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O grupo Portucel Soporcel, uma das mais fortes 
presenças de Portugal no mundo, é líder europeu 
na produção de papéis finos de impressão escrita 
não revestidos e um dos maiores produtores, a nível 
mundial, de pasta branca de eucalipto.  O Grupo é ainda 
responsável por 3% das exportações portuguesas de 
bens, assumindo um papel de relevo num 
sector estruturante da economia nacional.

Na sua qualidade de grande 
proprietário florestal do País,  o grupo 
Portucel Soporcel tem na floresta uma 
das suas vertentes estratégicas, tendo 
certificado o património que gere pelos 
dois programas de certificação florestal 
mais reconhecidos: FSC® e PEFC *.  A 
área gerida pelo Grupo representa cerca 
de 120.000 hectares, dos quais 73% 
corresponde a plantações de eucalipto 
e os restantes 27% englobam usos 
diversificados, que passam pela produção de vinho, 
mel, cortiça e outras espécies florestais. No património 
sob sua responsabilidade foram identificados valores 
de conservação prioritários e estão em curso diversos 
projectos dirigidos ao tema da Biodiversidade.

     he Portucel Soporcel group, one of Portugal’s 
strongest presences in the world, is one of the largest 
producers of uncoated woodfree papers in Europe 
and one of the largest in the world of bleached 
eucalyptus kraft pulp. Contributing with 3% to the 
Portuguese exports of goods, the Group plays a 

prominent role in a structuring sector 
for the national economy.

As a major forest owner in Portugal, 
the Portucel Soporcel group naturally 
views the forest as an area of strategic 
importance, having certified the 
woodland assets under its management 
by the two most acknowledged 
certification programmes: FSC® 
and PEFC*. The Group manages 
approximately 120,000 hectares of land, 
of which 73% are eucalyptus plantations 
and the remaining 27% are dedicated 

to various uses, namely the production of wine, 
honey, cork and other forest species. Several  priority 
conservation values have been identified in the areas 
under its responsibility and the Group has under way a 
number of projects addressing Biodiversity issues.

Nota Introdutória  Introductory note

T
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* FSC® - Forest Stewardship Council e PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Edição / Publisher
grupo Portucel Soporcel
dic@portucelsoporcel.com
www.portucelsoporcel.com

Produção / Production
www.rcl-imagem.pt

Textos / Texts
RCL - Imagem e Comunicação
grupo Portucel Soporcel

Fotografias / Photographs
Rui Cunha , excepto / except  
Banco de imagens do Grupo / Group’s image bank:  Capa / Cover (Plantação de eucalipto / Eucalyptus plantation, Flor de Eucalyptus 
ficifolia/ Eucalyptus ficifolia flower,  Botão de Eucalipto em início de floração / Eucalyptus flowering bud), P.1 (Fábrica de Papel / Paper 
Mill), P.3 , páginas centrais / central pages (Botão de Eucalipto / 
Eucalyptus  flowering bud, Flamingos / Flamingos, Flor de Eucalyptus globulus  / Eucalyptus globulus flower)
Joaquim Pedro Ferreira:  P.1 (Águia de Bonelli / Bonelli’s eagle), P.4, P.18 (Águia de Bonelli / Bonelli’s eagle), páginas centrais / central 
pages (Águia de Bonelli / Bonelli’s eagle)
Paulo Oliveira: Capa / Cover (Pisco-de-peito-ruivo / Robin), páginas centrais / central pages (Alvéola Branca / White Wagtail, Raposa / 
Red fox,  Pisco-de-peito-ruivo / Robin, Coruja-das-torres / Barn Owl, Sardão / Green Lizard)

Concepção gráfica / Graphic design
RCL - Imagem e Comunicação / Dulce Soares Lima

Versão inglesa / English translation
Maria Álvares Ribeiro

Impressão e acabamento / 
Printing and binding
Gráfica Maiadouro, S.A.

