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SOLUÇÃO REDUZ CUSTO PARA METADE

PME desafiadas a usar biomassa 
na geração de energia térmica

Biomassa reduz custos e tem impacto ambiental positivo

O uso de biomassa 
para geração de 
energia térmica 
pode baixar o 
custo da fatura 
de empresas e 
instituições em 
mais de 50 por 
cento. O desafio foi 
lançado, ontem, 
em Guimarães, 
a um conjunto 
de autarcas e 
empresários.      

 Rui de Lemos

U
ma empresa têxtil 

na zona de Guima-

rães investiu recen-

temente numa cal-

deira a biomassa. Tem 

água quente e vapor o ano 

inteiro para as mais diver-

sas atividades de tintura-

ria, para a higiene, para o 

aquecimento no inver-

no e também uma fatura 

52% mais baixa. Trata-se 

de uma solução «carbo-

no neutro», com impacto 

quase nulo no ambiente, 

usando biomassa florestal, 

o que também favorece a 

prevenção de incêndios.

«O uso de biomassa 

para a geração de ener-

gia térmica tem imen-

sas vantagens para a in-

dústria, hotelaria e tudo 

o que sejam equipamen-

tos sociais. É uma solu-

ção considerada carbono 

neutro, com uso de bio-

massa florestal, que con-

tribui para a autonomiza-

ção do país em termos de 

combustíveis, por oposi-

ção aos fósseis importa-

dos, tendo também solu-

ções de financiamento», 

valorizou e resumiu Jor-

ge Magalhães, responsá-

vel pela “Energia Local”, 

a empresa que instalou 

aquela caldeira de bio-

massa na têxtil de Vizela. 

Falando à margem da 

sessão sobre “eficiência 

energética no futuro das 

PME”, na sede da Asso-

ciação Comercial e In-

dustrial de Guimarães, o 

dirigente da “Energia Lo-

cal”, uma empresa priva-

da fundada em 2012 para 

responder às crescentes 

necessidades de Portu-

gal em termos eficiên-

cia energética, esclareceu 

que nas soluções propos-

tas para a redução da fa-

tura energética das em-

presas e entidades «são 

analisados os consumos e 

propomos medidas, sen-

do que, em muitos casos, 

investimos nessas medi-

das, oferecendo energia 

a um preço mais barato». 

Aquela empresa subs-

tituiu a caldeira a gás 

em fim de vida por uma 

de biomassa, passando 

a usar desperdícios flo-

restais ou de base agrí-

cola como combustível. 

Passou a ter como fon-

te a energia renovável, a 

baixo preço, sem tarifas e 

taxas associadas. «O siste-

ma da biomassa é comple-

xo, mas nós asseguramos 

toda a linha, garantindo 

aos clientes que recebem 

combustível atempada-

mente e com boas con-

dições de funcionamen-

to por um preço muito 

mais baixo», afiançou Jor-

ge Magalhães.

A energia continua a 

ter um peso muito gran-

de na estrutura de custos 

das empresas e institui-

ções sociais, mas a pro-

dução de energia térmica 

pode ser produzida com 

biomassa sempre reco-

lhida nas imediações da 

infraestrutura em causa, 

com um ganho expressivo 

na fatura e na sustentabi-

lidade ambiental. Quem 

segue o setor e quem faz 

da biomassa uma ativida-

de industrial trata-a por 

“ouro” e por “futuro”, es-

pecialmente a de origem 

florestal e agrícola. 

«Esta solução tem um 

sentido local, responde 

concretamente a cada ca-

so e já temos connosco 

muitas empresas de refe-

rência, sobretudo na área 

do setor agroalimentar. 

Através desta opção, mui-

tas empresas têm inves-

timento zero e começam 

imediatamente a ter uma 

poupança na ordem dos 15 

a 20 por cento», concluiu 

Jorge Magalhães. 
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Braga oferece no Natal
mais de 200 espetáculos
Braga P.05

BISPOS DO NORTE 
DE PORTUGAL
E DA GALIZA
UNEM-SE 
AO CENTENÁRIO 
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BRAGABRAGA    P.P.0303

cultura | A capela da Senhora do Socorro, em Quinchães – Fafe

HOJEregião P.09

PME DESAFIADAS 
A USAR BIOMASSA 
NA GERAÇÃO 
DE ENERGIA TÉRMICA

GUIMARÃES 
RUFA CAIXAS 
E BOMBOS 
PARA DAR INÍCIO 
ÀS FESTAS NICOLINAS

região P.08

XXV Celta
homenageia
a música portuguesa

BRAGA P.06

REGIÃO P.10

REGIÃO P.11

UMinho arranca
com licenciatura
em Proteção Civil
e Gestão 
do Território 

Iluminação
abre campanha
de Natal 
em Vila Verde

Celeirós, Soarense
e Celoricense
mudam de treinador

DESPORTO P.17-18


