Informação à imprensa – 03 de Junho de 2013

No âmbito da iniciativa “Dá a Mão à Floresta”

Grupo Portucel Soporcel celebra Dia do Ambiente
•

O grupo Portucel Soporcel reúne, a 5 de Junho, cerca de 200 crianças do concelho de
Setúbal para um dia dedicado ao Ambiente

•

Este evento visa proporcionar às crianças um dia pleno de actividades divertidas,
onde aprendem a proteger e dar valor à Floresta, e sensibilizar os professores para esta
temática

•

A iniciativa “Dá a Mão à Floresta” insere-se na política de responsabilidade social do
Grupo e abrangeu já milhares de alunos de norte a sul do País, desde 2011

O grupo Portucel Soporcel organiza, no próximo dia 5 de Junho, uma iniciativa que reunirá
cerca de 200 crianças do 1º ciclo de escolaridade num dia que assinala o Dia Mundial do
Ambiente e o Dia Mundial da Criança, com o objectivo de sensibilizar os mais jovens para a
importância de proteger a floresta e preservar os recursos naturais.
Sensibilizar para o tema da gestão sustentável e valorização da floresta nacional e promover
o papel como um produto ambientalmente responsável são igualmente objectivos deste
evento, que terá lugar na Herdade de Espirra do Grupo, em Pegões.
No âmbito da iniciativa “Dá a Mão à Floresta”, dinamizada pelo Grupo no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da Floresta 2013, o Grupo pretende reforçar a sua
comunicação com o público infantil, proporcionando uma jornada de aprendizagens e
diversão em pleno contacto com a Natureza na Herdade de Espirra, um espaço agro-florestal
que é um exemplo da gestão florestal sustentável praticada pelo grupo Portucel Soporcel.
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Ao longo de todo o dia, estão programadas actividades relacionadas com a temática da
protecção da floresta, que passam por pintar uma tela gigante com tinta ecológica,
desenhar a sua própria t-shirt no Atelier de Pintura, plantar a “sua árvore” na Herdade ou
brincar ao Jogo da Floresta, um grande jogo da Glória dedicado a este tema. Os alunos que
participam nesta actividades terão assim oportunidade para saber mais sobre a Floresta de
uma forma lúdica. Neste dia de comunhão com a Natureza, as crianças vão ainda assistir ao
espectáculo de teatro “Os quatro medos do ouriço-cacheiro” e formular os seus desejos para
cuidar da floresta na Árvore dos Desejos.
Para os professores, está planeada uma sessão que visa desmistificar as ideias preconcebidas
sobre o eucalipto e o seu impacte ambiental e evidenciar que a utilização de papel contribui
para renovar a floresta, realçando a importância económica, ambiental e social deste sector
em Portugal.
Após um almoço-piquenique, os alunos poderão levar para casa materiais alusivos aos
conteúdos transmitidos e um diploma da sua participação como “plantadores” de árvores.
Integrada na Política de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo, esta iniciativa visa
promover melhores práticas ambientais e incutir nos jovens, desde cedo, hábitos mais
saudáveis em relação à preservação da floresta e dos recursos naturais.
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365 dias a cuidar da floresta…
O grupo Portucel Soporcel é um grupo florestal verticalmente integrado, com actividade de
investigação própria, desenvolvendo actividades em toda a cadeia de valor, desde a
floresta à produção de pasta de celulose, energia e papel. Com activos industriais em
Portugal e 13 subsidiárias comerciais nos EUA, Europa e Norte de África, o Grupo é líder
europeu no sector de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF), e 6º a nível
mundial. É ainda uma das principais referências mundiais na produção de pasta branqueada
de eucalipto.
O Grupo é um dos principais responsáveis pela valorização da floresta portuguesa,
contribuindo para a dinamização da fileira florestal nacional que representa mais de 9% das
exportações de bens do País.
Tem uma política activa de conservação da biodiversidade integrada no seu modelo de
gestão florestal e que se baseia numa abordagem inovadora para a conservação de valores
naturais. Para além da avaliação, é efectuado o registo dos valores naturais presentes no
património do Grupo, no que respeita a espécies e habitats e ao seu estatuto e estado de
conservação.
Actualmente, do ponto de vista das espécies, estão contabilizadas mais de 700 espécies de
flora, 69 com especial estatuto de conservação, e estão identificadas 236 espécies de
diferentes grupos de fauna (aves, mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e bivalves), 98 das quais
são espécies classificadas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000. Foram identificados 42
habitats diferentes, dos quais 8 considerados prioritários para conservação, existindo também
uma boa representatividade dos habitats classificados na Rede Nacional de Áreas Protegidas
e na Rede Natura 2000.
Consciente do valor ambiental do seu património florestal, o Grupo recorre a modelos de
gestão florestal que contribuem para a manutenção e melhoria contínua das funções
económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais, quer ao nível do povoamento, quer
à escala da paisagem florestal.
Dada a importância da certificação florestal, fundamental para garantir a competitividade
dos produtos portugueses de base florestal nos mercados internacionais, o Grupo tem sido um
forte impulsionador da expansão do processo de certificação florestal no País.
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… e a desenvolver a economia nacional…
Fruto de um ambicioso plano de investimentos, que ascendeu a mais de 1.000 milhões de
euros na última década, o Grupo tem um contributo determinante para a economia
nacional.
O grupo Portucel Soporcel encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal, sendo
possivelmente aquele 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 9% do total da carga contentorizada e de 8% do total desta carga e da carga
convencional exportada pelos portos nacionais.
O Grupo exporta 95% das suas vendas para 113 países nos cinco continentes, com destaque
para a Europa e EUA.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de
marcas próprias, que hoje representam dois terços das vendas de produtos transformados,
merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de
papéis de escritório.
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, uma fonte renovável de energia.
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 com uma
capacidade anual de 1,3 milhões de toneladas.
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