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A biomassa lenhosa é vista actualmente com grande interesse 
nos mercados energéticos e agrícolas. Países como a Suécia 
ou os Estados Unidos têm vindo a desenvolver sistemas de 
produção intensiva de biomassa lenhosa com base em 
espécies de rápido crescimento, habitualmente Salix e 
Populus, e em sistemas de curta rotação. Em Portugal as 
cultUnlS lenhosas de curta rotação (CLCR) para energia têm 
recebido pouca atenção por parte de produtores e 
investigadores sendo o conheci mento sobre elas ainda 
escasso. 
Existem, no entanto, em Portugal condições favoráveis para 
o desenvolvimento de CLCRs: i) uma procura crescente de 
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fontes de energia renováveis e sustentáveis, ii) ul1ln estação 
de crescimento longa, e iii) uma oferta crescente de solos 
agrícolas. 
Teve início em finais de 2007, em Bragança, um projecto de 
investigação com o propósito de desenvolver sistemas 
sustentáveis de produção de biomassa lenhosa para energia. 
Estão a analisar-se as componentes agronómica, ambiental e 
económica destes sistemas bem como o seu potencial para a 
produção de biomassa a nível regional. Nesta apresentação 
descrevem-se as orientações e os componentes do projecto, 
as metodologias utilizadas e os resultados obtidos quase dois 
anos após o seu in ício. 


