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Protesto europeu a 29 de Outubro

Sonae Indústria pára produção
A iniciativa, integrada no protesto europeu promovido pela European Panel Federation (EPF), visa
sensibilizar governos, players da fileira da madeira e opinião pública sobre as consequências
negativas para o ambiente, para a economia e para a sociedade dos subsídios atribuídos à
produção de energia a partir de biomassa.
Lisboa, 28 de Outubro de 2010 - A Sonae Indústria pára as suas unidades de produção, na Europa, no
próximo dia 29 de Outubro. Esta iniciativa, denominada em Portugal como “Armazenagem de carbono na
madeira: imperativo urgente”, integra o protesto europeu da European Panel Federation (EPF).
Segundo Alberto Tavares, Administrador da Sonae Indústria, “Na Sonae Indústria, defendemos que a
madeira usada para biomassa como fonte de energia deve estar já na fase final do seu ciclo de vida, não
devendo nunca ser utilizada para esse fim madeira virgem ou que ainda possa ser reciclada como
matéria-prima. Reconhecemos o valor ambiental da utilização da madeira como fonte de energia
renovável, mas também sabemos que o chamado ciclo virtuoso da madeira é uma realidade. De facto, a
transformação da madeira em produtos de valor acrescentado e o aumento do seu ciclo de vida, através
da reciclagem contribuem para manter armazenado o carbono na madeira, reduzem efectivamente a
emissão de CO2 para a atmosfera e ajudam a mitigar as alterações climáticas.
Não faz sentido que quaisquer incentivos atribuídos à indústria da biomassa para energia contribuam
para subverter esta realidade e ajudem a promover a queima de madeira que ainda teria uma vida útil
pela frente. É com estas questões que a indústria europeia de derivados de madeira está preocupada e é
com base nelas que assumiu o presente protesto, a que nos associamos.".
Em 2008, a indústria europeia da madeira gerou um volume de negócios superior a 270 biliões de euros,
criando 2.4 milhões de postos de trabalho. E a indústria dos painéis de derivados de madeira,
representando 9% dessa indústria, é um importante player da fileira florestal.
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Contudo, e face a variadíssimas situações de desvio para biomassa para produção de energia de
madeira que poderia perfeitamente ser ainda utilizada para outros fins, torna-se peremptório garantir o
enquadramento justo e a concorrência leal na competição pelo recurso “madeira” entre todas as
indústrias da fileira, tendo como pano de fundo os interesses do ambiente, da sociedade e da economia,
só possível com uma regulamentação adequada para o sector de biomassa para energia.

Sobre a Sonae Indústria
A Sonae Indústria é uma das maiores empresas mundiais, do sector industrial, do segmento dos
derivados de madeira. Com presença em nove países, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino
Unido, Canadá, Holanda, Suíça e África do Sul, a empresa totaliza 28 unidades industriais, empregando
cerca de 5.500 colaboradores.
No primeiro semestre de 2010, o volume de negócios consolidado da Sonae Indústria foi de 659 milhões
de euros, o que representa um crescimento de 7% face ao período homólogo de 2009.
A gama de produtos da Sonae Indústria inclui aglomerado de partículas de madeira, aglomerados de
fibras de madeira (MDF), OSB (Oriented Strand Board) e laminados decorativos, entre outros, materiais
com larga utilização nos sectores de produção de mobiliário, da decoração de interiores e da construção.

Sobre a European Panel Federation (EPF)
A European Panel Federation (EPF) representa os Produtores de painéis de derivados de madeira de 29
países europeus.
O sector da indústria dos derivados de madeira é constituído por mais de 180 fábricas, muitas delas
localizadas em áreas rurais.
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