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Editorial

Chegámos a Novembro, um ano após a tomada de posse da atual direção da DGEG, e a nossa
Newsletter já se afirmou como um canal de comunicação fundamental entre este órgão da
Administração Central e todos os interessados nas atividades e iniciativas que envolvem os setores
energético e geológico. Efetivamente, os dossiers que tratamos diariamente, da transição
energética à problemática dos recursos minerais, passando pela construção de uma sociedade mais
socialmente mais justa, mais competitiva e menos dependente de combustíveis fósseis, não podiam
ser mais desafiantes e por isso não resistimos partilhá-los convosco.
Até ao próximo número!
João Correia Bernardo,
Diretor-Geral

| Reconhecimento Externo da DGEG
A “Tarifa Social de Energia – Procedimento Automático”, foi a vencedora da 1ª edição do prémio IPPSISCTE de Políticas Públicas 2019 na categoria «Administração Central», de entre 34 candidaturas
apresentadas nesta categoria. A outra candidatura da DGEG relativa ao modelo de leilões para
«Produção de Energia Renovável», foi uma das 5 políticas finalistas na mesma categoria
(«Administração Central»). A sessão de
entrega de prémios decorreu no ISCTE, a 29
de novembro, contou com uma intervenção da
Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão, em
que frizou que são necessárias “políticas
públicas robustas, uma estratégia de inovação
e de modernização, dirigentes e trabalhadores
qualificados, motivados e valorizados” para
que se possa “reverter uma tendência
crescente para a externalização de soluções
com recurso a privados, que tem vindo a contribuir para a descapitalização da Administração Pública”.
A Tarifa Social de Energia foi igualmente selecionada como um caso de boas práticas no estudo da
Comissão Europeia (CE) sobre a Interoperabilidade Organizacional e Governança dos Serviços Públicos
(“Study for the ECDG DIGIT: European Interoperability Framework Implementation and governance
models”, 2019) e foi apresentada num workshop em Bruxelas. Para além disso, o estudo de caso da
atribuição automática da TSE venceu um Certificado de Melhores Práticas do European Public Sector
Award (EPSA) 2019, promovido bienalmente pelo Instituto Europeu de Administração Pública (EIPA). O
projeto da TSE integrou um 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, decorreu em Maastricht a 4 de novembro. |
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| Resultados do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica
Realizou-se no passado dia 18 de novembro, no Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC), a
sessão de apresentação sobre a execução do «Plano de
Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica»: “Das
191 pedreiras com algum risco em Portugal, a
esmagadora maioria já cumpriu as obrigações em termos
de vedações, sinalização e obras, de acordo com o plano
de intervenção nas pedreiras em situação crítica
apresentado pela área de governo do Ambiente e Ação
Climática.” A sessão foi presidida pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos
Fernandes, e contou com intervenções da Subdiretora-Geral da DGEG, Cristina Lourenço, e do
Presidente da EDM, Rui Rodrigues. |
| Visita Técnica à Central Termoelétrica do Pego
Decorreu no passado dia 27 de novembro uma visita técnica conjunta de uma delegação da DGEG e da
Agência Portuguesa de Ambiente (APA), à Central Termoelétrica do Pego. A representação da DGEG
foi liderada por António Vasconcelos (DSPEE)
e Luís Gil (DEIR), tendo ainda integrado Ana
Costa (DSEE), Vasco Rodrigues (DSPEE),
David Prata (DSSE), Salette Pinto (DSRIM),
Bruno Caixeiro (DSPEE) e ainda Rainério
Pires em representação do Centro da
Biomassa para a Energia (CBE). Para além da
visita às instalações, realizou-se uma reunião
prévia entre a APA, a DGEG e representantes
da Central e acionistas, tendo sido discutidas
propostas de descomissionamento e desmantelamento desta central termoelétrica ou a sua
reformulação pós-carvão. |
| Reunião da Agência Internacional de Energia
A DGEG, através da Direção de Serviços das Relações Institucionais e de Mercado (DSRIM), assegurou
a representação de Portugal na reunião do Standing Group on Long-Term Co-operation (SLT) da
Agência Internacional de Energia (AIE), a 4 e 5 de novembro de 2019, na sede da AIE em Paris. Foram
apresentados os Relatórios 2019 da AIE sobre Mercados de Energias Renováveis e de Eficiência
Energética. O Secretariado da AIE apresentou as conclusões do World Energy Outlook 2019 (ver
apresentação ou sumário executivo WEO2019). Foram
