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Em cinco localidades de norte a sul do país

Grupo Portucel Soporcel promove iniciativas para
celebrar o Dia Mundial da Floresta
•

Grupo tem política activa de desenvolvimento da floresta nacional

•

É o principal responsável pela produção e plantação de árvores certificadas
em Portugal

•

Gere cerca de 120 mil hectares de espaço florestal no território nacional

No âmbito das comemorações do Ano Internacional das Florestas, o grupo Portucel
Soporcel vai assinalar o Dia Mundial da Floresta (21 de Março) com a realização de
duas iniciativas: “Dá a Mão à Floresta” e “Dá a Mão à Natureza”.
As acções enquadram-se na política de Responsabilidade Social
do Grupo e têm como objectivo sensibilizar as populações, em
especial os mais jovens, para a importância de proteger a floresta e
o meio ambiente.
A iniciativa “Dá a Mão à Floresta” visa sensibilizar as populações
urbanas envolventes das unidades fabris e zonas florestais do
Grupo, para a importância de cuidar da floresta e preservar os
recursos naturais. A acção traduz-se na oferta simbólica de várias
espécies florestais e ornamentais características das regiões de
Aveiro (Cacia), Figueira da Foz, Setúbal, Chamusca e Redondo.
Esta iniciativa realizar-se-á em parceria com as autarquias locais, entre os dias 21 e 23
deste mês, tendo lugar em zonas de visibilidade nos centros urbanos como forma de
sensibilizar as comunidades envolventes.
“Dá a Mão à Natureza”: iniciativa de sucesso junto de dezenas de crianças
Após o sucesso da iniciativa “Dá a Mão à Natureza” realizada em 2010, o Grupo
repete este ano a acção dirigida a crianças de instituições de ensino das regiões onde
tem as suas unidades fabris – Setúbal, Cacia e Figueira da Foz. No global serão cerca
de 170 crianças do 1º Ciclo que no dia 29 de Março vão visitar a Herdade de Espirra,
em Pegões.
Durante a visita as crianças terão oportunidade de realizar
actividades de contacto com a Natureza e de sensibilização para a
protecção da floresta. As acções vão desde a plantação de
árvores e ateliês de pintura até sessões didácticas cujo objectivo é
realçar o papel que todos desempenham na preservação da
natureza.
Trata-se de uma iniciativa conjunta com a marca Navigator, na
qual se pretende promover o papel como um produto
ambientalmente responsável e alertar para a importância de uma gestão florestal
sustentável.
Considerada como um exemplo da estratégia agro-florestal adoptada pelo Grupo no
âmbito da conservação da biodiversidade e do uso múltiplo de solos, a Herdade de
Espirra estende-se por uma área de 1700 hectares produzindo cerca de 8 milhões de
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plantas por ano. Equipado com a mais moderna tecnologia, o viveiro da Herdade de
Espirra é especializado na produção de plantas de Eucalyptus globulus por
propagação vegetativa – plantas clonais que asseguram significativos aumentos de
produtividade.
Grupo Portucel Soporcel promove a renovação da floresta portuguesa…
O grupo Portucel Soporcel é um dos principais responsáveis pela valorização da
floresta portuguesa contribuindo para a dinamização da fileira florestal nacional que
representa mais de 10% das exportações do país.
Gere de forma sustentável cerca de 120 mil hectares de património florestal, estando o
respectivo modelo de gestão certificado pelos sistemas internacionais FSC (Forest
Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes).
É o principal responsável pela produção e plantação de árvores certificadas em
Portugal. Tem uma política activa de conservação da biodiversidade através da
preservação de habitats e espécies identificadas no património florestal gerido.
Consciente do valor ambiental do seu património florestal, o Grupo recorre a modelos
de Gestão Florestal que contribuem para a manutenção e melhoria contínua das
funções económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais, quer ao nível do
povoamento, quer à escala da paisagem florestal.
É um promotor da certificação florestal em Portugal como forma de garantir a
competitividade dos produtos florestais do país nos mercados internacionais.
Investe anualmente cerca de 3 milhões de euros em acções de prevenção e apoio no
combate aos incêndios florestais, sendo destacadamente a maior participação
privada no contexto nacional de protecção florestal.
É o maior produtor nacional de energia a partir da biomassa, uma fonte renovável.
… e contribui para a economia nacional
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo,
actuando num sector estruturante para a economia nacional. É líder europeu na
produção de papéis finos para impressão e escrita não revestidos (UWF) e sexto a nível
mundial, assumindo também Portugal a liderança no ranking europeu dos países
produtores deste tipo de papéis. O Grupo é ainda o maior produtor europeu, e um dos
maiores a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP – Bleached
Eucalyptus Kraft Pulp.
Com uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, 1,4 milhões de
toneladas de pasta e 2,5 TWh/ano de energia eléctrica o grupo Portucel Soporcel
encontra-se entre os maiores exportadores em Portugal sendo possivelmente o que
gera mais Valor Acrescentado Nacional na medida em que os seus produtos são
obtidos essencialmente a partir de matérias-primas e recursos nacionais.
De um volume de negócios de cerca de 1,4 mil milhões de euros em 2010, o Grupo
exportou 94% das suas vendas de papel e de pasta para 105 países nos cinco
continentes, com especial destaque para a marca Navigator, líder mundial de vendas
no segmento Premium de papéis de escritório.
As vendas do Grupo representam mais de 3% das exportações nacionais de bens
tendo o valor global dos produtos exportados pelo Grupo ascendido em 2010 a 1,2 mil
milhões de euros, um crescimento de 25% face ao ano anterior.

www.portucelsoporcel.com
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