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PORTO DE AVEIRO O Porto
de Aveiro avança com o abaste -
cimento de uma lancha dos pi-
lotos com biocombustível, a -
nunciou a administração por-
tuária liderada por Fátima Al-
ves.

Este é o primeiro abasteci-
mento ao abrigo de um proje -
to-piloto em parceria com a
empresa Prio Energy para a uti-
lização de biocombustíveis em

equipamentos portuários e em-
barcações. A experiência está
integrada no Programa para a
Transição Energética do Porto
de Aveiro, cuja estratégia foi
aprovada pela administração
em 2020 e que visa descarbo-
nizar toda a frota da pilotagem
da estrutura portuária.

O primeiro abastecimento da
lancha “Triângulo” foi efetuado
com “eco-bunkers”, um pro-

duto desenvolvido pela Prio
com 15 por cento de biodiesel
avança do e que é produzido a
partir de matérias-primas resi-
duais, fru to de um processo de
econo mia circular, refere o
Porto de Aveiro. Com este pro-
jeto é esperada a redução até 18
por cento das emissões de ga-
ses de efeito de estufa e a redu-
ção de consumo de combustí-
vel até dez por cento. �

Projeto-piloto abastece lancha
de pilotos com biocombustível
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Zelensky diz que
recomendação 
da UE é «decisão
histórica»
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INVASÃO
DA UCRÂNIATRIBUNAL ARQUIVA 

QUEIXA CONTRA PDM
A Câmara de Aveiro deu conta da sentença de arquivamento proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal relativamente ao processo interposto em 2019 para suspender o Plano Diretor Municipal Página 4

PAULO RAMOS

iPraia de S. Jacintoi

ivolta a ser dei

qualidade “Azul”i

A Bandeira Azul, símbolo europeu de qualidade balnear, foi hasteada pela 17.ª vez  Página 3
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