
Concello de 

Tomiño 

Local: Ponte de Lima (Edifício Villa Moraes) 

Data: 15 de novembro de 2013 

Horário:  09.30 – 12.50h 

“APROVEITAMENTO DA BIOMASSA FLORESTAL: 

POTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL”  

ENQUADRAMENTO 
A biomassa florestal é um recurso de proximidade, natural e renovável. O seu aproveitamento para 
aquecimento, para além de diminuir a FATURA ENERGÉTICA DOS CONSUMIDORES e o risco de incêndios 
florestais, pode ser um motor de CRIAÇÃO DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL, através do 
estímulo da economia dos proprietários e empresas de serviços florestais. 
 

Neste âmbito, as Câmaras Municipais, Associações de Desenvolvimento Local e outras entidades de âmbito 
local e regional têm uma responsabilidade acrescida na dinamização do consumo de biomassa florestal para 
fins energéticos. 
 

Com o intuito de estimular o desenvolvimento da subfileira da biomassa florestal a nível local e regional, 
contribuindo para o cumprimento das metas nacionais e europeias de aumento do uso de energias renováveis, 
está em desenvolvimento o projeto SILVAPLUS – PROMOÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA BIOMASSA 

FLORESTAL PARA FINS ENERGÉTICOS NO NORTE DE PORTUGAL E SUL DA GALIZA, no qual se enquadra o 
presente Workshop. 
 

OBJETIVOS 
Dotar os participantes de conhecimentos gerais sobre a biomassa florestal, principais benefícios do seu 
aproveitamento para fins energéticos ao nível local e perspetivas de representantes dos proprietários florestais 
do Alto Minho no âmbito do aproveitamento da biomassa florestal com fins energéticos. 
 

PÚBLICO ALVO 
Responsáveis de Câmaras Municipais, Associações e outras entidades de desenvolvimento local/rural. 
Potenciais empreendedores no âmbito do aproveitamento e uso da biomassa para fins energéticos. 
 

INSCRIÇÃO  
Gratuita mas obrigatória. Limitada à capacidade da sala.    Informações: em www.forestis.pt  / 222 073 130/ 
info@forestis.pt ou em www.area-altominho.pt /  258 909 341 / area-altominho@area-altominho.pt 
 

Descarregue a Ficha de Inscrição AQUI 
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Workshop 

Forestis - Associação Florestal de Portugal 
AREA Alto Minho - Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho 

Organização 

PROGRAMA 

9:30 – 9:40  Apresentação e enquadramento da formação 

9:40 – 10:10  Biomassa e Biomassa Florestal – Conceitos e informação básica  

José Luís Lousada  - UTAD    

10:10 – 10:50  Floresta, biomassa e desenvolvimento local 

Rosário Alves - Forestis 

10:50 – 11:00 Intervalo 

11:00 – 11:40  Soluções de aproveitamento da biomassa florestal a diferentes escalas e 
tendências do mercado 

Ricardo Monteiro – INEGI 

11:40 – 12:10       Sistema de Qualidade para combustíveis sólidos - Selo BIOmasud 

Cláudia Sousa – CBE 

12:10 – 12:40  Mesa Redonda – Aproveitamento da biomassa florestal – Visão e perspetivas 
dos proprietários florestais 

Representantes da AFL e APFVM 

12:40 – 12:50  Notas finais 


