Press
Release

Sonae Indústria recebe o Prémio Schweighofer

A Fundação austríaca Schweighofer atribuiu ao produto AGEPAN®
THD Static da Sonae Indústria o prémio mais importante em termos
de inovação na indústria da fileira florestal da Europa.
Maia, 17 de Junho 2011 – No dia 16 de Junho, à tarde, decorreu a 5ª edição de atribuição
deste prémio e, durante a cerimónia, que teve lugar no edifício da Câmara de Viena, na
Áustria, o produto AGEPAN® THD Static foi galardoado com o prémio inovação da Fundação
Schweighofer.
O Schweighofer Prize (Prémio Schweighofer) é considerado o prémio mais importante de
inovação nas indústrias da fileira florestal.
O AGEPAN® THD Static é a mais recente inovação de produto da Glunz AG, a afiliada alemã
do Grupo Sonae Indústria. A combinação única das características especiais deste produto foi
destacada pelo júri internacional como uma inovação revolucionária: o processo de produção,
numa única etapa, deste painel para isolamento em fibra de madeira, livre de formaldeído e
com um perfil de densidade assimétrico, sendo que este tipo de perfil confere uma grande
solidez a este produto, permitindo a sua utilização como placa de madeira em paredes
estruturais e telhados. O DIBt (instituto alemão para as técnicas de construção) atribuiu já a
certificação oficial a este produto. Para além disso, devido às excelentes características de
isolamento, o AGEPAN® THD Static é altamente eficiente na protecção contra o frio no Inverno
e o calor no Verão. No âmbito de um projecto de investigação europeu, está preparada a
aplicação deste novo produto em edifícios de madeira com vários andares e à prova de
terramotos.
Carlos Bianchi de Aguiar, Presidente Executivo da Sonae Indústria, afirmou: «É realmente uma
grande honra para a Sonae Indústria receber o Schweighofer Innovation Award, o “Prémio
Nobel da indústria da fileira de madeira”, e devemos estar muito orgulhosos e satisfeitos com o
que conseguimos alcançar com o AGEPAN® THD Static.»

Sonae Indústria, SGPS, SA
Publicly Listed Company
Share Capital € 700 000 000
Maia Commercial Registry and
Fiscal Number 506 035 034

Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1096
4470-177 Maia Portugal

Phone
(+351) 220 100 400
Fax
(+351) 220 100 436
www.sonaeindustria.com

Press
Release

Este produto representa um contributo para a definição de uma tendência de valorização das
construções em madeira, para além de promover a coabitação e a construção utilizando a
madeira enquanto matéria-prima renovável, tanto na Europa, como além fronteiras. Carlos
Bianchi de Aguiar acrescenta: «De facto, a madeira é um material eco-eficiente de valor
reconhecido, sendo o único que captura CO2 da atmosfera. A reutilização e a reciclagem de
produtos derivados de madeira prolonga o seu ciclo de vida e mantém o sequestro de carbono
durante um maior período de tempo. O prémio, que acábamos de receber, é um
reconhecimento de que, apesar dos desafios e obstáculos que enfrentamos, a empresa é
capaz de manter uma atitude de constante inovação, sempre com a preocupação do bem-estar
comum, do crescimento sustentável e da responsabilidade ecológica». O Presidente Executivo
da Sonae Indústria conclui: «Este é o caminho que queremos seguir: diferenciação através da
inovação, focada no valor acrescentado dos nossos produtos e nas preocupações ambientais.»

PRÉMIOS DE INOVAÇÃO
A Floresta – Fonte de Inovação
2011: o primeiro jubileu – O Schweighofer Prize é atribuído pela quinta vez!
Foi uma feliz coincidência, o facto das Nações Unidas terem declarado o
ano de 2011 como o Ano Internacional das Florestas. De facto, as florestas
são uma fonte notável de inovação e produzem a matéria-prima mais
multifuncional e fascinante de que há memória: a madeira.
Em prol de um Sector Florestal Europeu, a Schweighofer Foundation
premiou projectos inovadores.

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 403 ou pelo email:
mlferreira@sonaeindustria.com

