Informação à Imprensa – 19 de Março de 2014

Iniciativa “Dá a Mão à Floresta”

Grupo Portucel Soporcel vai distribuir
milhares de plantas de Norte a Sul do País
•

Iniciativa assinala, pelo quarto ano consecutivo, o Dia Mundial da Floresta,
procurando sensibilizar as populações para a importância de cuidar da floresta
e preservar os recursos naturais

•

Actividades lúdico-pedagógicas cativam os mais jovens para a necessidade
de cuidar da floresta e para o papel que todos desempenhamos na sua
protecção

•

Grupo gere cerca de 120 mil hectares de espaços florestais no território
português é o principal responsável pela produção de árvores certificadas no
nosso País

O Grupo Portucel Soporcel, o segundo maior exportador português e o maior produtor
nacional de plantas certificadas, vai voltar a celebrar o Dia Mundial da Floresta – que
se assinala a 21 de Março – com a iniciativa denominada “Dá a Mão à Floresta”,
através da qual distribuirá milhares de plantas provenientes dos viveiros do Grupo
pelas populações de diferentes localidades do País.

A concretizar pelo quarto ano consecutivo, esta acção, que se enquadra na política
de Responsabilidade Social da empresa, visa sensibilizar as comunidades contactadas,
com especial incidência junto das crianças, para a vital necessidade de proteger a
floresta e o meio ambiente.
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Muito bem acolhida pelas autarquias em edições anteriores – a iniciativa obteve, no
ano passado, a distinção de “Melhor Campanha de Responsabilidade Social” no
âmbito do Grande Prémio APCE 2013 (Associação Portuguesa de Comunicação de
Empresa) – a acção “Dá a Mão à Floresta” constitui uma excelente oportunidade de o
Grupo reforçar o seu compromisso público com a geração de riqueza e bem-estar nas
regiões onde está presente, promovendo a preservação e valorização da floresta e
dos produtos de base florestal.

Este ano, a iniciativa decorrerá entre 21 e 28 de Março, nos centros urbanos de seis
localidades (Aveiro, Aljezur, Castelo de Paiva, Ferreira do Zêzere, Figueira da Foz e
Setúbal), onde serão distribuídos, em estreita pareceria com as autarquias locais, vários
milhares de plantas características destas regiões, entre as quais eucaliptos, pinheiros
mansos, sobreiros, carvalhos, azinheiras, alfazemas, alecrim e medronheiros.

Paralelamente, decorrerão em cada uma das localidades actividades de carácter
lúdico e pedagógico destinadas às crianças, especialmente às do 1º Ciclo do Ensino
Básico, sempre centradas na temática da protecção da floresta e na preservação dos
recursos naturais.

Gestão responsável da floresta

Com uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, o Grupo Portucel
Soporcel tem sob sua responsabilidade a gestão de um património de 120 mil hectares
de floresta, tendo sido a primeira entidade em Portugal a obter as licenças de uso das
marcas de certificação da gestão florestal concedidas pelos sistemas internacionais
FSC® (FSC C010852) e PEFC (PEFC/ 13-23-001).

2

O Grupo é também o maior produtor de plantas certificadas em Portugal, já que os
seus Viveiros possuem uma capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões
de plantas de diversas espécies, que contribuem para a renovação da floresta
nacional.

A aplicação das melhores práticas de silvicultura, a execução de um plano eficaz de
defesa e protecção da floresta contra incêndios e a integração de uma estratégia de
conservação da biodiversidade no modelo de gestão florestal, são elementos
essenciais da forma como o Grupo gere o património natural sob sua responsabilidade
e condição que garante a manutenção da certificação do seu sistema de gestão
florestal.

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, o Grupo Portucel Soporcel
investe cerca de 3 milhões de euros anuais na prevenção e apoio ao combate aos
incêndios florestais, sendo destacadamente a maior participação privada no contexto
nacional de protecção florestal.

Sobre o grupo Portucel Soporcel

O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior exportador em Portugal, sendo o que
gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa aproximadamente 1%
do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens, perto de 8% do total
da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da carga convencional
exportada pelos portos nacionais.
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Em 2013, o grupo Portucel Soporcel atingiu novos níveis máximos de volume de
produção e de vendas de papel, consolidando a sua posição de líder europeu de
papel fino não revestido de impressão e escrita (UWF). As exportações do Grupo
corresponderam a 1 215 milhões de euros e o volume de negócios aumentou para 1
530,6 milhões de euros.
Líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos
(UWF) e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, e o
quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus
Kraft Pulp.
É um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de
Investigação Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus
globulus. Gere em Portugal um património florestal de cerca de 120 mil hectares,
certificado pelos sistemas internacionais FSC ® (licença nº FSC C010852) e PEFC™
(PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade 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.
Fruto de um recente investimento na duplicação da capacidade de produção dos
seus viveiros, o Grupo dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma
capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de
diversas espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento
de marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos
transformados, merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no
segmento Premium de papéis de escritório.
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As vendas do Grupo têm como destino 118 países nos cinco continentes, com
destaque para a Europa e EUA.
A sua posição de liderança internacional, a forte contribuição para a economia
nacional e a estratégia de crescimento e inovação que prossegue, a par das
credenciais éticas e de sustentabilidade, levaram a que o Grupo fosse nomeado, em
2013, como a “Melhor Empresa da Europa”, pelos European Business Awards.
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como
primeiro produtor nacional de energia verde a partir de biomassa, sendo responsável
por mais de 50% do total da produção do país.
No âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o Grupo está a desenvolver
um importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em
Moçambique, que culminará com a construção de uma fábrica de produção de
pasta de celulose, um investimento de 2,3 mil milhões de dólares.

www.portucelsoporcel.com
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