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A Bioenergia Avançada é uma indústria em necessário crescimento, 

devido ao seu impacto significativo na descarbonização dos transportes. 

“Descarbonizar a mobilidade hoje: o papel da Bioenergia Avançada” é a 

publicação semestral da ABA – Associação de Bioenergia Avançada 

que revela, analisa e antevê este setor.

Esta 1.ª edição fará uma breve passagem pela evolução dos 

biocombustíveis – dos convencionais aos de resíduos e outros 

avançados – e pela legislação que os rege. Mostrará também a 

diferença do uso destas energias renováveis líquidas face a outras 

alternativas mais destacadas no atual panorama nacional.

Superado o “Ano Zero” da subindústria dos biocombustíveis avançados 

e com sucesso, está na altura de a desenvolver e este relatório pretende 

contribuir para este efeito.
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A MOBILIDADE ESTÁ  
A MUDAR - HOJE

Emanuel Proença,  
Presidente da Associação de Bioenergia Avançada

Descarbonizar. Poucos setores estarão tão pressionados hoje para uma 

transformação profunda como está o da energia para a mobilidade. 

Deixou de ser possível manter o vício de um petróleo que, apesar de 

barato e prático no seu uso direto, nos deixa a braços com externalidades 

e custos incomportáveis no longo prazo. Todos compreendemos que 

as alterações climáticas são um dos grandes desafios do século e que 

combatê-las passa (não só, mas muito) por transformar a forma como 

produzimos e consumimos energia para nos movermos. 

A ABA foi criada para acelerar a transição energética na mobilidade. 

Acreditamos na construção de um mundo melhor e que Portugal e a 

sua indústria devem ter um papel ativo nesse processo, promovendo e 

produzindo a energia verde de que precisamos para nos movermos, em 

Portugal e também lá fora. Não só acreditamos nisso, como sabemos 

que isso é verdade – porque já faz parte da nossa atividade hoje. 

Pode constituir uma surpresa, para um leitor que só aqui tenha um 

contacto mais profundo com esta fileira que representamos, descobrir 

que mais de 90% do CO2 que Portugal conseguiu reduzir na mobilidade 

até hoje proveio apenas de biocombustíveis (os restantes menos de 

10% correspondem a todos os veículos elétricos, a gás natural, etc.), 

e que a grande maioria destes são já hoje os que a ABA defende e 

representa, i.e. os biocombustíveis de resíduos e outros avançados, e 

que geram reduções imediatas de CO2 por unidade de energia de, no 

mínimo, 80% face aos combustíveis convencionais.

Sabemos também, porque é parte da atividade da grande maioria de 

nós associados da ABA há já vários anos, que a descarbonização da 

mobilidade pode andar de mãos dadas com outros dois desígnios dos 

nossos tempos, essenciais a Portugal e ao Mundo: 1. O uso eficiente 

dos ativos, porque, enquanto país, não nos podemos dar a desperdícios 

e porque certos recursos (como o parque de veículos) são finitos, 

altamente custosos (e importados), pelo que devem ser devidamente 

aproveitados; e 2. A economia circular, que, pelo reaproveitamento de 

resíduos, gera valor e empregos, convertendo em matérias-primas o 

que antes pareciam ser apenas problemas ambientais e lixo altamente 

poluente, e que agora, com tecnologia de ponta, se transformam de 

novo em recursos.

Sabemos que o processo de descarbonização da mobilidade é 

desafiante e, pela sua dimensão e complexidade, requererá muitas 

soluções que ainda não foram devidamente escaladas ou que estão 

ainda só em fase de demonstração hoje. Mas, também sabemos que 

pode ser acelerado. O caminho tem ainda muitas etapas por desbravar 

ao longo das próximas décadas, mas três destas etapas já são 

conhecidas:
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› A primeira começou a ser trilhada já na última década, com o desenvolvimento de uma fileira de recuperação e valorização industrial  

 de OAU (óleos alimentares usados), que foi responsável pela introdução de mais 6% dos 10% de energias renováveis no transporte que  

 Portugal conseguiu até agora alcançar. Os associados da ABA incluem alguns dos maiores especialistas nacionais desta fileira e são  

 responsáveis por mais de 55% do biodiesel produzido a partir de OAU, em Portugal. Incluem também vários recolhedores e agregadores,  

 que lutam ativamente todos os dias por aumentar as (ainda muito baixas) taxas de recolha nacionais e por trazer mais deste resíduo de  

 todo o mundo para Portugal, onde somos especialistas em transformá-lo em biodiesel de alta qualidade e alto valor ambiental e económico  

 para nosso consumo e (em menor escala) exportação para o centro da Europa;

› A segunda etapa está relacionada com a eletrificação dos veículos ligeiros nacionais, que está em forte aceleração, sobretudo nos últimos  

 dois anos. Os veículos ligeiros consomem mais de 30% do gasóleo e quase 100% da gasolina consumida no país. Sabemos que este  

 processo de migração para o veículo puramente elétrico, apesar de longo (a frota automóvel ligeira nacional roda, em média, a cada 25-30  

 anos apenas), irá, durante os próximos anos, encontrar soluções para o custo dos veículos (em decréscimo), para a pegada carbónica da  

 produção dos seus componentes (a melhorar com baterias produzidas menos numa China altamente consumidora de carvão), e para a  

 necessidade de eletricidade verde 100% do dia. O futuro passa sem dúvida por um uso em muito maior escala de veículos 100% elétricos;

› A terceira começou este ano, com a produção de bioenergias líquidas avançadas. Estas virão acelerar muito a descarbonização, sobretudo  

 nos modais pesados (os outros 70% do gasóleo). Portugal está a começar este caminho já este ano, com os primeiros biocombustíveis  

 produzidos a partir de uma multiplicidade de resíduos que até aqui tinham ou fins menos nobres ou acabavam depositados em aterros  

 ou simplesmente descartados na natureza. Os associados da ABA são hoje responsáveis por quase 100% destes primeiros biocombustíveis  

 avançados produzidos em Portugal, mas estamos convictos que muitos outros atores de mercado se juntarão a nós nos próximos anos.  

 Com o quadro regulatório certo e com agentes económicos empenhados, veremos uma explosão destas soluções em Portugal, através  

 de novas unidades industriais de biocombustíveis avançados, diesel verde (hvo) de resíduos, pirólise de resíduos não recicláveis, combus 

 -tíveis sintéticos (synfuels), etc. E com isso, voltaremos a acelerar fortemente a descarbonização da mobilidade.

Como se diz habitualmente, o caminho faz-se caminhando. Na ABA já o começámos a trilhar, mas estamos conscientes de que estamos só no início. 

Queremos contribuir para que, um dia, possamos todos dizer com orgulho que descarbonizámos por completo a mobilidade do nosso país, e que o 

fizemos gerando valor para o país e efeitos colaterais positivos múltiplos. 

Até lá, este primeiro relatório ABA pretende ser também apenas um primeiro esforço de construção de uma base de informação que nos permita a todos 

conhecer mais deste mundo da bioenergia avançada, acompanhar regularmente a sua evolução, e discutir como pode ele acelerar o seu contributo para 

uma mobilidade mais verde, uma economia mais circular, e um futuro melhor. Espero que gostem, e que se juntem a nós neste desafio que é de todos. 