debatidos os resultados obtidos por uma equipa de peritos
designados pela AIE relativamente às politicas energéticas
da Alemanha e do Luxemburgo, com propostas de melhoria
da segurança de aprovisionamento de energia e adoção de
políticas ambiciosas que possam dinamizar a transição
energética em todos os setores de atividade. No âmbito da
Iniciativa Associação da AIE, que visa o alargamento da AIE
a países terceiros e o reforço dos laços de cooperação
multilateral com as economias emergentes, foram debatidas as conclusões do Exame à Politica
Energética da Índia, tendo a AIE proposto a melhoria do enquadramento legal e institucional para a
coordenação da política energética, visando um sistema energético sustentável, seguro e fiável, a
promoção de investimentos no setor energético, priorizando as ações conducentes à melhoria da
segurança de aprovisionamento, a adoção de uma estratégia intergovernamental na área do I&D do
setor da energia e a melhoria do tratamento dos dados e informação sobre o sistema energético. |
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| Reunião do Conselho de Administração do CBE
No passado dia 11 de novembro de 2019, decorreu mais uma reunião do Conselho de Administração
(CA) do Centro da Biomassa para a Energia (CBE) em
Miranda do Corvo. Neste CA têm assento, por parte da
DGEG o Diretor-Geral e o investigador da DEIR Luís Gil,
respetivamente como Presidente e Vice-presidente. O
CBE é uma instituição sem fins lucrativos que tem vários
associados, sendo a DGEG o associado com maior número de Unidades de Participação. Para comemoração
dos 30 anos de atividade do CBE, está a ser preparado
um novo vídeo institucional, e um Open Day, a 13 de
dezembro. Decorreu no mesmo dia a recolha de imagens e depoimentos, nomeadamente do DiretorGeral, João Bernardo. |
| Reunião Bilateral entre a Comissão Europeia e a DGEG
No âmbito das visitas regulares de funcionários da Comissão Europeia aos Estados Membros, a DGEG
organizou uma reunião no dia 21 de novembro com perito da Comissão Europeia responsável pelo
desenvolvimento dos Planos Nacionais de Energia e Clima (PNECs) e outras matérias relevantes no
âmbito das competências da Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia (DG-ENER).
A sessão liderada pelo Diretor-Geral, João Bernardo, contou com a participação da Subdiretora-Geral,
Maria José Espírito Santo, e representantes dos serviços da DGEG envolvidos (Relações Institucionais
e de Mercado, Planeamento Energético, Sustentabilidade Energética e Estudos, Investigação e
Renováveis). Foram debatidos temas diversos, tais como o cumprimento das metas 2020 para as
energias renováveis e eficiência energética, o PNEC 2030 a submeter à Comissão até final do corrente
ano e a implementação do Pacote Legislativo Energia Limpa. A temática da Presidência Portuguesa do
Conselho da UE foi também abordada, bem como os temas prioritários do setor da energia e organização
dos eventos de alto nível, perspetivados para a próxima Presidência Portuguesa da União Europeia, a
decorrer de janeiro a junho de 2021. |
| Materiais, Eficiência Energética e Sustentabilidade
A DGEG esteve representada na comemoração do Dia Mundial dos Materiais no dia 6 de novembro, nas
instalações da Região Centro da Ordem dos Engenheiros, em
Coimbra, que este ano teve como tema central “Os materiais, a
eficiência energética e a sustentabilidade”. Tratou-se de uma
organização conjunta entre e Ordem dos Engenheiros e a
Sociedade Portuguesa de Materiais, em que foram entregues
prémios às melhores teses académicas apresentadas neste
domínio. Neste âmbito uma das palestras apresentadas foi efetuada
pelo investigador Luís Gil da Divisão de Estudos, Investigação e
Renováveis (DEIR), com o título “A cortiça e a energia solar: Um binómio para a eficiência energética”,
que também participou na entrega dos prémios. |
| Congresso Internacional de Termalismo 2019
A DGEG participou no Congresso Internacional de Termalismo 2019, que ocorreu
nos dias 14 e 15 de novembro, em Chaves. A DGEG participou no painel
«Valorização e Proteção do Recurso Água Mineral Natural», onde foram abordados
temas relacionados com o conhecimento, gestão e exploração deste recurso,
impacto das alterações climáticas na atividade termal bem como o aproveitamento
da geotermia para redução da pegada de carbono. A responsável da Direção de
Serviços de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos (DSRHG), Carla Lourenço,
apresentou uma comunicação sobre “Águas Minerais Naturais - do Conhecimento à
Gestão, Exploração e Valorização”. |
