Grupo Portucel Soporcel assinala o Ano
Internacional da Biodiversidade com uma
conferência em Lisboa
No Ano Internacional da Biodiversidade, o grupo Portucel Soporcel organizou
um Seminário, sob o tema “Biodiversidade, um Valor com Futuro”, que reuniu
alguns dos melhores especialistas nacionais e internacionais na temática da
Conservação da Biodiversidade.

Este evento que decorreu no passado dia 5 de Novembro, no Hotel Ritz em Lisboa,
visou debater a conservação dos valores naturais e a sua gestão numa óptica de
valorização económica, social e ambiental, um assunto da maior importância para a
sociedade em geral. O objectivo principal desta iniciativa prendeu-se com a
sensibilização para o valor e importância que a Conservação da Biodiversidade tem
para o País e para as indústrias de base florestal, em particular.
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A sessão de abertura contou com a presença do Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, Prof. Dr. António Serrano, que felicitou o Grupo
por esta relevante iniciativa.

O Presidente da Comissão Executiva, Dr. José Honório, deu as Boas Vindas a todos os
participantes e leu a mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Senhor
Queiroz Pereira, dada a sua impossibilidade de estar presente no evento. Salientam-se
algumas das palavras dirigidas à audiência:
“… O presente Seminário integra-se no convencimento da Portucel que importa, nas
nossas actividades em geral, e numa indústria como a nossa, em particular, respeitar
os direitos das gerações futuras e valorizar, cada vez mais, os elementos naturais. E
esses direitos e essa valorização têm de radicar no conhecimento. É para isso que aqui
estamos. Para partilhar experiências e aprender com os outros.”

2

Os vários oradores presentes no seminário - Pavan Sukhdev (leader da
iniciativa The Economics of Ecosystems and Biodiversity, co-patrocinado pelas
Nações Unidas e pela União Europeia), Shulamit Alony (International Union for
Conservation of Nature), Nathalie Balan (Sair da Casca) e Henrique Pereira dos
Santos (consultor) -, colocaram a tónica na preservação ambiental e
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Houve ainda lugar para duas mesas redondas. Uma com representantes das
empresas com trabalho na área da protecção da Biodiversidade: Paula
Guimarães (grupo Portucel Soporcel) e Alexandra Silva (Secil), Luís Neves Silva
(WWF Mediterrâneo), Susana Fonseca (Quercus) e Alfredo Cunhal (Herdade do
Freixo do Meio) e outra com representantes da iniciativa “Business and
Biodiversity” (B&B) em Portugal: Tito Rosa (Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade), António Mexia (EDP), Vasco de Mello (Brisa) e
José Honório (grupo Portucel Soporcel).
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Estes espaços de debate, dinamizados por jornalistas experientes (Ricardo
Garcia do jornal Público e Manuel Menezes da RTP, respectivamente), deram
uma

imagem

real

do

trabalho

feito

em

matéria

de

conservação

da

biodiversidade por empresas, organismos públicos e ONG´s ambientais em
Portugal.

A sessão de encerramento foi assegurada pelo Secretário de Estado do
Ambiente, Prof. Dr. Humberto Rosa, que salientou o facto de Portugal estar a
acompanhar, de forma proactiva, o importante trabalho realizado a nível
internacional no âmbito da Conservação da Biodiversidade congratulando-se
com o papel determinante levado a cabo por empresas como o grupo
Portucel Soporcel.
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