1

2

3
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ABA 
Sobre a

2019

85-90%

20%

A Associação de Bioenergia Avançada (ABA) é uma associação sem 

fins lucrativos, constituída em 2019, que representa os interesses dos 

operadores na área da bioenergia avançada, ao longo de toda a cadeia 

de valor. Pretende promover a valorização da bioenergia avançada, mais 

especificamente os biocombustíveis de resíduos e outros avançados e 

os combustíveis reciclados, por serem fortes contribuintes para uma 

transição energética completa, rápida e eficaz num setor tão desafiante 

de descarbonizar como é o dos Transportes. 

A ABA acredita que Portugal pode acelerar a sua transição energética 

através dos instrumentos que defende, ao mesmo tempo que se 

cria uma fileira completa de uma indústria verde com características 

ímpares: assente em tecnologia de ponta, com forte potencial de 

geração de Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional e de empregos 

qualificados, e assente nos princípios da ecologia e da economia 

circular. Por esta via, a ABA considera ainda que Portugal pode reduzir 

drasticamente o custo que a tão necessária e urgente transição 

energética terá para o país, para a sua economia, as suas empresas e 

as suas gentes, ao permitir um uso eficiente do parque automóvel e das 

infraestruturas existentes, que evita o recurso a equipamento adicional 

novo, caro e importado. São milhares de milhões de euros potenciais 

gerados e poupados que podem ser capturados ao longo das próximas 

duas décadas em Portugal.

A ABA acredita que, com um bom trabalho no desenvolvimento desta fileira, Portugal pode chegar melhor e mais rápido aos objetivos de 

descarbonização completa da sua economia, e inclusive ultrapassá-los. Para isso, pretende ajudar a desenvolver o setor e, ao mesmo 

tempo, promover a migração progressiva de um sistema assente em derivados de petróleo (combustíveis fósseis) para um assente 

em derivados de economia circular, seja por enriquecimento da mistura de biocombustíveis (hoje na ordem dos 6-7%) e combustíveis 

reciclados nos combustíveis convencionais, seja pela migração completa de frotas de veículos para combustíveis 100% renováveis. 

Esta associação congrega os esforços de diferentes empresas do setor que operam em Portugal, reunindo importantes operadores 

nacionais, produtores de biocombustíveis avançados e de gestão e valorização de resíduos, bem como startups e projetos de novas 

unidades produtoras assentes em tecnologia produtora de bioenergia avançada, combustíveis reciclados, associações europeias na área 

de bioenergia avançada e entidades promotoras dos objetivos de sustentabilidade.

Visão

Redução das emissões de GEE para al-
cançar a neutralidade carbónica até 2050

De incorporação de energia renovável  
nos Transportes a alcançar até 2030

Ano da criação da ABA  
(Associação de Bioenergia Avançada)

A ABA nasceu da constatação de que não existia harmonização entre 

entidades públicas, privadas e público em geral quanto à temática dos 

combustíveis verdes e da bioenergia avançada. Como tal, assumiu, 

como seu desígnio, ajudar a construir mais literacia sobre estas 

temáticas, construir mais conhecimento e pontes entre os diversos 

intervenientes necessários para assegurar o desenvolvimento desta 

fileira e apoiar Portugal na definição da estratégia de desenvolvimento 

desta indústria ao longo das próximas décadas. A ABA procura também 

educar e disseminar informação relacionada com os biocombustíveis 

avançados, a transição energética e a economia circular.
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Siglas
Termos & Definições 

› ABA: Associação de Bioenergia Avançada

› AVA: Matéria-Prima Avançada

› CE: Comissão Europeia

› CO2: Dióxido de carbono

› EM: Estados-membros

› FAME: Fatty Acid Methyl Esters (Biodiesel Convencional)

› GA: Gordura Animal (classificadas como de categoria 1 e 2)

› GEE: Gases de efeito de estufa

› HVO: Hydrotreated Vegetable Oil (Diesel Renovável)

› H2: Hidrogénio

› ILUC: Indirect Land Use Change (Diretiva EU 2015/1513 do Parlamento  

 Europeu e do Conselho de 09 de setembro de 2015 que altera a  

 Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível   

 para motores diesel e diretiva 2019/28/CE relativa à promoção da  

  utilização de energia proveniente de fontes renováveis)

› ISP: Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos

› OAU: Óleos alimentares usados

› PNEC: Plano Nacional da Energia e Clima

› RNC: Roteiro para a Neutralidade Carbónica

› RED I: Renewable Energy Directive (Diretiva EU do Parlamento Europeu   

 e do Conselho de 2009 relativa à implementação de requisitos   

 de sustentabilidade e de redução de emissões de GEE para  

  biocombustíveis e biolíquidos)

›

› RCF: Recycled Carbon Fuels (combustíveis fósseis reciclados)

› RNC: Roteiro para a Neutralidade Carbónica

› TEP: Tonelada equivalente de petróleo

› TdB: Título de Biocombustível

› TdB-A: Título de Biocombustível Avançado (combustível com origem 

em matérias-primas da Parte A do Anexo IV do DL nº8/2021)

› TdB-D: Título de Biocombustível substituto do gasóleo

› TdB-DC: Título de Biocombustível de Dupla Contagem

› TdB-G: Título de Biocombustível substituto de gasolina

› VAB: Valor Acrescentado Bruto

RED II: Renewable Energy Directive II (Diretiva EU do Parlamento  

Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2018 relativa à promoção  

da utilização de energia de fontes renováveis)
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BIOCOMBUSTÍVEIS 
CONVENCIONAIS, 

AGRÍCOLAS

COMBUSTÍVEIS VERDES (BIOENERGIA AVANÇADA)

BIOCOMBUSTÍVEIS DE RESÍDUOS

BIOCOMBUSTÍVEIS AVANÇADOS

BIOCOMBUSTÍVEIS  
DE RESÍDUOS E  

OUTROS AVANÇADOS

COMBUSTÍVEIS 
SINTÉTICOS,  

BIO-ÓLEOS, ETC.

Terminologias
› Biocombustíveis Convencionais: biocombustíveis produzidos a partir  

de óleos virgens de origem agrícola 

› Biocombustíveis Avançados: biocombustíveis produzidos a partir de  

matérias-primas conforme o anexo IX, parte A, da nova diretiva RED 

II, do qual faz parte integrante, em geral, com recurso a processos e 

tecnologias de conversão mais avançados, e que possuem um maior 

nível de sustentabilidade e de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa

› Biocombustíveis de Resíduos: biocombustíveis produzidos a partir 

de matérias-primas residuais, conforme anexo IX, parte B, da nova 

diretiva RED II

› Combustíveis de Carbono Reciclado: combustíveis líquidos e gasosos 

produzidos a partir de fluxos de resíduos líquidos ou sólidos de origem 

não renovável, não adequados à valorização de materiais ou a partir de 

gases do tratamento de resíduos e de gases de escape de origem não 

renovável produzidos como consequência inevitável e não intencional 

do processo de produção em instalações industriais

› Combustíveis Verdes: combustíveis obtidos a partir de fontes renováveis

› Eletricidade Verde: eletricidade obtida a partir de fontes renováveis

› Hidrogénio Verde: hidrogénio obtido a partir de fontes renováveis

› Waste-To-Liquid-Fuels: combustíveis líquidos obtidos a partir de fontes 

residuais

› Bio-etanol: álcool etílico de origem vegetal que, no estado puro ou 

misturado com gasolina, é utilizado como biocombustível

› Bio-ETBE: éter etil-ter-butílico produzido a partir do bioetanol, sendo  

a percentagem em volume de bio-ETBE considerada como 

biocombustível igual a 37

BIOCOMBUSTÍVEIS
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Enquadramento
A Transição Energética nos Transportes

Por que é tão difícil descarbonizar 
os transportes
A transição energética, essencial para a redução de emissões de GEE 

e o cumprimento do Acordo de Paris, pretende, através do estímulo 

da investigação, inovação e aplicação de tecnologias de produção e 

consumo de energia mais eficientes, promover o melhor aproveitamento 

dos recursos de que o país já dispõe e potenciar o desenvolvimento dos 

setores económicos em torno da produção de energias renováveis. 

