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Sonae Indústria refloresta Mata Nacional do Buçaco

Colaboradores de todas as unidades da Sonae Indústria, em
Portugal, vão plantar árvores na Mata Nacional do Buçaco,
dedicando um dia de voluntariado em prol da floresta.
Maia, 23 de Fevereiro de 2011 – Para assinalar o Ano Internacional das Florestas e o Ano
Europeu do Voluntariado, a Sonae Indústria vai participar numa acção de reflorestação no
Buçaco, distrito de Aveiro, no dia 26 de Fevereiro, em associação com a Fundação Mata do
Buçaco.
Serão mais de 150 voluntários, colaboradores de várias localidades do país onde a empresa se
encontra estabelecida, através do seu Programa de Responsabilidade Social: T-Shirt. Os
colaboradores da Sonae Indústria, e familiares, vindos de vários pontos do país (Maia,
Mangualde, Oliveira do Hospital, Souselas, Sines, Alcanede e Castelo de Paiva) irão deslocarse até ao Buçaco para plantar árvores em cerca de um hectare, em apenas um dia.
Esta actividade faz parte da intervenção que a Fundação Mata do Buçaco preconizou para a
área do Pinhal do Marquês, com uma área total de 12 hectares. A espécie predominante
naquela área é o Pinheiro Bravo, contudo após o corte de alguns exemplares, há já alguns
anos, várias espécies invasoras surgiram no local, que entretanto foi limpo e convenientemente
preparado para acolher esta acção de voluntariado empresarial.
Com esta iniciativa, tal como tem vindo a acontecer nos dois últimos anos, a Sonae indústria
visa dar continuidade à sua atitude ambientalmente responsável, pretendendo assim ajudar na
protecção do património florestal, contribuir para a sustentabilidade dos recursos naturais e
chamar a atenção para a importância das florestas nacionais, alertando para a necessidade
dos agentes económicos promoverem, em conjunto, mais e melhor floresta, que seja geradora
de valor, tanto na perspectiva ambiental, como económico-social.

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 414 ou email:
mlferreira@sonaeindustria.com
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Programa T-Shirt
É o Programa de Responsabilidade Social da Sonae
Indústria, em Portugal, que visa envolver a empresa,
os seus colaboradores e as comunidades locais, em
acções que contribuam, de forma positiva, para a
sociedade e para o ambiente.
O Programa T-Shirt foi lançado em Dezembro de 2007,
sendo os objectivos principais deste programa o complementar a acção da Sonae Indústria, de
acordo com a sua política de desenvolvimento sustentável, com práticas de responsabilidade
social de forma organizada e sistematizada, e levar a cabo acções de maior envolvimento dos
seus colaboradores e das comunidades locais, onde a Sonae Indústria está inserida,
evidenciando a real importância que as pessoas e o ambiente têm para esta.

