Comunicado
à imprensa

Sonae Indústria empenhada na recuperação do ecossistema florestal de Mira

Numa acção de voluntariado, colaboradores de todas as
unidades da Sonae Indústria, em Portugal, voltam a Mira
amanhã, para acção de reflorestação.
Maia, 11 de Novembro de 2011 – Em associação com a Fundação Floresta Unida, a Sonae
Indústria volta a Mira, onde já tinha participado numa acção de reflorestação em Outubro de
2009, para nova plantação. Desta vez, irão quase o dobro das pessoas que foram há 2 anos
atrás. Serão 180 voluntários, entre colaboradores e familiares, oriundos de várias localidades
em Portugal, onde a Sonae Indústria tem unidades, que irão partir no sábado de manhã, dia 12
de Novembro, da Maia, Mangualde, Oliveira do Hospital, Souselas, Alcanede e Castelo de
Paiva, rumo a Mira, distrito de Coimbra.
Anualmente a Sonae Indústria leva a cabo uma acção de voluntariado, em prol da reflorestação
num ponto do país, enquadrada no seu Programa de Responsabilidade Social: o Programa TShirt. Este ano, por se tratar do Ano Internacional das Florestas e o Ano Europeu do
Voluntariado, foi decidido fazer duas acções de reflorestação, sendo esta a segunda no ano. A
primeira, deste ano, foi realizada em Fevereiro, na Mata Nacional do Buçaco.
O local desta vez escolhido é uma área ardida na localidade do Seixo de Mira e que, como já
referido, tinha sido intervencionado em 2009 numa grande acção com a plantação de mais de
20.000 árvores e com o objectivo de recuperar solos, atrasar o processo de erosão e criar um
novo espaço florestal com gestão a 30 anos.
Com mais 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 Ferreira, pelo telefone 220 100 403 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.

Fundação Floresta Unida
A Fundação Floresta Unida é uma organização, sem fins
lucrativos, que actua em Portugal, Espanha, França, Itália e
Chile, e é responsável pela maior iniciativa mundial na área
de reflorestação sustentável no âmbito da responsabilidade
social: plantar 400 Milhões de árvores até 2030, com
garantia de protecção deste património durante um período
minímo de 30 anos.
Mais informações sobre a Fundação em: www.florestaunida.com