A transição energética é particularmente desafiante de executar no setor 

dos Transportes, por diversos fatores, entre os quais as tecnologias 

disponíveis e a grande dimensão do setor. A dificuldade é ainda maior 

devido ao facto de estar assente numa rede de consumo distribuída e 

móvel, de elevado valor (o parque automóvel ligeiro e pesado nacional 

vale, substancialmente, mais de 75 mil milhões de euros, o equivalente 

a mais de 35% do PIB nacional) e com milhões de agentes decisores 

(existem mais de 7 milhões de veículos em Portugal1, na sua maioria 

distribuídos por particulares ou pequenas frotas).  

As alternativas existem
A atenção mediática sobre o assunto tem sido recorrente, colocando o 

foco sobre as soluções assentes em energia elétrica, nomeadamente 

as observadas nos veículos híbridos e elétricos e no H2 verde, que 

é uma derivação muito interessante com aplicação sobretudo na 

indústria. Estas soluções destacam-se por representarem um corte 

mais radical com o paradigma tradicional, implicando novos veículos 

e nova infraestrutura. Enquanto isso, outras alternativas já existentes 

e de rápida adoção têm sido ofuscadas: as energias renováveis 

líquidas, que requerem novas fábricas altamente sustentáveis e 

um novo setor de economia circular, mas normalmente não exigem 

novos veículos, nem nova infraestrutura. Este diferencial de atenção 

mediática acontece, apesar das energias renováveis líquidas serem 

as que, nos últimos dez anos, e em forte crescendo, sobretudo, nos 

últimos três, têm contribuído para a quase totalidade da incorporação 

de energias renováveis no setor do Transporte Rodoviário.

Quando se olha para os últimos resultados publicados, referentes a 

2019, é possível verificar que o contributo para a descarbonização 

proveniente das energias renováveis líquidas foi, nesse ano, mais 

do que 280 vezes superior ao das energias renováveis elétricas: 

medindo o impacto em toneladas equivalentes de petróleo 

convertidas (Tep)2, os biocombustíveis representaram 284.000 

Tep e a eletricidade nos transportes representou pouco mais de 

1.000 Tep. As primeiras evitam também acima de 390 vezes mais 

emissões de CO2: a eletricidade consumida nos transportes evitou 

2. https://www.dgeg.gov.pt/media/fpnkfdva/dgeg-ben-2019.pdf 

1. http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/IMTT/relatoriosectoriais/Informacao-Estatistica/Documents/Substitui%C3%A7%C3%A3o%20de%20quadros%20no%20site%20
(Relat%C3%B3rios%20Setoriais%20-%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20Estat%C3%ADstica)%202020/INE_Parque_circ__Tipo_Ve%C3%ADculo_2019.pdf
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Na sua mais recente estimativa, a Europa espera conseguir ter 30 milhões de carros totalmente elétricos  

nas estradas em 2030, isto é, dentro de nove anos. Tal objetivo é ambicioso, mas implicará ainda assim ter 

migrado 10% da frota de veículos para full electric até lá.

ao país a emissão de quase 2.000 toneladas de CO2, enquanto os 

biocombustíveis (compostos por 65% de origem em resíduos e 

outros avançados e por 35% de origem convencional) evitaram cerca 

de 780.000 toneladas de CO2. 

Os combustíveis verdes, como o biodiesel, bioetanol, waste-to-liquid 

fuels e HVO, todos quando produzidos a partir de resíduos, são uma 

clara solução para a transição energética, uma vez que reduzem 

significativamente as emissões de GEE, atingindo o mesmo nível 

de valores da eletricidade verde ou do hidrogénio verde aplicados 

à mobilidade e não exigem alteração de frotas, nem investimentos 

adicionais em infraestruturas de distribuição. Com efeito, os 

combustíveis verdes preconizados pela ABA permitem reduções 

de emissões de CO2 que vão desde 83% a 98%. Estes valores são, 

em todas as métricas, muito acima do elétrico convencional e só 

comparáveis com os alcançados por veículos elétricos carregados 

com energia 100% verde ou pelos veículos a hidrogénio verde. Em 

ambos os casos, só podem chegar a reduções tão significativas, se 

desconsiderado o custo ambiental de produção.

Tal como a energia elétrica de fontes renováveis, cuja adoção 

começa agora a acelerar fortemente nos veículos ligeiros, as energias 

renováveis líquidas também continuam a crescer todos os anos e têm 

um enorme potencial de geração de valor para o país e para o mundo, 

nas mais diversas dimensões: emprego gerado, riqueza produzida, 

investimento, tecnologia, emissões, ambiente e até efeitos colaterais 

noutros setores da economia, que veem os seus resíduos passarem a 

ter valor económico e a serem tratados e valorizados. 

A velocidade e escala de adoção entre estas duas alternativas 

energéticas são, contudo, fatores essenciais a considerar: a migração 

para o veículo elétrico é uma maratona dura e longa, porque se faz 

carro a carro. Na sua mais recente estimativa, a Europa espera 

conseguir ter 30 milhões de carros totalmente elétricos nas estradas 

em 2030, isto é, dentro de nove anos. Tal objetivo é ambicioso, mas 

implicará ainda assim ter migrado 10% da frota de veículos para full 

electric até lá, o que significa que 90% dos veículos ainda serão total 

ou parcialmente dependentes de energias líquidas, por terem motores 

a combustão. 

RESÍDUOS

HVO

GASÓLEO JET (AVIAÇÃO) BUNRER (MARÍTIMO) GASOLINA

BIODIESEL
WASTE TO 

LIQUID FUELS
BIO ETANOLPRODUTO

BIOCOMBUSTÍVEIS DE 
RESÍDUOS E OUTROS 

AVANÇADOS

SOLUÇÃO

COMBUSTÍVEIS

As energias renováveis líquidas 
são o acelerador necessário

GRÁFICO 1
APLICAÇÕES DOS BIOCOMBUSTÍVEIS  
DE RESÍDUOS E OUTROS AVANÇADOS
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Isto acontecerá apesar de, nessa altura, provavelmente, já mais de 

50% dos novos carros serem elétricos, porque um veículo quando é 

comprado fica em média 25 anos na estrada. Acresce também que a 

eletrificação dos transportes está a acelerar sobretudo nos veículos 

ligeiros, para os quais está mais adaptada, o que significa que os 

veículos pesados ainda terão, por essa altura, resultados de eletrificação 

muito abaixo do pretendido. 

