
 
 
 
 
 
 
 

Informação à Imprensa – 02 de Junho de 2015 

 

Grupo Portucel Soporcel celebra 

Dia Mundial do Ambiente 

 
 Empresa promove actividades de contacto com a Natureza na Herdade da 

Espirra e na Quinta de São Francisco 

 Programa de Responsabilidade Social integrado na iniciativa “Dá a Mão à 

Floresta”  

 

No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que se celebra no dia 5 de Junho, o grupo 

Portucel Soporcel, o terceiro maior exportador português e o maior produtor 

nacional de plantas certificadas, vai realizar uma jornada de actividades de 

contacto com a Natureza para crianças do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico. O evento terá lugar em dois locais: na Herdade de Espirra (Pegões), com a 

presença de alunos das escolas da região de Setúbal, e na Quinta de São Francisco 

(Eixo), com a participação de escolas da região da Figueira da Foz e de Aveiro.  

 

Cada Herdade irá receber 200 crianças, 100 no período da manhã e outras 100 

durante a tarde, com actividades desenhadas para celebrar o Dia Mundial do 

Ambiente. As crianças podem aprender, de uma forma divertida, com o Jogo da 

Floresta - uma tipologia do Jogo da Glória com um tabuleiro de chão com 

perguntas centradas no tema da Floresta e do ciclo sustentável do papel -, a Árvore 

Genealógica - que junta os participantes à “família da floresta” -, o Caderno Folha - 

um caderno de papel com informação sobre as principais árvores da floresta 

portuguesa, no qual as crianças vão registar as espécies encontradas, - a Mascote - 

o elemento de humanização da marca - e a Plantação de Árvores. 

 



Esta iniciativa tem como principal objectivo transmitir às crianças a importância de 

cuidar, valorizar e renovar a floresta através da realização de actividades lúdico-

pedagógicas.  

 

Este ano, e pela primeira vez, o Grupo vai alargar esta iniciativa também aos seus 

Colaboradores, que foram convidados a trazer, no dia 6 de Junho, os seus filhos e 

netos para poderem desfrutar, em família, de um dia de actividades lúdicas de 

contacto com a Natureza, contribuindo assim para uma maior identificação dos 

Colaboradores com a Empresa.  

 

“Dá a Mão à Floresta” é uma iniciativa de Responsabilidade Social e Ambiental do 

grupo Portucel Soporcel, que pretende sensibilizar as crianças, professores e 

educadores para a preservação da Natureza. As características desta iniciativa 

foram já reconhecidas pela Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa 

(APCE) que a distinguiu como a Melhor Campanha de Comunicação de 

Responsabilidade Social nas edições de 2013 e 2014 do Grande Prémio APCE.  

 

Gestão responsável da floresta 

Com uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, o grupo Portucel 

Soporcel tem sob sua responsabilidade a gestão de um património de 120 mil 

hectares de floresta, tendo sido a primeira entidade em Portugal a obter, em 

simultâneo, as licenças de uso das marcas de certificação da gestão florestal 

concedidas pelos sistemas internacionais FSC® (FSC C010852) e PEFC (PEFC/ 13-23-

001). 

O Grupo é também o maior produtor de plantas certificadas em Portugal, já que os 

seus Viveiros possuem uma capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões 

de plantas de diversas espécies, que contribuem para a renovação da floresta 

nacional. 

A aplicação das melhores práticas de silvicultura, a execução de um plano eficaz 

de defesa e protecção da floresta contra incêndios e a integração de uma 

estratégia de conservação da biodiversidade no modelo de gestão florestal, são 

elementos essenciais da forma como o Grupo gere o património natural sob sua 

responsabilidade e condição que garante a manutenção da certificação do seu 

sistema de gestão florestal. 

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, o grupo Portucel Soporcel 

investe cerca de 3 milhões de euros anuais na prevenção e apoio ao combate aos 



incêndios florestais, sendo destacadamente a maior participação privada no contexto 

nacional de protecção florestal.  

 

 

Sobre o grupo Portucel Soporcel 

O grupo Portucel Soporcel é um grupo integrado que desenvolve actividades de 

investigação florestal e tecnológica, de desenvolvimento florestal e de produção de 

pasta de celulose, energia e papel. É líder europeu na produção de papéis de 

escritório e para a indústria gráfica e de pasta branqueada de eucalipto. A sua 

marca Navigator é a mais vendida a nível mundial no segmento Premium de papéis 

de escritório.  

Ímpar na geração de valor sustentável para o País, o Grupo é o terceiro maior 

exportador em Portugal – vendas em 123 países nos cinco continentes - e aquele 

que gera o maior Valor Acrescentado Nacional por utilizar matérias-primas e 

recursos maioritariamente nacionais. Representa cerca de 3% das exportações 

nacionais de bens. 

No âmbito de uma estratégia de crescimento sustentado, o Grupo está a expandir a 

sua actividade, através da entrada numa nova área de negócio - papel para uso 

doméstico e industrial -, e a concretizar importantes projectos de desenvolvimento 

internacional em Moçambique e nos EUA.  

 

www.portucelsoporcel.com  

 

Para mais informações contactar, por favor: 

Lift Consulting – 21 466 65 00  

Joana Branquinho – joana.branquinho@lift.com.pt | 91 318 43 02 

Sofia Lareiro – sofia.lareiro@lift.com.pt | 93 484 74 92  
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