3ª Edição - Março 2011 /
3rd Edition -  March 2011
1.000 exemplares / 1,000 copies 

Esta publicação foi impressa em papel INASET Plus Offset do grupo Portucel Soporcel: miolo em 120 g/m² e capa em 300 g/m².
This publication was printed on INASET Plus Offset paper produced by the Portucel Soporcel group: the inside on 120 g/m² paper and the 
cover on 300 g/m².

 



“Porque a nossa actividade começa na floresta, 
é aqui que se inicia o nosso compromisso com a 
sustentabilidade. O Grupo tem consciência de que a 
gestão deste recurso natural valioso para o País só pode 
ser bem sucedida numa lógica de longo prazo, numa 
lógica de desenvolvimento e preservação de um bem 
que é de todos nós e alberga um conjunto de seres vivos 
que fazem parte desta comunidade em que também se 
insere o Homem.” 

Pedro Queiroz Pereira
Presidente do Conselho de Administração

Os processos produtivos do Grupo são um exemplo 
de sustentabilidade e de eficiência energética, na 
medida em que utilizam um combustível renovável, 
a biomassa florestal, como principal fonte de energia. 
Por outro lado, a floresta gerida pelo Grupo constitui 
um importante sumidouro de carbono, contribuindo 
para a redução dos gases com efeito de estufa na 
atmosfera.

O grupo Portucel Soporcel interage diariamente 
com os ecossistemas, nomeadamente com a floresta, 
e reconhece que importa minimizar e controlar 
as alterações neles provocadas. A monitorização 
de indicadores de biodiversidade e do estado de 
conservação dos habitats são medidas por excelência 
do trabalho que o Grupo desenvolve nesta área.
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Herdade de Espirra do grupo Portucel Soporcel
Group’s Espirra Estate    

“Because our activity begins in the forest, it is in the
forest that we root our commitment to sustainability.  
The Group is well aware that a successful management 
of this valuable natural resource for the country must be 
undertaken from a long-term perspective, developing 
and preserving an asset that belongs to all of us and 
which hosts a myriad of living creatures that dwell in this 
community alongside human beings”. 

Pedro Queiroz Pereira
Chairman of the Board of Directors

The manufacturing processes employed by the Group 
are exemplary in terms of sustainability and energy 
efficiency, insofar as they use forest biomass as their 
main source of energy. Moreover, the forest managed 
by the Group is an important carbon sink, thus 
contributing to reduce greenhouse gas emissions to 
the atmosphere.

The Portucel Soporcel group interacts on a daily basis 
with various ecosystems, namely with the forest, and 
knows that any changes introduced in these systems 
should be minimised and controlled. Monitoring 
biodiversity indicators and the state of conservation 
of habitats are some of the best examples of the work 
undertaken by the Group in this area.
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Floresta Mista

O grupo Portucel Soporcel entende que o negócio deve 
interiorizar as preocupações relativas à conservação da 
Natureza de modo a que a sua sustentabilidade seja, 
do ponto de vista dos recursos, tão duradoura quanto 
possível.

Na sequência da adopção em 2005 da sua Política de 
Sustentabilidade, o grupo Portucel Soporcel entende 
necessário clarificar junto dos seus colaboradores e 
das diferentes partes interessadas a sua visão sobre a 
Biodiversidade e suas interacções com a Empresa.

Para o Grupo, o conceito de Biodiversidade diz 
respeito ao estado de conservação das comunidades 
naturais ou semi-naturais, processos e estrutura de um 
habitat, não devendo ser confundida com número de 
espécies, que não é um indicador absoluto de valor de 
biodiversidade. Considera-se, ainda, que comunidades 
raras, quer a nível local, nacional ou internacional, são 
consideradas de elevado valor para conservação por a 
sua perda poder resultar numa significativa perda de 
biodiversidade.

O Grupo assume, assim, o seu papel em matéria de 
conservação de Biodiversidade através da promoção 
de iniciativas que permitam contribuir para o objectivo 
Europeu de travar a perda de biodiversidade até ao ano 
de 2010, com o seguinte enquadramento:

Visão
Todas as futuras iniciativas desenvolvidas pelo grupo 
Portucel Soporcel, especialmente aquelas em que sejam 
previsíveis impactos sobre a Biodiversidade, devem 
assegurar que, globalmente, não há perda de valores 
naturais (no net loss) e, idealmente, reflectir um ganho 
sobre esses mesmos valores naturais (net positive gain).

