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Por ocasião da Conferência Comemorativa do sexto aniversário da Aliança ODS 

Portugal, com o tema “A Agenda 2030 | Ação pelos ODS”,  a APDSI – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, membro desta Aliança , 

organizou uma Mesa Redonda, através da plataforma digital HOPIN, sobre o  ODS 12: 

Sustentabilidade nas Cadeias de Valor, mais especificamente sobre  Produção e 

Consumo Sustentáveis, no dia 20 de janeiro. Esta Conferência foi organizada pela Global 

Compact Network Portugal e pela APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial. 

O evento, que decorreu online, incluiu várias mesas redondas e painéis sendo que a 

APDSI também esteve presente num painel que contou com as intervenções de Pedro 

Gaspar, Diretor de Novas Tecnologias de Negócio do CEiiA – Centro de Engenharia e 

Desenvolvimento, e contou com as intervenções de Margarida Ramires Ramos, 

Advogada, consultora da Pedro Pinto, Reis, Alexandre Jardim & Associados Sociedade de 

Advogados, dedicada em especial à área da Energia, da Construção e das Parcerias 

https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/alianca-ods-portugal
https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/alianca-ods-portugal
https://apdsi.pt/
https://apdsi.pt/
https://hopin.com/events/alianca-ods-portugal-6-aniversario
https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/alianca-ods-portugal
https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-actions/alianca-ods-portugal
https://www.apee.pt/
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Público-Privadas, e de Manuel Gil Antunes, Administrador-Delegado da HyChem, 

Química Sustentável, SA. 

--- 

Pedro Gaspar começou por fazer um enquadramento sobre os objetivos de consumo 

sustentáveis à luz dos ODS e manifestar a sua crença de sermos capazes de produzir e 

consumir mais e melhor sem haver uma degradação ambiental e aumentando a 

eficiência dos recursos ao mesmo tempo que se promovem estilos de vida responsáveis. 

Na sua intervenção destacou três grandes princípios que este grande objetivo atual 

agrega: 

• Dissociar a degradação ambiental do crescimento económico. É fundamental 

continuar a crescer economicamente sem que esse crescimento implique uma 

degradação ambiental; 

• Aplicar o princípio do ciclo de vida. Quem faz os materiais, embora comece a 

manifestar algumas preocupações com este princípio, ainda tem muito espaço 

de melhoria pela frente até conseguir fazer, by default, o ciclo completo; 

• Combate à desigualdade. Este princípio permite identificar novas oportunidades 

para não se cometerem os mesmos erros do passado, ou seja, levar a cabo novas 

abordagens e soluções para todos. 

Os números de gastos em energia chegam a ser assustadores quando observados em 

detalhe. Pequenas mudanças nos nossos hábitos do quotidiano, como a substituição 

das lâmpadas em casa para as de LEDS pode traduzir-se numa poupança geral anual na 

ordem dos 120 mil milhões de dólares, com equivalente impacto ambiental positivo. 

Por outro lado, fazendo fé na perspetiva de que em 2050 seremos 9 mil milhões e meio 

de população mundial, com o estilo de vida que temos hoje, seriam necessários três 

planetas a produzir para nos sustentar. É imperativa a evolução da humanidade de 

forma mais sustentável. 

Com a pandemia, a humanidade foi forçada a questionar a relação que tem com a 

natureza. Neste contexto pandémico a relação já não é a mesma de antigamente, tendo 
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mudado a forma como olhamos para os espaços verdes, a produção e o consumo, bem 

como o contexto em que os mesmos acontecem. 

O novo estilo de vida que é procurado, e que nasceu neste novo contexto de vivência, 

prioriza a biodiversidade, a sustentabilidade e a economia circular. Também surgiram 

novas opções de mobilidade e novas decisões mais sustentáveis que são agora tomadas 

com maior naturalidade. Estamos a ter a oportunidade de fazer o que está certo para 

o futuro. 

 

Margarida Ramires congratula-se com o novo Decreto-lei, DL 15/2022 de 14 de janeiro, 

que agrega toda a legislação referente ao setor elétrico e a moderniza, transpondo 

ainda as Diretivas relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade e à 

promoção da utilização de energia de fontes renováveis 

São de mais de 300 artigos difíceis de analisar em menos d 1 semana, mas é evidente 

o esforço de simplificação dos procedimentos e a atenção dada a novos modelos de 

produção de energia. 

