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Parceria visa aumentar floresta certificada

The Navigator Company recebe
produtores florestais do Baixo Vouga
A The Navigator Company recebeu hoje, na sua Fábrica de Cacia, Aveiro, uma
delegação de representantes da Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV) que ali
foi conhecer a forma como a madeira de eucalipto e a biomassa da região são
transformadas em pasta de papel e energia renovável, contribuindo para fazer da
Companhia a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior
Valor Acrescentado Nacional.
Durante a visita, tanto os responsáveis da The Navigator Company como os
elementos da AFBV sublinharam o seu empenho para, em 2017, prosseguirem o
esforço no sentido de aumentar a produtividade da floresta de eucalipto, melhorar
a conservação dos espaços florestais e incrementar a certificação da gestão
florestal sustentável, conscientes de que este é o caminho que garante a
qualificação dos nossos produtos florestais nos mercados internacionais e dá
garantias aos proprietários e às comunidades de acrescentar valor ambiental,
económico e social.
A Associação Florestal do Baixo Vouga congrega centenas de proprietários na
promoção e desenvolvimento dos espaços florestais da região que abrange os
concelhos de Albergaria, Anadia, Aveiro, Ovar e outros. A região tem cerca de 80
mil hectares de floresta e o eucalipto é uma espécie desde há muito cultivada por
muitos dos proprietários neste território.
Refira-se que a The Navigator Company tem mantido uma regular colaboração com
a AFBV no sentido de melhorar a produtividade da floresta de eucalipto, de
desenvolver a certificação florestal e de conjugar esforços para a promoção florestal
em prol das comunidades envolventes. Por exemplo, são efectuadas acções de
monitorização e controlo fitossanitário dos povoamentos de eucalipto, ações de
defesa contra incêndios, ensaios de plantas melhoradas, ensaios de adubação e
muitas outras ações que têm contado com a participação de entidades ligadas à
The Navigator Company, como são os casos do instituto científico RAIZ ou do grupo
de sapadores florestais da AFOCELCA.

Os investimentos que os proprietários realizam nos seus terrenos aplicando as boas
práticas florestais aconselhadas pela AFBV, com o suporte técnico da The Navigator
Company, permitem-lhes aumentar em mais de 50% o rendimento, no respeito
integral pela legislação e pela defesa dos valores de biodiversidade e culturais. Em
resultado desta intervenção, todos os anos os eucaliptais da região geram valores
acima dos cinco milhões de euros para os diversos agentes económicos, desde o
proprietário até ao transportador da madeira.

Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é, desde Fevereiro de 2016, a nova marca herdeira do património do exgrupo Portucel Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado
Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações
nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da
carga convencional exportada pelos portos nacionais.
Durante o ano de 2015, a Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de papel,
tendo aumentado o volume de negócios em 5,6% para mais de €1,6 mil milhões.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não
revestidos (UWF) e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, o quinto a nível
mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no mercado
do tissue, onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de
marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados,
merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de
escritório.
As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque para a
Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas
portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal
próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em Portugal uma vasta
área florestal certificada pelos sistemas internacionais FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™
(PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade 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/ano de
energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual de 1,6 mil milhões de euros.
A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual
de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à
renovação da floresta nacional.
No âmbito da sua estratégia de expansão, a Empresa adquiriu uma fábrica de papel tissue, construiu
uma fábrica de pellets nos EUA e está a desenvolver um importante projecto de investimento florestal
verticalmente integrado em Moçambique.
www.thenavigatorcompany.com
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