Missão
Ser um modelo exemplar no enquadramento da 
filosofia ‘Business and Biodiversity’ na produção 
e gestão florestal sustentável e transmitir o valor 
adquirido com esta filosofia de gestão aos accionistas, 
partes interessadas e consumidores.

Comissão Executiva
Outubro 2007

Declaração de Biodiversidade       Biodiversity Statement                                                                         

Águia de Bonelli em eucaliptal
Bonelli’s eagle in a Eucalyptus plantation
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Portucel Soporcel group believes that businesses 
should embrace Nature conservation concerns in order 
to make their own sustainability as long-lasting as 
possible from the standpoint of resources.

Having established its Sustainability Policy in 2005, 
the Group is now set on conveying and making clear 
to its employees and various stakeholders its vision of 
Biodiversity and how Biodiversity interacts with the 
Company.

For the Group, the concept of Biodiversity represents 
the state of conservation of the natural or semi-natural 
communities, processes and structure of  habitats and 
should not be mistaken for the number of species, 
which is not an absolute indicator of biodiversity value. 
Rare communities at local, national or international 
level are also considered of high value for conservation 
as their loss may result in significant biodiversity loss.

Portucel Soporcel group thus assumes its share of 
responsibility in Biodiversity conservation by promoting 
initiatives that will contribute to the European target 
of halting biodiversity loss by 2010. With this aim, the 
Group has the following Vision and Mission:

Vision
In the future, all the initiatives taken by the Portucel 
Soporcel group, and in particular those with expectable 
impacts on Biodiversity, must ensure that globally there 
is no loss of natural values (no net loss) and ideally that 
a gain is obtained over those values (net positive gain).

Mission
To stand as an exemplary model in the incorporation 
of the Business and Biodiversity philosophy into 
sustainable production and forest management and to 
convey the value acquired through this management 
philosophy to shareholders, consumers and other 
stakeholders.

Executive Committee
October 2007

<



         ithin the area managed by Portucel Soporcel 
group’s Forest Management Unit there are areas 
covered by Natura 2000 and the National Network of 
Protected Areas.

The Group is set on compliance with the regulatory 
framework applying to these areas, actively 
cooperating with the competent authorities far 
beyond the accomplishment of the applicable 
legislation, with the aim of attaining the objectives 
that led to their creation.

The conservation of Natural Values assumes particular 
relevance in the Group’s estate, mainly where it 
overlaps with those classified areas but also on other 
sites which characteristics are of special interest for 
conservation. The biological diversity, or biodiversity, 
represented in the company’s woodlands is, therefore, 
given special attention and deserving increasing effort 
of effective protection when forest interventions are 
put in practice. 

Because the Portucel Soporcel Group defends that 
forests in general, and plantations in particular, 
can positively contribute to ecosystem integrity 
at the landscape level through responsible forest 
management, a strategy has been thought to 
integrate Biodiversity Conservation in the its forest 
management model.

This is the basis for the company’s action and for the 
establishment of several projects and partnerships, as 
the Protocol with the ICNB – Instituto da Conservação 
da Natureza e Biodiversidade (Institute of Nature 
and Biodiversity Conservation), which is in line with 
the Group’s Business and Biodiversity management 
philosophy.

No interior da Unidade de Gestão Florestal do 
grupo Portucel Soporcel existem áreas abrangidas 
pela Rede Natura 2000 e pela Rede Nacional de Áreas 
Protegidas.

É compromisso  do Grupo o respeito pelo quadro 
legislativo que as enquadra e seu objectivo a 
colaboração activa com as entidades tutelares – bem 
para além do mero cumprimento da legislação 
aplicável – de forma a alcançar os objectivos que estão 
na base da criação dessas áreas.

