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Publicações já disponíveis 
O projeto Silvaplus tem contribuído para promover e aumentar o conhecimento sobre a 
utilização da biomassa florestal para fins energéticos, numa lógica de proximidade para 
potenciar o desenvolvimento de cadeias de valor locais. 

Durante a sua concretização, têm sido produzidos conteúdos técnicos de apoio aos 
agentes desta subfileira e informativos de divulgação e sensibilização para a sociedade. 
Destaca-se, nesta newsletter, algumas das publicações a conhecer: 

Publicações Técnicas 

 
Parcelas de ensaio e demonstração para a produção de biomassa - descreve a rede 
de parcelas instaladas em Portugal e Galiza que preveem diversos modelos silvícolas para 
a produção de biomassa-madeira e culturas energéticas. 

Boas Práticas no aproveitamento da biomassa florestal primária - apresenta 
recomendações para a realização das atividades de aproveitamento da biomassa florestal 
primaria segundo critérios de gestão florestal sustentáveis. 

Caracterização da biomassa florestal de interesse energético existente no sul da 
Galiza e norte de Portugal - identifica as características físico-químicas da biomass a 
florestal provenientes das principais espécies florestais locais para avaliar o seu interesse 
energético. 

Projeto experimental de modelos logísticos de parques de biomassa - Estruturas de 
madeira - que descreve algumas opções de estruturas ligeiras de madeira de pinus 
pinaster destinadas ao armazenamento de biomassa. 

 

Publicações Informativas 

Folheto Biomassa Florestal: melhor gestão, mais energia - enquadra o projeto 
Silvaplus na estratégia de desenvolvimento energético regional de uso de biomassa 
florestal local. 

Folheto Biomassa Florestal: calor, aquecimento e água quente - explica como a 
proximidade entre os consumidores e os espaços florestais convertem a biomassa 
florestal no recurso energético mais económico. 

Newsletter Silvaplus - facilita a receção da informação mais relevante sobre o projeto e 
as novidades do subsetor da biomassa florestal, pelos leitores mais assíduos. 

Promoção do uso sustentável de biomassa florestal para fins energéticos no norte 
de Portugal e sul da Galiza - apresenta os resultados alcançados ao longo de todo o 
projeto e descreve os vários temas abordados nas diferentes áreas de trabalho. 

Esta e outra informação pode ser consultada e descarregada na seção Produtos e 
Newsletters do projeto Silvaplus. 

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