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| A (in)sustentabilidade dos Recursos Minerais: O fator Comunicação em destaque
A DGEG, através da Direção de Serviços de Minas e Pedreiras (DSMP), participou no evento «A
(in)sustentabilidade dos Recursos Minerais», que teve lugar a 20 de novembro no Centro de Ciência
Viva do Lousal, cuja organização esteve a cargo da Sociedade Geológica de Portugal e do Centro de
Ciência Viva do Lousal. O painel de oradores contou com a participação do geólogo escocês Iain Stewart.
Esteve em destaque a importância da comunicação, de modo a fazer
chegar e ser compreendida pelo público em geral a mensagem, relativa
à imprescindibilidade dos recursos minerais para a manutenção e
desenvolvimento das sociedades modernas. O evento permitiu uma
reflexão sobre matérias pertinentes relativas aos recursos minerais,
terminando com a intervenção de alguns palestrantes sobre questões
relacionadas com a dificuldade de acesso ao território o que se considera
ser determinante para o desenvolvimento desta atividade. Pretendeu-se
reforçar ser necessário esclarecer o público relativamente à
possibilidade de desenvolver atividade de prospecção e pesquisa e de
exploração de recursos minerais respeitando elevados padrões de
sustentabilidade, que garantam a melhoria do nível de vida das
populações em simultâneo com a preservação do ambiente e dos recursos naturais, sendo que esta
mineração sustentável apenas será possível em países que garantam o cumprimento das exigências
ambientais, sociais e económicas. |
| 20º Seminário de Outono da EFRIARC
A Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar Condicionado (EFRIARC) realizou no
dia 21 de novembro o seu tradicional seminário de Outono, onde foram apresentados temas da maior
atualidade e importância para o sector, nomeaqdamente as temáticas do aquecimento e arrefecimento
e eficiência energética,
e atualização de todos
os profissionais no
atual contexto de mudança de paradigma. A
DGEG fez-se representar por António Vasconcelos (DSPEE) e Carlos Pimparel (DSSE), que fizeram uma apresentação sobre Plano Nacional de
Energia e Clima (PNEC), dando enfoque às medidas mais relevantes para o sector representado pela
EFRIARC, e ainda Luís Duarte Silva (DSRHG) que fez uma apresentação relativa ao potencial de águas
quentes subterrâneas em Portugal continental. |
| Seminário Internacional de Geotecnia Ambiental sobre Soluções Geotécnicas para Problemas
ambientais Inter-regionais Portugal-Espanha
A responsável da Direção de Serviços de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos (DSRHG), Carla
Lourenço, foi convidada pela Comissão organizadora do seminário internacional de «Soluções
Geotécnicas para Problemas Ambientais Inter-Regionais Portugal-Espanha», que decorreu de 25 a 27
de novembro, a estar presente na mesa da
sessão de abertura, onde falou sobre
questões ligadas à estratégia sobre
recursos geotérmicos implementada pela
DGEG. Estiveram também presentes na
sessão de abertura o Presidente do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Carlos Pina, o Presidente da Sociedade Portuguesa
de Geotecnia, Matos Fernandes, o responsável pelo seminário, Vítor Cavaleiro, o Vice-reitor da
Universidade da Beira Interior (UBI), José Páscoa Marques, o Vereador da C.M. da Covilhã, Jorge
Gomes, e o Presidente da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), António Ruas. |
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| Portugal Renewable Summit: da transição ao compromisso energético
A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN)
realizou no passado dia 28 de novembro a sua conferência
anual «Portugal Renewable Summit», dedicada ao tema «Da
Transição ao Compromisso Energético», que ocorreu na
Fundação Oriente, em Lisboa. Neste evento participaram
decisores políticos dos setores da energia e do ambiente e
vários especialistas na área das energias renováveis, a nível
nacional e internacional. O 3º Painel, relativo ao Plano
Nacional de Energia e Clima (PNEC), teve a presença do
Diretor Geral da DGEG. A DGEG fez-se ainda representar
pela Direção de Serviços de Energia Elétrica (DSEE) no painel de discussão relativo ao Licenciamento
em Portugal e pela Direção de Serviços de Relações Institucionais e Mercado (DSRIM). A sessão de
encerramento esteve a cargo do Secretário de Estado Adjunto e da Energia. Teve ainda lugar uma
cerimónia de atribuição do Prémio APREN 2019, “uma iniciativa que visa divulgar dissertações
académicas realizadas em instituições portuguesas de Ensino Superior, relacionadas com a eletricidade
de origem renovável”. |

