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Investimento de € 500 mil  
Grupo Portucel Soporcel assina Protocolo  
de Biodiversidade com o ICNB 
 
 
Este Protocolo espelha o compromisso do grupo Portucel Soporcel na defesa da 
biodiversidade e reflecte as práticas já seguidas pelo Grupo na área ambiental, bem 
como o seu contributo para o objectivo europeu de ‘parar a perda de biodiversidade’.  
 
                      
A Comissão Executiva do grupo Portucel Soporcel através do seu Presidente, José Honório 
e o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade pelo seu Presidente, João 
Menezes, assinam hoje o Protocolo de Biodiversidade estabelecido entre as duas 
entidades no sentido de contribuir para o Objectivo Europeu de “parar a perda de 
biodiversidade até 2010”. 
 
Este Protocolo integra a Declaração de Biodiversidade do Grupo, que representa um 
conjunto de princípios e práticas já seguidas pelo grupo Portucel Soporcel na área 
ambiental, designadamente quanto à renovação dos recursos naturais. Reflecte assim, o 
claro compromisso por parte do Grupo com a sustentabilidade, no âmbito da iniciativa 
europeia ‘Business & Biodiversity’ (B&B).  
  
O investimento envolvido no Projecto Biodiversidade do Grupo, desenvolvido em parceria 
com a WWF no âmbito do processo de certificação florestal, e que engloba as acções 
contempladas pelo Protocolo de Biodiversidade, ascende a cerca de € 500 mil. 
Relembra-se que a análise feita pela WWF no âmbito do Projecto Biodiversidade permitiu 
concluir que cerca de 48% dos mais de 100 mil hectares de património florestal em 
processo de certificação florestal pelo grupo Portucel Soporcel reúne atributos 
consistentes para merecer a classificação de Áreas de Alto Valor de Conservação à 
escala da paisagem. 
 
A produção ambientalmente responsável e a gestão florestal sustentável fazem parte da 
filosofia de gestão do Grupo, a partilhar com accionistas, consumidores e todas as partes 
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interessadas, nomeadamente com as comunidades locais onde o Grupo desenvolve a 
sua actividade industrial e florestal. 
 
O compromisso hoje assumido com o ICNB vem contribuir para o reconhecimento pela 
Sociedade de que a gestão dos bens naturais associados a uma floresta 
predominantemente de eucaliptos é algo de que o grupo Portucel Soporcel se pode 
orgulhar. O património ambiental das plantações de eucaliptos é uma realidade que faz 
parte dos valores naturais e de valências ambientais relevantes que importa preservar no 
nosso País.  
 
Esta parceria promove iniciativas conjuntas que visam: 

• Avaliar os impactes da actividade do grupo Portucel Soporcel sobre a 
biodiversidade e o território; 

• Enquadrar questões ligadas à biodiversidade e a alterações climáticas no modelo 
de gestão do Grupo; 

• Estabelecer e avaliar indicadores técnicos e científicos que reportem a condição 
de desenvolvimento sustentável das actividades; 

• Adoptar medidas de gestão que minimizem e compensem os impactos negativos 
sobre o meio ambiente (“no net loss”) e potenciem os positivos (“net positive 
gain”); 

• Apoiar acções com objectivos de curto, médio e longo prazo que se reflictam na 
melhoria dos valores naturais e da paisagem, bem como das condições de vida 
das comunidades locais; 

• Desenvolver estratégias de comunicação interna e externa para garantir que 
colaboradores e partes interessadas conheçam, adoptem e participem na 
implementação e desenvolvimento da filosofia “Business and Biodiversity”; 

• Contribuir para o debate sobre as bases de uma “Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade” e para a “Convenção sobre 
Diversidade Biológica”. 

 
“Business & Biodiversity” consolida valores ambientais do grupo Portucel Soporcel 
 
A estratégia “Business & Biodiversity” vai reflectir e consolidar no Grupo a defesa dos 
valores naturais e da biodiversidade que hoje são vertentes indissociáveis da gestão e do 
desenvolvimento do negócio. A gestão sustentável da floresta, assente nas melhores 
técnicas disponíveis na área ambiental e na investigação aplicada, permitem-nos 
produzir um papel de qualidade superior numa lógica de eco-eficiência e renovação. 
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Neste sentido, o grupo Portucel Soporcel vai continuar a sua aposta em parcerias com 
entidades que visam a valorização dos recursos naturais à escala global, como é o caso 
da WWF- World Wide Fund for Nature, do WBCSD – World Business Council for Sustainable 
Development, do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável e do Countdown 2010 – Global Action for Biodiversity. 
 
O RAIZ, Instituto de Investigação da Floresta e Papel, com a responsabilidade de I&D no 
Grupo, também orientará os seus trabalhos de acordo com a filosofia B&B, estendendo-se 
as parcerias a entidades públicas e privadas na candidatura a fontes de co-
financiamento nacional e comunitário, no âmbito do QREN e do Programa Life+. 
 
O Protocolo agora assinado, que ocorre em simultâneo com a divulgação da 
Declaração de Biodiversidade do Grupo, traduz publicamente o compromisso de valores 
e de missão assumido há muito pelo grupo Portucel Soporcel, reforçando o seu 
consistente envolvimento na conservação da biodiversidade e num desenvolvimento 
sustentável a nível mundial que viabilize o equilíbrio ecológico global, através do seu 
contributo para a conservação de uma vasta variedade de ecossistemas que é 
fundamental respeitar. 
 
         

Lisboa, 18 de Outubro de 2007 
 
 
 


