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OBJETIVOS
O objetivo do plano de comunicação do projeto é sensibilizar os principais produtores de biomassa
endógena ou atores intervenientes na geração de resíduos para o potencial energético das biomassas
testadas, para o Valor Sustentável das cadeias de valor testadas, e para a Sustentabilidade global dos
sistemas biomassa-para-energia propostos. Pretende-se divulgar uma Grelha de Classificação para o
potencial energético, com explicação da sua aplicabilidade e potencial de utilização.

RESUMO
Com o objetivo de divulgar o projeto CONVERTE, as atividades realizadas e publicitar resultados, foi
criado um sítio web (http://converte.lneg.pt) no período de arranque do projeto, de acordo com o
número 3 do artigo 115º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, de acesso livre, e
sem prejuízo dos requisitos relativos à proteção de propriedade intelectual. Foram já publicadas a
Newsletter #1 (dezembro de 2017) e a Newsletter #2 (junho 2018) no sítio web.
A disseminação dos objetivos e de resultados do projeto foi também efetuada sob a forma de
comunicações e publicações em Conferências Internacionais (WASTES 2017, no Porto; e Eco-Bio 2018,
em Dublin, Irlanda); e foi publicado um artigo científico numa revista internacional com arbitragem
(DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.03.024). Organizou-se a palestra “Projeto CONVERTE: Objetivos e
Resultados já Obtidos”, no LNEG, em Lisboa, para o público em geral e produziu-se uma brochura
para ser distribuída aquando da participação no Portugal Smart Cities Summit, durante o Green
Business Week 2018.
No decurso da atividade 3, estão a ser geradas três bases de dados georreferenciados para
disponibilização online. Numa primeira fase, estas bases de dados foram divulgadas internamente
para a equipa do projeto.
Toda a informação divulgada foi identificada de acordo com o ponto 2.2. do Anexo XII do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, com inclusão do emblema da União Europeia e
uma referência ao Fundo que dá apoio à operação (Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), através do Portugal 2020 e do Fundo de Coesão).
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