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Projeto Silvaplus promove 
formação em biomassa 
florestal 

O projeto Silvaplus organiza um ciclo de formação dirigido a grupos-alvo específicos com o 
objetivo de difundir o potencial energético da biomassa florestal em casas, edificações e 
instalações. 
 

Este programa contempla a realização de cursos e seminários, tanto na Galiza como no 
Norte de Portugal. 
Dentro da atividade de formação, a Galiza está a organizar vários cursos para os seguintes 
públicos-alvo: 

Funcionários e representantes da administração municipal 

Ponteareas (Ribadetea) 
Data: 3 de abril de 2013 das 9h30 às 13h30.  
Local: Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ponteareas, Lomba do Cruceiro, nº 5, Ribadetea 
Programa de formação: aqui 

Proprietários florestais e representantes das comunidades de baldios 

Ponteareas (Ribadetea) 
Data: 5 de abril de 2013 das 19h30 às 22h30. 
Local: Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ponteareas, Lomba do Cruceiro, n.º 5, Ribadetea 
Programa de formação: aqui 
 
Tomiño (Goián) 
Data: 12 de abril de 2013 das 19h30 às 22h30.  
Local: Escola Obradoiro de Goián, subida ao Regatiño, s/n, Goián 
Programa de formação: aqui 

Técnicos e instaladores de equipamentos de aquecimento e água quente  

Vigo 
Data: 10 e 11 de abril de 2013 das 20h00 às 22h00. 
Local: Sede central de Foncalor, avenida Martínez Garrido, n.º 84, ba 
Programa de formação: aqui 

Engenheiros industriais  

Santiago de Compostela 
Data: 11 e 18 de abril de 2013 das 20h00 às 22h00.  
Local: Delegação de Santiago del Colegio Oficial de ingenieros Industriales de Galicia, rúa Ramón Piñeiro, 
n.º 23, bajo. 
Programa de formação: aqui 

 
A inscrição é gratuita mas obrigatória, através dos telefones (+34) 981 569 140 e (+34) 618 
752 214, que poderão ser utilizados para obter informação detalhada sobre cada curso. 

Em breve será divulgada informação sobre as ações de formação a realizar em Portugal, 
na região Minho-Lima, destinadas a proprietários/gestores florestais, técnicos dos 
municípios e outras entidades locais. 

Poderá encontrar mais informação sobre este e outros temas relacionados com a biomassa 
em www.silvaplus.com. 
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