Emprendamos

un negocio sostible

Que é a fase de

saída ao mercado?
É o asesoramento técnico especializado a tódalas persoas participantes no
Plan Integral do Sector Forestal para crear
empresas no rural vinculadas ao sector forestal.
Dentro desta fase axudarémoste a emprender
un negocio sostible.

Queres
crear unha
empresa no
sector
forestal?
Nos
axudarémoste!!

Por que?
Porque o sector forestal lucense é de gran
importancia en Galicia e tamén en todo o territorio nacional, posto que é a terceira provincia
en volume de extracción de madeira, detrás
de Pontevedra e A Coruña..

Para que?
Para crear empregos no medio rural, diversiﬁcar as producións forestais e conservar e
manter os montes galegos.
Solicita máis información en:
Teléfono 982 881 878
Horario L-X: 9-14 h. e de 16-19 h.
V: 9-15 h.
www.planintegralforestal.info
piforestal@deputacionlugo.org
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“Una manera de hacer Europa”
Cofinanciado en un 80%

Provincial

O que move a un emprendedor
consciente a crear unha empresa
sostible non é o diñeiro, senón algo
moito mais valioso, a conciencia de
que a súa función profesional é crear
riqueza e calidade de vida para as
persoas que a constitúen, xerando o
menor impacto medioambiental
posible no entorno no que opera.

O sector forestal
O monte galego supera o 68% dos usos do
solo da comunidade, é dicir, dúas de cada tres
hectáreas en Galicia é superﬁcie forestal,
sendo case o 70% terras arboradas de diferente composición e estrutura. No caso da provincia de Lugo, a paisaxe está estreitamente
vinculada á gandería e agricultura.
A nivel estatal Galicia contribúe ao conxunto
español con case o 10% do monte arborado,
aportando case a quinta parte do volume de
madeira e o 23% da produción ﬁnal agraria de
España. (Prada et al. 2005).
Galicia soamente extrae o 52% das súas
existencias. Tomando como referencia o ano
2010, en Galicia extraéronse 3,5 millóns de
toneladas de eucalipto, 3,1 millóns de toneladas de piñeiros e apenas 0,2 millóns de toneladas de frondosas caducifolias.

Empresa convencional
VS empresa sostible
Os novos retos e oportunidades que aparecen
na empresa do século XXI deron lugar á necesidade de orientar o crecemento cara un modelo
de desenvolvemento e crecemento xerador de
valor no largo prazo.
A empresa convencional traballa para ofrecer
beneﬁcios aos seus accionistas e de ela se distingue aquelas que tratan de aplicar parte dos
beneﬁcios a paliar en parte os prexuízos que
producen.
Estas empresas que se denominan socialmente
responsables son a avanzadilla da nova empresa do século XXI.
Delas están nacendo novos deseños empresariais que tratan de satisfacer as necesidades dun
maior número de partes interesadas poñendo a
traballar máis capitais que o ﬁnanceiro. Novas
empresas que non ven no medio ambiente ou
na creación dun mundo máis xusto unha
ameaza, senón unha oportunidade de incalculables beneﬁcios.
Un negocio sostible é un tipo de empresa que
non ten impacto negativo no ambiente global, a
sociedade ou a economía. Trátase dun negocio
que loita por lograr un triplo resultado positivo
(económico, social e ambiental). Con frecuencia, os negocios sostibles teñen políticas
progresistas en canto aos dereitos humanos e o
ambiente.

Actividades vinculadas
ao sector forestal
O principal aproveitamento do monte en
Galicia é a madeira, aportando o 50% da
produción nacional. A madeira en Galicia
xera uns 189 millóns de euros anuais en
rendas para os propietarios e/ou xestores
forestais, inducindo un volume anual de
negocio de 91 millóns de euros na corta e
saca de madeira.
En Galicia podemos distinguir distintos
sectores de actividade vencellados á produción forestal:
Viveiros de produción de plantas forestais: PEMES e viveiros ligados á administración pública.
Empresas de servizos forestais: realizan
cortas de clareos, claras, podas e tallas
de formación e traballos de prevención
de incendios forestais.
Empresas de aproveitamentos forestais:
traballos relacionados coa corta ﬁnal de
madeira.
Empresas ou gabinetes de xestión forestal: aporta os servizos de planiﬁcación e
enxeñería ao resto dos compoñentes da
cadea de valor da madeira.
Outras ramas profesionais emerxentes
na actividade forestal: cultivos lignoenerxéticos, produción de cogomelos,
servizos técnicos para a adaptación ás
esixencias da xestión forestal sostible,
etc.