Em contraste, a migração para as energias renováveis líquidas faz-se 

fábrica a fábrica. Como estas podem, na sua maioria, ser utilizadas, por 

mistura, no parque automóvel existente, ou, em alguns casos, substituir 

totalmente os combustíveis derivados de petróleo habitualmente 

usados, a cada nova unidade industrial produtora de energia renovável 

líquida que o país conseguir acomodar, estará a descarbonizar o 

equivalente a entre dezenas e centenas de milhares de veículos de uma 

só vez. Desta forma, acelera brutalmente o processo com o benefício 

extra de permitir ao país aproveitar esses mesmos veículos por mais 

uns anos. 

Acresce ainda que estas energias renováveis líquidas podem ser 

usadas em veículos ligeiros, mas estão ainda mais bem-adaptadas 

para, a prazo, descarbonizar por completo os veículos pesados, que já 

vêm em grande quantidade homologados de fábrica para uso destes 

produtos ou prontos para os adotar com pequenos ajustes. O mesmo 

se aplica ao transporte marítimo. Em certos casos, a migração chega a 

ter o benefício, ainda pouco conhecido, de aumentar a durabilidade dos 

motores e gerar poupanças de consumo.

Por todos estes fatores e para bem de todos, é absolutamente crítico 

explorar, ao longo desta próxima década e a par da eletrificação dos 

transportes, o potencial das energias renováveis líquidas.

Diretivas europeias: o catalisador 
da política energética portuguesa
A Diretiva das Energias Renováveis é um ato legislativo fundamental 

no quadro da política climática e energética europeia, dado que o seu 

propósito é criar um contexto estrutural de longo prazo para promover a 

utilização de energia produzida através de fontes de origem renovável.

Em 2009, foi adotada a primeira Diretiva das Energias Renováveis 

(RED I), que definiu metas para a década de 2010 a 2020 e que levou 

à implementação de requisitos de sustentabilidade e de redução de 

emissões de GEE para biocombustíveis e bio-líquidos. Contudo, a meio 

da década, começou a ficar claro que a RED I estava a impulsionar 

excessivamente a utilização de biocombustíveis agrícolas, com 

efeitos nefastos na desflorestação, entre os quais o mais evidente é o 

do biodiesel produzido a partir de óleo de palma, com efeitos curtos 

ou até negativos para o ambiente. A reação ambientalista fez-se ouvir.

Por este motivo, em 2016, a CE propôs que se atualizasse a Diretiva 

das Energia Renováveis para o período compreendido entre 2021 e 

2030. O documento final, a RED II, foi acordado entre as instituições 

europeias, a 14 de junho de 2018, e publicado, em dezembro desse 

mesmo ano. A RED II tem como objetivo promover a utilização de 

energia produzida através de fontes de origem renovável e apresenta 

certos requisitos para outros setores de bioenergia: produção de 

gás (biogás), aquecimento e arrefecimento elétrico a partir de 

combustíveis sólidos ou gasosos de biomassa. Esta atualização tem 

impactos positivos no ambiente e assinalou um ponto de viragem na 

validação dos biocombustíveis sustentáveis como parte essencial 

da estratégia de descarbonização dos transportes na Europa. No 

entanto, levanta questões no que se refere ao sistema de metas e 

limites estabelecido para a utilização de diferentes tipos de energias 

renováveis nos transportes.

Na RED II, contrariamente à RED I, os biocombustíveis avançados 

têm um papel muito importante, sendo fundamentais para o 

cumprimento das metas globais da lei. Adicionalmente, esta diretiva 

procura o afastamento dos biocombustíveis obtidos a partir de 

culturas alimentares e define um procedimento específico para os 

biocombustíveis que apresentam expansão significativa das áreas de 

cultura para áreas com elevado teor de carbono – biocombustíveis 

com elevado risco de desflorestação ou competição com fileiras 

alimentares (legislação ILUC).
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Estabelecer metas ambiciosas
A década de 2010-2020 marcou uma diferença fundamental entre 

Estados-Membros, resultado das decisões políticas que cada um 

tomou, no início da década: os países que apostaram em ir além 

da Diretiva construíram um setor empresarial e industrial inteiro 

dedicado à descarbonização e retiraram daí valor em grande 

dimensão. A Dinamarca, por exemplo, apostou forte e cedo no eólico 

e criou a Vestas, a maior produtora de turbinas eólicas do mundo. A 

Finlândia transformou a sua refinadora de petróleo numa produtora de 

combustíveis líquidos renováveis e assim se foi criando a Neste, que 

lidera o setor do HVO a nível mundial. Ambos os países têm hoje mais 

de 20% de energia renovável nos transportes. 

Já os países que tiveram uma política errática ou fugidia em relação à 

diretiva e ao caminho que esta indicava obtiveram, em troca, apenas 

um conjunto de problemas. O caso de Espanha, pela sua proximidade, 

é um dos exemplos notáveis no que toca a biocombustíveis: está hoje 

em apenas 8,5% de renováveis no transporte, é um dos maiores hubs 

consumidores de óleo de palma do mundo e, em vez de desenvolver 

um setor com futuro e valor para o país e para o mundo, foi vendo as 

mais de 40 fábricas de biocombustíveis que abriu no início da década 

falirem até chegarem a menos de 15, abertas hoje. 

No meio deste espectro, Portugal teve altos e baixos. A seu favor, 

teve uma aposta muito forte e desde cedo, por parte da indústria de 

biodiesel, na substituição progressiva do óleo de palma e de outros 

óleos virgens por óleos alimentares usados. Em resultado, o país tem 

hoje uma taxa de uso de óleo de palma quase nula e uma capacidade 

de produção local de biocombustíveis muito considerável. Do lado 

da energia elétrica, criou empresas como a EDP Renováveis, que é 

hoje a maior empresa do PSI-20. Não fossem alguns desvios pelo 

caminho, como o realizado em 2019, quando Portugal foi o único país 

da Europa a reduzir a submeta de introdução de biocombustíveis no 

setor dos transportes rodoviários para 7%, em vez de a subir, e estaria, 

possivelmente, muito bem posicionado face aos pares europeus.

A história repetir-se-á, certamente, nesta década que agora começa. No 

desenvolvimento da estratégia para atingir a neutralidade carbónica, 

é fundamental que a política e estratégia do país, a fileira tecnológica 

e industrial, e os consumidores orientem esforços sustentados no 

sentido de uma mudança de paradigma da economia, acelerando a 

sua transição do modelo linear para o circular. Uma das soluções que 

mais assegurará isso será o contínuo investimento na indústria dos 

biocombustíveis de resíduos e outros avançados.

