Protocolo entre a Unimadeiras e o grupo Portucel Soporcel
A Unimadeiras e o grupo Portucel Soporcel celebraram, no passado dia 24, um
protocolo de colaboração no âmbito da Certificação da Gestão Florestal pela
iniciativa FSC, caminhando no sentido duma relação de parceria estreita e duradoura
para o desenvolvimento da fileira florestal nacional.
Esse protocolo foi assinado no almoço realizado na Expoflorestal, perante mais de 700
pessoas e de diversas autoridades, das quais se destacam o Subsecretário de Estado da
Administração Interna e o Director Geral dos Recursos Florestais.

O grupo Portucel

Soporcel foi representado pelo Eng. Victor Coelho e a Unimadeiras pelo Sr. António
Loureiro.
A Unimadeiras foi constituída em Outubro de 1974 e conta, actualmente, com mais de
600 Associados, sendo a maior empresa fornecedora de madeira para celulose da
Península Ibérica. Fundada com um espírito Associativista, a Unimadeiras tem como
política apoiar, formar e informar os Associados, praticar e promover as Boas Práticas
Florestais e valorizar e dignificar a actividade e os trabalhadores florestais, pois está
ciente da realidade florestal do País, e das dificuldades e dos desafios que estão
presentes, especialmente na perspectiva do produtor florestal.
O grupo Portucel Soporcel assume uma posição de destaque no mercado europeu de
pasta e papel e é uma das mais fortes marcas de Portugal no Mundo.
O potencial de diferenciação do Grupo Portucel Soporcel assenta no recurso ao
eucalipto como matéria-prima de excelência para o fabrico de pasta e de papel fino
de impressão e escrita com qualidade superior, de forma a satisfazer os exigentes
mercados europeus, relevando neste aspecto o papel da certificação das matériasprimas e dos produtos.
É reconhecido pela Unimadeiras e pelo grupo Portucel Soporcel, e é amplamente
aceite, que os recursos e as áreas florestais devem ser geridos para atender as
necessidades sociais, económicas e ambientais das gerações presentes e futuras. A
crescente consciencialização sobre a destruição e degradação das florestas tem
levado a sociedade em geral a exigir que as suas acções, de compra ou de uso de

madeira e de outros produtos e serviços de origem florestal, não contribuam para a
degradação, mas sim, ajudem a assegurar a vitalidade de tais recursos.
A resposta a esta tendência tem sido dada através de programas de certificação
florestal, procurando, através de padrões amplamente aceites, reconhecer e marcar
aqueles produtos e serviços florestais obtidos de maneira adequada e responsável.
Desta forma, a certificação representa uma mensagem credível que é passada para os
consumidores e utilizadores, angariando a simpatia, a preferência de escolha e um
maior valor aos produtos e serviços que apresentem as "marcas" das iniciativas, sendo as
principais a do FSC (Forest Stewardship Council) e a do PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes) da qual faz parte a Norma Portuguesa
4406/2005 (Sistemas de Gestão Florestal Sustentável).
Tendo em conta este contexto, a Unimadeiras promoveu a criação do "Grupo de
Gestão

Florestal

da

Unimadeiras",

assumindo

a

responsabilidade

pela

sua

administração. O Grupo é formado por Produtores Florestais Accionistas da Unimadeiras,
actualmente com 208 Membros e gerindo uma área superior a 5.000 hectares. Este
Grupo está a implementar um processo de certificação da gestão florestal FSC,
prevendo-se que a certificação possa ser já obtida em 2007.
O grupo Portucel Soporcel tem interesse em apoiar as iniciativas de certificação florestal
da floresta privada nacional de eucalipto e, por conseguinte, a iniciativa em curso
desenvolvida e representada pelo Grupo de Gestão Florestal da Unimadeiras.

