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Editorial
O lançamento oficial da Newsletter da DGEG, que ocorreu em agosto de 2019, visa dar visibilidade ao trabalho
desenvolvido internamente nesta Direção-Geral, aproximando e informando públicos internos e externos da
organização. O seu corpo redatorial é constituído por colaboradores da casa que acrescentam às suas funções
a elaboração de notícias, eventos e informação que vão marcando a vida da DGEG, permitindo aos interessados
acompanhar a atividade de um organismo da Administração Central do Estado, que tem como missão contribuir
para a conceção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos do país.
Esperamos continuar a melhorar este veículo de comunicação ao longo de 2020, desejando a todos os leitores
um Bom Ano!
Mónica Pinheiro
Editora Coordenadora

| Seminário do Projeto Hidrogenoma
No passado dia 10 de dezembro de 2019 realizou-se, no Centro de
Congressos de Lisboa, o seminário de divulgação dos resultados do
Projeto Hidrogenoma cofinanciado pelo POSEUR, organizado pela
Direção de Serviços de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos
(DSRHG), no qual intervieram o Diretor Geral de Energia e Geologia,
João Bernardo, e a Subdiretora Geral, Cristina Lourenço.
Cerca de 80 Águas Minerais Naturais (AMN) do território nacional,
usadas em termalismo e em engarrafamento, foram alvo de um estudo
inovador durante dois anos e meio, com o intuito de alcançar novos
contributos científicos sobre estes recursos do domínio público do
Estado. A riqueza e o potencial hidromineral de Portugal, bem como a
necessidade sentida, ao longo dos últimos anos, de estudar o
microbismo natural destas águas, foram a motivação da DSRHG na criação de uma nova estratégia para
o desenvolvimento do conhecimento das AMN como “um todo”, permitindo a sua valorização e
exploração mais eficaz. Este projeto multidisciplinar interliga as áreas da geologia, da físico-química e da
biologia, sendo considerado desde o início, pela DSRHG, a ferramenta que proporcionará o avanço no
aproveitamento destes recursos. As AMN foram, pela primeira vez, caracterizadas ao nível da sua
composição microbiana, utilizando a metagenómica como nova abordagem de estudo. Esta metodologia
permitiu identificar as comunidades microbianas
presentes nestas águas com material genético
único e potencial bioatividade, detetar a presença
de microrganismos exclusivos como código
hidrobiómico das mesmas, assim como isolar e
caracterizar os microrganismos viáveis, para
melhor entender os sistemas aquíferos como
unidades biológicas dinâmicas.
O seminário contou com 200 participantes,
proporcionando o debate sobre o tema entre os
concessionários, especialistas e o público em
geral. Este evento constituiu um marco na história das AMN, o início de um capítulo, com a apresentação
de um novo conceito: “Hidrobiogeoquímica”. Para acompanhar o projeto, consultar a plataforma
Hidrogenoma, através do website da DGEG. |
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| Roadmap para o hidrogénio: a visão da AP2H2 para Portugal
A DGEG esteve representada no workshop organizado pela Associação Portuguesa para a Promoção
do Hidrogénio (AP2H2) intitulado «Roadmap para o hidrogénio: a visão da AP2H2 para Portugal», que
decorreu no auditório da Ordem dos Engenheiros, no passado dia 2 de dezembro. Na sessão foi feita a
apresentação e discussão pública de uma proposta de Roadmap elaborada pelo Centro de Investigação
em Ambiente e Sustentabilidade, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa (CIAS/FCT-UNL), em parceria com a AP2H2 e o Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC),
validando tecnologias do hidrogénio como soluções de custo eficaz para a satisfação das necessidades
no mix energético do país. Num dos debates, a moderação teve a participação da responsável pela
Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis (DEIR), Isabel Cabrita, que representou a DGEG. Mais
detalhes, como programa, oradores e apresentações do evento, encontram-se disponíveis no site da
AP2H2. |
| Partilha e Divulgação na European Mining Convention 2019
A DGEG, através da Paula Dinis e do Miguel Pais, da
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras (DSMP),
assegurou a representação de Portugal no European
Mining Convention 2019 (EMC 2019), na Irlanda de 3 a 4
de dezembro. O evento contou com a representação de
vários países e de empresas do sector mineiro mundial,
tendo sido uma oportunidade para partilha de conhecimento
e divulgação de técnicas e soluções inovadoras.
A DGEG teve duas intervenções na conferência. A primeira
no painel «Europe as a mining investment destination –
Policies and Progress», composto por mesa redonda com Petri Peltonen (Sub Secretário de Estado do
Ministério da Economia e Emprego da Finlândia), Heather Ednie (Diretora-Geral do Global Mining
