CONTACTOS
CAMPUS DE ALFRAGIDE
Estrada da Portela
Bairro do Zambujal
Apartado 7586 – Alfragide
2610-999 Amadora
t. +351 210 924 600/1
f. +351 217 163 806
CAMPUS DO LUMIAR
Estrada do Paço do Lumiar, 22
1649-038 Lisboa
t. +351 210 924 600/1
f. +351 217 166 966
CAMPUS DE S. MAMEDE DE INFESTA
Rua da Amieira
Apartado 1089
4466-901 S. Mamede de Infesta
t. +351 220 400 000
f. +351 229 514 040
CAMPUS DE ALJUSTREL
Bairro da Vale d`Oca
Apartado 14
7601-909 Aljustrel
t. + 351 210 924 600/1
MUSEU GEOLÓGICO
Rua Academia das Ciências, 19 – 2º
1249-280 Lisboa
t. +351 213 463 915
f. +351 213 424 609
info@lneg.pt
geoportal.lneg.pt

Energia e
Geologia
Investigação para
a Sustentabilidade

Missão

Atividades

Áreas de I&D

O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) é um Laboratório do Estado, no
Ministério da Economia, que faz investigação, demonstração e desenvolvimento
tecnológico orientados para responder às
necessidades da sociedade e das empresas.

Como instituição de I&D o LNEG assume,
como primeiro objetivo, fazer investigação
para as necessidades da sociedade, para o
apoio às políticas públicas e para o desenvolvimento económico.

O LNEG desenvolve atividades de I&D nas
seguintes áreas:

Apostando numa investigação sustentável,
a par das melhores práticas internacionais,
garante que as suas áreas de competência
permitem uma resposta adequada às
necessidades do setor empresarial.
O LNEG tem consciência de que só o
trabalho cooperativo e em rede poderá
otimizar as competências de que é detentor, pelo que é parceiro ativo das principais
redes e plataformas colaborativas em
Energia e Geologia.
O LNEG tem por missão promover a inovação tecnológica orientando a ciência e
tecnologia para o desenvolvimento da
economia, contribuindo para o aumento da
competitividade dos agentes económicos
no quadro de um progresso sustentável da
economia Portuguesa.

As diversas parcerias internacionais posicionam o LNEG como parceiro dinamizador da
internacionalização e fonte de informação
privilegiada nas suas áreas de intervenção.
Colabora como consultor para as políticas
públicas nas áreas da Energia e Geologia.

· Energias Renováveis e Integração de
Sistemas de Energia
· Bioenergia
· Geologia, Hidrogeologia e Geologia
Costeira
· Recursos Minerais e Geofísica
· Ciência e Tecnologia Mineral
· Informação Geocientíﬁca

A natureza das atividades do LNEG materializa-se em três tipos:

Rede de laboratórios acreditados:

· Projetos de I&DT ﬁnanciados;
· Prestação de serviços e contratos com o
tecido empresarial;
· Apoio ao Estado nas vertentes de representação internacional, na prestação ao
Governo de fundamentação de Ciência e
Tecnologia adequada às políticas setoriais,
problemáticas transversais e de interface
em problemas societais emergentes.

· Laboratório de Biocombustíveis e Biomassa
· Laboratório de Energia Solar
· Laboratório de Materiais e Revestimentos

