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Editorial
O capital mais valioso de uma instituição: os seus recursos humanos! A partilha de informação, que
esta iniciativa veio acrescentar à difusão diária do trabalho realizado no nosso organismo, propicia
empenho e sinergias, mas também motivação, constituindo a motivação o fator chave para se
atingir padrões elevados de desempenho, mas encerrando ela própria o maior dos desafios,
principalmente num quadro de carência de técnicos perante um aumento de incumbências. A
dignificação do nosso organismo, enquanto autoridade nacional na área da energia e dos recursos
geológicos, passa inexoravelmente pela dignificação dos seus trabalhadores em áreas de elevada
componente técnica designadamente ao nível da regulamentação, dos licenciamentos e das ações
de fiscalização. Dotar a DGEG de uma estrutura orgânica nuclear e flexível adequada às respetivas
atribuições, reforçar o capital humano, dotar o organismo de meios para melhor servir a causa
pública, são medidas indispensáveis ao bom desempenho pessoal e organizacional que responda
aos reptos que nos são lançados e aos quais queremos continuar a responder com qualidade
assente na motivação de todos, em equipa, para bem da instituição e para o serviço público!
Cristina Lourenco,
Subdiretora-Geral

| Missão de Cooperação a Cabo Verde
No âmbito do Protocolo de Cooperação no domínio da Energia, celebrado no Mindelo, em dezembro de
2012, e por ocasião da 8ª reunião do grupo de trabalho no domínio da energia, a DGEG organizou em
conjunto com a Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia (DNICE) de Cabo Verde, e com o
apoio da Agência oara o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), uma missão institucional
àquele país, que decorreu entre 14 e 17 de outubro.
A missão, liderada pelo Diretor-Geral da DGEG, teve como objetivo o levantamento das necessidades e
oportunidades concretas
de cooperação junto das
autoridades
caboverdianas, nos domínios
da eletricidade, eficiência
energética, energias renováveis e sustentabilidade,
promovendo uma cooperação efetiva e bidirecional
entre os dois países.
Integraram ainda a delegação nacional peritos e especialistas com competências nos domínios elencados da DGEG, Agência para
a Energia (ADENE), Associação Lusófona de Energias Renováveis, Instituto de Ciência e Inovação em
Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), Rosseti Engenharia e Total Eren.
A agenda incluiu reuniões de trabalho com entidades sectoriais de ambos os países, visitas técnicas e
o Seminário “Portugal – Cabo Verde: parceria para uma Transição Energética Sustentável”, que se
realizou a 16 de outubro, sob a organização conjunta da DNICE e da DGEG. Durante a Missão foi
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assinado um Protocolo de Cooperação entre o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial
(CERMI) e o INEGI.
A missão de cooperação teve destaque na imprensa de Cabo Verde, num jornal local
(www.inforpress.cv/portugal-quer-com-cabo-verde-uma-parceria-forte-e-orientada-para-medio-e-longo-prazos-naarea-de-energia/) e na televisão local (rd.videos.sapo.cv/d3TSvFTUIe5COJoga3h0?jwsource=cl). |

| Tarifa Social de Energia com “Best Practice Certificate” da União Europeia
A candidatura da DGEG, com o estudo de caso da atribuição automática da Tarifa Social de Energia
(TSE), integrada no Programa Simplex+, ao
European Public Sector Award (EPSA) 2019,
promovido bienalmente pelo European Institute of
Public Administration (EIPA), venceu um “Best
Practice Certificate”, integrando o lote de 20
projetos europeus distinguidos, entre as 81
candidaturas submetidas à categoria “European
and National”. A cerimónia de entrega dos
certificados de boas práticas decorre em Maastricht
(4/Novembro), onde serão incluídas breves
apresentações por parte de todas as entidades vencedoras. |

| Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo
A DGEG esteve presente na 1ª Conferência Internacional sobre Comunidades de Energia, em Lisboa,
onde, ao longo do dia 9 de outubro, foram abordadas diversas questões relativas à produção/consumo
de energia de fontes renováveis por comunidades de energia, em linha com as orientações europeias.
Entre oradores e membros dos painéis temáticos, estiveram representantes da União Europeia, do
MATE (atual Ministério do Ambiente e Ação Climática) e comunidades pioneiras em Portugal e noutros
países. Entre os oradores, participantes dos painéis e público presente, percorreram-se vantagens,
desafios e modelos de abordagem para a criação de comunidades de energia.
O Decreto-Lei n.º 162/2019,
transpôs para o direito interno
nacional
as
disposições
relativas às Comunidades de
Energia, previstas na Diretiva
relativa
à
promoção
da
utilização de energia de fontes
renováveis (Diretiva Europeia
2018/2001).
Este
diploma
também estabeleceu o novo
regime
de
autoconsumo.
Assim, será permitido que uma
unidade produtora esteja associada a múltiplas unidades de consumo (ex: condomínios, bairros,
freguesias, municípios, parques industriais), sendo elencadas, igualmente, as atividades que as
comunidades de energia podem exercer (produção, consumo, partilha, armazenamento e venda de
excedentes). Estas medidas permitem o envolvimento ativo de cidadãos e comunidades na produção e
consumo de energias renováveis, reforçando a capacidade de Portugal atingir as metas definidas no
Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC), nomeadamente, alcançar 47% energia produzida a
partir de fontes renováveis, reduzir a dependência energética, fomentar a participação dos cidadãos e
empresas na transição energética, assegurar a justiça social e aumentar a flexibilidade do sistema
energético. Para aprofundar o assunto, estão disponíveis na página do evento as apresentações. Aos
interessadados nesta temática, recomenda-se a leitura da legislação mencionada. |
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| Portal para Registo de Autoconsumo e Unidades de Pequena Produção (UPP)
Em linha com a transposição da Diretiva Europeia 2018/2001, para a promoção da utilização de energia
de fontes renováveis por cidadãos e comunidades, deu-se início ao desenvolvimento de um portal para
dar resposta à implementação prática da aplicação do Decreto-Lei n.º 162/2019 que vem alterar o regime
jurídico aplicável ao autoconsumo colectivo e às comunidades de energia renovável, e pelo Decreto-Lei
n.º 76/2019, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do sistema
elétrico nacional, que regula o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.
O Portal, que inclui uma
plataforma para tratamento
de pedidos de registos de
unidades
de
pequena
produção (UPP) de energia
de fontes renováveis até 1
MW, está disponível ao público desde 10 de outubro, a fim de receber novos pedidos de registo de
unidades de pequena produção. |
| XXI Simpósio Luso-Alemão de Energia
A DGEG participou no XXI Simpósio Luso-Alemão de Energia, dedicado à eficiência energética na
indústria, a convite da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA), que organizou o evento no
passado dia 15 de outubro, em Lisboa. Na parte da manhã, Ana
Oliveira, da Direção dos Serviços de Sustentabilidade Energética
(DSSE), falou sobre «Eficiência Energética um passo mais perto
da Descarbonização». Da parte da tarde, a moderação do painel
«Perspetivas da Eficiência Energética nas Empresas Industriais
em Portugal - Desafios e Oportunidades» foi conduzido pela
responsável da Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis
(DEIR), Isabel Cabrita. As apresentações dos oradores, de
ambos os países, disponíveis para consulta no site da CCILA,
percorreram os mais recentes desenvolvimentos na área da
eficiência energética bem como das energias renováveis na indústria. Pós evento, conforme comunicado
pela CCILA, foram organizadas e celebradas “cerca de 40 reuniões bilaterais entre as 6 empresas
alemãs participantes e 23 empresas e instituições portuguesas”. |

