DECLARAÇÃO
Origem do Material Fibroso - 2013
O grupo Portucel Soporcel incorporou, em 2013, nos seus processos cerca de 100% de
madeira da espécie Eucalipto spp. Esta teve como origens a Península Ibérica (90%) e o
Hemisfério Sul (10%). A madeira importada a países fora União Europeia, foi efectuada a
fornecedores certificados FSC e PEFC.
A madeira certificada representou cerca de 40% do total de madeira consumida.
O gPS apenas consome madeira das seguintes categorias:
- Madeira certificada 100% ou Mista (PEFC ou FSC);
- Madeira Controlada FSC;
- Material Controlado.
O grupo Portucel Soporcel incorporou ainda pasta de fibra longa, no processo de produção de
alguns produtos papel. Esta pasta, produzida essencialmente com fibras de pinho, bétula e
abeto foi adquirida a fornecedores certificados FSC e PEFC.
Em consonância com o compromisso assumido na Política dos Sistemas de Gestão, de
incorporar nos seus processos de fabrico apenas material fibroso certificado ou de origem
controlada, o grupo Portucel Soporcel garante, através de uma análise de risco que todo o
material fibroso não certificado adquirido não está associado a actividades que envolvam:
a) A exploração ou comércio de madeira ilegal;
b) Violação dos direitos tradicionais e humanos em operações florestais;
c) A destruição de altos valores de conservação em operações florestais;
d) A conversão significativa de florestas para plantações ou uso não-florestais;
e) A introdução de organismos geneticamente modificados em operações florestais;
f) A violação de qualquer das convenções fundamentais da OIT, conforme definido na
Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 1998.
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Portucel Soporcel group is Chain of Custody certified:
FSC-STD-40-004 and FSC-STD-40-005 (certificate Nº: SW-COC-001829 and SW-CW-001829)
PEFC ST2002 (Certificate Nº: APCER/CDR/2007.0008)
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