Informação à imprensa – 31 de Maio de 2012
Projecto-piloto “FLORESTA SEGURA”em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros

Grupo Portucel Soporcel contribui para reduzir o número de
incêndios
•
•

•
•

Parceria do Grupo com a Escola Nacional de Bombeiros promove projectopiloto que visa formar as populações rurais em práticas preventivas e
seguras de uso do fogo (queimas e borralheiras)
Implementação operacional de uma estratégia que privilegia a prevenção
de incêndios, incluindo a redução da carga florestal combustível de uma
área superior a 10 000 ha e manutenção de mais de 5 000 km de rede
viária
Mais de metade dos 3 milhões de euros investidos na protecção da floresta
contra incêndios é dedicada a acções de prevenção
Participação complementar no dispositivo nacional de defesa da floresta
contra incêndios através da AFOCELCA

Mantendo para 2012 um orçamento de 3 milhões de euros para a protecção da
floresta contra incêndios, o grupo Portucel Soporcel apoia também este ano um
projecto-piloto, dinamizado pela Escola Nacional de Bombeiros. Este projecto,
denominado “FLORESTA SEGURA”, procura reduzir a ocorrência de incêndios através
da sensibilização, formação e fornecimento de soluções neste domínio aos
agricultores e outros habitantes do meio rural e peri-urbano.
“FLORESTA SEGURA” visa ensinar os agricultores e população rural a fazer queimas,
fogueiras e borralheiras com segurança e mobilizar as entidades locais (Bombeiros,
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, organizações de agricultores e proprietários
florestais, entre outras) para desenvolver processos que apoiem este público-alvo na
eliminação de sobrantes agrícolas sem risco de provocar incêndios com danos para
as pessoas, bens e floresta.
O programa consiste na realização de 20 sessões de formação levadas a cabo pela
Escola Nacional de Bombeiros em 9 concelhos piloto dos distritos do Porto, Coimbra e
Lisboa, a saber: Gondomar, Valongo, Paredes, Vila Nova de Poiares, Lousã, Góis,
Mafra, Alenquer e Torres Vedras. O grupo Portucel Soporcel é parceiro deste projecto
através do patrocínio das sessões de formação e apoio técnico à sua realização. Esta
iniciativa conta ainda com o apoio das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia
locais, assim como da AFN, ANPC e GNR.
A 1ª sessão de sensibilização decorreu no passado fim-de-semana na aldeia do
Carvalho, no concelho de Vila Nova de Poiares, contando com forte adesão e
entusiasmo dos participantes. Do programa previsto, estão já agendadas várias
sessões para o mês de Junho, prevendo-se a sua conclusão em Novembro de 2012,
salvaguardando o período crítico dos incêndios florestais e os dias nos quais é interdito
o uso do fogo no espaço rural/florestal.
O apoio do Grupo a este programa de formação insere-se numa estratégia de defesa
da floresta contra incêndios assente na prevenção, factor essencial para reduzir o
impacto dos incêndios florestais e diminuir o seu número. De facto, uma parte muito
significativa destes incêndios poderia nunca ocorrer, não provocar danos ou
aumentar os custos de combate. Peritos internacionais que realizaram trabalho em
Portugal (Mark Beighley, 2009) e resultados preliminares de projectos em curso, no
âmbito MIT Portugal, apelam para a adopção de uma estratégia de redução do risco
de incêndios, focada na prevenção e resolução das causas deste grave problema.
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97% dos fogos tem origem humana
Atendendo a que mais de 90% dos incêndios florestais em Portugal resultam de
práticas de uso do fogo negligente ou intencional, o grupo Portucel Soporcel mantém
em 2012 o seu forte empenho na área da prevenção, daí a importância deste
programa de formação da ENB.
Os conteúdos transmitidos em cada sessão de formação serão adaptados às causas e
motivações dos incêndios que caracterizam as várias localidades abrangidas e
adequados ao público-alvo, privilegiando a transmissão oral de conhecimentos e a
execução prática de exemplos.
Em cada localidade serão apresentadas estatísticas relevantes, como a evolução do
número de incêndios ou a área ardida, as causas e motivações associadas, a
legislação aplicável e as técnicas de eliminação de matos e silvados. No final da
acção, os participantes deverão estar conscientes de que, em conjunto com os
bombeiros e outras entidades locais, podem ser uma parte importante da solução