Guidelines Group), Marko Komac (Presidente da Federação Europeia de Geólogos) e Paula Dinis (em
representação da DGEG). A segunda intervenção foi no painel
«Sustainability» no qual Paula Dinis (DGEG) apresentou uma
comunicação intitulada “Portugal a mining country – Challenges
and Oportunities for sustainable mining”. A DGEG esteve
também presente na zona de expositores onde foram
divulgados conteúdos técnicos sobre o potencial de Portugal em
recursos minerais e das suas características especiais que
tornam o país atrativo e seguro para investimento, tendo sido
dado especial destaque à estratégia delineada para o recurso
mineral lítio, para a província metalogenética da faixa piritosa ibérica e para a existência de outros
recursos estratégicos em Portugal como sejam o ouro, o tungsténio e o ferro, evidenciados na informação
exposta. Neste contexto, foram divulgadas genericamente as áreas dos futuros concursos públicos para
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio (Norte e Centro), cobre, zinco e chumbo (faixa
piritosa ibérica) e ouro (Jales-Gralheira). |
| Acordo-Quadro para regulamentação do funcionamento das operações de cargas e descargas
nos operadores logísticos e portos marítimos
No âmbito do grupo de trabalho criado em 26 de agosto (Despacho 7580-A/2019), com o objetivo de
avaliar o funcionamento das operações de cargas e descargas, com vista à sua regulamentação, ocorreu
a 6 de dezembro a assinatura do Acordo-Quadro celebrado entre o governo e vários organismos setoriais
- Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), Sindicato Independente dos
Motoristas de Mercadorias (SIMM), Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP),
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Associação
Nacional de Transportadoras Portuguesas (ANTP) e demais entidades do setor, entre as quais a DGEG,
representada pelo Diretor de Serviços de Combustíveis, Carlos Oliveira.
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O Acordo-Quadro, com implementação prevista até 30 de junho de 2020, tem como principal objetivo a
melhoria da eficiência da operação de carga e de descarga em benefício de todos os agentes económicos
inerentes à cadeia de transporte, bem como reduzir os períodos de espera e garantir condições mínimas
de higiene e salubridade aos motoristas que no exercício da sua atividade se deslocam aos locais de
carga e descarga das mercadorias que transportam. Após implementação, a Comissão de
Acompanhamento, deverá produzir um relatório para enviar ao membro do governo responsável pela
área das infraestruturas e da habitação, o qual deverá conter a avaliação da implementação do acordo,
medidas a adotar e eventuais propostas de intervenção legislativa, se necessárias. |
| Encontro Nacional das Agências de Energia e Ambiente
O Encontro Nacional das Agências de Energia e Ambiente, decorreu em Espinho, no dia 4 de dezembro,
tendo sido promovido pela RNAE - Associação das Agências de Energia e Ambiente. A DGEG, convidada
a participar no tema das comunidades de energia em Portugal, foi representada por Gilberto Mariz,
responsável da Divisão de Instalações de Energia do Norte (DIEN), com uma apresentação intitulada
«Comunidades de Energia Renovável em Portugal». Na apresentação, após breve enquadramento das
comunidades de energia renovável (CER), no âmbito do novo regime jurídico aplicável ao autoconsumo
de energia renovável, em contraponto com o regime jurídico aplicável à produção de eletricidade definido
no anterior diploma, abordou o objetivo das CER, contextualizando as atividades que podem vir a
desempenhar no âmbito da energia
renovável. Abordou ainda tipologias de
infraestruturas com potencial para a
instalação/exploração de unidades de
produção para autoconsumo (UPAC)
por parte das CER, apresentando para
o efeito diagramas diários de
carga/produção de dez consumidores
domésticos e cinco consumidores
industriais/comércio, exemplificando casos concretos de vantagens na produção solar fotovoltaica a título
coletivo. Por fim enfatizou que este regime de autoconsumo se centra essencialmente nas pessoas,
destacando o potencial existente no quadro legislativo, nas infraestruturas e nas comunidades de energia
renovável, salientando por ultimo o valor que as CER podem proporcionar às comunidades populacionais
onde operam, contribuído ao mesmo tempo para as metas definidas do plano estratégico PNEC 2030
nomeadamente, alcançar uma quota de 47% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo
final bruto em 2030. |
| «Learning by Sharing Capital Natural»
Uma delegação da DGEG, constituída pelo investigador Luís Gil e a técnica superior Alexandra Nicolau,
com a participação de Rainério Pires do Centro da Biomassa para a Energia (CBE), participou na 2ª
sessão do ciclo «Learning by Sharing Capital Natural» (projeto LIFE Volunteer Escapes) organizado pelo