| Destaque do Roteiro: Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO
O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, uma iniciativa da DGEG,
Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM), e de 35 outras entidades, pretende constituir-se como
um contributo relevante para o desenvolvimento local e para a promoção da literacia nas áreas científicas
da geologia e minas. O ROTEIRO destaca mensalmente um local da sua vasta rede. No corrente mês
de novembro esse destaque foi para Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO. Trata-se
de uma área geográfica bem definida, reconhecida pela UNESCO, coincidente com os limites administrativos do concelho de
Macedo de Cavaleiros,
onde se identifica um
importante
património
geológico, que oferece a
oportunidade de percorrer milhões de anos na
história da Terra, despertando o interesse de geólogos de todo o mundo,
contribuindo para a afirmação do território como destino geoturístico, proporcionando vivências científicas, educativas e
culturais, mantendo intactas as suas características naturais e a autenticidade das suas gentes – factores
relevantes para o desenvolvimento sustentável territorial. [imagem: www.geoparkterrasdecavaleiros.com] |

| Consulta Pública: "Regras de funcionamento UPAC, UPAC coletiva e CER (DL162/2019)"
Esta aberta, até dia 10 de dezembro, a consulta pública do projeto de Despacho DGEG que aprova as
regras de funcionamento da plataforma informática e de operacionalização do procedimento de registo
prévio, certificado de exploração e comunicação prévia, previstos no Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de
outubro, que pode ser consultado em participa.pt/pt/consulta/regras-de-funcionamento-upac-upaccoletiva-e-cer-dl162-2019 . |
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| 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 novembro foram disponibilizadas:


Balanço Energético Nacional (2018) – Tratamento anual global da informação recebida, com base
nas informações estatísticas mensais, trimestrais e anuais relativas à produção e consumo das
várias formas de energia, por fonte de energia primária e por sector de atividade.