Até meados deste ano, todos os Estados-Membros devem apresentar 

uma proposta de transposição da RED II. Será um momento 

importante, que desenhará o futuro do setor e que precisa de ser 

bem ponderado e implementado para surtir os efeitos desejados a 

médio prazo. Ao mesmo tempo, discute-se já a nível europeu a revisão 

em alta das metas de renováveis no transporte para as alinhar com 

os objetivos de redução expressiva das emissões, preconizados no 

Green Deal, e de neutralidade carbónica até 2050. O caminho está, 

portanto, claro: a transposição da RED II deve ser já pensada tendo 

por objetivo preparar o caminho para metas ainda mais altas do que 

as que já estão assumidas para 2030. 

Este é o momento que definirá se Portugal protege adequadamente 

os bons resultados que já teve e delineia um caminho que permita ao 

setor da bioenergia sustentável tornar-se um motor da recuperação 

económica do país e do desenvolvimento sustentável. Do lado do 

setor, sabemos que podemos contribuir para metas mais altas. 

Estaremos prontos para o desafio.

Um veículo quando é 

comprado fica, em média, 

25 anos na estrada.

Os biocombustíveis de resíduos 

e outros avançados permitem 

reduções de emissões de CO2 que 

vão até entre 83% e 98%.

A Dinamarca e a Filândia 

têm hoje mais de 20% 

de energia renovável nos 

transportes. 
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Contexto nacional
Histórico do desenvolvimento do setor em Portugal

A história de descarbonização do transporte na década de 2010-2020 

é marcada por duas fases claramente distintas. Na primeira metade da 

década, quem dominava os esforços de substituição do petróleo, enquanto 

monopolista da energia para a mobilidade, eram os biocombustíveis 

convencionais, produzidos a partir de óleos virgens de origem agrícola. 

Em 2012, o biodiesel a partir de óleos alimentares usados (biocombustíveis 

de resíduos) começou a ser timidamente introduzido em Portugal e, a 

partir de 2015, apoiado, com o reconhecimento pela UE do seu caráter 

altamente sustentável (sob forma do regime de dupla contagem) 

e os efeitos ambientais e económicos positivos que provou gerar 

para toda a cadeia de valor. Desde então, não parou de acelerar, 

substituindo progressivamente os biocombustíveis convencionais e 

aumentando fortemente a quota nacional de renováveis nos transportes.  

Em 2020, ano em que Portugal se via obrigado pela diretiva e pelos 

compromissos assumidos a atingir a meta de 10% de renováveis no 

transporte, o país fê-lo com grande sucesso, recorrendo, em maioria, a esta 

fonte de energia. Conseguiu fazê-lo também já quase sem óleo de palma 

e  com um ainda tímido contributo dos veículos elétricos e do biodiesel 

avançado, proveniente de novas matérias-primas residuais, que são, 

geralmente, mais difíceis de transformar do que o óleo alimentar usado, 

mas com efeitos ambientais e económicos tão bons ou ainda melhores. 

No mesmo ano, a taxa de crescimento do uso de biodiesel a partir 

de OAU voltou a ser significativa, mostrando que há ainda muito 

potencial por explorar. Este potencial é, aliás, confirmado pelo facto 

de Portugal ainda desperdiçar mais de 2/3 do óleo usado que podia 

recuperar nacionalmente e de ter ainda uma grande capacidade de 
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GRÁFICO 2
O DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS EM PORTUGAL
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transesterificação (a tecnologia que permite transformar óleos usados 

em biodiesel) por usar nas fábricas ativas no país. 

É expectável que se continue a observar este comportamento 

também em 2021, com a entrada em vigor das medidas expostas 

na RED II e com o efeito de uma melhoria progressiva no quadro 

regulatório do setor. Efetivamente, já foram dados, pelo Governo, 

primeiros passos de regulação no sentido certo, no final de 2020 e 

no início deste ano, com o aumento da meta de energia renovável 

nos transportes de 10% para 11%, a criação de uma meta mínima 

obrigatória de 0,5% de incorporação de biocombustíveis avançados 

e a correção do quadro fiscal, com a isenção destes produtos do 

regime de ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos). Esta última 

correção é particularmente importante, pois era um contrassenso que 

produtos que não têm qualquer comparação com os derivados de 

petróleo fossem sujeitos a um imposto que tem como objetivo taxar 

o petróleo. Era também um elemento de distorção grave na política 

ambiental nacional, dado que onerava, fiscalmente, estes produtos, ao 

mesmo tempo que desonerava a eletricidade e o hidrogénio.

Estas e outras medidas em preparação estão a começar a ter os efeitos 

desejados: a confiança no desenvolvimento do setor da energia líquida 

sustentável aumentou. Os industriais do setor estão a continuar a reduzir 

a produção a partir de óleos virgens e a substituí-la, cada vez mais, 

por OAU. A recolha destes óleos, embora muito afetada pelo ambiente 

pandémico, continua a evoluir, com vários municípios a fazerem crescer 

a recolha doméstica. Ao mesmo tempo, algumas unidades de biodiesel 

começam a testar em escala o uso de novos resíduos para produção 

de biocombustíveis avançados (ver gráfico 3). Por fim, novos atores 

começam a anunciar a intenção de abrir novas unidades produtivas, com 

recurso a tecnologia capaz de processar novos resíduos e acelerar ainda 

mais a transição energética nos transportes em larga escala.

É precisamente desta nova indústria dos biocombustíveis avançados 

que se espera que venha o grande salto que acelera definitivamente a 

transição energética nas estradas portuguesas. Os primeiros números 

são animadores3: apesar da forte quebra de consumo de energia 

na mobilidade sentida em 2020, como consequência da pandemia, 

a produção de biocombustíveis desceu apenas 10%. E, do total de 

biocombustíveis produzidos em Portugal em 2020, já 3% foram 

considerados avançados. 
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A revolução está só a começar
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Por força da sua capacidade produtora local, Portugal recorre 

tradicionalmente pouco à importação de biocombustíveis, 

representando esta apenas cerca de 10% do consumo nacional. As 

importações resumem-se a bioetanol e bio-ETBE produzidos a partir de 

milho para mistura na gasolina (Portugal ainda não é produtor relevante 

de bioetanol) e a algum HVO para mistura no diesel. Sensivelmente, a 

mesma quantidade de biodiesel, tanto convencional como de resíduos, 

é exportada, sobretudo, para países como a Holanda ou o Reino 

Unido. Ainda assim, de 2019 para 2020, as quantidades importadas 

de biocombustíveis quase duplicaram4, sobretudo pela influência do 

crescimento do uso de HVO menos sustentável, o que também explica 

o aumento da parcela atribuível ao óleo de palma (ver gráfico 5 e 6). 

4. Dados dos boletins estatísticos do LNEG (https://www.lneg.pt/o-lneg/ecs/)
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Importação de biocombustíveis

Este é só o início, até porque parte desta produção foi já feita no final do 

ano, mas, aos dias de hoje, já se alcançaram quase 10.000m3 destes 

produtos, o que gerará, no consumo de energia para a mobilidade, 

uma poupança de superior a 25.000 toneladas de CO2. Para contexto, 

este valor, alcançado no que se pode considerar o Ano Zero desta 

subindústria, representa uma poupança para o país de mais do dobro 

do CO2 que o que a indústria dos camiões e autocarros a gás natural, 

com quase 20 anos de desenvolvimento no país, afirmava, a 9 de 

março deste ano, ter conseguido poupar ao país em 2020. 

