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EMPRESA  

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, 

actua num dos sectores mais estruturantes da economia nacional assegurando 3% 

das exportações portuguesas de bens. As suas práticas de gestão sustentável estão 

na base do desenvolvimento de produtos ambientalmente responsáveis que coloca 

em mais de 100 países em todo o mundo.   

 

O grupo tem um forte compromisso com a sustentabilidade, espelhado na adesão, 

em 1995, ao World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

apoiando o seu desenvolvimento numa atitude de defesa intransigente dos valores 

naturais e ambientais que tem início no desenvolvimento e protecção da floresta, 

origem da matéria-prima e pilar essencial da sua competitividade. 

 

ENVOLVIMENTO 

O grupo Portucel Soporcel reconhece, respeita e compatibiliza os interesses de 

ordem ambiental, social e económica como partes integrantes e fundamentais do 

modelo de desenvolvimento que adopta. A conservação da biodiversidade é 

encarada pela empresa como uma atitude natural de conciliação de rentabilidade 

com responsabilidade e de conjugação da utilização industrial dos recursos 

florestais com a manutenção dos serviços dos ecossistemas, a protecção do 
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património histórico-cultural e a gestão de expectativas das comunidades 

envolventes e restantes partes interessadas. 

 

Porém, em pleno cenário em que o uso sustentável da biodiversidade é um dos 

grandes objectivos da convenção para a diversidade biológica1, a insuficiência de 

indicadores para avaliar o impacte de acções e políticas nas espécies e 

ecossistemas leva o WCMC2 a sugerir a utilização de um indicador relativo à área 

certificada como instrumento para avaliar a medida em que os recursos biológicos 

estão a ser usados de forma sustentável.  

 

A certificação florestal assume-se como garantia de uma gestão que envolve a 

preservação e melhoria da diversidade biológica, avaliada em indicadores 

específicos. 

 

Porque a empresa defende que as florestas em geral, e as plantações em 

particular, podem contribuir positivamente para a integridade dos ecossistemas à 

escala da paisagem através da sua gestão, desenvolveu uma estratégia de 

integração da conservação da biodiversidade no modelo de gestão florestal. 

 

Em torno de um objectivo comum convergem, assim, dois temas assumidamente 

estratégicos para o grupo Portucel Soporcel: biodiversidade e certificação. 

 

OBJECTIVOS 

A gestão de cerca de 120 mil hectares de floresta implicou o desenvolvimento de 

projectos e acções tendo por principais objectivos (i) garantir abordagens de 

planeamento e gestão apoiadas na avaliação sistemática dos valores naturais 

relevantes no património e na definição de medidas de gestão que contribuam para 

manter ou melhorar o seu estado de conservação e (ii) assegurar indicadores de 

gestão que garantam a certificação da gestão florestal praticada. 

                                                           
1
 CBD, Convention of Biological Diversity 

2
 World Conservation Monitoring Centre, da IUCN – International Union for Conservation of Nature 
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ACTIVIDADES 

A integração da conservação da biodiversidade no modelo de gestão florestal da 

empresa tem sido implementada através dos projectos de florestação (e 

reflorestação), ou de acções específicas inscritas em projectos com especialistas e 

em parcerias. 

 

O processo inicia-se com a avaliação dos valores naturais presentes no património, 

tendo em conta as restrições e obrigações de instrumentos reguladores e a 

avaliação prévia de impactes potenciais das operações. No terreno, a empresa 

apoia-se em manuais de técnicas de avaliação de biodiversidade para efectuar 

levantamentos de habitats, fauna e flora que originam o mapeamento de áreas com 

interesse para a conservação. Tendo por base uma abordagem ao habitat e 

considerando a presença de espécies com estatuto especial de conservação, são 

definidas medidas de gestão específicas, na forma de planos de acção de 

conservação, para implementação e posterior monitorização. 

 

Merece destaque a parceria com o Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI) no 

âmbito de um projecto Life Natureza para a conservação da águia de Bonelli no Sul 

de Portugal. Esta espécie, com o estatuto de “ameaçada” em território nacional, 

tem sido alvo de protecção especial em áreas florestais da empresa e de 

monitorização sistemática em colaboração com aquela ONG. 

 

Estas actividades pretendem reforçar, ao nível do planeamento e gestão florestal, a 

manutenção dos valores da biodiversidade existente no património. Têm sido, 

igualmente, concretizadas iniciativas que visam ir mais além e obter um ganho em 

biodiversidade, como é o caso da implementação de acções de restauro de galerias 

ripícolas com habitats degradados ou evolutivos para reposição dos serviços deste 

ecossistema. 

 

A par destas acções está uma forte componente de formação interna e, a nível 

institucional, a participação activa do grupo Portucel Soporcel em projectos e 
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parcerias para a divulgação de conhecimento e partilha de boas práticas de 

conservação, sessões públicas e projectos editoriais na área da biodiversidade. 

 

RESULTADOS 

Em 2009 estavam efectuadas avaliações de biodiversidade em grande parte do 

património, identificados cerca de 12 mil hectares de zonas classificadas com 

interesse para a conservação e elaborados manuais e planos de acção de 

conservação para uma cobertura de mais de 40% da área gerida pela empresa. Dos 

cerca de 35 habitats identificados nas unidades de gestão do grupo, verificou-se 

haver uma boa representatividade dos habitats classificados na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas (RNAP) e na Rede Natura 2000 (RN2000), incluindo habitats 

prioritários como, por exemplo, os charcos temporários mediterrânicos, as florestas 

endémicas de zimbro e as florestas aluviais de amieiros e freixos. Outros habitats 

encontrados, e com área expressiva, foram os montados de quercíneas de folha 

perene, os bosques de sobreiro e azinheira e os habitats que compõem as galerias 

ripícolas dominadas por salgueiros e choupos. 

 

Os trabalhos da empresa serviram também de exemplo europeu em matéria de 

conservação da biodiversidade através da brochura Sharing Experiences – 

Promoting Biodiversity in the European Pulp and Paper Industry, lançada pela 

Confederação Europeia das Indústrias Papeleiras (CEPI). A protecção da águia de 

Bonelli, a estratégia no apoio ao combate aos incêndios florestais e o delineamento 

das plantações florestais foram os três exemplos de boas práticas disseminados 

nesta publicação. 

 

A incorporação da conservação da biodiversidade no modelo de gestão florestal foi 

ainda a base da implementação da filosofia Business and Biodiversity (B&B), 

adoptada em finais de 2007 em protocolo assinado com o Instituto de Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e da adesão à iniciativa CountDown 2010 

desenvolvida no seio da International Union for Conservation of Nature (IUCN) para 

travar a perda de biodiversidade. 
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Em suma, o binómio Biodiversidade e Certificação promove resultados concretos ao 

nível dos sistemas de gestão, com vantagem na gestão de riscos e capitalização 

das oportunidades que convergem para os propósitos de responsabilidade 

ambiental e social do grupo Portucel Soporcel. 

 


