
                      
 
                                                                      
 
 

Informação à Imprensa – 18-06-08 
 
 
Para assinalar o solstício de Verão 
Grupo Portucel Soporcel e Movijovem 
plantam árvores nas Pousadas da Juventude  
 
 
O grupo Portucel Soporcel ofereceu à Movijovem um conjunto variado de árvores que 
serão plantadas, no próximo dia 21 de Junho, às 10h30, em todas as 46 Pousadas da 
Juventude espalhadas por Portugal Continental. 
 
O grupo Portucel Soporcel associa-se assim a um evento promovido pela Movijovem, 
entidade da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, que pretende assinalar o 
solstício de Verão com a plantação de uma árvore nos jardins da cada Pousada da 
Juventude, sensibilizando as camadas mais jovens da população para a necessidade 
de protecção da floresta, de defesa do meio ambiente e de prevenção dos incêndios 
florestais. 
 
As árvores cedidas pelo grupo Portucel Soporcel são diversificadas e adaptadas às 
características próprias das regiões onde estão localizadas as pousadas, recebendo 
ainda cada pousada um exemplar de Eucalyptus citrodora (eucalipto com aroma a 
limão).  
 
Refira-se que as Pousadas da Juventude situadas no Algarve receberão, por exemplo, 
medronheiros, enquanto as do interior alentejano irão plantar sobreiros ou oliveiras. 
Mas haverá também carvalhos de diferentes géneros, ulmeiros, Cupressus lusitanica e 
até um jacarandá para a Pousada de Lisboa. As pousadas urbanas que não têm 
jardim recebem uma alfazema em vaso, para floreira. 
 
A participação do grupo Portucel Soporcel neste projecto enquadra-se na política de 

Responsabilidade Social da Empresa, que tem na vertente de educação ambiental, 



particularmente na protecção da floresta e na defesa do meio ambiente, um dos seus 

vectores fundamentais.  

 

De facto, a floresta, fonte da matéria-prima, é uma área estratégica para o grupo 

Portucel Soporcel que, através de uma gestão florestal responsável, contribui para a 

competitividade de um sector decisivo para a economia do País. Todos os anos são 

produzidas nos Viveiros do Grupo mais de 10 milhões de árvores para futura 

florestação. 

 

O grupo Portucel Soporcel detém a certificação florestal pelo FSC (Forest Stewardship 

Council) de cerca de 102 mil hectares de floresta, promovendo uma gestão activa da 

biodiversidade. Neste domínio tem estabelecido parcerias com a WWF – World Wide 

Fund for Nature que permitiram classificar como áreas de alto valor de conservação, à 

escala da paisagem, perto de 50% do património certificado. Destaca-se ainda a 

actuação do Grupo na área da prevenção e apoio ao combate aos incêndios 

florestais que têm afectado o património florestal nacional. 

 
 
PS: para mais informações, contactar, por favor, Imago (Adelina Cabral, Tel. 21 923 97 00) 


