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objetivos 

O projeto MOVBIO tem como objetivo geral permitir a valorização energética de biomassa 

resultante das atividades de poda existentes de ambos os lados da fronteira luso-

espanhola e que atualmente não é aproveitada de forma sistemática. Centrar-se-á 

especificamente na análise teórica e experimental da forma de valorização dos recursos 

biomássicos resultantes das atividades de poda realizadas na região abrangida pelo 

projeto, tendo em vista a sua utilização para a produção de energia, particularmente na 

indústria e edifícios do setor terciário. 

  Caracterizar o potencial de geração de diferentes tipos de resíduos de podas 

agrícolas e urbanas, determinando tanto a sua disponibilidade real como as suas 

propriedades enquanto combustíveis sólidos; 

  Definir conjuntamente e integralmente as adaptações necessárias relativas a: (a) 

metodologias e meios de extração de biomassa, (b) processos associados de tratamento e 

densificação e (c) tecnologias de uso convencional de energia; 

  Propor modelos de gestão que permitam revelar as relações entre oferta e a procura e 

que promovem o uso de novos recursos biomássicos e assegurem sua sustentabilidade 

económica ao longo do tempo. 



atividades 



movbio.eu 



Observatório de biomassa de poda  



Observatório de biomassa de poda  

Potencial de biomassa de poda 

 

Divulgar a quantidade estimada de 

biomassa de poda em t / ano para cada 

zona 



Observatório de biomassa de poda  

Potenciais instalações de 

energia 

 

Divulgar as possíveis fontes de 

consumo de biomassa de poda: 

  Grandes usinas de geração térmica 

e de biomassa 

  Instalações de produção de 

briquetes 



Observatório de biomassa de poda  

Stakeholders 

 

 Conhecer o setor empresarial relacionado 

com a biomassa de poda 

  Gerir a rede de atores 

  Diferentes tipos de atores da cadeia de 

valor 

Incentivamo-los a entrar em contato 

conosco: 

info@movbio.eu  ou através de qualquer 

parceiro 

mailto:info@movbio.eu
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