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Metas de Biocombustíveis na UE em 2014 

Fonte: Kingsman, Square Commodities 

PORTUGAL 
5,5% Energia  
min 6,75 v/v 
biodiesel  

ESPANHA 
4,1% energia 
min 4,1 % biodiesel 
min 3,9 % etanol 

REINO UNIDO 
4,75% volume 

FRANÇA 
7,7% energia 

ALEMANHA 
6,25% energia 
min 4,4% biodiesel  
min 2,8% etanol 

HOLANDA 
5,5% energia 

ITÁLIA 
4,5% energia 
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Metas dos biocombustíveis na EU-28 

EU-28 

10% de energia renovável no setor dos 
transportes até 2020 maioritariamente via 

o uso de biocombustíveis 

6% de redução de GHG no setor da 
refinação até 2020 substituindo 

combustíveis fósseis por biocombustíveis. 

Portugal 

6,75% v/v no diesel até 2015 

2,5% de energia nas gasolinas 
a partir de 2015 

5,5% de energia em 2014 

7,5% em energia em 2015         

10% de energia até 2020 

Espanha 

4,1% em energia nos 
transportes em 2014 

4,1% em energia no diesel 
em 2014 

3,9% em energia nas 
gasolinas em 2014 

10% de energia até 2020 
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Técnicas 

Biodiesel 

7% v/v no Gasóleo 
B10 – em 2016 
B20/B30 sem prazo 

Bioetanol 

10% em volume nas 
Gasolinas 

Estruturais 

Mercado de 
Diesel=4xGasolinas, 
Foco no Biodiesel para 
cumprir metas globais 

Preços bios sempre 
superiores a 
combustíveis 
minerais. 

Legislativas 

Limitação a 7% de matérias 
primas agrícolas. 
Meta complementar de 
0,5% de biocombustíveis 
avançados (Resíduos) 

Critérios de 
Sustentabilidade 
Só aceite Bios com redução 
de GEE > 35%, aumentando 
para 60% a partir 2018 

Limitações dos biocombustíveis 
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A dupla-contagem – incentivo a matérias primas residuais 

1 TdB 
(certificado) 

1 m3 

1 m3 

1 TdB 
(certificado) 

1 TdB 
(certificado) 

Para biocombustíveis a partir de matérias-primas 
agrícolas (colza, soja, palma, milho, trigo etc.), cada 
m3 de biocombustível produzido tem direito a 
apenas 1 certificado (TdB - Título de 
Biocombustíveis) 
 

Exemplo 
1 m3 de FAME de soja = 1 TdB para o cumprimento 
das metas. 

Para biocombustíveis a partir de matérias-primas 
residuais (gorduras animais, óleos usados, resíduos 
urbanos, agrícolas, florestais etc.), cada m3 de 
biocombustível produzido tem direito a 2 
certificados 
 
Exemplo 
1 m3 de FAME de gorduras = 2 TdB para o 
cumprimento das metas. 

Assim são necessários menos volumes físicos 
de biocombustíveis com dupla-contagem 
para o cumprimento da mesma meta. 
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> 65% menos emissões de GEE 
comparando com gasóleo mineral 

Fonte: Anexo I – D, D.L 117/2010, Análise Galp Energia 

35% 

50% 

Enerfuel – Porquê utilizar resíduos para biocombustíveis…? 
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No período até 2020, os biocombustíveis vão ser o produto com maior crescimento de volumes 
em Portugal, com um cerca de CAGR de 11,5% para um total estimado de 604 ton em 2020 
constituído um mercado relevante ao nível da produção e distribuição. 

CAGR de biocombustíveis 

11,5% 

5.569 

Projeção do mercado dos combustíveis rodoviários em Portugal até 2020 

Gasóleo mineral 
Gasolinas minerais Bios gasolina (Etanol eq.) 

Bios Diesel (FAME + HVO) 

5.600 5.773 

Fonte: Galp Energia 

CAGR de produtos refinados e 
biocombustíveis 

xx% 

0,6% 



10 

Histórico do mercado de biodiesel em Portugal 

Em Portugal o biodiesel tem estado a incorporar-se desde 2007 no gasóleo comercializado 
nas estações de serviço tendo registado máximos em 2010. A queda do mercado 
verificada desde então deve-se exclusivamente á quebra do consumo do gasóleo 
rodoviário registada no País. 
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FAME 

TdB's extra Enerfuel 

HVO 

Biosubstitos de gasolina 

Como cumprir as metas em Portugal…? 