O gráfico mostra também a evolução e importância relativa 

dos biocombustíveis convencionais, menos sustentáveis 

que os preconizados pela ABA, mas, ainda assim em geral, 

melhores para o meio ambiente do que os derivados de petróleo. 

A produção de biodiesel com recurso aos óleos de colza e soja 

manteve-se relativamente estável, em proporção ao total, e a produção 

de HVO, que hoje ainda corresponde integralmente a apenas uma 

unidade que recorre quase exclusivamente a óleo de palma, sofreu 

uma redução em valor e proporção. 
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O gráfico 7 soma a produção e a importação de biocombustíveis. Verifica-se que, de 2019 para 2020, houve um decréscimo de cerca de 5% da 

quantidade de biocombustíveis consumidos, o que representa um crescimento considerável na sua quota face aos derivados de petróleo, já que, por 

efeito da pandemia, o consumo de combustíveis nacionais terá decrescido ligeiramente acima de 15%.

Antecipamos, na ABA, que, no setor, a quota de importações possa crescer 

nos próximos dois anos, enquanto este constrói a capacidade e faz as 

alterações de tecnologia necessárias para se adaptar e responder a metas 

mais ambiciosas de renováveis nos transportes. Esse deverá ser um cenário 

passageiro, mas ainda assim é importante que seja feito com recurso a 

combustíveis líquidos sustentáveis. Apoiamos, por isso, a exclusão de óleo 

de palma e dos seus derivados agendada, na Lei de Orçamento de Estado, 

para 1 de janeiro de 2022, seguindo o exemplo de outros países europeus, 

como França, Áustria e outros.
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A MOBILIDADE
E N E R G I A S  P A R A

DO FUTURO

*APA, submissão do inventário nacional abril/maio 2019 à União Europeia e à Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas A escolha inteligente.

Sabia que, só em Portugal, os sectores de mobilidade e 
transportes representam 25% das emissões de gases de 
efeito de estufa*? 

É aqui que entra a PRIO — e as (suas) energias para 
a mobilidade de futuro. Uma energética que sabe, 
desde o primeiro dia, que o futuro não passa apenas 
pelos combustíveis, mas também e cada vez mais pela 
produção e distribuição de biocombustíveis sustentáveis 
e outras fontes de energia renovável para os transportes.

Como o bioetanol PRIO E85, uma alternativa que reduz 
em mais de 80% o recurso a combustível fóssil por 
parte dos veículos a gasolina. Ou o PRIO Eco Diesel, que 
contém 15% de biodiesel sustentável na sua composição, 
ou seja, diesel proveniente de economia circular (e não 
do petróleo) que, por isso mesmo, é 18% menos poluente 
quer na produção, quer na utilização (onde reduz 
consumos além de qualquer aditivo disponível hoje 
no mercado). Já para não falar do B30, do B100 (Zero 
Diesel, que elimina por completo o petróleo nos veículos 
pesados), do GPL Auto PRIO e do carregamento elétrico 
verde PRIO, onde só fornecemos energia proveniente 
de fontes renováveis. E se mais alternativas houver no 
futuro, queremos ser nós os primeiros a trazê-las a nós, 
Portugueses, por um Mundo melhor.

Basta uma visita ao posto PRIO mais próximo, para 
ver que a transição energética já está a andar. E que, 
mesmo assim, é possível continuar a poupar.

PRIO_ABA.indd   4-5PRIO_ABA.indd   4-5 17/05/21   16:2317/05/21   16:23
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COMPARAÇÃO DE EMISSÕES ENTRE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS NOS TRANSPORTES

B100 vs B0 84%

B100 vs GPL 80%

B100 vs Elétrico 67%

B100 vs E100 53%

gCO2/MJ % de redução dos CCR em relação a gasóleo B0 % de redução dos B100 em relação a outras soluções

CCR vs B0
18%

* Etanol de outros cereais excluindo o milho (resíduos de exploração florestal como combustível de processo em central de PCCE)
** Biometano a partir de bio-resíduos (digestato fechado, com combustão de efluentes gasoso)
Elétrico: estimativa efetuada com base no Boletim Eletricidade Renovável de dezembro de 2020 publicado pela APREN
GPL: estimativa efetuada com base no relatório da WLPGA: The Role of LPG and biol PG in Europe
CCR: estimativa efetuada com base no Estudo Ambiental de Novembro de 2017 realizado pela Matos, Fonseca e Associados
Restantes valores: RED II

EMISSÕES DE CO2 NOS TRANSPORTES: 
o contributo das diversas fontes de energia renovável  

Cada tipo de biocombustível tem impactos distintos na descarbonização 

dos transportes, sendo que o atual contributo da incorporação de 

biocombustíveis líquidos na descarbonização se destaca na redução 

das emissões de GEE. A substituição direta de combustíveis fósseis por 

biocombustíveis líquidos de resíduos e outros avançados significa uma 

poupança de pelo menos 83% em relação ao gasóleo e à gasolina, de 

80% comparativamente ao GPL, de 67% face ao elétrico convencional, e 

de 53% em relação ao bioetanol E100.

Já os combustíveis reciclados, feitos a partir de resíduos de 

hidrocarbonetos ou de origem não biológica, apresentam uma diminuição 

de 18% de GEE, quando comparados com os combustíveis fósseis. Estes 

combustíveis 100% reciclados são produzidos exclusivamente com 

recurso a resíduos, tendo como benefício a menor incorporação de CO2 

no seu ciclo de vida, uma regeneração de um resíduo para o transformar 

novamente num produto, evitando a utilização de combustíveis fósseis e 

a sua exploração e, por tudo isso, a sua pegada ecológica é menor. 

Além dos pontos supra identificados, existem outros temas que devem 

ser equacionados, nomeadamente, o ativo base existente (veículos 

e parques de armazenagem), a maturidade da solução, quer do ponto 

de vista tecnológico, quer do ponto de vista das especificidades do 

produto, e a possibilidade da promoção da indústria envolvente – mais 

investimento gerará mais emprego e mais VAB para o país.
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› ■ Os biocombustíveis são a alternativa mais utilizada, entre as fontes alternativas aos combustíveis fósseis (~83%);

› ■ Os cerca de 284.000 Teps incorporados geram reduções de CO2 estimadas na ordem das 780.000 toneladas (~95%).

Quando analisados os dados da balança energética do país em 2019 e o racional de poupança de emissões de CO2 oriundas da utilização das fontes de 

energia alternativas aos combustíveis fósseis apresentadas anteriormente, chegamos às seguintes conclusões:
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% de redução dos B100 em relação a outras soluções

Podemos, por isso, concluir que os biocombustíveis são a fonte 

energética renovável que mais contribui para a descarbonização no 

setor dos transportes, para o cumprimento de metas de renováveis 

e para a redução da dependência energética. É, por isso, importante 

que se tomem decisões de apoio ao setor por forma a que este possa 

utilizar o máximo da sua capacidade para que se cresça nestes três 

eixos de forma sustentada e, assim, atingir a neutralidade carbónica de 

forma eficiente e com o máximo valor para o país.

