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Dá a Mão à Floresta 

A iniciativa “Dá a Mão à Floresta” assinala o Dia Mundial da Floresta, comemorado a 21 de Março, e 

traduz-se numa semana repleta de eventos realizados em seis localidades de norte a sul do País, 

constituindo uma oportunidade para o grupo Portucel Soporcel (gPS) partilhar com as entidades e 

comunidades locais a sua missão de sensibilizar para a importância de proteger a floresta e o meio 

ambiente. Concebida  e  dinamizada  pelo  gPS,  esta iniciativa decorre desde 2011, ano em que se 

assinalou o Ano Internacional das Florestas. 

 

“Dá a Mão à Floresta” é dirigida às comunidades 

locais das regiões onde o gPS desenvolve a sua 

atividade, ou seja, nas zonas de implantação das 

unidades fabris - Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal 

- e em concelhos onde se situam as principais 

áreas florestais geridas pelo Grupo. São 

escolhidas três regiões florestais anualmente como 

forma de abranger um maior número de 

localidades de norte a sul do País. O grande 

objetivo é, através de uma “ação de rua”, 

aproximar a empresa das populações das regiões onde está inserida e transmitir  as boas práticas 

seguidas pela indústria da pasta e do papel, no domínio da gestão florestal e da proteção ambiental.  

Esta iniciativa, que tem crescido de ano para ano, vem assim reforçar o compromisso do Grupo na 

geração de riqueza e bem-estar nas regiões onde está presente, promovendo a preservação e 

valorização da floresta e dos produtos de base florestal. “Dá a Mão à Floresta” pretende abranger o 

maior número de pessoas, em especial o público-infanto juvenil. Em 2013, envolveu cerca de 1300 

crianças. 

Foram várias as ações desenvolvidas: 

• Jogo da Floresta – pertence à tipologia do 

“Jogo da Glória”, sendo composto por  um 
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“Dá a Mão à Floresta” envolveu 
cerca de 1300 crianças em 2013  

 tabuleiro de chão com 30 casas com perguntas e respostas alusivas à floresta e  à  

importância do  ciclo de vida sustentável do papel. 

• Árvore dos Desejos - cada criança é convidada a escrever, numa folha, um desejo ou um 

comportamento correcto para a proteção da floresta, sendo todos os desejos colocados na 

árvore dos desejos em 3D. 

• Dança da Floresta - com a presença de um animador e uma guitarra, as crianças são 

convidadas a aprender e cantar uma música sobre a floresta, acompanhada da respetiva 

coreografia.  

• Nas várias localidades são realizadas breves entrevistas às crianças e professores, que 

permitem recolher feedback sobre a iniciativa. 

São apresentados exemplos concretos da atuação da empresa na valorização e renovação da 

floresta nacional, nomeadamente, os investimentos realizados na proteção da floresta, o papel 

decisivo na promoção da certificação florestal e a aposta em projetos de conservação da 

biodiversidade. É também prestada informação sobre a importância do setor florestal nacional no 

desenvovimento económico, ambiental e social do País. 

Relação com stakeholders 

Esta ação envolveu igualmente os colaboradores do Grupo a quem foram oferecidas plantas para 

assinalar o Dia Mundial da Floresta, tendo sido lançado um concurso de fotografia que premiou “o 

melhor momento de plantação” das plantas oferecidas. 

A ação é organizada, gerida e dinamizada 

pelo grupo Portucel Soporcel, em parceria 

com os municípios onde decorre. Há uma 

estreita relação com as autarquias e com os 

estabelecimentos de ensino, dada a 

componente pedagógica da iniciativa. Um 

aspeto a melhorar consiste em envolver de 

forma mais ativa nesta iniciativa os vários stakeholders do gPS, como por exemplo, escolas e 

ONG´s. Outros stakeholders relevantes são as Associações de Produtores Florestais das regiões e 

os media locais, que têm um papel determinante na divulgação do evento. As ações têm tido uma 
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grande aceitação junto das populações, que manifestam interesse pelo tema e pelas plantas 

ornamentais e florestais oferecidas, que rapidamente são escoadas nos stands de suporte à 

iniciativa. A interação com a população tem permitido um contacto mais direto com a realidade de 

cada localidade.Para a posteridade, 

ficam os depoimentos das crianças, 

cuja espontaneidade surpreende – 

frequentemente referem que a espécie 

florestal que mais gostam é o eucalipto 

e os desejos manifestados na árvore 

dos desejos tornam clara a perceção 

que os mais novos têm da floresta.  

 

Desafios para o futuro 

Quer ao nível ambiental, quer ao nível social, os objectivos foram alcançados, não só pela adesão 

das populações, como também pela atenção e interesse na iniciativa, demonstrados pela 

comunidade e entidades oficiais,. De salientar, ainda, a cobertura mediática que os eventos têm tido 

a nível local.  

Tem sido particularmente gratificante o conhecimento transmitido às populações no domínio da 

gestão florestal e das boas práticas seguidas pelo Grupo.  

Todo o feedback recebido é partilhado com as equipas internas do Grupo, que acompanham 

diariamente a vida das populações das localidades onde o gPS realiza as acções. O conhecimento 

concreto das necessidades, anseios e pretensões das populações no que toca à vertente florestal é 

fundamental para delinear a estratégia de atuação para o futuro. A marca “Dá a Mão à Floresta”, 

patenteada pelo gPS, tem vindo a ganhar peso e notoriedade na sociedade. Prova disso foi a 

distinção obtida no Grande Prémio APCE 2013, onde a iniciativa foi considerada a melhor campanha 

de comunicação de responsabilidade social, um prémio atribuído pela  Associação  Portuguesa  de 

Comunicação  de  Empresa.  
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Grupo Portucel Soporcel  

O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. Líder europeu 

na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF) e 6º a nível mundial, é 

também o maior produtor europeu, e o quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto 

BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp. Com um volume de negócios anual superior a 1.500 mil 

milhões de euros, o Grupo é responsável por aproximadamente 1% do PIB nacional. As vendas do 

Grupo têm como destino mais de 110 países nos cinco continentes, com destaque para a Europa e 

EUA. O Grupo conta com mais de 2200 colaboradores.O compromisso com a sustentabilidade faz 

parte integrante do modelo de negócio do grupo Portucel Soporcel em todas as suas vertentes. 

Nesse sentido, todas as iniciativas promovidas pela empresa refletem esse compromisso, 

concretizado não só nas melhores práticas de gestão florestal sustentável, como também na 

aposta permanente nas energias renováveis e nas melhores técnicas disponíveis, que fazem das 

unidades fabris um modelo de sustentabilidade e eco-eficiência.  

www.portucelsoporcel.com 
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