A conservação de Valores Naturais assume especial 
relevância no património do Grupo, sobretudo 
onde este cruza com aquelas áreas classificadas mas 
também noutras que possuam carácter de especial 
interesse para a conservação. A diversidade biológica, 
ou biodiversidade, representada no património 
sob gestão é,  por isso, objecto de atenção especial, 
merecendo esforços crescentes de efectiva protecção 
aquando da intervenção na propriedade. 

Porque o grupo Portucel Soporcel defende que as 
florestas em geral, e as plantações em particular, 
podem contribuir positivamente para a integridade 
dos ecossistemas à escala da paisagem através de 
uma gestão responsável, desenvolveu uma estratégia 
para integrar a Conservação da Biodiversidade no seu 
modelo de gestão florestal.

Esta é a base de actuação da Empresa e do 
estabelecimento de diversos projectos e parcerias, 
dos quais se destaca o Protocolo com o Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), 
enquadrado na filosofia de gestão ‘Business and 
Biodiversity’ adoptada pelo Grupo. 

Conhecer para Proteger e Conservar          To Know in order to Protect and Preserve 

A Floresta Portuguesa
Gestão Florestal e Conservação da Biodiversidade
Forest Management and Biodiversity Conservation

Para uma maior eficácia nas acções de gestão 
do território em prol da conservação, o Grupo 
integrou no seu Sistema de Informação Geográfica 
a georeferenciação da Rede Natura 2000 e da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas, bem como de zonas 
com interesse para a conservação (bens naturais e 
arqueológicos com valor histórico-social, pontos de 
água, manchas relevantes de habitats referenciados 
na Directiva Habitats, Áreas de Alto Valor de 
Conservação, faixas de protecção de linhas de água, 
corredores ecológicos, etc.).

A utilização de mapas com esta informação é uma 
ferramenta preciosa no apoio ao planeamento e à 
elaboração de projectos, permitindo integrar mais 
facilmente a gestão da conservação na actividade da 
organização.

8 9

In order to increase the efficiency of regional planning 
conservation actions, the Group integrated in its 
Geographic Information System the georeferencing 
maps of Natura 2000 and National Network of 
Protected Areas, as well as maps of other zones 
of special interest for conservation (namely of 
natural and archaeological sites with historical and 
social values, water points, significant expanses of 
habitats referenced in the EC Habitats Directive, High 
Conservation Value Areas, ecological corridors, or 
riparian stripes).

Maps containing this information are a valuable 
tool in project planning and execution, facilitating 
the integration of conservation management in the 
activities of the organisation. 

W



Projectos Relevantes  Relevant Projects

O grupo Portucel Soporcel, em parceria com a World 
Wide Fund for Nature Mediterranean Programme – 
WWF Mediterrâneo - estabeleceu um projecto com 
o objectivo de identificar, classificar e intervir sobre 
as Áreas de Alto Valor de Conservação (conceito que 
deriva do FSC - Forest Stewardship Council), dentro do 
património florestal do Grupo. 

Para tal foi aplicada uma metodologia de trabalho 
desenvolvida pela WWF e directamente relacionada 
com a escala territorial. Considerando diferentes níveis 
de abordagem, as Áreas de Alto Valor de Conservação 
(AAVC) são áreas que, quer no plano ecoregional, 
da paisagem ou da unidade de gestão, contêm 
valores significativos de biodiversidade, espécies 
ou ecossistemas raros, ou que fornecem serviços 
ambientais ou culturais relevantes.

Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC)      High Conservation Value Areas (HCVA)

O lançamento de projectos eficazes e inovadores, 
no âmbito do apoio técnico a empresas do sector 
florestal, é uma das prioridades da WWF em Portugal. 

O projecto que a WWF desenvolveu com o grupo 
Portucel Soporcel é crucial, desde logo pelo seu 
cariz inovador e pela sua amplitude territorial, uma 
vez que se trata de identificar áreas de alto valor de 
conservação num total de mais de 100 mil hectares 
de propriedade privada, disseminados um pouco por 
todo o País.

