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Grupo Portucel Soporcel Celebra Protocolo com o ICNB 

 

O Complexo Industrial de Setúbal está inserido na reserva natural do estuário do Sado, 
local privilegiado na área da biodiversidade da região de Setúbal.   
     
Tendo consciência dos impactes que a nossa actividade tem no ambiente, desde sempre 
o Grupo tem como uma das suas principais preocupações a Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade nas suas zonas de influência. 
 
 

 
 
 
Com a entrada em funcionamento da nova fábrica de papel o Grupo assinou, em Agosto 
de 2010, um novo protocolo com o ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, com uma vigência de 10 anos, que tem como principal objectivo a 
promoção, desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão e monitorização 
da qualidade ambiental do estuário do Sado e das espécies a ele associadas. Para além 
disso, tem ainda, a missão de sensibilizar a opinião pública para a salvaguarda dos 
valores do estuário. 
 
Desde há vários anos o Grupo tem celebrado protocolos com diversas entidades que têm 
como objectivo minimizar e até mesmo extinguir esses impactes melhorando, desta 
forma, o habitat natural e consequentemente as condições de vida das populações que 
vivem no perímetro do Complexo Industrial. 
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A título de exemplo destaca-se o 
protocolo celebrado, em 2000, com o 
ICNB com o objectivo de proteger as 
diversas espécies de aves protegidas 
que habitam num conjunto de salinas 
desactivadas inseridas em terrenos 
que são propriedade da Empresa (ex: 
flamingos, pernas-longas, alfaiates, 
tarambolas e andorinhas-do-mar). 
 
 

 
Destaca-se também o apoio atribuído ao projecto Delfim que tinha como objectivo  
preservar e estudar os mamíferos marítimos no seu habitat natural. 
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Noutro âmbito, regista-se ainda a celebração em 2007 do protocolo de Biodiversidade 
com o ICNB no sentido de contribuir para o objectivo Europeu de “parar a perda de 
biodiversidade até 2010”. 
 
 
  
 
 
 
 


