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Projecto de defesa da biodiversidade

Grupo Portucel Soporcel acolheu
Noite Europeia das Borboletas
•

Uma observação nocturna de borboletas na Herdade de Espirra
teve como principal objectivo alertar para a importância da
defesa da biodiversidade

O grupo Portucel Soporcel acolheu esta semana, na sua Herdade de Espirra, na região
de Palmela, a última etapa da 5ª edição da “Noite Europeia das Borboletas”, um
evento internacional promovido pela European Moth Nights, que em Portugal conta
com o apoio do portal Lusoborboletas e da AmBioDiv (entidade associada à iniciativa
“Countdown 2010”), com o objectivo de alertar para a necessidade da defesa da
biodiversidade e para o tema da conservação, através da observação das borboletas
e da aprendizagem sobre a importância que elas assumem no equilíbrio dos
ecossistemas.
Ao aderir a esta iniciativa de sensibilização ambiental e educação científica centrada
na luta contra a perda da biodiversidade, o grupo Portucel Soporcel pretendeu
sublinhar o seu compromisso público como membro aderente à iniciativa “Countdown
2010”, o qual passa também pelo apoio a programas pedagógicos com vista à
educação para a protecção da Natureza, em geral, e para a conservação da
biodiversidade em particular.
Esta acção reuniu, na Herdade de Espirra, um conjunto de 26 participantes que
tiveram oportunidade de ouvir alguns especialistas e observar no terreno diversas
espécies de borboletas atraídas por uma estação de luz especialmente montada no
local. A ideia, como se disse, era aprender sobre as borboletas nocturnas, um grupo
muito representativo da biodiversidade existente à face do planeta, que são
consideradas excelentes bioindicadores para se perceber melhor a qualidade
ambiental dos ecossistemas. Em resultado desta noite de observação identificaram-se
36 indivíduos de diversas espécies, 15 das quais elegíveis para o projecto das European
Moth Nights, num clima de boa disposição e regozijo pelo conhecimento adquirido.

Recorde-se que o grupo Portucel Soporcel assinou em 2007 a Declaração da Iniciativa
Countdown 2010, um programa voluntário que envolve importantes compromissos
políticos assumidos por Chefes de Estado a nível internacional no sentido de travar ou
reduzir, significativamente, até ao ano 2010, a perda de biodiversidade. Ao aderir a
esta iniciativa, o Grupo comprometeu-se a contribuir para aumentar a percepção
pública e a participação na conservação da biodiversidade, incluindo a promoção
de exemplos de actividades que se enquadrem nos objectivos de 2010.
A adesão à Iniciativa Countdown 2010 ocorreu no decurso da Conferência
Internacional sobre Business & Biodiversity, que reuniu em Lisboa altos representantes
de organizações e empresas que, à escala mundial, partilham das mesmas
preocupações ambientais que o grupo Portucel Soporcel.
Com a sua actividade centrada em áreas ecologicamente sensíveis, como a floresta
e a indústria, o Grupo entende que este compromisso voluntariamente assumido vem
ao encontro das suas preocupações neste domínio, preocupações há muito
manifestadas à luz de uma filosofia de gestão “Business & Biodiversity” consolidada
não só com a assinatura de um Protocolo de Entendimento com o Instituto para a
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, mas também com a publicação da
Declaração de Biodiversidade do grupo Portucel Soporcel.
Sublinhe-se que o Grupo acrescenta valor a um recurso natural renovável, a floresta
nacional, transformando-a em papel de alta qualidade para escritório e para a
indústria gráfica.
Na área industrial, o Grupo tem focado as suas actividades numa relação “win-win”
com a Natureza apresentando um balanço muito positivo no que toca à retenção de
carbono e apostando fortemente nas energias renováveis, sendo o maior produtor
nacional de energia a partir de biomassa.
Sobre a Herdade de Espirra
Situada na região de Palmela, a Herdade de Espirra, com os seus 1.700 hectares, é
uma propriedade do grupo Portucel Soporcel que tem como principal actividade a
produção florestal diversificada, nomeadamente de eucalipto, sobreiro e pinheiro
tendo os seus Viveiros capacidade para produzir anualmente 10 milhões de plantas
certificadas destinadas à reflorestação. Gerida de forma sustentada e no respeito
pelos mais exigentes critérios de defesa da biodiversidade, a Herdade de Espirra alia à
produção lenhosa a oferta de diferentes bens e serviços, como a caça, a produção
de frutos (pinhão), o sequestro de CO2, a biodiversidade florística, os pastos para

ovinos e bovinos, a produção de mel biológico e também de vinhos de superior
qualidade, cada vez mais reconhecidos a nível nacional e internacional.
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