Fontes:  
DGEG: https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/balancos-energeticos-nacionais/
LNEG: https://www.lneg.pt/o-lneg/ecs/
Repositório ABA
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GRÁFICO 9
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Visão ABA
O caminho para a neutralidade carbónica

O PNEC 2030 (Plano Nacional de Energia e Clima) português tem por 

objetivo uma redução das emissões de GEE de 45% para 55% e o au-

mento da eficiência energética em 35%, da quota das renováveis em 

47%, da quota das renováveis nos transportes em 20% e das inter-

ligações elétricas com Espanha em 15%. 

Mais recentemente, o Conselho e o Parlamento europeus chegaram a 

um acordo político provisório para a criação da Lei do Clima, transfor-

mando em obrigações legais os objetivos da UE de reduzir em 55%, 

coletivamente, as emissões líquidas de GEE até 2030 e de atingir a neu-

tralidade carbónica até 2050. No contexto português, importa referir 

que atingir a neutralidade carbónica até 2050 implica reduzir entre 85% 

e 90% as emissões de GEE. Isto só será possível recorrendo a alterna-

tivas que permitam entre outros, mudanças muito rápidas no perfil de 

consumo energético no setor dos Transportes.

Neste setor, a meta de 20% corresponde a duplicar o resultado alca-

nçado em 2020. O objetivo parece ambicioso para ser alcançado em 

apenas 10 anos e foi apontado, por alguns, como irrealista. Na ABA, 

estamos convictos de que não só é totalmente alcançável, como 

poderá ser superado. Para tal, bastará que se aproveite devidamente o 

potencial das três grandes soluções que podem entregar os resultados 

pretendidos: eletricidade verde, biocombustíveis de resíduos e outros 

avançados e hidrogénio verde. 

O quadro político e regulatório será essencial para que tal seja pos-

sível. Este terá de ser estável, consistente, facilitador e claro. Para tal, 

é necessário que o caminho que foi iniciado, nos últimos meses, seja 

reforçado: as energias renováveis líquidas terão de ganhar um espaço 

de legislação que as coloque a par da energia renovável elétrica, para 

que uma solução não deixe de ser potenciada em detrimento da outra. 

Para os objetivos a que nos propomos, precisaremos das duas em igual 

medida e com igual urgência. É também necessário que esta ambição 

e estas metas estejam muito presentes, em todos os momentos de de-

cisão política e legislativa. 

A ABA consolidou toda a informação da realidade da frota nacional atual 

e da estrutura de resíduos da economia portuguesa num estudo interno 

(Visão ABA 2025), produzido e revisto com o apoio de académicos repu-

tados e com as entidades mais credíveis do país. Nesse estudo, juntou 

as duas pontas da fileira que representa – a montante, os resíduos, e, a 

jusante, a frota de veículos e o seu consumo energético – e cruzou-as 

com as soluções tecnológicas disponíveis e/ou em fase avançada de 

desenvolvimento que o país poderá adotar. Estas soluções tecnológicas 

são a base das unidades produtoras de combustíveis líquidos susten-

táveis que Portugal poderá ambicionar atrair para o seu território para 

ajudarem no desafio de descarbonização. Todo este estudo resulta na 

Visão ABA, que será apresentada no próximo relatório. A Visão ABA 

mostrará que, com as decisões certas por parte dos agentes económi-

cos e políticos, Portugal pode ultrapassar largamente os 20% de renová-

veis no transporte, bem antes do final da presente década.

 

 

2021: os biocombustíveis avançados 
e sustentáveis juntam-se à corrida
O ano de 2021 assumir-se-á como um ano de viragem. As medidas 

políticas tomadas, em conjunto com a maturidade de alguns 

agentes económicos, dão em definitivo o tiro de partida para novos 

biocombustíveis avançados mais sustentáveis, que se vêm assim 

juntar definitivamente aos biocombustíveis de resíduos, produzidos a 

partir de OAU no seu contributo para uma efetiva descarbonização do 

transporte. Na perspetiva da ABA, as medidas mais importantes para 

esse tiro de partida são:

› Aumento da meta de incorporação de renováveis no  

 transporte para 11%;

› Incorporação mínima obrigatória de 0,5% de biocombustíveis  

 avançados, isto é, produzidos a partir de matérias-primas  
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Para um novo resíduo ser considerado avançado, tem de ser proposto pelo 

setor, prova de que há interesse económico e expectativa de capacidade 

tecnológica para a sua valorização. Após esse pedido de aprovação, ele 

tem de passar por um processo de análise e controlo muito apertado, 

secundado por peritos da ECS5 e assente em estudos das estruturas 

de acompanhamento à RED II e do Joint Research Center da CE. Caso 

passe no crivo, é acrescentado à lista de matérias-primas avançadas 

sustentáveis da ECS. Este é o primeiro sinal público de que haverá um 

crescimento do setor nos meses e anos subsequentes.

A evolução da lista nos últimos meses revela o forte dinamismo que 

se prepara. A lista de matérias-primas elegíveis, complementares às do 

anexo IX da RED II, aumentou para 11 e inclui agora:

› Dreche de cerveja (proveniente da indústria cervejeira);

› Polpa de alfarroba (proveniente da indústria de farinhas de  

 alfarroba);

› Sorelho (proveniente da indústria dos laticínios);

› Bagaço de azeitona extratado (após extração do óleo de  

 bagaço de azeitona);

› Oleínas ácidas (obtidas na refinação de óleo vegetal por  

 extração química);

› Lamas de amido (provenientes de indústrias várias);

› Resíduos de óleos vegetais (da indústria de produção de  

 margarinas);

› Resíduos do processamento de óleos vegetais (das indústrias  

 de produção de maionese e outros molhos, de manteiga de

 amendoim, de  cremes de chocolate para barrar e de snacks);

› Condensado hidro-alcoólico resultante da evaporação  

 do etanol no processo de concentração de levedura na  

 indústria cervejeira;

› Triglicéridos do azeite, resíduo proveniente do  

 processamento da fração ácida do azeite para extração de  

 esqualeno;

› Terras de filtração, resíduo proveniente do processo de  

 refinação dos óleos vegetais.

Cada uma destas linhas representa o apoio a um sem-número de 

indústrias que veem assim os seus resíduos, outrora um problema, 

encontrarem uma forma de valorização e recuperação. Passam então a 

fazer parte de um sistema de economia circular e contribuem, de certa 

forma, para a fixação e desenvolvimento de mais indústria, com maior 

produtividade e mais emprego gerado. 

Os primeiros casos práticos deste efeito virtuoso do desenvolvimento 

da cadeia de biocombustíveis avançados começam a tornar-se 

públicos. Fábricas de margarinas na região Centro do país e de 

maioneses nas Beiras estão já a encaminhar os seus resíduos para 

fábricas de biocombustíveis avançados no litoral Centro e Norte. 

Pequenas unidades produtoras de lacticínios estão a começar a fazer o 

mesmo, encontrando uma nova fonte de receita, e, até ao final do ano, 

dezenas de novos casos deverão juntar-se à lista. 

A lista das matérias-primas 
avançadas continua a crescer:

 de outros resíduos e outras tecnologias, que constam da  

 parte A do anexo IX da diretiva RED II;

› Isenção de ISP nas incorporações físicas de biocombustíveis  

 avançados.

