Grupo Portucel Soporcel levou 150 crianças a plantar árvores na
Herdade de Espirra

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Floresta, o grupo Portucel Soporcel responsável pelo maior número de árvores plantadas em Portugal - realizou uma
iniciativa intitulada “Dá uma mão à Natureza” dirigida a crianças de instituições de
ensino das regiões onde o Grupo tem as suas unidades fabris- Setúbal, Cacia e
Figueira da Foz.

Cerca de 150 crianças, entre os 6 e os 10 anos, tiveram oportunidade de realizar
actividades de contacto com a Natureza e sensibilização para a protecção da
floresta. Plantação de árvores na Herdade de Espirra, ateliês de pintura até sessões
didácticas sobre os cuidados a ter com a floresta foram algumas das actividades
realizadas.
“Dá uma mão à Natureza” é
uma
acção
pedagógica,
promovida em conjunto com a
marca Navigator Eco-Logical,
que
visa
despertar
as
consciências mais jovens para
o facto de todas as pessoas
terem um papel fundamental
na preservação da Natureza.

A participação do grupo Portucel Soporcel nestas iniciativas enquadra-se na política
de responsabilidade social, especialmente ao nível da vertente educacional e
ambiental, tendo como principal objectivo a sensibilização das camadas mais jovens
da população para a necessidade de protecção da floresta e de defesa do meio
ambiente.

A Herdade de Espirra constitui o melhor exemplo das boas práticas do Grupo na área
da sustentabilidade e inclui diferentes espécies como pinheiros bravos e mansos,
eucaliptos sobreiros, choupo e oliveiras numa área que corresponde a 1, 7 mil hectares
de floresta e inclui o maior viveiro de plantas florestais do País e um dos maiores da
Europa.
Responsável pela gestão de um recurso natural valioso como são as plantações
florestais, o grupo Portucel Soporcel tem um forte compromisso com as questões
ambientais, tendo como principais linhas de actuação a gestão sustentável das
plantações florestais, a conservação da biodiversidade, a produção eco-eficiente,
com base em fontes renováveis e a inovação. O Grupo é ainda um promotor activo
do desenvolvimento florestal privado nomeadamente no incentivo à adopção das
melhores práticas florestais.

Anualmente, são criadas nos viveiros do Grupo
mais de 8 milhões de árvores para futura
florestação que vão contribuir para o aumento
da retenção de dióxido de carbono.
Considerando apenas as florestas renováveis
geridas pelo grupo Portucel Soporcel, as
mesmas armazenam, em termos acumulados, o
carbono equivalente às emissões de CO2
geradas por 1,5 milhões de voltas ao Mundo em
automóvel.
Cientes
dos
vários
papéis
desempenhados pela floresta, acaba por ser a
principal marca do
Grupo - Navigator – o papel que mais árvores
planta em Portugal.

