Informação – 19 de Março de 2010

Acção decorre amanhã em todo o País

Grupo Portucel Soporcel apoia
o projecto Limpar Portugal
O grupo Portucel Soporcel vai apoiar e participar na acção Limpar Portugal que
decorre, amanhã, dia 20 de Março de Norte a Sul do país. O objectivo desta acção é
juntar o maior número de voluntários para limpar a floresta portuguesa, com particular
incidência nas zonas florestais que são utilizadas para o depósito de lixo.
Este movimento cívico conta já com milhares de voluntários e tem o Alto Patrocínio de
sua Excelência o Presidente da República e a colaboração de entidades oficiais,
nomeadamente da APA - Agência Portuguesa do Ambiente.
A acumulação de detritos e a queima ilegal de desperdícios são algumas das
principais causas de incêndios florestais no País, tendo as zonas florestais seleccionadas
para esta acção sido previamente identificadas pelos voluntários deste movimento.
O grupo Portucel Soporcel irá apoiar esta acção de voluntariado nas regiões
envolventes às suas unidades fabris - Setúbal, Aveiro e Figueira da Foz, através da
oferta de papel para a divulgação de

informação aos participantes na iniciativa

“Limpar Portugal”.
Nos concelhos da Trofa e Valongo, algumas das regiões onde foi identificado depósito
ilegal de lixos nas nossas florestas, o grupo Portucel Soporcel irá disponibilizar um
conjunto de meios logísticos e humanos para apoio nas actividades de limpeza da
floresta.
A adesão do grupo Portucel Soporcel a este tipo de iniciativas insere-se na sua política
de responsabilidade social, especialmente ao nível da vertente ambiental, tendo
como principal objectivo a sensibilização da população para a necessidade de
protecção da floresta e de defesa do meio ambiente.
Anualmente o Grupo investe cerca de 3 milhões de euros em campanhas de
prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais desenvolvendo actividades
sistemáticas de limpeza dos espaços florestais.
Responsável pela gestão de um recurso natural valioso como são as plantações
florestais, o grupo Portucel Soporcel tem um forte compromisso com as questões
ambientais, tendo como principais linhas de actuação a gestão sustentável das
plantações florestais, a conservação da biodiversidade, a produção eco-eficiente,
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com base em fontes renováveis, e a inovação. O Grupo é ainda um promotor activo
do desenvolvimento florestal privado, nomeadamente no incentivo à adopção das
melhores práticas florestais.

Sobre o grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo.
Após a conclusão de um conjunto de investimentos totalizando mais de 900 milhões
de euros, entre os quais uma nova Fábrica de Papel, inaugurada em Novembro de
2009, passou a assumir a posição de líder europeu na produção de papéis de
impressão e escrita não revestidos mantendo o estatuto de maior produtor europeu, e
um dos maiores a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto.
Com um volume anual de negócios de cerca de 1 100 milhões de euros, ocupa
actualmente o 3º lugar no conjunto das maiores empresas exportadoras em Portugal e
efectua vendas para cerca de 100 países dos 5 continentes.
Detém a marca portuguesa com maior expressão internacional, o papel Navigator,
líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório.
A gestão dos espaços florestais é uma área estratégica para o Grupo. A maior parte
do património florestal que gere, cerca de 120 mil hectares, está certificada por
sistemas internacionalmente reconhecidos, FSC e PEFC.
O Grupo é ainda o maior produtor nacional de energia a partir de biomassa,
produzindo mais de 50% da energia eléctrica proveniente desta fonte renovável em
Portugal.
www.portucelsoporcel.com
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