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“a Rede  de Biomassa foi criada 
com o objetivo de conectar especialistas e agentes 
interessados na  e uso de biomassa”
A Rede Transfronteiriça 
de Biomassa é um projeto 
que nasceu com o intuito 
de fomentar o aproveitamento 

e transformá-la em 
biocombustíveis para melhorar 
a nossa qualidade de vida 
e prolongar a vida útil do nosso 
planeta. Este projeto foi 
colocado em prática na 
Euro-Região Galiza-Norte 
de Portugal e a “renováveis 
magazine” falou com Inés 
Arias Iglesias, European Project 
Manager, Innovation & Technology 
Transfer – EU Programmes 

Empresa-Universidad Gallega 
para conhecer o trabalho 
desenvolvido.

renováveis magazine (rm): Quem é a 

Gallega, e qual o trabalho desenvolvido pela 
fundação?
Inés Arias Iglesias (IAI):

rm: Em que consiste o projeto da Rede Trans-
fronteiriça de Biomassa?
IAI:

rm: A quem se destina esta Rede?
IAI:

rm: Qual a importância da aposta na Investiga-
ção e Desenvolvimento neste setor?
IAI:

o potencial energético que foi detetado: 
•  

por André Manuel Mendes
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•  

•  

•  

rm: Considera que existe uma 

alternativas energéticas, nomea-
damente no campo da Biomassa, 
tanto dos Governos como de 
empresas?
IAI: 
sempre um forte compromisso 

zar o setor energético europeu e 

de “Energia Limpa para Todos os Europeus

Energia Limpa

Portugal contribui para a percentagem europeia 

como fonte de energia. 
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“A REDE TRANSFRONTEIRIÇA DE BIOMASSA FOI CRIADA COM O OBJETIVO DE CONECTAR ESPECIALISTAS E AGENTES(...)"

rm: Quais as principais diferenças entre Portugal e Espanha no que res-
peita às medidas existentes no setor da biomassa?
IAI:

rm: Em que consiste o projeto Biomasa-AP, que inclui a Rede Transfron-
teiriça de Biomassa?
IAI:

rm: A criação de novos biocombustíveis tem sido um sucesso? Poderá 
ser uma aposta válida para o futuro?
IAI:

•  

•  

•  
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tindo assim a sua entrada e posicionamento no mercado e garantindo a 

rm: Este projeto transfronteiriço tem sido uma mais-valia para ambos 

IAI:

rm: Analisando o futuro, que desenvolvimentos se perspetivam e quais 
os resultados esperados?
IAI:

 