| Ação Concertada da Diretiva de Eficiência Energética
A Concerted Action on Energy Efficiency Directive (CA
EED) é uma iniciativa da Comissão Europeia financiada a
100% pelo Programa Horizonte 2020, com o objetivo de
apoiar a transposição e a Implementação da Diretiva
2012/27/EU, alterada pela Diretiva 2018/2002/EU, relativa
à Eficiência Energética (EED). Esta Ação Concertada
constitui uma plataforma estruturada para promover o
diálogo, a troca de experiências e dar a conhecer as melhores práticas entre os Estados Membros.
A DGEG, através da Direção de Serviços de Sustentabilidade Energética (DSSE), tem nas suas
competências, assegurar a representação sectorial nos Comités e grupos de trabalho da União Europeia
criados no âmbito das diretivas e das iniciativas europeias da sua área de competência. A DGEG é a
entidade representante nacional da CA EED, tendo acompanhado nos dias 16, 17 e 18 de outubro, em
Zagreb na Croácia, as reuniões plenárias e as reuniões paralelas de grupos de trabalho focados em
temas que decorrem do articulado da Diretiva de Eficiência Energética, tendo sido representada por
elementos da DSSE: Sandro Silva Pereira (designado NCP – National Contact Point), Carlos Pimparel,
Ana Oliveira e Carlos Inverno. |
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| Soluções Inovadoras para Energia Solar de Concentração (CSP)
A DGEG é parceiro de um projeto ERA NET Cofund in CSP, participando em ações conjuntas para
desenvolver e aplicar soluções inovadoras a nível de CSP (Concentrated Solar Power
– Energia Solar de Concentração). No âmbito deste projeto, que se iniciou em junho
deste ano e tem a duração de 5 anos, participam 11 parceiros de 8 países diferentes
e envolverá um financiamento global de 36 M€.
No âmbito das suas atividades, foi lançada recentemente uma joint call para
financiamento de projetos neste domínio. Nos projetos em consórcio com parceiros
de pelo menos três países da UE, poderão participar instituições de investigação e
desenvolvimento (I&D) e empresas industriais nacionais. |
| Novos Materiais Fotovoltaicos mais Eficientes e Abundantes
Realizou-se no passado dia 8 de outubro, no Lumiar, a 3ª Reunião do Projeto LocalEnergy (Local
Resources for Multifunctional Tetrahedrite-Based Energy-Harvesting Applications), onde a DGEG
participa na qualidade de entidade colaboradora externa (external advisor). Este projeto, em que
participam o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o
Instituto Superior Técnico e a Universidade Nova, centra-se no
desenvolvimento de novos materiais, eficientes, termoelétricos e
fotovoltaicos baseados na tetraedrite, um mineral de sulfureto de
cobre e antimónio constituído por elementos abundantes e de
baixa toxicidade. Especificamente, o projeto LocalEnergy
abordará o uso de tetraedrites naturais e sintéticas para aplicações termoelétricas e de materiais à base
de tetraedrite sintética como novos absorsores solares para aplicações fotovoltaicas. Esta estratégia é
muito relevante considerando que os atuais materiais termoelétricos e os principais constituintes das
células solares de filme finos contêm elementos raros ou tóxicos. Nesta reunião esteve presente o
investigador da DEIR, Luís Gil. |
| Minerals and Mining Hall 2019
A DGEG e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)
estiveram presentes na III edição do Mining and Minerals Hall
2019 (MMH), que teve lugar entre 15 e 17 de outubro de 2019, no
Centro de Exposições e Congressos de Sevilha (FIBES). No MMH
2019 participaram representantes de diversos países e regiões, de
empresas, de associações industriais, de ordens profissionais e
de universidades, tendo sido debatidos temas relevantes para o
sector mineiro, nomeadamente a responsabilidade social,
sustentabilidade mineira e ambiental, tendo sido ainda
apresentados produtos e soluções inovadoras.
A participação institucional de Portugal, para a área dos recursos
minerais, foi organizada e assegurada pela DGEG, através da
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras, que em conjunto com
a equipa do Campus de Aljustrel do LNEG, deram a conhecer o
potencial mineiro do país e prestaram informação técnica aos participantes no evento.
(https://mmhseville.com/). |
| Grupos Internacionais de Estudos do Cobre, do Chumbo e Zinco, e do Níquel
Na semana de 21 a 25 de outubro 2019 realizaram-se em Lisboa, as reuniões dos diversos comités e
as sessões plenárias dos grupos internacionais dos metais não ferrosos (ICSG-International Copper
Study Group, INSG-International Niquel Study Group e ILZSG-International Lead and Zinc Study Group).
As conclusões destas reuniões podem ser consultadas através dos links: ICSG, INSG e ILZSG. |

Notícias mensais da Direção-Geral de Energia e Geologia | Número 3, Ano 1 | Outubro de 2019 | Página 4

| Programas Operacionais Regionais para Eficiência Energética
O responsável da Direção de Serviços de Sustentabilidade Energética (DSSE), Carlos Pimparel, e Carlos
Inverno da mesma direção de serviços, prestaram esclarecimentos presenciais ao longo do mês de
outubro nas sessões técnicas para divulgação dos novos avisos dos PO Regionais relativos à eficiência
energética. O público alvo destes avisos foi
alargado face ao já existente panorama
relativo à Administração Pública local. Este
novo enquadramento permite que tanto as
empresas como as instituições particulares
de solidariedade social (IPSS), desde que
cumpram as condições definidas nos
respetivos avisos, possam candidatar-se e
beneficiar destes fundos europeus. Foram
realizadas sessões de esclarecimento referentes aos avisos do Programa Operacional Norte 2020,
Programa Operacional Lisboa 2020, Programa Operacional Alentejo 2020 e Programa Operacional
Cresc Algarve 2020. Para o próximo mês estão previstas sessões relativas ao Programa Operacional
Centro 2020. |

