Informação à Imprensa – 20-03-09

No âmbito do apoio a uma iniciativa de educação ambiental
promovida pelo CAE

Grupo Portucel Soporcel assinala Dia Mundial
da Floresta com a plantação simbólica de
árvores

Com o objectivo de assinalar, de forma simbólica, o Dia Mundial da Floresta o grupo
Portucel Soporcel associa-se a uma iniciativa de sensibilização ambiental promovida
pelo Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz com escolas da região. O
Grupo participou, dia 20 de Março, às 10h00, na cerimónia de plantação de dois
eucaliptos ornamentais dos viveiros da Empresa nos jardins desta instituição, um
evento que contará com a presença de representantes da Empresa e da Figueira
Grande Turismo - E.M.M.
No âmbito do Projecto de Intervenção Educativa na área Ambiental, o CAE promove
algumas iniciativas destinadas a assinalar o Dia Mundial da Floresta, entre as quais se
destaca o Teatro Educativo da Companhia Lanterna Mágica, que contou com o
patrocínio do grupo Portucel Soporcel. Esta acção envolve mais de 800 crianças de
Jardins-de-Infância e Escolas do 1º e 2º ciclo da Figueira da Foz e tem como objectivo
despertar a consciência das crianças para os cuidados a ter com a Natureza.
A participação do grupo Portucel Soporcel nestas iniciativas enquadra-se na política
de

responsabilidade

social

do Grupo, especialmente ao nível da vertente

educacional e ambiental, tendo como principal objectivo a sensibilização das
camadas mais jovens da população para a necessidade de protecção da floresta e
de defesa do meio ambiente.

Sobre o grupo Portucel Soporcel

O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo,
actuando num dos sectores mais estruturantes da economia nacional e ocupando
uma posição de grande relevo no mercado internacional de pasta e papel.
Grande produtor europeu de papéis finos não revestidos, o Grupo é ainda o maior
produtor da Europa e um dos maiores a nível mundial de pasta branca de eucalipto.
Ao dispor de uma capacidade produtiva de 1,05 milhões de toneladas de papel e de
1,35 milhões de toneladas de pasta (das quais cerca de 765 mil integradas em papel),
o Grupo gera um volume de negócios anual superior a € 1 100 milhões, exportando
mais de 950 milhões de euros para cerca de 90 países dos cinco continentes, o que
representa aproximadamente 90% das suas vendas de papel e de pasta. É assim
responsável por cerca de 3% das exportações portuguesas de bens que, em conjunto
com as vendas no mercado português, correspondem a 0,7% do PIB nacional.
O Grupo é também um forte dinamizador da economia das regiões onde se
encontram inseridas as suas unidades fabris e áreas florestais. É responsável pela
geração de emprego qualificado e carreiras profissionais especializadas, tendo
actualmente 2 164 colaboradores directos, para além de dinamizar um número muito
mais elevado de postos de trabalho indirectos, em particular nos sectores florestal, da
logística, dos serviços de engenharia e da manutenção industrial.
O grupo Portucel Soporcel desenvolve uma política activa e sistemática no campo da
responsabilidade social, apoiando e participando num conjunto relevante de
projectos orientados para a preservação do património natural e da qualidade de
vida das comunidades com que mais directamente se relaciona. Estas iniciativas
voluntárias figuram em lugar importante nas prioridades do Grupo.
Com uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, o grupo Portucel
Soporcel é responsável pela gestão de cerca de 120 mil hectares de floresta, sendo
que 85% deste património detém a certificação florestal pelo FSC (Forest Stewardship
Council), o que representa 54% da floresta certificada em Portugal.
O plano de desenvolvimento em curso no Grupo tem como projecto central a
construção de uma nova Fábrica de Papel no seu complexo industrial de Setúbal, a 50
quilómetros de Lisboa, onde está a ser montada a maior e mais sofisticada máquina
de papel a nível mundial para a produção de papéis finos não revestidos, com uma
largura de 11,1 metros e capacidade para produzir cerca de 500 000 toneladas/ano.
Esta nova unidade fabril iniciará o seu funcionamento em meados do 3º trimestre de
2009, projectando o Grupo como líder na Europa na produção de papéis finos não
revestidos e consolidando a posição relevante já alcançada no mercado norteamericano.

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

