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CBE inaugura novo espaço  
para a sua Delegação em Lisboa

O CBE, cuja sede é em Miranda do Corvo, possui uma Delegação em Lisboa, agora 
situada no 5.º piso do edifício da sede da DGEG -Direção Geral de Energia e Geo-
logia, no n.º 208 da Av. 5 de Outubro. 

É na Delegação de Lisboa que se encontra a funcionar o Gabinete para a Coope-
ração Institucional na Biomassa, que integra a Unidade para o Desenvolvimento de 
Projetos (UDP.CBE).

A Unidade para o Desenvolvimento de Projetos, que completa o seu segundo ano 
de atividade, tem como objetivo aproximar a instituição dos centros de decisões, 
potenciar a sua participação em projetos, nacionais e internacionais, que prossigam os 
fins e objetivos do CBE e aumentar o diálogo e a exposição a investidores, promover 
a colaboração com entidades externas e financiadoras que pretendam ou estejam dis-
poníveis para apostar na valorização da biomassa para a energia.

Na sua sede, em Miranda do Corvo, funcionam a Unidade de Biomassa (UB.CBE) e 
o Laboratório Especializado em Biocombustíveis Sólidos (LEBS.CBE).

A Unidade de Biomassa desenvolve a sua atividade visando a promoção da diversi-
ficação energética através do uso de Biomassa, e em particular de Biomassa Florestal 
Residual (BFR). Realiza estudos técnicos, pareceres e projetos nacionais e internacio-
nais que contribuem para um maior conhecimento do recurso, das tecnologias envol-
vidas nas cadeias de valor, das oportunidades e barreiras ao seu aproveitamento 
energético. Paralelamente participa em grupos de trabalho e fóruns de discussão rele-
vantes, incluindo atividade normativa, presta apoio aos clientes e público em geral, 
fornecendo e divulgando informação técnica de interesse no domínio da bioenergia.

O Laboratório Especializado em Biocombustíveis Sólidos realiza um conjunto 
extenso de ensaios físico-químicos a biocombustíveis sólidos de acordo com as Nor-
mas Europeias e Internacionais aplicáveis, estando acreditado pelo IPAC segundo a 
norma NP EN ISO/IEC 17025:2018 – Requisitos Gerais de Competência para Labo-
ratórios de Ensaios e Calibração. Está em preparação também o alargamento da sua 
atividade a outras matrizes. Paralelamente participa no desenvolvimento de projetos 
enquadrados no âmbito de atividades do CBE, nomeadamente projetos de I&D nacio-
nais e internacionais. 
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