| Participação da DGEG nas reuniões da Agência Internacional de Energia
Dois dirigentes da DGEG, Manuela Fonseca e Carlos Oliveira, participaram nas reuniões dos grupos de
trabalho da Agência Internacional de Energia (AIE), em Paris, nos passados dias 22 e 23 de outubro Standing Group on Emergency Questions (SEQ) e Standing Group on Oil Markets (SOM).
Os tópicos da reunião do SEQ incluíram principalmente as questões relativas ao abastecimento de
petróleo bruto, produtos derivados de petróleo, gás natural e eletricidade em situações de emergência e
à preparação dos países membros para a resolução destas situações. Neste particular, a avaliação da
revisão da resposta de emergência do
Luxemburgo foi apresentada na reunião,
juntamente com as revisões intermédias da
Suécia e da Suíça. Portugal partilhou a sua
experiência recente com as greves dos
motoristas de matérias perigosas, tendo dado
nota dos impactos para os cidadãos, empresas
e economia do País, das medidas tomadas e
das lições aprendidas entre a greve de abril e
a de agosto. Foi uma apresentação
interessante que motivou, no final, um conjunto
alargado de perguntas.
Na reunião do SOM foi dada nota da situação dos mercados globais de petróleo, das estimativas e
tendências da AIE neste domínio, bem como discutido o impacto dos recentes ataques a infraestruturas
da Arábia Saudita. Outro tema discutido, com elevada relevância foi o da redução do limite de enxofre
dos combustíveis marítimos (que baixará para 0,5% a 1 de janeiro próximo) e os desafios e estratégias
adotadas pelos armadores e pela indústria para dar resposta a esta nova fase do combate à poluição. A
solução passará, prioritariamente, pelo uso dos chamados “compliant fuels (VLSFO)”, mas dependendo
das características das frotas e das rotas percorridas, poderão ser adotadas outras soluções,
nomeadamente a instalação de “scrubbers” e o uso de combustíveis alternativos, como seja o GNL. |
| Visita de Peritos de Energia da Turquia
No contexto do projeto promovido pela União Europeia “Technical Assistance for Improvement of
Performance-Based Tariff Regulation of EMRA for Turkish Energy Markets through Introducing on
Enhanced Monitoring System” a Direção de Serviços de Relações Institucionais e de Mercado (DSRIM),
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a Direção de Serviços de Energia Elétrica (DSEE) e a Divisão de Mercados (DM) organizaram uma
reunião
de
trabalho
na
DGEG, em 23
de
outubro,
que
contou
com peritos
da Autoridade
Reguladora
do Mercado
de Energia da Turquia (EMRA) dos setores da eletricidade e do gás natural. Foram ainda realizadas
visitas técnicas aos Despachos da REN de Eletricidade e de Gás Natural. |

| Dados estatísticos disponibilizados
No portal da DGEG (www.dgeg.gov.pt) vão sendo disponibilizados dados estatísticos e informação sobre
energia e recursos geológicos, de acesso livre, na secção de «Planeamento e Estatística», do Portal da
DGEG. Durante o mês de outubro foram disponibilizadas:

















