Grupo Portucel Soporcel Apoia Iniciativas de Reflorestação na Figueira da Foz
No âmbito das comemorações do Ano Internacional das Florestas, o grupo Portucel
Soporcel assinalou o Dia Mundial da Floresta (21 de Março) através da iniciativa “Dá a
mão à Floresta”, que está a decorrer em várias localidades do País, e também de
apoio a várias acções regionais.
Destacam-se duas iniciativas que tiveram lugar nas freguesias de Maiorca e de São
Julião no concelho da Figueira da Foz, região onde se encontra uma importante
unidade industrial do Grupo.
A parceria do Grupo com a Junta de Freguesia de Maiorca materializou-se no apoio
ao projecto paisagístico de reflorestação do Parque do Lago de Maiorca através da
oferta de 100 árvores de diferentes espécies que foram plantadas por algumas das 150
crianças das Escolas do 1º Ciclo e dos Jardins de Infância desta localidade. Durante a
cerimónia de reflorestação deste parque, o Presidente da Junta de Freguesia de
Maiorca salientou o apoio do Grupo ao projecto e descerrou a placa que faz menção
ao mesmo.

O Grupo associou-se também a uma iniciativa dinamizada pela Junta de Freguesia de
S. Julião da Figueira da Foz, em parceria com a Câmara Municipal da Figueira da Foz
(CMFF), que consistiu num conjunto de acções destinado aos alunos de cinco escolas
públicas e três escolas privadas do ensino pré-escolar e básico (1º Ciclo) da área da
Freguesia, para um total de 1150 crianças, distribuídas por 48 turmas. O Grupo
ofereceu as 48 árvores que cada turma teve oportunidade de plantar no Parque das
Abadias e os 1150 pequenos pinheiros mansos que cada aluno irá cuidar e tratar para
que no próximo ano sejam plantados no Dia da Árvore, na Serra da Boa Viagem.

Este apoios inserem-se na política de
Responsabilidade Social do Grupo e
visam estreitar os elos de ligação com
a Comunidade, sensibilizando para a
importância de cuidar da floresta e
preservar dos recursos naturais.

