floresta:
uma gestão sustentável

introdução
Em respeito pela biodiversidade e preservação do equilíbrio ecológico, o
Grupo gere, de forma sustentável, 138 000 hectares de floresta diversificada
integrando sobreiros, pinheiros, azinheiras, castanheiros e vinhas, em
associação com plantações de eucalipto.
Em Portugal, os eucaliptais são maioritariamente da espécie “Eucalyptus
globulus”, ocupam 7% do país e 19% da área florestal e apresentam uma
menor área que a totalidade da área ocupada quer por pinhais, quer por
montados de sobro e azinho.
A floresta constitui assim o início de uma actividade integrada, fornecendo
a madeira que irá dar origem ao papel, no quadro da sustentabilidade da
fileira florestal.

A gestão florestal sustentável assenta numa gestão de rigor, certificável, em
que as metas e os objectivos são reconhecidos como características de
sustentabilidade da floresta.
Desde há uma dezena de anos que as empresas do Grupo se têm vindo a
empenhar na divulgação e adopção dos critérios para aferir as melhores
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de operações de corte e extracção, a adopção de medidas activas de prevenção,
vigilância e intervenção em fogos florestais e a preservação do património

Dos viveiros do Grupo saem, por ano, cerca de 12 milhões de plantas destinadas
às suas plantações e dos produtores florestais, das quais 4 milhões são plantas
clonais de eucalipto, melhoradas em termos de produtividade e performance
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Forest Certification Schemes), em cuja aplicação o Grupo está fortemente
empenhado.
A investigação levada a cabo pelo RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta
e Papel, tem sido o pilar cientifico em que assenta o conhecimento necessário
à gestão da floresta. O RAIZ promove o melhoramento genético do “Eucalyptus
globulus”, optimiza as técnicas de produção de plantas, estuda o controlo de
pragas e doenças bem como garante os melhores padrões de produção e de
qualidade de instalação dos povoamentos. O conhecimento gerado pela I&D
e pela atitude crítica da gestão funcionam como suporte da permanente
renovação dos procedimentos, práticas e recursos florestais tão indispensáveis
à sustentabilidade da indústria.
Toda a actividade florestal do Grupo assenta nos princípios da sustentabilidade,
constituindo a trave mestra de um correcto abastecimento de matéria prima,
capaz de garantir ao mercado uma gestão florestal ambientalmente correcta,
socialmente aceitável e economicamente viável.
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contribuição para a redução do efeito de estufa
A razão por que se afirma que as florestas são os pulmões da Terra está ligada à capacidade que as árvores têm em fixar CO2 (dióxido
de carbono) na sua actividade vegetativa. Assim, plantar e manter florestas é uma importante contribuição que a indústria papeleira
dá para reduzir os aspectos negativos do chamado efeito de estufa, que resulta do excesso de dióxido de carbono nas camadas elevadas
da atmosfera.
A atitude ambientalmente responsável do Grupo leva-o a praticar um conjunto de politicas convergentes com o objectivo de redução
do efeito de estufa:
>> Plena ocupação das áreas com aptidão florestal sob sua responsabilidade de gestão.
>> Aumento da produtividade dos povoamentos florestais.
>> Práticas silviculturais que maximizem a taxa de sobrevivência dos povoamentos florestais.
>> Aumento da idade de corte.
>> Modelo de silvicultura que conserva a biomassa radicular.
>> Unidades industriais eco-eficientes.
>> Racionalização da logística, designadamente a que está associada ao produto final exportado e ao aprovisionamento de madeira.

a árvore como fonte de energia
A racionalização energética é uma peça-chave no compromisso de sustentabilidade em que assenta a actividade do Grupo Portucel
Soporcel. Grande parte da energia consumida nas suas fábricas provém da queima de biomassa florestal, em particular a casca das árvores.
Trata-se de uma fonte de energia limpa e renovável que, ao substituir o combustível fóssil (fuel-óleo), oferece múltiplos
benefícios ambientais.
O recurso à biomassa florestal permite que as fábricas do Grupo Portucel Soporcel satisfaçam as suas necessidades energéticas próprias
e, ainda, forneçam energia para a rede eléctrica nacional.
Os resíduos da exploração florestal, quando utilizados como combustível, além de serem uma fonte de energia renovável, deixam de
ser uma preocupação em termos de risco de incêndios florestais.