Como já foi possível observar, o setor não demorou a reagir positiva-

mente. Nos últimos seis meses, a expectativa e a posterior concre-

tização destas medidas incentivaram claramente à tomada de ação: 

a produção destes novos biocombustíveis avançados está a cres-

cer fortemente, reforçando a produção nacional de biocombustíveis 

produzidos a partir de resíduos, tais como os produzidos a partir de 

OAU, e há vários anúncios de planos para novas unidades de pro-

dução de biocombustíveis avançados e outras formas de energias 

líquidas renováveis. 

Ao mesmo tempo, o efeito positivo da valorização de novos resíduos 

está só a começar a sentir-se nos setores que os produzem.

5. Dados ECS (https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2021/02/Lista-positiva-de-materias-primas-para-dupla-contagem-edicao_n5_-22-02-2021.pdf)
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Vimos que, em 2020, os resíduos avançados constantes na parte A do anexo IX da 

RED II, já representaram cerca de 3% (boletins estatísticos do LNEG) das matérias-

primas utilizadas para a produção de biocombustíveis em Portugal, gerando 

sensivelmente 9 milhões de litros de biocombustíveis avançados. Isto permitiu 

reduzirem igual número as importações de petróleo e poupar à balança carbónica 

nacional cerca de 25.000 toneladas de CO2. 

Por outro lado, quando analisados os dados relativos ao primeiro trimestre de 2021, 

publicados pela ENSE6, sobre a emissão de TdB’s, é já percetível que as matérias-

primas residuais representaram neste trimestre cerca de 7% (referência obtida pelo 

número de TdB’s Avançados emitidos). Este incremento representa um crescimento 

de mais de 100%, o que significa que a indústria está em clara transformação. 

Perante este cenário, fica então claro que a indústria está em desenvolvimento, 

através de adaptação tecnológica, e preparada para trabalhar novas matérias-

primas, sendo que a substituição de matérias-primas convencionais por avançadas 

está a começar a acontecer. 

A ligeira redução de OAU na proporção não é desejada, no entanto, parece ser um 

evento temporário, relacionado com os confinamentos impostos, neste inverno, e 

com os seus efeitos na atividade de restauração a nível mundial. Este movimento 

é muito positivo, pois a promoção da utilização de matérias-primas residuais na 

produção de biocombustíveis impulsiona igualmente a circularidade da economia 

e, em simultâneo, retira dos circuitos de poluição resíduos que outrora tinham 

um destino diferente do da energia (eventualmente parte destes resíduos seriam 

colocados em aterros ou encaminhados nos circuitos de águas).

O quadro regulatório mais favorável é ainda muito recente para permitir já a instalação de nova capacidade 

produtiva. Entre projetos, licenciamentos e construção, uma nova fábrica neste setor demora tipicamente dois a 

três anos até entrar em operação. No entanto, estes primeiros seis meses foram já suficientes para vários agentes 

económicos se posicionarem e mostrarem interesse em construir essa capacidade. Entre muitos exemplos, a 

Hardlevel, líder em Portugal na gestão e pré-tratamento de óleos alimentares usados, anunciou o investimento de 

33 milhões de euros numa fábrica de biodiesel em Palmela que permitirá escalar o negócio e criar 50 postos de 

trabalho qualificados, a Prio irá fornecer, durante os próximos 10 anos, 20 mil toneladas de bio-líquidos por ano, 

e, na Stex, foi criada uma unidade industrial com capacidade para transformar resíduos (florestais, agrícolas ou 

lixo urbano) em bioetanol, num processo que foi desenvolvido para ter retorno em até cinco anos.

Os biocombustíveis avançados 
já em produção

Os novos projetos de 
bioenergia sustentável
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Fonte: ENSE
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Na ABA, estamos otimistas e expectantes quanto ao desenvolvimento das indústrias que defendemos. Os primeiros 

sinais são positivos: o biodiesel produzido a partir de óleos usados continua a ser responsável pela maior parcela 

da descarbonização dos transportes em Portugal, os biocombustíveis de novos resíduos avançados começaram, 

definitivamente, a ganhar expressão e veem-se novos agentes económicos a anunciarem estarem prontos a avançar 

com novas fábricas e novas tecnologias que aumentarão a importância da bioenergia avançada na descarbonização 

do transporte. 

No entanto, esta é uma maratona que só agora está a começar. Há ainda muito trabalho a fazer para realmente tirar 

partido da revolução que podemos ter em mãos ao longo dos próximos anos. Como contributo para esse caminho, 

a ABA tem em curso esforços em diversas frentes:

› Disponibilização de mais informação sobre as temáticas de estudo da ABA à sociedade;

› Divulgação dos benefícios da descarbonização por via das energias renováveis líquidas;

› Apoio no âmbito de consultas públicas e outras à construção de legislação mais preparada para  

 potenciar o desenvolvimento das energias renováveis líquidas em Portugal;

› Defesa de maior celeridade na tomada de decisões políticas críticas ao futuro deste setor e na rápida  

 e adequada implementação das medidas aprovadas;

› Busca de sinergias entre operadores do setor para acelerar o seu desenvolvimento;

› Formação dos atores económicos interessados, com vista à atração de mais tecnologia e mais  

 investimento para este setor em território nacional.

É, no entanto, também pertinente alertar para diversas falhas que ainda persistem e que correm o risco de minar 

o futuro deste novo setor que agora se desenha. Pela sua importância, é pedida a devida atenção por parte dos 

intervenientes relevantes, com especial foco nas duas mais urgentes:

É necessário clarificar as regras, no que toca ao cumprimento dos critérios de sustentabilidade de   

matérias-primas enquadráveis como avançadas. Neste tema, deve haver também maior clareza acerca  

dos tipos de matérias-primas que têm enquadramento como sendo avançadas. Portugal ainda está  

bastante atrás de outros países nesta frente, tendo uma lista muito menos específica e entidades  

certificadoras que parecem ainda estar a montar estrutura para poder ser mais proativas nesta frente. 

Aquando da decisão de classificação de determinada matéria-prima ser ou não avançada, devem existir  

evidências sólidas da sua sustentabilidade ao longo de toda a cadeia. A título de exemplo, na lista de  

matérias-primas elegíveis para isenção fiscal constam algumas que são resultado da indústria do óleo de  

palma. Sendo a palma um produto muito contestado quanto à sua sustentabilidade, dar um incentivo  

aos estes seus subprodutos é um contrassenso, face à vontade de descontinuar esta matéria-prima. Este  

fato cria uma arbitragem fiscal importante que permite que produtores internacionais de biocombustíveis  

pouco sustentáveis se aproveitem. É importante que esta porta seja rapidamente fechada, sob pena de  

minar a confiança no desenvolvimento do setor em Portugal.

Os próximos passos

›

›



Para empresas, regiões e projectos
que querem liderar pelo exemplo
neste caminho para a sustentabilidade.

Desenho de programas e iniciativas
de transformação sustentável
na linha da frente com:

• Rede Internacional de Parceiros;
• Planeamento e Estratégia;
• Capacitação de Equipas;
• Desenvolvimento de Projectos;
• Planos de Comunicação.

www.planetiers.com

ONDE A SUSTENTABILIDADE ACONTECE
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