Esta iniciativa piloto é ainda relevante a título de 
precedente e de modelo à escala nacional. Influenciar 
os padrões de gestão de um grupo com a grandeza 
e o peso económico do grupo Portucel Soporcel tem 
certamente um impacto decisivo sobre aquilo que 
mais genericamente se vier a passar em Portugal no 
futuro próximo do sector florestal e de produção de 
madeira.

Luís Neves Silva
Coordenador do Programa Florestal da 
WWF Mediterrâneo Portugal 2007

Launching innovative and effective projects aimed 
at providing technical support to companies in the 
forestry sector is one of the priorities of the WWF in 
Portugal.

The project which the WWF developed in Portugal 
with the Portucel Soporcel group is crucial, chiefly 
on account of its innovating nature and territorial 
scope: the aim is to identify High Conservation Value 
Areas in a total area of more than 100,000 hectares of 
private property scattered all over the country.

This pilot initiative is also important as it sets a 
precedent and an example nationwide to influence 
the management patterns of a group with the scope 
and economic weight of the Portucel Soporcel group 
will certainly have a decisive impact on whatever will 
occur in Portugal in the near future of the forestry 
and timber production sector. 

Luis Neves Silva
Head of WWF MedPO Forestry Programme 
in Portugal 2007
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The Portucel Soporcel group, in partnership with 
the World Wide Fund for Nature Mediterranean 
Programme –WWF MedPO, established a project 
to identify, classify and intervene in the High 
Conservation Value Areas (a concept developed by 
the FSC - Forest Stewardship Council) included within 
its forestry areas. 

To this end, a working methodology directly related to 
territorial scale developed by WWF has been applied. 
Taking into account various levels of approach, the 
High Conservation Value Areas (HCVA) are areas that 
at either ecoregional, landscape or management 
unit level, contain significant biodiversity values, 
rare species or ecosystems or provide relevant 
environmental or cultural services.

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina  na Serra de Espinhaço de Cão
Sudoeste Alentejano and Costa Vicentina  Natural Park in the Espinhaço de Cão ridge<



A nível nacional foram identificadas as seguintes 
Unidades de Paisagem, classificadas como AAVC à 
escala da paisagem:

À escala local são identificados atributos de alto 
valor de conservação, no contexto ambiental e 
socio-cultural, que originam também a classificação 
de Áreas de Alto Valor de Conservação incluídas ou 
não nas unidades de paisagem. As AAVC definidas 
à escala local são aquelas que contêm valores de 
biodiversidade significativos à escala do habitat 
ou das espécies classificadas, fornecem serviços 
ambientais críticos (conservação do solo e da água) 
ou valores de significado cultural, económico ou 
religioso excepcional.  Um exemplo desta abordagem 
é a classificação destas áreas no património abrangido 
pela Unidade de Paisagem do Sudoeste Alentejano.

Unidade de Paisagem
Landscape Unit

Critérios de classificação
Classification criteria

Mogadouro Sítio de Rede Natura do Sabor, Parque Natural do Douro Internacional
Natura 2000 site of Sabor, Douro International Natural Park

Malcata Parque Natural da Malcata
Malcata Natural Park

Tejo Internacional Parque Natural do Tejo Internacional
Tejo International Natural Park

Charneca do Tejo Serviço ambiental essencial de conservação de solos, paisagem dominada por Montado de Sobro (DH 6310)
Essential soil conservation environmental service, landscape dominated by cork-oak groves (DH 6310)

Vale do Sado
Parque Natural do Estuário do Sado, Sítio de Rede Natura de Cabrela, paisagem 

dominada por Montado de Sobro (DH 6310)
Sado Estuary Natural Park, Natura 2000 site of Cabrela, landscape dominated by 

cork-oak groves (DH 6310)

Sudoeste Alentejano  Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Sítio de Rede Natura de Monchique
Sudoeste Alentejano Natural Park and Natura 2000 site of Monchique

Serra de Monchique Sítio de Rede Natura de Monchique
Natura 2000 site of Monchique

