
Concello de 

Tomiño 

Local: Valença (Biblioteca Municipal)  

Data: 10 de maio 

Horário:  9.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30h 

“VALORIZAÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL 

 ENQUANTO FONTE DE ENERGIA” 

FORMAÇÃO PARA PROPRIETÁRIOS E GESTORES 

FLORESTAIS E OUTROS AGENTES 

ENQUADRAMENTO 
 

A biomassa florestal é um recurso de proximidade, natural e renovável. O seu aproveitamento para 

aquecimento, além de DIMINUIR OS CUSTOS ENERGÉTICOS e o RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL, pode ser 

uma OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PARA PROPRIETÁRIOS e prestadores de serviços florestais, tornando-

se num motor de criação de emprego e desenvolvimento rural. 
 
Com o intuito de estimular o desenvolvimento da subfileira da biomassa florestal a nível local e 
regional, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais e europeias de aumento do uso de 

energias renováveis, está em desenvolvimento o projeto SILVAPLUS – PROMOÇÃO DO USO 
SUSTENTÁVEL DA BIOMASSA FLORESTAL PARA FINS ENERGÉTICOS NO NORTE DE PORTUGAL E SUL DA 
GALIZA, no qual se enquadra a presente ação de formação. 

 

OBJETIVOS 
 

Dotar os participantes com conhecimentos gerais sobre as potencialidades dos recursos florestais na 
produção de biomassa florestal e oportunidades do seu aproveitamento para fins energéticos. 
 

INSCRIÇÃO  
 

Gratuita mas obrigatória. Informações em www.forestis.pt   /  www.silvaplus.com  
Tel. +351 222 073 130/ info@forestis.pt  
 
 

 

Programa de formação 
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Concello de 

Tomiño 

“VALORIZAÇÃO DA  BIOMASSA FLORESTAL 

ENQUANTO FONTE DE ENERGIA” 

PROGRAMA 

 

Biomassa e Biomassa Florestal 

 

 - Conceitos de biomassa 

 - Noção de biomassa florestal 

 - Identificação das diferentes proveniências da biomassa florestal e principais 

características 

 

Aproveitamento da Biomassa e o mercado 

 

- Para que serve a biomassa? 

 - Ponto de situação atual 

 - Tendências futuras  

 

Os proprietários florestais e o aproveitamento da biomassa 

 

- Obrigações legais 

- Operações silvícolas 

- Benefícios financeiros 

- Exemplo prático 

      

Modelos silvícolas orientados para aumentar a produção de biomassa florestal 
 

 

Programa de formação 


