
 

 

NEWSLETTER 

 

Empresas, municípios e 
produtores florestais 
apoiam o uso da 
biomassa 
Mais de 65 pessoas, representando 38 entidades estiveram presentes na 

1ª Reunião da Rede de Cooperação Transfronteiriça, do projecto Silvaplus – 

promoção do Uso Sustentável de Biomassa Florestal para Fins Energéticos 

no Norte de Portugal e Sul da Galiza, ocorrida no passado dia 24 de 

Novembro, em Tomiño e presidida pela presidente da Câmara, Sandra 

González Álvarez 

 

Esta rede tem como missão acompanhar e contribuir para a dinamização da 

fileira da biomassa florestal, uma das linhas centrais do projecto, através do 

estabelecimento de uma plataforma permanente de inovação e 

conhecimento. 

 

A participação de Gil Patrão, administrador da EDP Produção Bioeléctrica, 

S. A., veio enriquecer a troca de ideias sobre a ligação entre a floresta 

(produção) e o sector energético (utilização), tendo referido aspectos 

relevantes acerca do processo de aproveitamento, da logística associada, 

da capacidade de resposta, da relação entre a oferta e procura dos produtos 

e das características dos mesmos. 

 

A dinamização desta Rede de cooperação realizar-se-á por áreas de 

trabalho, tendo-se convidado os participantes a integrarem-nas. Biomassa 

Florestal Primária, Cultivos Energéticos, Formação e Divulgação, Logística e 

Equipamentos, Instalações Bioenegéticas e Normativos e Políticas 

Energéticas constituem uma primeira proposta de áreas de trabalho a 

desenvolver pela Rede. 

 

Como resultado desta primeira reunião destaca-se o interesse dos presentes 

em participar na Rede. Ficou salientada não só a importância do uso da 

biomassa florestal em complementaridade com a produção florestal, mas 

também a necessidade de integrar representantes de toda a cadeia de valor 

desta fileira, de forma a optimizar-se o seu aproveitamento e a potenciar o 

aumento da sua utilização.   

  

Parceria: Forestis – Associação Florestal de Portugal, Autoridade Florestal 

Nacional, Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, 

Asociación Forestal de Galicia, o Concello de Ponteareas e Concello de 

Tomiño. 

 

Mais informação aqui. 
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