A Floresta Portuguesa
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    he following Landscape Units were identified in 
Portugal and classified as HCVA at a landscape scale:

At a local scale, high conservation value attributes 
are identified within the environmental and socio-
cultural context, also resulting in the classification of 
High Conservation Value Areas, whether or not the 
management units are included in Landscape Units. 
HCVAs defined at the local level are those containing 
significant biodiversity values at habitat scale or 
at the scale of classified species, providing critical 
environmental services (soil and water conservation) 
or having values of exceptional cultural, economical 
or religious significance. An example of this is the 
classification of this type of areas in the land included 
in the Sudoeste Alentejano Landscape Unit.

Galeria Ripícola na Serra da Malcata
Riparian gallery in the Malcata ridge >
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Bolota de carrasco
Kermes Oak acorn
Quercus coccifera

Bufo-pequeno (juvenis)
Long-eared owl (juveniles)
Asio otus

Borboleta
Butterfly
Lycaena sp. 

Sardão
Green Lizard
Lacerta lepida
Espécie confirmada no 
Sudoeste Alentejano
Species confirmed in 
Sudoeste Alentejano

Botão de Eucalipto em 
início de floração
Eucalyptus flowering bud 

Pegada de Raposa 
Fox track

Raposa
Red fox
Vulpes vulpes
Espécie confirmada no 
Sudoeste Alentejano
Species confirmed in 
Sudoeste Alentejano

Alvéola Branca
White Wagtail
Motacilla alba
Espécie confirmada no 
Sudoeste Alentejano
Species confirmed in 
Sudoeste Alentejano

Aranha
Oak spider
Aculepeira ceropegia



Libélula odonata
Odonata dragonfly
Anisoptera
Bioindicador da 
qualidade da água
Water quality bioindicator

Pisco-de-peito-ruivo
Robin
Erithacus rubecula
Espécie confirmada no 
Sudoeste Alentejano
Species confirmed in 
Sudoeste Alentejano

Peneireiro-das-torres
Lesser Kestrel
Falco naumanni

Escaravelho-longicórnio
Longhorn beetle
Cerambycidae: Vadonia sp.

Flor do 
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus flower

Ninho de Águia de Bonelli 
em eucaliptal
Bonelli’s eagle nest in a 
Eucalyptus plantation

Perdiz-comum
Red-legged Partridge
Alectoris rufa

Coruja-das-torres
Barn Owl
Tyto alba
Espécie confirmada no 
Sudoeste Alentejano
Species confirmed in 
Sudoeste Alentejano

Flamingos nas Salinas 
do perímetro da 
Fábrica de Setúbal
Flamingos in the salt pans 
close to the Setúbal Mill
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Parque Natural da 
Malcata - Paisgem

Serra de Mogadouro  
Mogadouro ridge

Serra de Monchique  
Monchique ridge

Charneca do Tejo em Almourol
Almourol, in the banks of the Tejo river

Vale do Sado  
Sado valley 

<

>



Na Unidade de Paisagem do Sudoeste Alentejano 
foi identificado, pelo WWF e técnicos 
florestais do grupo Portucel Soporcel, 
um conjunto de habitats classificados 
como Áreas de Alto Valor de Conservação 
à escala da unidade de gestão, que por 
sua vez foram classificadas quanto ao 
seu estado de conservação. Foi feito 
ainda o levantamento das espécies com 
interesse para a conservação, com o 
apoio de especialistas em biodiversidade, 
e definidas as medidas de gestão 
adequadas à sua conservação e dos 
habitats associados.

    he WWF and the forest technical team from the 
Portucel Soporcel group have identified 
in the Sudoeste Alentejano Landscape 
Unit several habitats that were classified 
as High Conservation Value Areas at the 
management unit scale, each being in 
turn classified in accordance with its 
conservation status. A survey of species 
with interest for conservation was also 
carried out with the support of experts in 
biodiversity, leading to the definition of 
adequate measures for their conservation 
and that of the associated habitats.
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Altos Valores de Conservação no Sudoeste Alentejano
Higt Conservation Values in Sudoeste Alentejano