No que se refere ao autoconsumo a alteração do modo de vida que a COVID-19 trouxe, 

veio aumentar o interesse por esta nova lógica de produção e consumo e 

desenvolvimento sustentável. Forçados a passar mais tempo em casa e a privilegiar o 

contacto com a Natureza, passámos a consumi mais energia e, consequentemente, a 

preocuparmo-nos mais com a produção da mesma, a mais baixo custo.  

Durante os dois anos em que esteve em vigor o Decreto-lei 162/2019, muitos projetos 

apareceram ligados ao autoconsumo, mas que, par além da produção de energia 

renovável, agregavam outras componente, tais como a agricultura e a produção e 

gestão de água, tudo numa lógica de economia circular e sustentável. 

A título de exemplo, refira-se a existência de uma indústria que n processo de fabrico, 

emitia CO2 e que o aproveitou criando uma industria de algas, que necessita de CO2 

para a sua produção, a qual é utilizada na alimentação, saúde e cosmética. Nesta lógica 

de economia circular, estas duas indústrias, estão também a instalar painéis solares e 

outras formas de produção de energia de fonte renovável para autoconsumo  
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O Decreto-lei que entrou agora em vigor, continua na senda das energias renováveis 

e no aproveitamento de recursos terrestres e desburocratização de processos de 

licenciamentos. O seu mérito é inegável: agrega legislação dispersa do sistema elétrico 

nacional, o que é uma melhoria “louvável” em termos de segurança jurídica. As 

melhorias traduzem-se na simplificação de procedimentos de licenciamento, 

maximização e preservação do território, o que faz com que a hibridização e 

armazenamento sejam cada vez mais alternativas viáveis 

O novo DL também sujeita a atribuição de licenças o exercício a atividades do SEN 

(Sistema Elétrico Nacional), tais como comercializadores, gestores integrados de redes, 

etc., simplifica o processo de controlo prévio do autoconsumo, consagra conceitos 

objetivos de proximidade elétrica e prevê a possibilidade de implementação de sistemas 

de partilha e gestão dinâmica no autoconsumo coletivo e nas comunidades de energia, 

o que permite otimizar o investimento realizado. 

Destaca também a atenção dada ao reequipamento e aos sistemas de armazenamento 

autónomo. 

O novo Decreto-lei (DL 15 / 2022 de 14 de janeiro) também cria três novas zonas livres 

tecnológicas: 

• Oceânica – para projetos-piloto oceânicos. Na central termoelétrica do Pego 

ficou uma reserva de capacidade que vai ser utilizada por projetos-piloto, e no 

perímetro de rega do rio Mira (Almodôvar) vão surgir outros que combinam 

cultura e energia solar no solo, no que se pretende que venha a ser um claro 

exemplo de economia circular. 

• Autoconsumo – a produção por parte de cada um de nós de energia limpa. Cada 

um de nós pode ter energia limpa (solar) para consumo próprio, partilha, 

armazenamento ou venda; 

• É instituída a figura do gestor de procedimento – a DGEG (Direção-Geral de 

Energia e Geologia) tem agora cinco dias para atribuir um gestor a um 

determinado pedido, isto é, passa a haver uma cara e um nome com quem se 

dialoga no decorrer do processo, ao invés de haver apenas um mail e um texto 
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de resposta aos esclarecimentos. Passa a haver uma sinergia entre os privados e 

a DGEG. 

Tudo isto vai permitir desenvolver projetos mais rapidamente. 

Prevês anda que, por Despacho da DGEG e APA alguns projetos sejam dispensados de 

avaliação ambiental, na senda do Despacho de outubro de 2021, que dispensou de 

avaliação ambiental a instalação de painéis até 50 Mw, nos telhados e nas fachadas, 

bem como na Indústria, em terrenos não situados em áreas sensíveis ou imóveis 

classificados. Também há vantagens e simplificações para os pedidos por parte dos 

Municípios. Os privados têm, nestes últimos dois anos, vindo a demonstrar vontade de 

implementar projetos, mas tem-se verificado muita dificuldade e morosidade no 

licenciamento dos projetos, o que tem forte impacto financeiro nas empresas. 

Surge também, explica a advogada, uma nova figura na lei que é a comunidade de 

cidadãos para a energia. Estas comunidades podem dedicar-se ao autoconsumo, mas 

também há promoção de outros benefícios ambientais, económicos e sociais, como 

serviços ligados à eficiência energética, podendo ainda, ser comercializadoras de 

energia. 

