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Murteira Nabo e Richard Neufville entre os oradores

Grupo Portucel Soporcel promove debate sobre
incêndios florestais no 1º Fórum de Sustentabilidade
•
•

Iniciativa irá abordar um tema transversal à sociedade portuguesa, que é vital para a
sustentabilidade do Grupo e da floresta nacional
Richard de Neufville, Francisco Murteira Nabo e Tiago Oliveira abordarão diferentes
perspectivas no domínio da prevenção dos incêndios florestais

Com o objectivo de contribuir para o debate de temas relevantes para o desenvolvimento
sustentável do País, o grupo Portucel Soporcel lança o seu primeiro Fórum de Sustentabilidade.
Esta iniciativa tem como principal objectivo potenciar plataformas de diálogo, contribuindo para
o aperfeiçoamento da sustentabilidade das actividades do Grupo e terá a participação de
personalidades da sociedade civil de reconhecido valor nas suas áreas de intervenção.
Para além dos oradores convidados, o Fórum de Sustentabilidade conta com a presença de de
personalidades com vasta experiência em áreas com as quais a empresa lida directamente
(Investigação e ensino universitário, entidades públicas, ONGs, clientes e fornecedores, entre
outros).
O primeiro Fórum de Sustentabilidade do grupo Portucel Soporcel, subordinado ao tema “Living
Forest – Stewardship for Fire Prevention”, terá lugar no próximo dia 22 de Setembro, na Herdade
de Espirra, em Pegões, tendo em vista promover o debate sobre a prevenção dos incêndios
florestais em conjunto com parceiros relevantes.
Entre os oradores convidados contam-se Richard de Neufville, Professor do Massachusetts
Institute of Technology (MIT) e investigador principal do Projecto FIRE-ENGINE, do programa MIT
Portugal, que analisará a perspectiva científica sobre a problemática dos incêndios florestais,
bem como Francisco Murteira Nabo, responsável pelo Movimento Empresas contras os Fogos
(ECO), entidade que procura alinhar os esforços políticos, económicos e sociais na prevenção e
combate aos fogos florestais, a quem caberá abordar a perspectiva da sociedade civil sobre
estas questões.

Finalmente, Tiago Oliveira, responsável pelo departamento de protecção florestal do grupo
Portucel Soporcel, falará sobre a estratégia da Empresa neste domínio, seguindo-se um debate
moderado por João Soares, ex- secretário de Estado das Florestas e actualmente consultor com
vasta experiência nas políticas públicas para o sector florestal.
O primeiro Fórum de Sustentabilidade do grupo Portucel Soporcel cumpre assim o seu objectivo
central de espaço de diálogo privilegiado entre os representantes da Empresa e especialistas em
áreas determinantes para a sustentabilidade do Grupo, como é o caso da defesa da floresta
contra incêndios.

Sobre o grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel é o terceiro maior exportador em Portugal, gerando o maior Valor Acrescentado Nacional.
O Grupo 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 2014, o grupo Portucel Soporcel atingiu um novo máximo histórico de produção de papel, tendo
aumentado o volume de vendas em 3% para mais de 1.564 mil toneladas, possibilitando que o Grupo tenha
alcançado um aumento do seu volume de negócios para € 1.542,3 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, e o quinto a nível mundial, de pasta
branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas próprias, que hoje
representam mais de 60% das vendas de produtos transformados, merecendo particular destaque a marca Navigator,
líder mundial no segmento premium de papéis de escritório.
As vendas do Grupo têm como destino 127 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 um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal e Tecnológica
próprio, com competências state of the art. 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 1,5 mil milhões de euros.
O Grupo dispõe de um 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 internacional, o Grupo adquiriu recentemente uma fábrica de papel tissue
– AMS – e está a desenvolver um importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em
Moçambique, bem como uma fábrica de pellets nos EUA.

