
 

 

 

 

Informação à Imprensa – 19 de Setembro de 2011 

 

Com a participação de reputados especialistas mundiais 

 grupo Portucel Soporcel realiza hoje Conferência Internacional 
“As Plantações na Floresta de Amanhã” 
 

A Floresta é o tema central da Conferência Internacional “As Plantações na floresta de 

amanhã”, que o grupo Portucel Soporcel realiza hoje, e que reúne em Lisboa alguns dos 

mais conceituados especialistas mundiais do sector florestal nacional e internacional. 

A iniciativa surge no âmbito do Ano Internacional das Florestas, que se celebra em 2011, e 

pretende dar um forte contributo para o debate em torno do papel das plantações 

florestais na criação de riqueza e bem-estar social.  

Promover a sustentabilidade do sector florestal, a gestão eficaz dos recursos florestais e o 

papel das plantações na sustentabilidade da floresta mundial, são alguns dos objectivos 

desta iniciativa, cuja abertura será presidida pela ministra da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, Assunção Cristas e pelo Presidente do Conselho 

de Administração do grupo Portucel Soporcel, Pedro Queiroz Pereira. 

A conferência representa a afirmação do grupo Portucel Soporcel enquanto actor principal 

do sector florestal nacional, e com a sua realização o Grupo pretende lançar a discussão 

de temas de grande relevância para a fileira florestal nacional, considerada hoje uma 

actividade com enorme potencial e que poderá desempenhar um importante papel na 

recuperação económica de Portugal. 

 



 

 

 

 

FAO, WWF e Banco Mundial presentes no debate 

Participam na conferência alguns dos mais prestigiados especialistas internacionais e 

nacionais ligados à temática da Floresta. Entre os oradores convidados destacam-se Walter 

Kollert, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), Ed Pepke, especialista em economia florestal, Rodney Taylor, director do Forests 

Programme da WWF International, Celso Foelkel, investigador florestal e Luís Constantino, 

especialista em economia florestal e ambiental do Banco Mundial. 

“Os Recursos Florestais” são o tema de abertura desta conferência mundial apresentado 

por Walter Kollert, Director da área das Plantações Florestais e Secretário da International 

Poplar Forest da FAO, organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 

em Roma. 

 

Ed Pepke irá discutir o segundo tema: “A Procura Mundial de Produtos Florestais”. Ed Pepke 

é actualmente analista Sénior de Comércio de Madeiras na European Union Flegt Facility, 

European Forest Institute, tendo sido, até há poucos meses, quadro superior da Comissão 

Económica para a Europa, das Nações Unidas, onde tinha a responsabilidade de liderar a 

análise dos mercados dos produtos florestais.  

 

“Gestão Responsável de Florestas Plantadas” será o tema apresentado por Rodney Taylor, 

Director do Forests Programme da WWF International (World Wide Fund for Nature).  

 

Celso Foelkel, reconhecido investigador brasileiro nas áreas da engenharia florestal e da 

celulose e papel, irá debruçar-se sobre “As Funções das Florestas Plantadas”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Luís Constantino, a desempenhar actualmente o cargo de Gestor Nacional da delegação 

do Banco Mundial em Timor-leste, vai abordar o tema: “As Plantações na Floresta do 

Futuro”.  

 

Do programa constam ainda a realização de duas mesas redondas subordinadas aos 

temas: “A fileira Florestal em Portugal – Desafios” e “As Plantações nas Políticas Florestais”, 

onde participam especialistas nacionais de áreas que vão da economia ao ambiente, 

passando pela produção florestal e indústria, que farão a leitura nacional da realidade das 

plantações, dos desafios às políticas. 

 

Para mais informações: www.conferencia-internacional-floresta-2011.com 

 

 


