Informação à Imprensa – 14 de Abril de 2015

“Floresta Segura” vai percorrer 15 localidades

Escola Nacional de Bombeiros e Portucel
juntas na protecção da floresta


Lançamento do projecto a 18 de Abril, no concelho de Azambuja, com a
presença do Secretário de Estado da Administração Interna, João Pinho de
Almeida e do Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa.



Iniciado em 2012, o projecto “Floresta Segura” voltará este ano a realizar
acções de sensibilização e ensino de boas práticas em queimas e fogueiras
seguras às comunidades dos concelhos de Monchique, Azambuja, Paredes,
Cartaxo e Odemira ao longo dos meses de Abril e Maio

O projecto “Floresta Segura”, desenvolvido a nível nacional, desde 2012, pela Escola
Nacional de Bombeiros (ENB), em estreita parceria com o grupo Portucel Soporcel,
volta este ano ao terreno com o objectivo central de reduzir a ocorrência de
incêndios através da sensibilização para os princípios básicos de prevenção. O
programa “Floresta Segura 2015” será lançado no mês de Abril nos concelhos de
Azambuja, Paredes e Monchique, locais onde se realiza um maior número de acções.
A sessão de lançamento do projecto “Floresta Segura” conta com a presença do
Secretário de Estado da Administração Interna, João Pinho de Almeida, do Presidente
da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa, do Administrador da Portucel
Soporcel Florestal, João Lé, e do Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, José
Ferreira.
“Vamos continuar a sensibilizar as populações para a questão vital de que mais de
metade dos incêndios florestais em Portugal resulta da prática de actos de pura
negligência por parte dos cidadãos”, sublinha José Ferreira, presidente da Escola

Nacional de Bombeiros. Foi aliás com base nesta realidade que a ENB e o grupo
Portucel Soporcel lançaram em 2012 o projecto-piloto “Floresta Segura”, conscientes
da importância de alertar as populações, que habitam numa envolvente florestal,
para a necessidade de adoptarem boas práticas que conduzam à diminuição do
número de incêndios.
Este ano terão lugar, ao longo dos meses de Abril e Maio, 15 acções em aldeias dos
concelhos referidos, bem como no Cartaxo e em Odemira, que visam ensinar os
agricultores e a população rural a efetuar queimas e fogueiras seguras.
Com o programa “Floresta Segura”, a ENB e o grupo Portucel Soporcel assumem assim
um papel activo na prevenção dos incêndios florestais e na protecção das
populações, nomeadamente através da realização de acções teóricas e práticas em
numerosas localidades, contando com o apoio fundamental das autarquias locais,
Câmaras e Juntas de Freguesia, assim como do Instituto de Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF), da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), da Guarda
Nacional Republicana (GNR), da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e da
Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).
O projecto “Floresta Segura” será este ano realizado em articulação com a iniciativa
“Dá a Mão à Floresta”, uma acção de Responsabilidade Social e Ambiental que o
grupo Portucel Soporcel desenvolve pelo 5º ano consecutivo com o objectivo de
sensibilizar para a importância de cuidar da floresta e valorizar os produtos de base
florestal, onde está inserido o papel, como forma de promover o bem-estar das
populações e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso País.
No âmbito da iniciativa “Dá a Mão à Floresta”, dinamizada em estreita parceria com
as autarquias locais, são oferecidas milhares de plantas florestais e ornamentais
provenientes dos viveiros do Grupo, entre as quais, pinheiros mansos, eucaliptos,
sobreiros, carvalhos, azinheiras, alfazemas, alecrins e medronheiros, acompanhadas de
folhetos sobre as espécies e cuidados a ter na sua plantação. São também
dinamizadas actividades de educação ambiental com crianças do pré-escolar e 1º
ciclo sobre as temáticas da protecção florestal e do ciclo sustentável do papel.

Sobre a Escola Nacional de Bombeiros
A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) é uma entidade privada sem fins lucrativos e
pessoa colectiva de utilidade pública que tem como associados a Autoridade
Nacional de Protecção Civil (ANPC) e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).
A ENB é a autoridade pedagógica na formação técnica dos bombeiros portugueses
que nos últimos 20 anos tem vindo a desenvolver as qualificações e especializações
indispensáveis à missão cada vez mais exigente dos bombeiros e dos demais agentes
de protecção e socorro.
Inicialmente implantada na Quinta do Anjinho, em Sintra, a ENB desenvolveu-se aqui
como um centro nacional da qualificação dos bombeiros portugueses. Uma posição
que tem vindo a ser partilhada por meio de estratégias descentralizadoras da sua
formação, primeiramente, através de uma rede nacional de formadores externos
credenciados, mais tarde, com a fundação dos Centros de Formação da Lousã e S.
João da Madeira. Recentemente, a ENB apostou na criação de uma rede de
Unidades Locais de Formação aproximando, assim, a oferta formativa dos seus
destinatários.
Esta missão fundamental que a ENB desempenha no sistema nacional de protecção
civil tem sido ampliada ao domínio autárquico através da formação de bombeiros e
quadros municipais. Desde 2011, a ENB tem concretizado diversas actividades
formativas, em parceria com a Fundação CEFA - Centro de Estudos e Formação
Autárquica, entre as quais se destacam as formações iniciais para recrutas de
bombeiros municipais, cursos de protecção civil e o curso de comandante
operacionalmunicipal.
Sobre o grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel é um grupo integrado que desenvolve actividades de
investigação florestal e tecnológica, de desenvolvimento florestal e de produção de
pasta de celulose, energia e papel. É líder europeu na produção de papéis de
escritório e para a indústria gráfica e de pasta branqueada de eucalipto. A sua marca
Navigator é a mais vendida a nível mundial no segmento Premium de papéis de
escritório.
O Grupo gere, de forma responsável, 120 mil hectares de floresta em Portugal de
acordo com um modelo que se encontra certificado pelos mais rigorosos sistemas
internacionais: FSC® (Licença nº FSC 10852) e PEFCTM (Licença nº PEFC 13-23-001). Tem
uma política activa de conservação da biodiversidade e investe anualmente cerca
de 3 milhões de euros em acções de prevenção e apoio ao combate aos incêndios
em defesa da floresta nacional.

Ímpar na geração de valor sustentável para o País, o Grupo é o terceiro maior
exportador em Portugal - vendas em mais de 120 países nos cinco continentes - e
aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional por utilizar matérias-primas e
recursos maioritariamente nacionais. Representa 2,5% das exportações nacionais de
bens.
No âmbito de uma estratégia de crescimento sustentado, o Grupo está a expandir a
sua actividade, através da entrada numa nova área de negócio - papel tissue para a
higiene pessoal -, e a concretizar importantes projectos de desenvolvimento
internacional em Moçambique e nos EUA.
www.portucelsoporcel.com

Para mais informações contactar, por favor:
Lift Consulting – 21 466 65 00
Joana Branquinho – joana.branquinho@lift.com.pt / 91 318 43 02
Sofia Lareiro – Sofia.lareiro@lift.com.pt | 934 847 492

