
Concello de 

Tomiño 

Local: Vila Real (UTAD)  

Data: 18 de outubro de 2013 

Horário:  13.45 - 18.00 

“DINAMIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO E 

VALORIZAÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL PARA 

FINS ENERGÉTICOS”  

 

FORMAÇÃO DIRIGIDA A TÉCNICOS DO 

MOVIMENTO FORESTIS  E  A OUTROS 

INTERESSADOS 

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 incêndios florestais, pode ser uma 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PARA PROPRIETÁRIOS e prestadores de serviços florestais, tornando-se num motor 
de criação de emprego e desenvolvimento rural. 
 

Neste âmbito, as ORGANIZAÇÕES DE PROPRIETÁRIOS FLORESTAIS PODEM SER DETERMINANTES na dinamização dos 
proprietários, no aconselhamento técnico ou ainda na prestação de serviços e criação de sinergias 
com outras entidades. 
 

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 para fins energéticos, de modo a que estes possam desenvolver 
soluções adequadas de apoio aos proprietários e gestores florestais. 
 

INSCRIÇÃO  
A ação de formação é dirigida prioritariamente a técnicos das associadas da Forestis (inscrição gratuita mas 
obrigatória).  
Outros interessados: obrigatório pré-inscrição (envio de ficha de inscrição e CV), sendo a inscrição final sujeita a 
uma taxa de 50,00€, após validação.  
Informações em 222 073 130/ info@forestis.pt. 
 

Descarregue a Ficha de Inscrição AQUI 
 

 

Programa de formação 
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PROGRAMA 

 
0. Apresentação e enquadramento da formação 
PATRÍCIA ENES – FORESTIS 
 
1. Biomassa e Biomassa Florestal 
Mª EMÍLIA SILVA - UTAD/CIFAP 

       Conceitos de biomassa 
       Noção de biomassa florestal 
       Identificação das diferentes proveniências da biomassa florestal e principais características 
   Propriedades da biomassa 
 
2. Modelos silvícolas orientados para a produção de biomassa florestal  
RAQUEL DÍAZ VÁZQUEZ  
 
3. Aproveitamento da Biomassa e o mercado 
CLÁUDIA SOUSA - CBE  

       Ponto de situação atual 
       Tendências futuras 
       Modelos de negócio associados à cadeia da biomassa 
 
4. As associações florestais e o aproveitamento da biomassa 
CARLA DUARTE - AFCGÓIS  

      Serviços de apoio técnico especializado  
      Desenvolvimento de modelos para o aproveitamento da biomassa - Exemplo prático 

Programa de formação 