Estatísticas Anuais da Eletricidade e Calor (2018-Anual)
Estatísticas do Carvão (2018-Anual) – Informação relativa às importações/exportações de carvão
por origem/destino e aos consumos de carvão.
Estatísticas do Gás Natural (2018-Anual) – Informação relativa às importações/exportações de gás
natural, por origem/destino, e aos consumos.
Estatísticas Rápidas das Renováveis (Julho 2019) - Informação sobre a produção de energia
eléctrica, capacidade instalada e equipamentos de produção de energia a partir de fontes
renováveis.
Estatísticas rápidas do Petróleo, Gás Natural e Carvão (Julho 2019) - Informação sobre consumos
de petróleo e produtos de petróleo, gás natural e carvão, assim como dos respectivos preços.
Estrutura dos preços dos combustíveis rodoviários na UE28 (Agosto 2019) - Preços médios de venda
ao público do gasóleo e gasolina 95, na UE27 e por EM, e respectiva estrutura de preços (PST,IVA,
ISP e PVP).
Evolução das Cotações Médias Mensais do Petróleo Bruto – Brent (Agosto 2019) - Série dos valores
médios mensais das cotações do crude –Brent.
Importações/Exportações de Carvão por origem/destino (Junho 2019) - Informação sobre as
quantidades importadas/exportadas por produto e por origem.
Importações/Exportações de Gás Natural por origem/destino (Julho 2019) - Informação sobre as
quantidades importadas/exportadas de Gás Natural, por origem/destino.
Preços de Importação e Exportação de Crude e as suas origens (Agosto 2019) - Preços de
importação/exportação do crude e respectivas origens.
Preços dos combustíveis gasosos, no Continente (Agosto 2019) - Preços médios de venda ao
público do Butano e Propano, no Continente.
Produção de Energia Eléctrica (Agosto 2019) - Informação mensal da produção bruta de energia
eléctrica e saldo importador.
PVP Combustíveis Rodoviários e do Fuel, no Continente (30 Set-7-14-21 e 28 de Agosto 2019) Preços médio de venda ao público, por produto comercializado.
Vendas mensais de Combustíveis em Portugal (Julho 2019) - Informação sobre as vendas mensais
dos principais produtos de petróleo.

| Propostas de Leitura


ADENE, Observatório da Energia (2019). Aplicação da Tarifa Social de Energia em Portugal.
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ATA Insights (2019). Energy Storage Status Overview + Survey 2019.
BioEnergy Europe (2019). Biogas Statistical Report.
Directorate-General for Energy (2019). EU energy in figures: statistical pocketbook 2019.
ENMC (2018). Livro Verde sobre a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de
hidrocarbonetos em território nacional.
IRENA (2019). Future of wind: Deployment, investment, technology, grid integration and socioeconomic aspects.
J. Gouveia, P. Palma e S. Simoes (2019). Energy poverty vulnerability index: A multidimensional tool
to identify hotspots for local action. Energy Reports, vol. 5, pp. 187-201.
L. Gil e J. Isidro (2019). O fim de vida dos módulos fotovoltaicos. Renováveis Magazine, nº 39, pp.
36-40.
Y. Ruf et al (2019). Use of Fuel Cells and Hydrogen in the Railway Environment. Publications Office
of the European Union, Luxembourg.

Agenda | Eventos













European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) Conference, Helsínquia, 13-15 novembro,
2019. www.setplan2019.fi
Congresso Internacional de Termalismo,2Chaves, 14-15, 2019. congressotermalismo.pt
Semana dos Recursos Minerais, Bruxelas, 18-22 novembro. www.eurawmaterialsweek.eu/event
20º Seminário de Outono da EFRIARC, Lisboa, 21 novembro, 2019. efriarc.pt/comunicacoes-efriarc
A (in)Sustentabilidade dos Recursos Minerais. Centro de Ciência Viva do Lousal, Grândola, 20
novembro. www.lousal.cienciaviva.pt/a-in-sustetabilidade-dos-recursos-minerais
Seminário Internacional “Soluções Geotécnicas para Problemas Ambientais Inter-Regionais
Portugal – Espanha, Covilhã, 25-26 novembro. sgubi2019.wixsite.com
Portugal Renewable Summit, Lisboa, 28 novembro, 2019. www.apren.pt
European Mining Convention, Dublin, 3-4 dezembro. A DGEG foi convidada a participar na
conferência e terá booth próprio na área das exposições, em representação do setor dos recursos
minerais de Portugal, sendo mais uma excelente oportunidade para divulgação da sua estratégia e
potencial para o sector dos recursos minerais. www.europeanmining.convention.com
Energy
and
Mines
World
Congress,
Toronto,
2-4
dezembro,
2019.
worldcongress.energyandmines.com
Seminário do Projeto Hidrogenoma, organizado pela DGEG: Uma Nova Visão Estratégica para as
Águas Minerais Naturais. Centro de Congressos de Lisboa, 10 dezembro, 2019.
International Conference Smart Energy Systems SES’20, Cambridge, 25-26 fevereiro, 2020. sesconference.org

Para receber mensalmente a newsletter utilize o formulário de subscrição. Para comentários ou
sugestões utilize o endereço newsletter@dgeg.gov.pt.
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