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Iniciativa reúne Navigator e municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua

Secretário de Estado das Florestas
assinala recuperação da Mata do Bussaco
O Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, visita hoje a Fundação da Mata do
Bussaco, no Luso, para conhecer o projeto conjunto que a Fundação e a The
Navigator Company estão a levar a cabo, no âmbito do acordo que estabeleceram
para a valorização da Mata Nacional do Bussaco.
Esta iniciativa decorre ao abrigo do “Compromisso do Bussaco”, um acordo que visa
a definição de compromissos e intenções que visam a recuperação e valorização da
Mata Nacional do Bussaco e que envolve, para além da Fundação e da The
Navigator Company, os munícipios da Mealhada, de Penacova e de Mortágua e
conta, ainda, com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF).
João Paulo Catarino irá visitar os trabalhos de recuperação que têm sido feitos após
a passagem das tempestades (Elsa, Fabien e Glória) que devastaram a Mata
Nacional do Bussaco, assim como todas as operações e técnicas florestais
implementadas neste processo.
Desde junho de 2018, e no decurso deste compromisso, que a The Navigator
Company tem vindo a combater a proliferação das acácias na Serra do Bussaco,
através do aproveitamento da sua biomassa em fonte de energia. As acácias
cortadas são queimadas na Central de Biomassa da Empresa que se encontra em
funcionamento no Complexo industrial de Cacia, em Aveiro, servindo depois para
fornecer energia elétrica à rede pública.

O programa da visita integra, ainda, a declaração oficial da reabertura da Mata
Nacional do Bussaco ao público, no próximo dia 1 de maio, homologada pelo
secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento
do Território.
Será assinado, ainda, o livro de Honra da Mata Nacional do Bussaco, realizada uma
visita aos locais referenciados na Alameda do Vale dos Fetos à Fonte Fria e feita a
inauguração de placa alusiva ao compromisso e apoio prestados pela The Navigator
Company na recuperação da Mata Nacional do Bussaco.
A Serra do Bussaco é uma elevação de Portugal Continental, com 549 metros de
altitude, que abrange os concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova. Na sua
extensão, engloba a Mata Nacional do Bussaco, o conjunto de moinhos de vento de
Portela da Oliveira, o santuário da Senhora do Monte Alto e parte da Livraria do
Mondego.
Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta e papel, tissue e energia, cuja
atividade está alicerçada em fábricas modernas de grande escala, com tecnologia de ponta e que
constituem uma referência de qualidade no setor.
A produção de pasta e papel por parte da The Navigator Company é feita através da utilização de
florestas que são plantadas exclusivamente para esse efeito. Todos os anos os nossos viveiros dão vida
a mais de 12 milhões de plantas. Estes viveiros, os maiores da Europa, produzem 135 espécies
diferentes de árvores e arbustos, grande parte, não tendo viabilidade económica, e que são financiadas
pela Navigator com o objetivo e manter a diversidade e de garantir a continuidade da espécie.
As florestas sob gestão da The Navigator Company em Portugal, por exemplo, tinham, em 2019, um
stock de carbono, excluindo o carbono no solo, equivalente a 5,3 milhões de toneladas de CO2. Este
montante é o equivalente às emissões que seriam geradas por 1,5 milhões de carros a percorrer uma
distância equivalente ao perímetro do planeta Terra.
A The Navigator Company assumiu formalmente o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em
2035, antecipando em 15 anos as metas estabelecidas pela União Europeia e por Portugal. A Companhia
tornou-se, assim, a primeira empresa portuguesa, e uma das primeiras a nível mundial, a definir este
ambicioso objetivo, para o qual alocou um investimento total de €158 milhões, dos quais €24 milhões já
efectuados em 2019.
Este compromisso é o culminar de uma estratégia de sustentabilidade que já havia sido distinguida, no
início de 2019, com a classificação pelo Carbon Disclosure Project (CDP) de líder global no combate às
alterações climáticas, alcançando um lugar de destaque na lista “A” desta organização. A The Navigator
Company foi reconhecida pela sua atuação, em 2018, na redução de emissões, diminuição dos riscos
climáticos e desenvolvimento de uma economia de baixo impacto de carbono, sendo a única empresa

portuguesa a obter a classificação máxima, integrando o lote das únicas cinco empresas a nível mundial
do sector de pasta, papel e floresta que receberam esta distinção.
A Empresa é a terceira maior exportadora portuguesa, representa aproximadamente 1% do PIB nacional
e 2,4% das exportações nacionais de bens, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. Em
2019, a The Navigator Company teve um volume de negócios de € 1,68 mil milhões. Cerca de 91% dos
produtos do Grupo são vendidos para fora de Portugal e têm por destino aproximadamente 130 países.
Com uma atividade florestal verticalmente integrada, o Grupo dispõe de um Instituto de Investigação
Florestal próprio, referência mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em
Portugal Continental uma vasta área florestal, 100% certificada pelos sistemas internacionais FSC®
(FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001). Dispõe de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de
toneladas de papel, de 1,6 milhões de toneladas de pasta (80% integradas em papel), 120 mil toneladas
de tissue produto acabado, e 2,5 Twh anuais de eletricidade, sendo responsável por cerca de 4% da
produção de energia de Portugal e de 52% da energia produzida a partir de biomassa.
www.thenavigatorcompany.com
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