BCSD Portugal, em Pampilhosa da Serra, no dia 4 de dezembro. Nesta sessão foi apresentado um caso
de estudo da REN «Gestão de Vegetação nas Faixas de Servidão» que incluiu uma visita técnica à
reflorestação da linha Penela-Tábua, em Pedrógão Grande, dando resposta à legislação em vigor
relacionada com o sistema de defesa contra incêndios. O objetivo deste projeto é sensibilizar empresas
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para as oportunidades de integração do Capital Natural nas estratégias empresariais e o desenvolvimento
de boas práticas. |
| Reunião do Conselho Transportes, Telecomunicações e Energia (TTE)
Realizou-se no passado dia 4 de dezembro de 2019, em Bruxelas, a reunião do Conselho de Ministros
TTE (Energia) na qual Portugal esteve representado pelo Secretário de Estado Adjunto e da Energia
(SEAE). Foram discutidos temas fundamentais da política
energética, como o debate de orientação sobre a integração
inteligente do setor e o seu papel na promoção de energias
limpas para a descarbonização da economia europeia, as
prioridades da nova Comissão Europeia para a política
energética, onde se destacou o lançamento do Pacto Ecológico
Europeu. Os ministros chegaram a acordo sobre a importância
da integração setorial para atingir a descarbonização da
economia e evidenciaram a relevância de garantir condições
de concorrência equitativas, bem como o apoio à investigação e à inovação, o financiamento de
tecnologias inovadoras e a cooperação transfronteiriça. Durante o debate, os ministros expressaram o
seu apoio às prioridades da Comissão e vários deles sinalizaram progressos efetuados na previsão final
dos seus Planos Nacionais de Energia e Clima (PNEC). Ver gravação vídeo da sessão que conta com a
intervenção do Secretário de Estado Adjunto e da Energia (47:43, 1:55:37 e 3:00:30).
Outros dossiês fizeram também parte da ordem do dia desta sessão, tais como as conversações
trilaterais com a Rússia e a Ucrânia sobre o futuro do trânsito de gás e a situação atual da UE a nível de
segurança do aprovisionamento de gás para este inverno, os progressos registados na negociação do
regulamento relativo à rotulagem dos pneus, a evolução das relações externas no domínio da energia,
as tecnologias energéticas (SET Plan), bem como o programa de trabalho da próxima Presidência da UE
(Croácia) para o primeiro semestre de 2020. |
| Reunião Ministerial da Agência Internacional de Energia (AIE)
O Diretor-Geral integrou a delegação nacional chefiada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Energia
(SEAE) na reunião ministerial da Agência Internacional de Energia (AIE), de 5 a 6 de dezembro, em Paris,
onde se destacou o papel da AIE na segurança energética global e nas transições para energia limpa.
Michał Kurtyka, Ministro do Clima da Polónia, presidiu à reunião, na qual participaram Ministros e altos
funcionários de governo, os diversos membros da Agência e executivos líderes de empresas de energia.
Reconheceu-se
a
importância
das
transições de energia, dos desafios globais
complexos, como a segurança energética,
as alterações climáticas, a eficiência de
recursos, o consumo sustentável, a
produção e o acesso à energia.
Reconheceu-se também a importância do
compromisso com o Acordo de Paris dos
países que o estão a implementar.
Sob o tema “Construindo o Futuro da
Energia”, os ministros e delegados abordaram questões críticas, com ênfase na aceleração das
transições para uso de tecnologias energéticas mais limpas, no aumento das ambições de combate às
alterações climáticas e na importância da integração regional e da colaboração internacional. A reunião
permitiu também analisar o progresso na estratégia de modernização da AIE, que visa abrir as portas
aos principais países emergentes, ampliar o mandato de segurança energética da AIE, além do petróleo,
para gás natural e eletricidade, e transformar a AIE num hub global para tecnologias de energia limpa e
eficiência energética. Numa série de eventos paralelos à reunião, abordou-se também a necessidade de
expandir o papel e a participação das mulheres na energia, a crescente importância de África para o
sistema energético global, e oportunidades para aumentar a utilização de tecnologias de captura,
armazenamento e utilização de carbono. |
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| Open Day no CBE
Aproveitando a participação na reunião do Conselho de Administração (CA) do Centro de Biomassa para
a Energia (CBE), no passado dia 13 de dezembro em Miranda do Corvo, presidido pelo Diretor-Geral da
DGEG, João Bernardo, e com o
investigador Luís Gil, na qualidade de Vicepresidente do CA do CBE, teve lugar um dia
de interações entre os sócios, empresas do
sector, especialistas e interessados na
valorização da biomassa, com as técnicas
do CBE, em formato Open Day. Durante o
networking foi possível conhecer as
