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APRESENTAÇÃO

Para a concretização dos seus objectivos, entre as

Químicos
Materiais

actividades a desenvolver, destacam‐se:

Biocombustíveis
Energia

A Biorrefineria é uma instalação industrial que procura

•

a utilização integral da biomassa, de forma sustentável,

energia, materiais e produtos químicos, preferencialmente

congressos, seminários, colóquios, conferências, e
Valor

para a produção concomitante de biocombustíveis,

Energia

Biorrefinaria

Químicos

cursos de apoio à formação avançada.
•

de valor acrescentado.
Biomassa

em alguns países, necessitam ainda de desenvolvimentos
científicos e tecnológico que lhes permitam ultrapassar as
suas actuais limitações, para que possam responder em
pleno ao desafio que se lhes coloca: serem o principal
motor do desenvolvimento da Bioeconomia, tornando‐se
instalações

industriais

ambientalmente

sustentáveis e geradoras de emprego e riqueza.

As elevadas quantidades de biomassa disponíveis na
região Ibero‐Americana, fazem com que esta possa vir a ser
muito

beneficiada

com

o

desenvolvimento

das

biorrefinarias, mas, para tal é fundamental apoiar e
incentivar

a

Estimular

e

apoiar

a

investigação

sobre

biorrefinarias e a sua divulgação, por exemplo,
promovendo, elaborando ou editando estudos e

Estas instalações, sendo já uma realidade emergente

verdadeiras

Organizar, patrocinar ou apoiar a realização de

investigação

científica

e

tecnológica

direccionada para as limitações específicas desta região.

publicações específicas e/ou periódicas.
Neste enquadramento, um conjunto alargado de

•

Promover, coordenar e participar em projectos

investigadores Ibero‐Americanos aproveitando as suas

nacionais ou internacionais de investigação de índole

afinidades

científica,

linguísticas/culturais

e

as

suas

complementaridades científicas decidiu criar a SIADEB.

profissional,

ética

ou

económica.
•

Esta Sociedade pretende congregar a comunidade

pedagógica,

Instituir prémios e/ou distinções para trabalhos

técnico‐científicos de forma a potenciar a divulgação

científica e industrial Ibero‐Americana, de forma a criar

de casos de sucesso.

uma massa crítica humana e de conhecimento técnico‐

•

científico que permita a implementação de soluções

com o objectivo de dotar a região Ibero‐Americana

inovadoras viáveis para as biorrefinarias, pelo que

com um conjunto alargado de profissionais altamente

agregará especialistas de todas as áreas do saber

qualificados.

relevantes, desde a agricultura e economia agro‐
industrial até à engenharia do processo, passando pelas
áreas fulcrais da energia, biotecnologia, química,
logística e modelação.

Apoiar o desenvolvimento de carreiras científicas

Pretende‐se ainda que a Sociedade seja uma
plataforma para a colaboração com outros organismos
afins, nomeadamente de outras origens geográficas.
Contamos consigo!
Francisco Gírio, PhD
Coordenador da Comissão Instaladora da SIADEB

