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Sonae Indústria ganha Prémio de Sustentabilidade Gold Mercury

A Sonae Indústria em Portugal, através da sua marca comercial
Tafibra, é distinguida com o Prémio Gold Mercury Sustainability
Awards 2010, como a empresa Mais Responsável na Categoria
dos Painéis Derivados de Madeira.
Maia, 6 de Abril de 2011 – Realiza-se pela 1ª vez em Portugal, a 7 de Abril, a entrega dos
Prémios Gold Mercury. A cerimónia irá decorrer no âmbito do 4º Congresso das Indústrias de
Madeira, Mobiliário e Afins, que tem lugar na FIL – Feira Internacional de Lisboa, e a entrega
dos galardões acontecerá durante um jantar de Gala onde estará presente o Secretário de
Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Pedro Barreiro.
A Gold Mercury International e a AIMMP (Associação das indústrias de Madeira e Mobiliário de
Portugal) uniram esforços e lançaram estes prémios focalizados na promoção da
sustentabilidade na indústria portuguesa. A agenda mundial da Gold Mercury concentra-se nas
práticas de promoção da sustentabilidade em todas as diferentes áreas e sectores do mundo.
Os Prémios Gold Mercury têm-se mantido um símbolo de excelência em Governação Mundial
e Liderança Visionária desde 1961. No caso de Portugal, pretende-se estabelecer um novo
padrão para distinguir as empresas mais inovadoras, bem sucedidas em termos de gestão e
sustentabilidade. O programa de Prémios foi concebido para reconhecer indivíduos, empresas
e organizações que alcançaram a excelência operacional em diversas áreas do sector das
madeiras e mobiliário. A Sonae Indústria em Portugal, através da sua marca comercial Tafibra,
foi distinguida, após apreciação do contributo da empresa no que se refere às boas práticas de
gestão e sustentabilidade, na categoria dos Painéis Derivados de Madeira.
Nas palavras de Alberto Tavares, COO (Chief Operating Officer) da Ibéria, este prémio
“representa o reconhecimento público da qualidade dos nossos produtos e das nossas práticas
ambientais, bem como do uso responsável e sustentável dos recursos florestais, e da aposta
na promoção da reciclagem da madeira, que temos vindo a levar a cabo nos últimos anos.”
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Os Prémios Gold Mercury são uma referência mundial na promoção da globalização
sustentável e vai tornar-se também um marco importante para a indústria portuguesa. Segundo
Nicolas De Santis, Secretário-Geral da Mercury International: “A indústria portuguesa de
madeira e mobiliário é um sector crítico onde a inovação sustentável irá marcar a diferença
entre vencedores e vencidos. Este Prémio Gold Mercury especial irá tornar-se uma referência
da melhor prática neste sector.”

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 414 ou email:
mlferreira@sonaeindustria.com