diferentes secções do laboratório acreditado, tomar conhecimento do leque de serviços disponibilizado
pelo centro e propôr sugestões (Campanha “Tem uma ideia…?”). Para
além da interação entre instituições, empresas e especialistas no domínio
da biomassa para a energia e da visita às instalações, foi também
apresentada a nova imagem do CBE com a apresentação de um vídeo
institucional, que marca os 30 anos da instituição. No final do dia,
encerrou-se a visita com um momento gastronómico com produtos locais,
onde não faltou um bolo de aniversário, feito por uma das técnicas do
laboratório, onde estava espelhada a nova imagem do CBE. |
| Palestra sobre política energética em Portugal e a biomassa
No passado dia 17 de dezembro, decorreu no
Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa,
uma palestra proferida por Paulo Preto dos Santos
da Associação dos Produtores de Energia e
Biomassa (APEB) com o tema «A política
energética em Portugal e a biomassa». Nesta
palestra, estiveram presentes, por parte da DGEG,
Luís Gil, Sandro Silva Pereira e Ana Andrade.
Foram abordadas as questões relacionadas com a
reformulação da política energética nacional e o
papel da biomassa nesse domínio. Durante a
palestra, foi deixado claro que a energia não é só eletricidade. Inclui a mobilidade, o vapor industrial, a
força motriz, é fonte de processos de transformação e transmissão térmica, sendo a biomassa a principal
fonte de energia renovável na Europa. No final da apresentação, foi deixada uma questão para discussão:
“será que Portugal tem cumprido e está a cumprir as metas definidas nesta área?” |
| Convívio de Natal
No dia 20 de dezembro, juntando os trabalhadores das
diferentes localizações geográficas e serviços que dão
suporte às atividades da DGEG, ouve espaço para um
almoço de convívio natalício, possibilitando a interação
entre colegas, num ambiente descontraído. Para além do
buffet, houve também troca de lembranças entre colegas e
um discurso do Diretor-Geral, João Bernardo, em que foram
sintetizados os principais marcos alcançados e os desafios
colocados em diferentes áreas da DGEG, durante o ano de
2019, e os que se apresentam para 2020, sem esquecer
palavras de apreço para todos os que trabalham na
organização. |
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| Suplementos remuneratórios do regime especial e extraordinário para a instalação de novas
centrais de valorização de biomassa
Foi publicada a 27 de dezembro, a Portaria n.º 410/2019 que fixa os suplementos remuneratórios
previstos no n.º1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho, na redação dada pelo DecretoLei n.º 120/2019, de 22 de agosto, a qual define um regime especial e extraordinário para a instalação e
exploração, por municípios ou, por decisão destes, por comunidades intermunicipais ou por associações
de municípios de fins específicos, de novas centrais de valorização de biomassa. Nestes termos, ficam
fixadas as fórmulas de cálculo, para o prémio de mercado previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 64/2017 e, para o prémio no âmbito do contributo dado pela central para a defesa contra
incêndios e a preservação da floresta a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
64/2017, na sua atual redação. A presente portaria estabelece, ainda, os termos e condições do contrato
de venda a celebrar com o Comercializador de Último Recurso (CUR), relativo à energia elétrica injetada
na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) pelas centrais a biomassa. |
| Destaque Mensal do Roteiro: “Trilho Geológico” em Beja
O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, pretende constituir-se como
um contributo relevante para o desenvolvimento local e para a promoção da literacia nas áreas científicas
da geologia e minas. No corrente mês o Local em destaque é o Trilho Geológico em Beja, projeto do
Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, que organizou duas
sessões sobre a Geologia e
Recursos Minerais do Alentejo, nos
dias 23 e 30 de Dezembro. O trilho
no jardim, entre o coreto e o lago,
apresenta «Os mares antigos do
Alentejo – evidencias sobre as
variações climáticas no Paleozoico e
Mesozoico» e «A exploração de
recursos geológicos como fator de
desenvolvimento económico do Alentejo – o exemplo das minas de cobre e zinco de Neves-Corvo e
Aljustrel e dos mármores de Vila Viçosa». Ao longo de 200m, e utilizando uma escala onde cada metro
percorrido equivale a 5 milhões de anos, observam-se amostras representativas das principais formações
rochosas do Alentejo. O Trilho Geológico foi incentivado pela Câmara Municipal de Beja, estando inserido
no programa europeu Atlanterra (Interreg, Espaço Atlântico), tendo contado com a colaboração dos
Serviços Geológicos da Irlanda, do Geoparque Copper Coast e do Parque Castlecomer. |
| 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 dezembro foram disponibilizadas:


