BIOMASSA FLORESTAL
melhor gestão, mais energia

FLORESTA -->ENERGIA --> DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
As políticas europeias estabelecem metas ambiciosas aos estados membros para a produção e
utilização de energias renováveis. A biomassa florestal é um recurso de proximidade, natural e
renovável, utilizado na produção de energia e calor. Este faz diminuir os custos energéticos e constitui
um potencial ainda muito subaproveitado.
Neste sentido, o aproveitamento da biomassa florestal local contribui para: a diminuição do risco de
incêndio; aumento da gestão dos espaços e da rentabilidade dos proprietários florestais; aumento da
produção de energia renovável.
Numa aposta de intervenção local, o projeto SILVAPLUS pretende estimular o desenvolvimento
energético regional e contribuir para o cumprimento das metas nacionais e europeias de aumento do
uso de energia renovável.
SUSTENTABILIDADE DA FLORESTA E O USO DA BIOMASSA FLORESTAL
O aproveitamento da biomassa florestal para fins energéticos numa lógica de desenvolvimento local
e/ou regional é a base deste desafio, que procura envolver de forma integrada todos os agentes ao
longo da cadeia da biomassa florestal – Floresta –> Energia/Calor.

CICLO DA BIOMASSA

Proprietários/gestores florestais
- Aumento da gestão florestal;
- Aumento de receitas;
- Cumprimento da legislação;
- Diminuição do risco de incêncio;
- Gestão florestal sustentável.

Empresas florestais
- Oportunidade de negócio;
- Aumento do emprego local;
- Desenvolvimento local.

Indústria transformadora
- Oportunidade de negócios de
venda de produtos como:
- Estilha;
- Pellets;
- Briquetes;
- Aumento do emprego local;
- Desenvolvimento regional.

Utilizadores/consumidores
- Utilização de energia renovável na:
- Indústria;
- Uso doméstico;
- Edifícios públicos;
- Escolas.

SILVAPLUS
Promoção do uso sustentável de biomassa florestal para fins energéticos no norte de Portugal e sul da Galiza.
Dinamização e organização da fileira da biomassa florestal
(produção de energia e calor)
Aumento da procura de biomassa florestal para fins energéticos
crescimento socioeconómico e valorização de recursos locais (Pontevedra e Minho-Lima)
Produção e exploração de biomassa florestal (aumento das receitas dos proprietários
florestais pelo uso de um produto florestal de curta rotação - Biomassa Florestal)
Aumento do investimento na gestão e defesa da floresta, diminuindo o risco de
incêndios e aumentando a produtividade.
Incentivo à utilização de combustíveis renováveis e de produção local.

REDE DE COOPERAÇÃO
Uma das principais ações é a dinamização
de uma Rede de Cooperação transfronteiriça
e permanente, recetiva à participação de
representantes e especialistas que atuam
ao longo da cadeia de valor da biomassa
florestal.
O trabalho desenvolvido pretende incentivar
e apoiar iniciativas públicas e privadas de
aproveitamento e utilização energética de
biomassa florestal.
A Rede de Cooperação está organizada por
áreas de trabalho associadas à subfileira da
biomassa florestal. No âmbito de cada área
de trabalho serão desenvolvidos diversos
temas relacionados.
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Forestis
Associação Florestal de Portugal
geral@forestis.pt
www.forestis.pt

AFG
Associação Florestal da Galiza
asforgal@iies.es
www.asociacionforestal.org

ÁREA Alto Minho
Agência Regional de Energia e
Ambiente do Alto Minho
area-altominho@area-altominho.pt
www.area-altominho.pt

Concello de Ponteareas
alcalde@ponteareas.es
http://ponteareas.es

Autoridade Florestal Nacional
info@afn.min-agricultura.pt
www.afn.pt

Concello de Tomiño
alcaldia@concellotomino.com
www.concellotomino.com

PARCEIROS ASSOCIADOS
Portugal:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho
Associação Florestal do Lima

Mais informação:
info@silvaplus.com | www.silvaplus.com
Este texto foi escrito nos termos do novo acordo ortográfico.

Galiza:
Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes
Frinova
Federación Galega de Parques Empresariais
Enerxía Galega da Biomasa, S.L.
Mancomunidade de Produtores de Biomasa
Forestal do Sur de Galicia, Enerxil

