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Projecto Silvaplus 

Apresentação Pública de projecto de promoção do uso 

energético de biomassa florestal 
 

 

Realiza-se hoje, dia 27 de Abril, às 14h30, no Edifício Moraes, em Ponte de Lima, a apresentação 

pública do projecto Silvaplus “Promoção do Uso Sustentável da Biomassa Florestal para Fins 

Energéticos no Norte de Portugal e Sul da Galiza”. 

O projecto Silvaplus tem como objectivo o desenvolvimento de processos de intervenção nas 

regiões do norte de Portugal e sul da Galiza, a promoção de iniciativas, públicas ou privadas, de 

gestão sustentável das florestas e de utilização energética da biomassa florestal primária.  

Nas diferentes áreas florestais onde intervirá, o projecto terá como meta a geração de 

condições adequadas para mobilizar de forma sustentável a biomassa floresta primária 

indispensável às actuais e futuras necessidades da região. No final, pretende-se que os resultados 

sirvam de modelo de referência para a utilização sustentável da biomassa no sul da Europa.  

Entretanto, na vertente institucional e empresarial, o objectivo é alcançar uma estrutura 

organizacional, permanente e transfronteiriça, que incentive e apoie iniciativas públicas e 

privadas para o aproveitamento e utilização energética da biomassa Florestal. 

Além disso, este projecto tem como finalidade a prevenção de incêndios em áreas florestais de 

risco sistemático, através do aproveitamento de um recurso subaproveitado e que poderá gerar 

emprego local nos meios rurais; a promoção da poupança energética pelo uso de fontes 

energéticas renováveis, e portanto, a substituição de combustíveis fosseis por biomassa florestal 

proveniente de florestas locais, o que permitirá reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e 

assim contribuir para a diminuição da emissão de CO2. 

 

No projecto, para além da Forestis – Associação Florestal de Portugal, fazem parte a Autoridade 

Florestal Nacional, Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, Asociación Forestal 

de Galicia e o Concello de Ponteareas y Concello de Tomiño. 

 

Esta iniciativa conta com o financiamento da União Europeia, no valor de 754.000 €, onde 

565.000 € são financiados pelo FEDER, e terá a duração de 2 anos.  