Por fim, louvou a criação do Estatuto do consumidor eletrointensivo. Estes são os 

consumidores que foram mais lesados com o recente aumento o custo da energia, que 

já pagavam uma fatura muito alta e, neste momento, pagam valores insuportáveis. O 

novo Decreto-lei cria medidas benéficas para estas clientes. 

Manuel Gil Antunes, é administrador de uma empresa que desenvolve biotecnologia 

para produção de algas e microalgas à escala industrial, a A4F - Algae For Future. 

Também participou no painel enquanto responsável pela HyChem – Química 

Sustentável é uma empresa química que nasceu após a aquisição da Solvay Portugal – 

uma das mais antigas indústrias químicas em Portugal, com 85 anos, com uma área 

industrial de mais de 60 hectares na Póvoa de Santa Iria. No ano 2000, mil trabalhadores 

estavam em seis fábricas largamente dependentes do consumo de energia elétrica para 

a sua atividade. 
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A empresa tem uma mina de sal-gema em Torres Vedras e tinha uma conduta que 

transportava diretamente a salmoura de Torres Vedras para a Póvoa de Santa Iria. A 

evolução do custo de contexto levou a que de 2000 a 2021 o número de trabalhadores 

reduzisse de mil para 80, as fábricas passassem de seis para duas e o volume de 

produção tivesse passado de 400 mil toneladas de sal para 10 mil toneladas, tendo 

emitido cerca de duas mil toneladas de CO2 por ano para consumir, atualmente, 100 

gigawatts/hora de eletricidade. 

Esta redução de atividade deveu-se, em boa parte, aos custos da energia e à pressão 

ambiental; tudo o que é contrário ao desenvolvimento económico atual. 

A A4F - Algae For Future (a maior produtora de microalgas da Europa) tem um projeto 

de economia circular que permitiu dar a volta a este ciclo de desinvestimento para se 

transformar num novo desenvolvimento de base sustentável. 

As algas são os segundos seres vivos mais antigos no planeta, a seguir às bactérias, são 

unicelulares, fazem a fotossíntese, são responsáveis por termos uma atmosfera 

respirável (duas vezes mais que as florestas) e formam a base de plantas nos oceanos 

que são responsáveis por transformar o CO2 na atmosfera. Como funcionam enquanto 

filtros de transformação, têm muitas aplicações desde a alimentação humana, 

cosmética, biocombustíveis, rações, bioplásticos e biofertilizantes. 

“Somos um exemplo vivo de como podemos fazer a transformação de uma indústria de 

base química sem abdicar do seu desenvolvimento, sem abdicar de investir, mas 

respeitando o ambiente, as fontes naturais de energia e outras matérias primas, 

gerando produtos de base biológica que podemos injetar no processo, permitindo que 

as comunidades residenciais façam as pazes com a indústria que lhes é vizinha, que não 

é agressora do ambiente, e que cria perspetivas de emprego e de desenvolvimento”, 

explica Manuel Gil Antunes. 

O conceito de crescimento económico tem que ser mudado para desenvolvimento 

económico, social e de comunidade. É necessário reduzir as cadeias logísticas e permitir 

que as pessoas trabalhem mais próximas dos sítios onde residem. 
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LINKS ÚTEIS: 

• APDSI -  https://apdsi.pt/  

• CEiiA - https://www.ceiia.com/  

• pbbr.a - https://www.pbbr.pt/pt/  

• HyChem - http://hychem.pt/  

• Aliança ODS Portugal - https://globalcompact.pt/index.php/pt/collective-

actions/alianca-ods-portugal  

• APEE - https://www.apee.pt/  

• Global Compact Network Portugal - https://globalcompact.pt/index.php/pt/  
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https://globalcompact.pt/index.php/pt/


Participação da APDSI na Conferência do 6.º Aniversário Aliança ODS Portugal – “Agenda 2030: 

Produção e Consumo Sustentáveis” 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação 

das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  

 

ASSOCIE-SE 

URL | www.apdsi.pt  

email | secretariado@apdsi.pt

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt


 

Associação de Utilidade Pública  

ONG – Organização Não Governamental 

 

 

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa – Portugal 

URL: www.apdsi.pt 

Tel.: (+351) 217 510 762 

Fax: (+351) 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt
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