Fonte: Galp Energia 

5,5% 

7,5% 

10% 

Em 2014 o cumprimento foi efectuado com Biodiesel - FAME, com títulos existentes no mercado e 
com introdução de bioetanol com a importação de gasolinas de Espanha. Para 2015/16, será 
necessário em adição a incorporação generalizada de ETBE nas gasolinas, assim como a importação de 
HVO até existencia de capacidade de produção em Portugal (prevista para 2S de 2016). 

TOTAL: 
309 ktep 

TOTAL: 
423 ktep 

TOTAL: 
580 ktep 

•Limitação  7% para bios 
de matérias-primas 
agrícolas. 

•Limitação abrange FAME 
e HVO com esta origem. 

•Necessidade de procurar 
matérias-primas 
residuais/avançadas 
para cumprimento das 
metas. 

Biocombustíveis como o 
HVO ou FAME, Etanol a 
partir de matérias-primas 
avançadas (algas, tall oil, 
biomassa) permitem 
cumprir meta remanescente 
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Capacidade instalada dos produtores nacionais de Biocombustivel 

Fonte: APPB 

Propriedade e localização dos activos Capacidade Instalada 
(2014) 

Em Portugal existem 8 produtores de biodiesel, cuja capacidade de produção instalada 
anual é cerca de 731 mil toneladas, com 45% dela utilizada para o mercado nacional 
(sobre-capacidade de produção de FAME).  

 = 731 kton/ano 

PRIO 

(Em operação desde 2007) 

TORREJANA 

(Em operação desde 2005) 

BIOVEGETAL 

(Em operação desde 2007) 

IBEROL 

(Em operação desde 2006) 

SOVENA 

(Em operação desde 2008) 

Refinarias 

Porto Brandão (Logística Galp) 

   
BIOPORTDIESEL 

(Em operação desde 2011) 

ENERFUEL 

(Em operação desde 2013) 

16% 

16% 

16% 
14% 

15% 

5% 

14% 

4% 
BIOVEGETAL 

IBEROL 

PRIO 

SOVENA 

TORREJANA 

Bioportdiesel 

Valouro 

ENERFUEL 
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• Produção de biodiesel de resíduos, na UE-27, estimada em 1.744 t em 2014. 
• Cerca de 75% da produção é a partir de óleos usados (UCOME) e 25% a partir de 

gorduras animais de Categorias I e III. 

A situação com a produção de FAME de resíduos – UE 27 

Fonte: GreenEA 
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Cadeia de valor de produção de biodiesel a partir de OAU 

Recolha 
de OAU 

Setor 
Industrial 
(HORECA) 

Setor 
Municipal 

(Recolhas 
Domésticas) 

Tratamento 
de OAU 

Empresas com frotas 
dedicadas para o efeito e 
registadas como operadores 
de resíduos na APA. (DL 
267/2009) 

Filtragem, limpeza, secagem 
para valorização exclusiva para 
produção de Biodiesel em 
Portugal e Espanha 

Produção 
de UCOME 

FAME a partir de resíduos 
com reduções de GEE 
para efeitos do Art. 7ºa 
em 83% vs diesel. 

Double-counting  
incentiva a produção em 
Portugal e outros países 
da UE (ES, Itália, UK). 

Produção concentrada 
em PPD. Grandes 
produtores apostam em 
produção de UCOME para 
exportação apenas. 
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• Operadores de recolha do setor industrial 
(HORECA) com cobertura quase nacional 

• Volume max. de OAU recuperados em 
Portugal: ~ 8.500 ton/ano 

• ~30 % é a taxa de recuperação dos óleos 
utilizados no setor HORECA 

• Possibilidade de importação de OAU 
dentro e fora de EU, mas maior risco de 
controlo de origem e qualidade 

• Legislação em Portugal exige, a partir de 
Julho 2014, a certificação ISCC-EU para as 
empresas do setor como forma de 
minimizar fraudes e garantir que os OAU 
para FAME são de origem residual 

• Em Portugal há apenas 11 operadores 
certificados pelo ISCC e com integração no 
setor da recolha e processamento/limpeza 
dos óleos usados para produção Biodiesel 

• OAU possível de utilizar em percentagens 
baixas em mistura com FAME óleo virgem.  