Densidades de produtos de petróleo e conversões energéticas para o ano de 2018.



Estatísticas Rápidas das Renováveis (setembro 2019) - produção de energia elétrica, capacidade
instalada e equipamentos de produção de energia a partir de fontes renováveis.



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



Estrutura dos preços dos combustíveis rodoviários na UE28 (outubro 2019) - preços médios de venda
ao público do gasóleo e gasolina 95, na UE27 e por EM, e respetiva estrutura de preços (PST, IVA,
ISP e PVP).



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



Importações/Exportações de Carvão por origem/destino
importadas/exportadas por produto e por origem.



Importações/Exportações de Gás Natural por origem/destino (setembro 2019) - quantidades
importadas/exportadas de Gás Natural, por origem/destino.

(agosto

2019)
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-

quantidades



Mapa com o consumo anual de eletricidade, por sector de atividade e município (2018).



Mapa com o consumo anual de gás natural, por sector de atividade e município (2018)



Mapa com o número de consumidores de eletricidade, por município e tipo de consumidor (2018).



Mapa com vendas anuais dos produtos do petróleo, por sector de atividade e município (2018).



Preços de Importação e Exportação de Crude e as suas origens (outubro 2019).



Preços dos combustíveis gasosos, no Continente (outubro 2019).



Produção de Energia Elétrica (outubro 2019) - produção bruta e saldo importador.



PVP Combustíveis Rodoviários e do Fuel, no Continente (dezembro 2019) - preços médios de venda
ao público, por produto comercializado.



Revisões extraordinárias aos Balanços Energéticos Nacionais de 2014, 2015, 2016 e 2017, com a
inclusão do contributo renovável das bombas de calor.



Vendas mensais de Combustíveis em Portugal (setembro 2019) - vendas mensais dos principais
produtos de petróleo.

| Propostas de Leitura
Informação disponibilizada em acesso livre, por entidades nacionais/internacionais em energia e recursos
geológicos.








DGEG (2018/2019). Boletim de Minas, Edição Especial Termalismo, volume 53.
EU (2019). Combined cooling, heating and power systems in greenhouses. Grassroots and retrofit
design.
IRENA (2019). Demand-side flexibility for power sector transformation.
IRENA (2019). Transforming small-island power systems.
JRC (2019). From Barriers to Opportunities: Enabling Investments in Resource Efficiency for
Sustainable Development.
JRC (2019). Raw Materials Information System (RMIS).
JRC (2019). The future of road transport.

Agenda | Eventos
 Como Criar Comunidades de Energia? Porto, 4 fevereiro 2020.
 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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