Charca e pinhal manso no Sudoeste Alentejano   
Pond and stone pine woods in Sudoeste Alentejano >
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Cruzando as medidas de gestão para a conservação 
das espécies e dos habitats avaliados, foram 
elaborados modelos de gestão-tipo cuja aplicação e 
especificações técnicas se relacionam com o estado 
de conservação encontrado em cada situação. Os 
esforços empreendidos pelo Grupo nas Áreas de Alto 
Valor de Conservação são alvo de um esquema de 
monitorização e avaliação de biodiversidade.

Standard management models were thus 
prepared by crossing management measures for the 
conservation of the species and habitats assessed. 
The implementation and the technical specifications 
of these models are related to the status of 
conservation encountered in each case. The efforts 
undertaken by the Group in the High Conservation 
Value Areas are subjected to a biodiversity monitoring 
and assessment system.

Margens do rio Mira  
Mira river banks<



Conservação da Águia de Bonelli

Preservation of the Bonelli’s eagle

O Grupo participa num projecto liderado pelo CEAI 
(Centro de Estudos da Avifauna Ibérica) onde se 
comprometeu a aderir a um vasto conjunto de acções 
na gestão florestal de povoamentos de eucalipto, 
com o objectivo de preservar a Águia de Bonelli,  
espécie com estatuto de conservação de ‘ameaçada’. 
O projecto decorre no Sul do País (no Alentejo) e 
envolve, entre outras entidades, o ICNB. O Grupo 
patrocinou também um livro dedicado às Águias de 
Bonelli em Portugal que visa sensibilizar a população 
para a preservação desta espécie.

The Group participates in a project led by the CEAI – 
Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (Centre for Studies 
of Iberian Avifauna), undertaking a broad range of forest 
management operations in eucalyptus plantations with 
the objective of preserving the Bonelli’s Eagle, classified 
as an endangered species. The project takes place in 
the south of Portugal (in the Alentejo), involving the 
participation, among others, of the Institute for Nature 
and Biodiversity Conservation (ICNB). The Group also 
sponsored the publication of a book dedicated to 
the Bonelli’s Eagle, which seeks to raise the public’s 
awareness to the need to protect this species.

ComuniCação e sensiBilização

CommuniCation and awareness raising

Em paralelo com o trabalho levado a cabo no terreno, 
o Grupo participa em várias iniciativas para comunicar 
e sensibilizar sobre ‘melhores práticas’ para integração 
da Conservação da Biodiversidade no modelo de 
gestão florestal, reforçando o diálogo com os seus 
stakeholders. Entre estas destacam-se diversas 
comunicações em eventos públicos, a participação 
em projectos internacionais que visam a partilha de 
experiências sobre conservação da biodiversidade, a 
promoção de acções de formação, a organização de 
eventos de demonstração de acções de conservação 
in situ ou de educação ambiental, o apoio a projectos 
editoriais relacionados com o tema e a adesão a 
iniciativas de elevada visibilidade como o Count Down 
2010 – Travar a perda da Biodiversidade até 2010. 

Together with the work done in the field, the Group 
participates in various initiatives to communicate 
and raise awareness on “best practices” to integrate 
Biodiversity Conservation in the forest management 
model, reinforcing the dialogue with its stakeholders. 
Amongst them, highlight should be given to a number 
of communications in public events, the participation 
in international projects aiming at sharing experiences 
on Biodiversity Conservation, the promotion of 
training sessions, the organization of meetings for 
demonstration of conservation actions in situ and 
environmental education, the support to editorial 
projects related to the theme e the adhesion to the 
‘Count Down 2010 – Halting the loss of biodiversity 
until 2010’ initiative.
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Outras iniciativas  Other initiatives

