
 

PELA DEFESA E PROMOÇÃO DO MUNDO RURAL  

 
TORNE-SE NOSSO ASSOCIADO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção continuará a envidar todos os esforços para que a Associação siga a crescer e a obter o máximo de 

benefícios para os seus associados, uma vez que a ANEFA continuará a ser dos Associados e para os seus Associados. 

Junte se a nós e envolva-se na mudança, para mais esclarecimentos contate a ANEFA. 

e-mail: geral@anefa.pt 

INICIE JÁ A SUA INSCRICÃO EM: www.anefa.pt  

A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente - ANEFA, possui mais de 30 anos de
experiência, comprovada nas áreas da floresta, agricultura e ambiente.

Só com um número significativo de aderentes a massa associativa da Associação, consegue intervir e melhorar o
panorama nacional a nível dos profissionais dos sectores, florestais, agrícolas e do ambiente, contribuindo para uma
intervenção cada vez mais ativa na sociedade.

Atualmente, existem cinco categorias distintas de empresas prestadoras de serviços associadas:   

 

      

 

 

      

 

                                     

 

Prestadores de Serviços

Exploração florestal ou 
agrícola Serviços técnicos

Alugador de máquinas e 
equipamentos

Viveiristas

Os novos associados ao efetuarem a sua inscrição beneficiam da isenção de joia caso adiram ao grupo de certificação de
Cadeia de Custódia do FCS;

Constaram da base de dados do nosso site e da revista da ANEFA.

A curto prazo pretendemos desenvolver 
estratégias e planos, que possibilitem a 
diversificação de mercados, garantido 
investimentos mínimos, mas adequados, 
provenientes de uma possível 
internacionalização em grupo 

 Promoção e defesa da profissão dos Empreiteiros 
Florestais e Agrícolas  

 Única representante em Portugal do sector dos 
Espaços Verdes  

 Presença assídua em diferentes grupos de trabalho e 
Instituições Oficiais, a nível nacional e internacional 

 Marcamos presença nas mais prestigiadas feiras do 
sector 

 Coorganizadores da Expoflorestal  

O Lema da ANEFA é a defesa dos interesses 
das empresas suas associadas, quer da 
Agricultura, da Floresta e do Ambiente 

Espaços verdes e 
jardinagem
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