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por uma ﬂoresta
sólida e sustentável

APRESENTAÇÃO

UM MARCO NO CALENDÁRIO
IBÉRICO DA FLORESTA
A EXPOFLORESTAL é o mais importante evento da ﬁleira da ﬂoresta
realizado em Portugal.
De dois em dois anos, em Albergaria-a-Velha, a feira nacional da ﬂoresta
marca o calendário do sector reunindo, durante três dias, quem produz,
transforma e comercializa madeiras e aﬁns com fornecedores de
equipamentos, serviços e soluções tecnológicas, clientes da indústria,
autarquias, a sociedade civil e todos os interessados numa ﬂoresta sólida
e sustentável.

64%
DO TERRITÓRIO PORTUGUES
É COMPOSTO POR FLORESTA

MAIS ALTAS TAXAS DE FLORESTAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA

ORGANIZAÇÃO

UNIR ESFORÇOS PELA FLORESTA
A EXPOFLORESTAL é organizada por três entidades: a Associação Nacional de Empresas
Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA); a Associação Florestal do Baixo Vouga
(AFBV ) e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Em conjunto, os três organizadores promovem e realizam a feira, apostando no crescimento
continuado do número de participantes e visitantes a cada nova edição

OBJECTIVOS

REUNIR,
RECONHECER
E SENSIBILIZAR

O certame assume assim um papel
essencial para:
O reconhecimento da
importância da ﬂoresta tanto

O objetivo principal da

a nível ambiental, como

EXPOFLORESTAL é congregar os vários

sociocultural e económico.

interesses da ﬁleira da ﬂoresta, num
espaço de partilha de atualidades e novas
tendências, de informação e

O reforço das relações entre
os diversos agentes da ﬁleira.

sensibilização da sociedade civil e de

A sensibilização da sociedade,

aproximação e facilitação de contactos

criando uma consciência

entre os diferentes intervenientes da

ecológica fundamental para

indústria.

a preservação e proteção
dos ecossistemas ﬂorestais.

HISTÓRIA

10 EDIÇÕES EM 15 ANOS
DE HISTÓRIA
O ano de 2017 marca a 10ª edição da EXPOFLORESTAL, sob o lema “Por Uma
Floresta Sólida e Sustentável”. A feira, que começou por ser anual entre 2002 e
2005, passando a bianual a partir de 2007, tem vindo a consolidar a sua posição
no plano nacional, ibérico e internacional, pois na sua anterior edição contou
com 200 expositores provenientes de Portugal, Alemanha, Canadá, Eslovénia,
Espanha, Finlândia, Holanda e Suécia e com perto de 30.000 visitantes.

Público-alvo

UMA FEIRA TRANSVERSAL
Reﬂetindo a diversidade da ﬁleira da ﬂoresta, também a EXPOFLORESTAL se apresenta
como um certame fortemente transversal. Entre os 200 expositores presentes contam-se:
· Expositores institucionais
· Expositores comerciais – Fornecedores de máquinas e equipamentos, serviços técnicos,
exploração ﬂorestal, biomassa e produção energética, empreiteiros ﬂorestais e viveiristas
· Organizações do sector ﬂorestal e ambiental
· Maiores marcas do mercado e representantes de todos os agentes do sector nas diversas
fases do ciclo produtivo
· Escolas e Universidades
· Corporações de bombeiros
· Organizações de desenvolvimento
· Outras organizações de cariz comercial (Gastronomia regional; atividades de desporto
e lazer; artesanato)

2% PIB

INDÚSTRIA FLORESTAL É UMA DAS MAIS

DINÂMICAS E COMPETITIVA

EMPREGA

117.000

PROGRAMA

3 DIAS EM QUE
A FLORESTA
NÃO PÁRA

05. MAIO
Sexta-feira

Este é o programa para os 3 dias

Atividades de educação ﬂorestal com

da EXPOFLORESTAL

escolas. Prevê-se a presença de 2000
crianças e jovens de escolas da região.
Grande seminário sobre a ﬂoresta
(Tema a deﬁnir oportunamente).
Inauguração oﬁcial da feira
Workshops/concursos diversos com
as empresas participantes na feira.

06. MAIO
Sábado

200

EXPOSITORES

Workshops/concursos diversos com
as empresas participantes na feira.
Demonstração de produtos/
equipamentos/inovações.

07. MAIO
Domingo

PORTUGAL, ALEMANHA
CANADÁ, ESLOVÉNIA
ESPANHA, FINLÂNDIA
HOLANDA E SUÉCIA

Caminhada Solidária a favor de uma

30.000

Momento musical/Grupos folclóricos

VISITANTES

entidade da região.
Workshops/concursos diversos com
as empresas participantes na feira.

da região.
Entrega de prémios dos diversos
concursos.
Encerramento oﬁcial da feira.

A FLORESTA PORTUGUESA
EM NÚMEROS
Sabia que Portugal tem uma das mais altas taxas de ﬂorestação da União
Europeia, com 64% do território composto por ﬂoresta? E que a indústria
ﬂorestal é uma das mais dinâmicas e competitivas do país, representando
2% no PIB, percentagem apenas superada pela Finlândia e Suécia entre os
nossos parceiros europeus? E que este sector emprega diretamente mais
de 117.000 pessoas? A ﬁleira da ﬂoresta é um importante motor de
exportações e de crescimento económico mas não só, é também uma
fonte essencial de bem-estar e equilíbrio para todos.
Fonte: Plano Nacional de Sensibilização 2016, ICNF

Rua dos Arneiros, 72 A – C/V A
1500 – 060 Lisboa
214 315 270
214 315 271
915 262 851
geral@expoﬂorestal.pt

www.expoﬂorestal.pt
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