A situação em Portugal nos OAU 
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• Animais das 
explorações 

• Resíduos 
matadouros/talhos/
produtos fora de 
prazo 

Recolha 

• Produção de gordura animal para 
biodiesel e farinhas 

• Produtos aptos para consumo 
animal e humano (Categoria III) 

• Produtos inaptos para entrar na 
cadeia alimentar (Categoria I) 

Processamento 
Rendering • Lavagem e 

condicionamento de 
gordura para cumprir 
requisitos de qualidade 
de entrada. 

• Transporte em veículo 
licenciados 

Produção de 
FAME destilado 

Cadeia de valor de produção de biodiesel a partir de gorduras animais 

•Setor de produção de gorduras em Portugal concentrado em operadores integrados que 
recentemente canalizaram parte da sua produção para produção de biodiesel 

•Setor monitorizado pelas autoridades veterinárias, assegurando eliminação de animais doentes. 

•Gorduras animais sujeitas ao cumprimento dos requisitos de qualidade (lavagem, contaminantes). 

•Produção de FAME exclusivamente a partir de gorduras é apenas possível com garantia de 
qualidade pelo processo com o da Enerfuel (esterificação e destilação). Caso contrario há riscos de 
qualidade do produto final na mistura com o gasóleo mineral. 
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•Empresa 100% grupo Galp Energia. 
•Capacidade max. 27.000 t/ano 
•Construída em 2008. Obra finalizada em 
2013 e entrou em produção em Julho 2013. 
•A 1ª unidade em Portugal que utiliza 100% 
resíduos (Gorduras animais de Cat. I e Cat. 
III e OAU) para produzir FAME destilado. 
•Criou 16 empregos diretos e ca. de 50 
indiretos 

A Enerfuel 

Emissões CO2 

Ambiente 

Importações 

83% de redução de GEE 
comparando com o diesel mineral e 
67% até 75% comparando com o 
FAME de origem vegetal. 

Impacto positivo a nível ambiental 
com aproveitamento de resíduos 
para transformação energética 
para combustível. 

Redução da fatura de importações 
de Óleo Vegetal estimada em 25 
M€/ano 
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Esterificação 

Gorduras 
animais 

Óleos 
Usados 

FFA <20% 

Trans- 
Esterificação 

Destilação 

FAME 
Destilado 

Glicerina 
bruta 

Sulfato 
Potássico 

Resíduo 
destilação 

MEK 

A produção de FAME destilado na Enerfuel 
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Matérias-primas residuais – Pros e contras 

- Aproveitamento energético de resíduos. 

- Reduções de GEE maiores vs FAME de origem 
vegetal. 

- Dupla contagem para o cumprimento das metas. 

- Criação de mercado de títulos com dupla contagem, 
contornando limitação técnica dos 7% v/v. 

- Quantidades limitadas de OAU efetivamente 
recolhidos em Portugal. 
- Importações aumentam risco de qualidade do 
produto e controlo da sua origem 
- Risco de contaminações de óleos virgens por 
OAU ou fraudes 
- Mercado de Gorduras reduzido, sem espaço 
para futuro crescimento sem entrada de novos 
operadores. 
- Biodiesel a partir de OAU e Gorduras sem 
destilação constitui um risco de qualidade em 
blends de gasóleo mineral em % elevadas. 
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•OAU 
•Gorduras animais 
•Biomassa residual 

•Biomassa residual 
•Algas 
•Resíduos urbanos 

•Óleos Vegetais 
•Cereais 
•Cana-de-açúcar 

•Co-processamento 
•Hidrolise   
enzimática 

•Biomass-to-Liquid 
•Gas-to-Liquid 

•Transesterificação 
 

•Fermentação 

Biosubstitutos 
avançados 
para gasolinas 
e gasóleos  

•FAME 
 

•BioEtanol 

Matérias - Primas Tecnologia Produtos 

Hoje  - 

2020  - 

2025  - 

Evolução tecnológica das matérias-primas para biocombustíveis 

O futuro das matérias-primas para biocombustíveis 


