
Axentes económicos: clústers, asociacións forestais, 
asociacións da industria da madeira, asociacións de 
instaladores de caldeiras, empresas de toda a cadea de 
valor: propietarios forestais, servizos forestais,  industria 
da madeira, industria da biomasa (pellets, estelas, etc), 
fabricantes e instaladores de equipamento enerxético, 
promotores e construtores, arquitectos, enxeñeiros, etc.

Axentes sociais: Grupos e asociacións rurais e veciñais, 
asociacións de consumidores e usuarios, asociacións 
ecoloxistas, sociedade civil...

Administración: Administración autonómica (consellerías) 
e os seus organismos (axencias, institutos e outros entes), 
entidades locais (concellos, deputacións)

Axentes do ecosistema de xeración de coñecemento: 
centros tecnolóxicos, universidades e entidades de apoio á 
I+D+i

II Foro da BIOMASA de Galicia

Presentación das actuacións e liñas de traballo da 
Administración autonómica.

Invitados de referencia nacionais e internacionais 
para a presentación de casos de éxito, tendencias e 
oportunidades para a valorización enerxética da biomasa.

Espazo informativo e de networking onde axentes 
interesados e usuarios potenciais poidan obter información 
e/ou asistencia técnica sobre o uso enerxético da biomasa 
e posibilidades de aforro enerxético en fogares, empresas 
e industrias; e realizar encontros de negocio.

Establecer unha canle estable e continua de 
comunicación, información, divulgación e interlocución 
cos axentes involucrados no impulso da biomasa. 

Dar a coñecer actuacións e avances na implantación da 
Estratexia de Impulso á Biomasa 2014-2020, detectando 
oportunidades para a mellora continua.

Propiciar unha contorna que facilite a cooperación entre 
axentes da cadea de valor da biomasa, tanto do lado da 
oferta como da demanda.

Identificar oportunidades de negocio, de innovación e 
desenvolvemento tecnolóxico do sector.

A biomasa forestal, un dos principais recursos de Galicia, é ademáis unha fonte de enerxía limpa, capaz de reducir a 
dependencia enerxética de Galicia dos derivados do petróleo; de mellorar a xestión e a produtividade dos montes 
galegos; de impulsar o aforro e a eficiencia enerxética en familias, empresas e organismos públicos; e de protexer o 
medio natural  reducindo as emisións de CO2.

O Foro da Biomasa de Galicia é unha das actuacións definidas na Estratexia Integral de Impulso da Biomasa 
Forestal en Galicia 2014-2020, presentada en xullo de 2014 polo presidente da Xunta de Galicia. Constitúese como un 
mecanismo aberto e participativo para impulsar a creación dunha industria da biomasa en Galicia, en consonancia 
cos obxectivos da Estratexia de Especialización Intelixente, RIS3, así como cos obxectivos de Europa de acadar unha 
economía baixa en carbono.



10.00 – 10.30  Estratexia Integral de Impulso da Biomasa Forestal en Galicia 2014-2020. Liñas de Acción 2016

  Tomás Fernandez-Couto Juanas. Director Xeral de Ordenación e Produción Forestal da Consellería de Medio Rural 

  Emérito Freire Sambade. Director do Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética do INEGA

  Sonia Pazos Álvarez. Directora da Área de Centros da Axencia Galega de Innovación

  Maria Jesús Muñoz Chesa. Xerente do Instituto Galego de Consumo 

  Curro López Martínez. Subdirector de Información do IGAPE

10.30 – 11.00 Marco regulatorio en materia de emisións

  Alberto Orío Hernández. Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

11.00 – 11.15 Rolda de intervencións

11.15 – 11.40 Pausa - café  

II Foro da BIOMASA de Galicia

9.30 – 9.45 Acreditación 

9.45 – 10.00  Benvida  

Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense). Edificio CEI
4 de decembro de 2015

11.40 – 12.20 Valorización enerxética de Biomasa. Casos de éxito

  Christoph Strasser. Bioenergy 2020+ (Austria)

12.20 – 12.30 Rolda de intervencións

12.30 – 12.40 Clausura

  Francisco Conde López.  Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

12.40 -14.00 Espazo expositivo-informativo. Axenda de reunións bilaterais.   
   

PANEL 1: MARCO REXIONAL E NACIONAL

PANEL 2: INTERCAMBIO DE  COÑECEMENTO TECNOLÓXICO INTERNACIONAL (ICTI)


