
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MECANISMOS VOLUNTÁRIOS: 
REDE DE COMÉRCIO E                      

FLORESTAS 
CARREGUE AQUI PARA 
SABERMAIS SOBRE A 

REDE GLOBAL DE COMÉR-
CIO E FLORESTAS DA WWF   

O GFTN IBERIA CONTA 
COM A PARTICIPAÇÃO DE 

18 EMPRESAS QUE TOTA-
LIZAM UM VOLUME DE 

NEGÓCIOS DE 6,5 MIL 
MILHÕES DE DÓLARES  

A GFTN em números 

Fonte: Global Forest and Trade Network (dados de Julho de 2011) 

 
Rede Ibérica Rede Global 

N.º de Participantes                                  18                                  277    

Área dos participantes(ha)                         27.694                  28.097.340    

Área Certificada FSC dos par-
ticipantes(ha)                         23.134                   22.212.649    

Área FSC dos participantes/ 
Total de Área FSC da região 6% 16% 

Volume de Negócios (USD)         6.552.949.132       424.324.329.119    

Destaques Rede Ibérica 

A Rede Ibérica iniciou a actividade em 2008 como um instrumen-
to para a promoção de compras responsáveis. 

Em 2008, a Lafarge Cementos converteu-se na primeira compa-
nhia de materiais de construção em todo o mundo a utilizar sacos 
de papel com selo FSC para a comercialização de cimento. 

Em 2010, de forma a apoiar o aumento da área certificada e assim 
ajudar as empresas do sector da cortiça participantes na Rede a 
disporem de mais matéria-prima certificada, foi criado o Grupo 
de Produtores da Rede Ibérica. 

O novo edifício de escritórios da Coca-Cola Espanha foi integral-
mente construído com madeira FSC, demonstrando que a cons-
trução pode ser um elemento chave na dinamização da gestão sus-
tentável das florestas. 

Em Janeiro de 2010, a J.Sainsbury Plc e a Cooperative, importan-
tes cadeias de distribuição do Reino Unido e membros do GFTN 
UK (homólogo britânico ao Rede Ibérica), anunciaram o compro-
misso assumido com a compra de rolhas de cortiça certificada 
FSC para os seus vinhos de marca própria. 
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As plantações florestais são vitais para 
atender às nossas necessidades de 
madeira, fibra, biomassa e armazena-
mento de carbono 
O projecto Plantações de Nova Geração (New Generations Plantations, 
NGP) é uma iniciativa da WWF em parceria com empresas e autoridades 
públicas florestais do sector das plantações florestais e governos, visando a 
identificação e divulgação de soluções de gestão das plantações florestais. 

As Plantações de Nova Geração são: plantações que mantém a integridade 
dos ecossistemas e dos seus serviços ambientais e protegem os Altos Valores 
de Conservação, através de processos de participação pública, e contribuem 
para o desenvolvimento 
económico e a promo-
ção de emprego.  

Os princípios das Plan-
tações de Nova Geração 
(ver figura ao lado) apli-
cam-se quer as planta-
ções produzam madei-
ra, fibra ou biomassa. 

MECANISMOS VOLUNTÁRIOS: 
PLANTAÇÕES DE NOVA                

GERAÇÃO 
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CARREGUE AQUI PARA 
SABERMAIS SOBRE O 

PROJECTO PLANTAÇÕES 
DE NOVA GERAÇÃO DA 

WWF 
AS PLANTAÇÕES DE NOVA 

GERAÇÃO PODEM SER 
UMA FONTE DE ENERGIA 

RENOVÁVEL PROTEGENDO 
SIMULTANEAMENTE OS 

SERVIÇOS DO ECOSSISTE-
MA E SUBSISTÊNCIA DAS 

POPULAÇÕES  

Plantação de Eucalipto em Portugal  

Os Princípios do NGP 

Fonte: New Generation Plantations—Bioenergy and Carbon Report 2011 
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Os pontos principais da análise realizada sobre o mercado e o quadro legal 
do sector da biomassa na Península Ibérica, são: 

x� A intensidade do consumo energético decresceu nos últimos anos, 
sobretudo devido à crise económica. Ainda assim, situa-se em valores 
superiores à média europeia, o que reforça a necessidade de reformu-
lar as políticas energéticas, dando prioridade à redução do consu-
mo, melhoria da eficiência energética e redução da intensi-
dade energética; 

x� As políticas de combate às alterações climáticas e de Segurança Ener-
gética �irão promover um crescimento significativo do mercado 
da biomassa; 

x� Os princípios da Gestão Florestal Sustentável devem ser aplica-
dos, quer as florestas se encontrem a providenciar madeira, 
fibra, �biomassa ou serviços ambientais; 

x� Uma das limitações do uso de biomassa como fonte de energia prende
-se com o custo de transporte que resulta da sua baixa densidade, o 
que implica que o mesmo só se faça de forma rentável para 
pequenas distâncias; 

x� Para a redução dos GEE e custos na produção de energia, a aposta 
deve ser feita na co-geração (aproveitamento de electricidade e 
calor) e na biomassa indirecta e recuperada; 

x� As medidas de apoio à produção florestal, tendo em vista aumen-
tar a disponibilidade de biomassa florestal, devem: 

x� Verificar se a capacidade instalada esgota as capacidades de 
biomassa existentes; 

x� Ter em conta que a expansão das áreas dedicadas dar-se-á 
muito provavelmente para solos agrícolas, sobretudo margi-
nais, pelo que há necessidade de incluir medidas de avaliação 
do impacto destas na produção de alimentos; 

x� Relocar plantações improdutivas, estabelecendo novas planta-
ções dedicadas de alta produtividade, devendo seguir os prin-
cípios das Plantações de Nova Geração, assegurando uma 
fonte de matéria-prima e energia renovável mantendo os ser-
viços ambientais e sociais do território. 

x� A legislação ainda não inclui a necessidade de avaliar os impactos na 
agricultura/produção alimentar; 

x� Especificamente em Portugal, a legislação já apresenta diversos 
aspectos positivos: 

x� Priorizar o ordenamento e a gestão da floresta e plantações 
existentes, visando o aumento da respectiva produtividade e 
disponibilidades de matéria-prima; 

x� Verificar que o aumento previsto das necessidades de biomas-
sa vai implicar  ou o recurso a novas fontes de biomassa ou a 
expansão de áreas dedicadas à produção de biomassa; 

x� E especificamente em Espanha, a disponibilidade de biomassa 
é maior que o consumo por falta de crescimento estável da procu-
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A WWF é uma das maiores e mais experientes organizações mun-
diais de conservação da natureza, com mais de 5 milhões de 
apoiantes e com uma rede global activa e mais de 100 países. 

A missão da WWF é travar a degradação do planeta e construir 
um futuro onde os seres humanos possam viver em harmonia 
com a natureza: promovendo a conservação da biodiversidade; 
assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais; promoven-
do a redução da poluição e do desperdício. 

Este trabalho foi realizado pela WWF Mediterrâneo em  Portugal 
e pela WWF Espanha. 
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Dados & factos da floresta  

US$ 18.5 mil milhões de USD 

+ mil milhões 

13 milhões 
2.000 

Pessoas a viver em pobreza 
e que dependem directa-
mente da floresta  para a 
sua subsistência 

Hectares de floresta perdida 
globalmente cada ano entre 
2000 e 2010 Gigatoneladas de carbono 

armazenadas nos ecossiste-
mas terrestres 

Valor reportado de produ-
tos não lenhosos em 2005 
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