para o problema dos incêndios florestais, através da correcta eliminação de sobrantes
agrícolas, matos e lixo.
Estas acções de formação destinam-se fundamentalmente a residentes permanentes
ou temporários das localidades seleccionadas, agricultores e utilizadores dos espaços
rurais. No final de cada sessão, a Escola Nacional de Bombeiros emitirá certificados
aos participantes nas acções de sensibilização.
A maior contribuição privada na prevenção de incêndios
Defender a floresta contra incêndios é uma prioridade para o grupo Portucel Soporcel,
que todos os anos investe um montante muito significativo na prevenção e apoio ao
combate de incêndios florestais.
Empregando o melhor conhecimento disponível no domínio da gestão do risco de
incêndio florestal, no campo das políticas públicas, da gestão e da engenharia, e
mobilizando os diversos intervenientes em torno de uma visão comum, o Grupo aposta
fortemente na existência de um sistema nacional mais eficaz, assente na redução da
probabilidade de ocorrência do evento fogo e na minimização da exposição e
mitigação do risco.
Entre as diversas iniciativas que o Grupo leva a cabo, destaca-se o projecto de
investigação e desenvolvimento com o MIT Portugal, que se iniciou em 2011.
Enquadrado no Programa MIT Portugal (http://www.mitportugal.org/researchoverview/research.html) o projecto FIRE-ENGINE - Flexible Design of Forest Fire
Management Systems, tem como objectivo desenvolver métodos de desenho de
soluções de protecção florestal (prevenção/combate) gerando contributos
importantes para a melhoria dos sistemas de gestão de incêndios florestais, nos
domínios das políticas públicas, da gestão e da engenharia. Neste projecto, está
mobilizada a experiência e conhecimento de gestão florestal, prevenção e combate
a incêndios do grupo Portucel Soporcel, com as competências da Engineering Systems
Division (ESD) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), do INESC Porto /
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), do Instituto Superior de
Agronomia (ISA) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
Em áreas mais operacionais, salientam-se as participações activas em mais de 35
comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, a actualização
permanente de placas de informação do risco meteorológico, a manutenção de
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pontos de água e sua sinalização, para além do tratamento de combustíveis florestais
numa área superior a 10 000 ha e a manutenção de mais de 5 000 km de rede viária.
Grupo Portucel Soporcel participa no dispositivo de combate nacional
Complementando uma estratégia focada na prevenção, o grupo Portucel Soporcel
participa no dispositivo de combate nacional através da AFOCELCA, organização em
que detém uma participação maioritária.
De salientar que, em cada campanha, mais de 85% dos fogos que são combatidos
pelas brigadas que compõem esta organização ocorrem em propriedades de
vizinhos, apoiando de forma relevante a Autoridade Nacional de Protecção Civil. Este
facto reforça a evidência de que uma floresta bem gerida é muito menos vulnerável
ao risco de incêndio.

Sobre o grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo.
A fábrica de papel inaugurada no final de 2009 teve um impacto significativo na
economia nacional, posicionando o Grupo como líder europeu na produção de
papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF) e 6º a nível mundial. Portugal
passou assim a ocupar a posição cimeira no ranking Europeu dos países produtores
deste tipo de papéis. O Grupo é também líder europeu na produção de pasta
branqueada de eucalipto (BEKP) e 4º a nível mundial.
O grupo Portucel Soporcel encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal,
sendo possivelmente aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo
representa cerca de 3% das exportações nacionais e 9% da movimentação de carga
contentorizada e convencional exportada pelos portos portugueses.
O Grupo dispõe actualmente de uma capacidade anual 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 aproximadamente 1 500 milhões de euros.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento
de marcas próprias, que hoje representam 64% 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 119 países nos cinco continentes, com
destaque para a Europa e EUA.
www.portucelsoporcel.com

3

