Informação à imprensa – 19 de Julho de 2013

Parceria com Projecto PERA em Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal

Grupo Portucel Soporcel apoia
alunos com carências alimentares
•

Protocolo celebrado com o MEC estabelece apoio a alunos das regiões
onde o Grupo tem unidades fabris

•

Aveiro/Cacia, Figueira da Foz e Setúbal são as regiões abrangidas

•

Grupo privilegia apoio a projectos de cariz educacional e social nas
regiões onde opera

O grupo Portucel Soporcel celebrou um protocolo com o Ministério da Educação e
Ciência (MEC), ao abrigo do qual irá dar apoio a crianças e jovens com carências
alimentares. O Grupo torna-se, assim, num dos parceiros do Projecto PERA - Programa
Escolar de Reforço Alimentar para o ano lectivo de 2013/2014, contribuindo, durante
os 180 dias do calendário escolar, para assegurar os pequenos-almoços de 150 alunos
das regiões onde se situam as suas unidades fabris: Aveiro/Cacia, Figueira da Foz e
Setúbal.
A Comissão Executiva do grupo Portucel Soporcel salienta que “no âmbito da sua
política de responsabilidade social, o Grupo privilegia o apoio a projectos de cariz
educacional e social nas regiões onde se situam as unidades fabris”, reconhecendo “o
mérito deste projecto e o importante contributo que pode dar para a criação de
condições que favoreçam o processo de aprendizagem de jovens que vivem
situações de carência alimentar.”
Esta iniciativa alia dois eixos essenciais da política de responsabilidade social do grupo
Portucel Soporcel: a educação e a solidariedade social, contribuindo para reforçar os
elos de ligação com as escolas das regiões onde se inserem as suas unidades fabris,
com as quais tem vindo a desenvolver um conjunto de projectos de educação
ambiental onde se inclui a sensibilização para a protecção florestal.
A assinatura do protocolo decorreu ontem ao final do dia em Lisboa, no Teatro Thália Palácio das Laranjeiras, na presença do Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato,
e do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, João Casanova de
Almeida. O grupo Portucel Soporcel, por seu lado, fez-se representar por Adriano
Silveira, Administrador Executivo.
Programa PERA visa suprir carências alimentares detectadas em alunos de escolas
públicas
O programa PERA incide especialmente na primeira refeição do dia, tanto mais que o
pequeno-almoço é considerado, do ponto de vista de saúde, o momento mais
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importante do ciclo nutricional diário. Têm, aliás, sido detectados no País cada vez
mais casos de alunos que chegam à escola apresentando evidentes necessidades
alimentares, com consequências para a saúde e para o desempenho escolar. Os
estabelecimentos de ensino, com o auxílio do PERA e das entidades que se associam
ao projecto, prestam um auxílio fundamental para amenizar este problema.
O programa PERA - Programa Escolar de Reforço Alimentar foi criado pelo MEC com o
intuito de conciliar a educação alimentar com a necessidade de suprir carências a
este nível detectadas em alunos que frequentam as escolas públicas. Pretende
também sensibilizar os alunos e as famílias para uma alimentação saudável e para a
importância de se tomar o pequeno-almoço em casa.
Através de protocolos estabelecidos entre os agrupamentos escolares e instituições de
solidariedade social locais, a par de outras entidades, os alunos apoiados têm
garantida a primeira refeição do dia.
Com o PERA, as escolas públicas vêem aumentada a capacidade de disponibilizar
géneros alimentares doados por empresas parceiras do MEC, que são transportados
pelas autarquias ou por empresas do ramo.
O Programa teve início no ano lectivo de 2012/2013 e será concluído em 2013/2014.

Sobre o grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo.
A nova fábrica de papel teve um impacto significativo na economia nacional, posicionando o
Grupo como líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos
(UWF) e 6º a nível mundial. O Grupo é também o maior produtor europeu, e o quinto a nível
mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.
O grupo Portucel Soporcel encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal, sendo
possivelmente aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa
aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens, cerca
de 9% do total da carga contentorizada e cerca de 8% do total desta carga e da carga
convencional é exportada pelos portos nacionais.
A sua posição de liderança internacional, a forte contribuição para a economia nacional e a
estratégia de crescimento e inovação que prossegue, a par das credenciais éticas e de
sustentabilidade, levaram a que o Grupo fosse nomeado, em Junho de 2013, como a “Melhor
Empresa da Europa”, pelos European Business Awards.
É um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de Investigação
Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em
Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas FSC ® (licença nº FSC C010852) e
PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas
de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e
de 2,5 TWh/ano de energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual superior a 1,5 mil
milhões de euros.
Fruto de um recente investimento na duplicação da capacidade de produção dos seus viveiros,
o Grupo dispõe dos maiores viveiros florestais de plantas certificadas da Europa, com uma
capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas de diversas espécies, que
se destinam à renovação da floresta nacional.
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O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas
próprias, que hoje representam mais de 60% das vendas de produtos transformados, merecendo
particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de
escritório.
As vendas do Grupo têm como destino mais de 110 países nos cinco continentes, com destaque
para a Europa e EUA.
O Grupo promove a valorização e protecção da floresta desenvolvendo uma actividade de
investigação própria e gerindo um património florestal de cerca de 120 mil hectares.
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, representando aproximadamente
50% do total da energia eléctrica produzida em Portugal a partir desta fonte renovável.
No âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o Grupo está a desenvolver um
importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em Moçambique, que
culminará com a construção de uma fábrica de produção de pasta de celulose com uma
capacidade anual de 1,3 milhões de toneladas.
www.portucelsoporcel.com
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