Informação à imprensa – 31 de Maio de 2012

No âmbito da acção “Dá a Mão à Floresta”

Grupo Portucel Soporcel celebra Dia do Ambiente
•

O grupo Portucel Soporcel reúne, a 5 de Junho, cerca de 200 crianças do 1º
ciclo para um dia dedicado ao Ambiente, na Quinta de São Francisco
(Eixo/Aveiro)

•

Iniciativa visa educar os mais jovens para a importância da floresta e para a
necessidade de a proteger, proporcionando simultaneamente um dia divertido
de contacto com a Natureza

•

Acção sensibiliza igualmente os professores para o papel do Grupo na
valorização da floresta nacional

O grupo Portucel Soporcel organiza, no próximo dia 5 de Junho, uma iniciativa que
reunirá cerca de 200 crianças do 1º ciclo do Ensino Básico provenientes de escolas de
Cacia, Eixo e Figueira da Foz, num dia dedicado ao Ambiente. Dando continuidade à
acção “Dá a Mão à Floresta”, que assinalou o Dia Mundial da Floresta, em Março
deste ano, o Grupo reforça a sua actuação com o público infantil, proporcionando
uma jornada de aprendizagens e diversão em pleno contacto com a Natureza.

Sensibilizar os mais jovens para a necessidade de cuidar da floresta e dos recursos
naturais, clarificar a actuação do grupo Portucel Soporcel na gestão sustentável e
valorização

da

floresta

nacional

e

promover

o

papel

como

um

produto

ambientalmente responsável, são alguns dos objectivos deste evento, que terá lugar
na Quinta de S. Francisco, em Eixo, sede do RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta
e Papel do Grupo.
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Ao longo de todo o dia, estão programadas actividades não só para as crianças mas
também para os professores. Seja a estampar uma t-shirt com tinta ecológica no
“Atelier de Pintura”, a plantar uma árvore numa zona da Quinta ou a brincar ao Jogo
da Floresta, os alunos poderão aprender mais sobre as nossas florestas de forma
divertida, e conhecer formas de cuidar e proteger a Natureza.

Para os professores, está planeada uma acção que visa desmistificar ideias
preconcebidas sobre a floresta industrial e o seu impacte ambiental, evidenciando
que a utilização de papel contribui para renovar a floresta.

Integrada na Política de Responsabilidade Corporativa do Grupo, esta iniciativa visa
promover melhores práticas ambientais e incutir nos jovens, desde tenra idade, hábitos
mais saudáveis no que respeita a protecção da floresta e a preservação dos recursos
naturais.
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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. Portugal passou assim a ocupar a posição cimeira no ranking
Europeu dos países produtores deste tipo de papéis. O Grupo é também o maior produtor
europeu, e um dos maiores 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
cerca de 3% das exportações nacionais de bens e 9% da movimentação de carga
contentorizada e convencional exportada pelos portos portugueses.
O Grupo dispõe actualmente de uma capacidade anual 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 de energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual de cerca 1,5 mil
milhões de euros.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas
próprias, que hoje representam mais de 64% das vendas de produtos transformados, merecendo
particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de
escritório.
As vendas de papel do Grupo têm como destino 119 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. A gestão
responsável praticada pelo Grupo encontra-se certificada pelos sistemas internacionalmente
reconhecidos, FSC ® e PEFC.
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, uma fonte renovável de energia.
www.portucelsoporcel.com
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