Grupo Portucel Soporcel participa no ‘Comboio da Biodiversidade’

Sábado, 13 de Março, 10 horas da manhã. Na plataforma 6 da Estação de Santa
Apolónia, em Lisboa, juntaram-se, animados, os convidados a participar na viagem do
Comboio da Biodiversidade, a primeira de várias iniciativas do Bioeventos 20101 com o
objectivo de comemorar o Ano Internacional da Biodiversidade.
As carruagens rapidamente se encheram e o comboio
partiu à hora marcada numa viagem em semi-círculo
pelo estuário do Tejo e o vale do Sado, com destino a
Setúbal.
Esta iniciativa visou passageiros que representassem grupos de decisão política, grupos
económicos e do sector empresarial, entidades ligadas ao ambiente e à gestão de
recursos naturais e, ainda, figuras públicas de diversos sectores das artes com
capacidade de influenciar a opinião pública. Como não podia deixar de ser, dada a
sua relevância no panorama económico nacional, o seu percurso no domínio da
Conservação da Biodiversidade e o enquadramento do centro fabril de Setúbal, o
Grupo Portucel Soporcel foi convidado a participar.
Com o Comboio da Biodiversidade procurou-se atingir diversos objectivos, entre os
quais sensibilizar para o facto de a perda da Biodiversidade comprometer a nossa
sobrevivência enquanto espécie e de a sua Conservação depender da participação
da sociedade civil e necessitar de ser devidamente integrada “como princípio
organizador de qualquer programa político e económico”, sublinhando-se que, apesar
dos custos associados à conservação, no futuro ficará mais caro não conservar.
Adicionalmente, com esta iniciativa pretendeu-se ainda apoiar a candidatura da
Arrábida a Património Mundial da Unesco.
Frases como “a Biodiversidade em Portugal ainda é algo que está entre o esotérico e o
anedótico” e “é preciso mudar de registo, mudar de cultura” foram invocadas para
provocar os presentes. A intenção da moderadora Luísa Schmidt, Professora do ICS,
resultou e a tertúlia em ambas as carruagens foi bastante animada. Nelas viajaram,
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entre muitas outras personalidades, o Engº Miguel Galante, Adjunto do Secretário de
Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, o Professor Doutor António Nóvoa,
reitor

da

Universidade

de

Lisboa,

o

Engº

Neves

de

Carvalho,

director

da

Sustentabilidade e Ambiente da EDP, o Engº Victor Barros, presidente da Companhia
das Lezírias, o Engº Luís Rochartre, do BCSD Portugal, o Engº Eugénio Sequeira, da LPN, o
Dr. Francisco Ferreira, da Quercus e o pianista Mário Lajinha.

Não tendo podido estar presente, a Srª Ministra do Ambiente e do Ordenamento do
Território fez questão de enviar uma mensagem referindo a importância da iniciativa
para o contacto e o conhecimento da biodiversidade daquela região de relevo
nacional, e alertando para o dever incontornável que todos temos de proteger o
património natural do qual usufruimos.

Da intervenção do Prof. Jorge Palmeirim destacou-se a explicação sobre a génese da
Biodiversidade num organismo unicelular e sobre a importância de cada espécie como
elemento constitutivo do nosso património. Discutiu, ainda, o relevo da biodiversidade
nos processos do nosso quotidiano (lembrando as actividades de pesca, caça,
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agricultura, pecuária e medicina), onde a recolha da biodiversidade no seu elemento
natural, a exploração da biodiversidade domesticada e a sua transformação estão na
base de muito daquilo que comemos e que utilizamos para nos proteger e tratar. Já o
Prof. João Ferrão, ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território, falou da
Biodiversidade como palavra mágica e da necessidade absoluta de promover o
bridging entre áreas de conhecimento, entre diferentes valores, diferentes políticas e
diferentes instrumentos. Por seu lado, a Prof. Cristina Branquinho lembrou que olhar para
a Biodiversidade é olhar para a qualidade ambiental e o Prof. Carlos Neto chamou a
atenção para as questões educacionais, pois sem se conhecer não é possível actuar –
de facto, tal como alertou a Prof. Dalila Espírito-Santo, nesta altura ainda não são
conhecidos do público os objectivos de Conservação para Portugal.
No debate, que envolveu interpelações directas a alguns dos presentes, falou-se
novamente da utilidade do conhecimento e das pessoas para a Conservação da
Biodiversidade e criticou-se a Comunicação Social, referindo-se que a Biodiversidade
não tem sido um tema com sex-appeal sendo, muitas vezes, banida das redacções, o
que é preciso inverter, a par do investimento a fazer na educação dos cidadãos em
geral.
Chegada a Setúbal, a viagem de comboio deu lugar a um passeio na Serra da
Arrábida. Quatro autocarros, tendo por guias especialistas do meio universitário em
flora, fauna, geologia e cultura, percorreram a lindíssima paisagem da Serra permitindo
aos participantes usufruir da experiência de contemplar um verdadeiro espectáculo
natural devidamenente comentado.
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A caminho da Quinta d’El Carmen, onde foi servido
um simpático almoço, os participantes do autocarro
da “Flora” aprenderam sobre a diversidade da flora e
da vegetação da Serra da Arrábida, intimamente
ligada à sua geologia particular e à situação
geográfica em que se encontra (donde se destacam
espécies protegidas pela Convenção CITES, como o
narciso e a campainha) e sobre a dificuldade que,
após o incêndio de 2004, existe na reposição da
fisionomia da sua vegetação original.
O encontro foi encerrado com uma conferência de imprensa a que se associaram a Srª
Presidente da Câmara de Setúbal, Drª Maria das Dores Meira, que enalteceu,
naturalmente, a iniciativa e os valores da região, e o Dr. Fernando Andresen Guimarães,
Presidente da Comissão Nacional da Unesco, fazendo o ponto de situação da
candidatura da Arrábida a Património Mundial.
Este foi um de vários eventos que este ano acontecerão no âmbito das comemorações
do Ano Internacional da Biodiversidade, já que 2010 marca um deadline com o qual
vários países e entidades se comprometeram para atingir o objectivo de travar a perda
da biodiversidade. É, pois, um ano de balanço e reflexão, um ano de revisão de metas,
e o Grupo, enquanto gestor de um importante património de recursos naturais diversos,
está atento e participa!
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