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Galiza: Ajudas para a 
criação e melhoria de 
microempresas de 
aproveitamento de 
biomassa  
A Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia abriu uma 
convocatória de apoios parcialmente cofinanciadas pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER), para microempresas que se dediquem ao 
aproveitamento de biomassa florestal e para outros produtos florestais: madeira, 
cogumelos, castanhas, plantas arom áticas e medicinais, entre outros. 
 
São financiadas, no mínimo de 30%, entre outras, os seguintes investimentos: 

a) Equipamentos e instalações em empresas de recolha, gestão, 
acondicionamento e comercialização de produtos florestais não 
madeireiros (cogumelos, castanhas, plantas aromáticas e medicinais, 
biomassa e outros produtos florestais). No caso de produtos florestais 
alimentares não se consideram os investimentos relativas ao 
embalamento. 

b) Maquinaria específica, ferramentas e utensílios que permitam um 
aproveitamento comercial da biomassa florestal: estilhadores, cortadores 
de lenha, enfardadores, coletores ou processadores de biomassa. 

c) Acondicionamento e instalações em parques intermédios de biomassa. 
d) Equipamento de segurança. 
e) Processadoras, carregadores, tratores florestais e outros equipamentos de 

corte e/ou recolha de madeira, assim como as adaptações e 
complementos. 

f) Forwarders e complementos florestais para os mesmos. 
g) Roçadoras. 
h) Galeras, plataformas para o transporte da madeira ou biomassa e gruas 

que se instalem nas mesmas. O número de plataformas e gruas é limitado 
ao número de equipamentos de recolha (carregadores, Forwarders) e 
outros equipamentos que a empresa detenha. Não serão financiados mais 
do que uma galera por empresa. 

i) Instrumentos de avaliação de povoamentos florestais, em número não 
superior ao equipamento de recolha de madeira ou biomassa. 

j) Equipamento informático até um máximo de financiamento de 2.000,00 
euros/empresa, descontando as ajudas recebidas anteriormente para este 
item. 

A ajuda máxima por candidato é de 100.000 euros. 
 
O prazo de apresentação dos pedidos termina a 29 de maio de 2013. 
 
A informação relativa a este aviso pode ser consultada aqui. 

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