Com o apoio de especialistas na área da 
biodiversidade, o Grupo Portucel Soporcel 
desenvolveu já um importante trabalho de avaliação, 
gestão e monitorização de valores naturais, 
estando, no final de 2010, mapeados cerca de 
12000 hectares de zonas classificadas com interesse 
para a conservação e elaborada documentação 
interna especializada - Manuais de Avaliação da 
Biodiversidade e Planos de Acção de Conservação - 
para uma cobertura de mais de 40% da área gerida 
pelo Grupo. Nas unidades de gestão do Grupo foram 
identificados 36 habitats classificados, verificando-
se haver uma boa representatividade dos habitats 
da Rede Natura 2000 (RN2000), alguns com área 
bastante expressiva, como os montados e os bosques 
de quercíneas de folha perene, como o sobreiro e a 
azinheira, e os habitats ribeirinhos.

Toda esta abordagem é sustentada num programa de 
formação em Biodiversidade dirigido à equipa interna, 
visando promover a melhor integração das questões 
da conservação na actividade florestal do Grupo.

Planos de Acção de Conservação

O conceito de conservação da Natureza não é algo 
externo à actuação do grupo Portucel Soporcel. 
Em várias áreas do País, o Grupo está a desenvolver 
Planos de Acção de Conservação, que não são mais 
do que ferramentas de integração da informação 
existente acerca dos valores naturais e a sua tradução 
em acções práticas de gestão, conservação e 
protecção das espécies e habitats.
 
Nuno Gaspar de Oliveira - Investigador no CIGEST, 
Centro de Investigação em Gestão e Comunicação, Área 
de Sustentabilidade

Conservation Action Plans

The concept of Nature conservation is not alien to the 
activity of the Portucel Soporcel group. In several areas 
of the country the Group is developing Conservation 
Action Plans, which are actually tools permitting to 
integrate the existing information about natural values 
and transform it into practical actions of management, 
conservation and protection of species and habitats.

Nuno Gaspar de Oliveira - Researcher at CIGEST, 
Business and Communication R&D Centre, Area of 
Sustainability

The Portucel Soporcel Group has already developed 
an important work of natural values assessment, 
management and monitoring, involving Conservation 
specialists. By the end of 2010, the mapping of 
around 12000 hectares of zones of special interest 
for conservation was completed, as well as the 
development of internal specialized documentation 
- Biodiversity Assessment Manuals and Conservation 
Action Plans – covering over 40% of the estate 
managed by the company. Within the Group’s 
forest management units 36 classified habitats 
were identified, showing good representativeness 
of the Natura 2000 habitats, some of them with a 
very expressive area, as the “montados” and the 
Mediterranean sclerophyllous forests of cork oak and 
holm oak, and the riparian habitats.

All this approach is based on a biodiversity training 
program addressed to the internal team, aiming 
at promoting the best integration possible of 
conservation issues in the forest activity of the Group. 

Conservação em Números  Conservation in Numbers                                                                         
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Parcerias com Futuro  Partnerships with a Future

   orque a Biodiversidade é um bem comum, o grupo 
Portucel Soporcel considera o estabelecimento 
de parcerias com diversas entidades, desde outras 
empresas a organizações não governamentais, 
representantes do poder regional e local, e entidades 
governamentais, um instrumento para fomentar a 
sensibilização para a conservação da Biodiversidade e 
contribuir para travar a perda destes valores. A defesa 
do património natural é um caminho que tem de 
ser percorrido em conjunto, pois apenas os esforços 
partilhados das várias entidades e pessoas envolvidas 
permitirão gerar oportunidades de melhoria e acções 
reais de conservação dos valores naturais.

    o the extent that Biodiversity is a common good, 
the Portucel Soporcel group sees the establishment 
of partnerships with other entities – companies, 
non governmental organisations, representatives 
of regional and local power, governmental bodies 
or other - as an instrument to raise awareness to 
Biodiversity conservation and contribute to halt 
biodiversity loss. The preservation of the natural 
heritage is a path that must be pursued together as 
only the shared efforts of the various persons and 
entities involved will permit to generate opportunities 
for improvement and real actions for conservation of 
natural values.

TP



Temos consciência do nosso papel
We are committed to what we put down on paper

grupo Portucel Soporcel