Estatísticas rápidas do Petróleo, Gás Natural e Carvão (Agosto 2019) - Informação sobre consumos
de petróleo e produtos de petróleo, gás natural e carvão, assim como dos respectivos preços.



Importações/Exportações de Carvão por origem/destino (Julho 2019) - Informação sobre as
quantidades importadas/exportadas por produto e por origem.



Vendas mensais de Combustíveis em Portugal (Agosto 2019) - Informação sobre as vendas mensais
dos principais produtos de petróleo.



Importações/Exportações de Gás Natural por origem/destino (Agosto 2019) - Informação sobre as
quantidades importadas/exportadas de Gás Natural, por origem/destino.



Produção de Energia Eléctrica (Setembro 2019) - Informação mensal da produção bruta de energia
eléctrica e saldo importador.



Estatísticas Rápidas das Renováveis (Agosto 2019) - Informação sobre a produção de energia
eléctrica, capacidade instalada e equipamentos de produção de energia a partir de fontes
renováveis.



Estatísticas do Crude e dos Produtos de petróleo (2018) – Informação anual relativa às
importações/exportações de crude e produtos de petróleo por origem/destino e dos consumos de
crude e dos produtos de petróleo.



PVP Combustíveis Rodoviários e do Fuel, no Continente (4-11-18 e 25 de Novembro 2019) - Preços
médios de venda ao público, por produto comercializado.



Estrutura dos preços dos combustíveis rodoviários na UE28 (Setembro 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).



Preços dos combustíveis gasosos, no Continente (Setembro 2019) - Preços médios de venda ao
público do Butano e Propano, no Continente.



Preços de Importação e Exportação de Crude e as suas origens (Setembro 2019) - Preços de
importação/exportação do crude e respectivas origens.



Evolução das Cotações Médias Mensais do Petróleo Bruto – Brent (Setembro 2019) - Série dos
valores médios mensais das cotações do crude –Brent.

| Propostas de Leitura


DGEG (2019). Boletim de Minas n.º 53, Edição Especial Termalismo.



DGEG (2019). Relatório de Monitorização de Segurança de Abastecimento do Sistema Eléctrico
Nacional, para o período de 2020-2040.



Dossier sobre solar fotovoltaico, Renováveis Magazine, nº 39, pp. 22-46.



EU (2019). Raw Materials Information System (RMIS), Newsletter No 1.



EU (2019). SETIS Magazine: Energy efficiency in buildings.



IRENA (2019). Future of solar photovoltaic, Deployment, investmeny, technology, grid integration
and socio-economic aspects.



IRENA (2019). Hydrogen: A renewable energy perspective.
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JRC (2019). Geothermal Energy Technology Development Report.



JRC (2019). Ocean Energy Technology Development Report.



JRC (2019). Solar Thermal Electricity: Technology development report.



L. Gil, P. Martins e I. Cabrita (2019). Abordagem metodológica sobre o carbono sequestrado como
indicador de conteúdo ecológico. Revista Indústria e Ambiente, nº 118 (set/out) 2019, pp. 50-51.

Agenda | Eventos


Seminário do Projeto Hidrogenoma, organizado pela DGEG: Uma Nova Visão Estratégica para as
Águas Minerais Naturais. Centro de Congressos de Lisboa, 10 dezembro, 2019. O seminário visa a
divulgação dos dados obtidos ao longo do projeto. Inscrições na página do evento ou no portal da
DGEG.



Fifth Symposium on Urban Mining and Circular Economy, Bolonha, 18-20 maio 2020.



Africa Energy Forum, Barcelona, 30/junho– 3/julho 2020.



10th International Conference on Algal biomass, Biofuels & Bioproducts, Pittsburgh, 14-17 junho
2020.



International Conference on Renewable Energy & Sustainable Technologies, Roma, 22-23 junho
2020.



International Conference on Advanced Energy Materials, Veneza, 17-18 agosto 2020.



Green Energy 2020, Vancouver, 14-16 set 2020.

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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