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Mais Madeira, Menos CO2

Sonae Indústria promove “O Ciclo Virtuoso da Madeira”
Concurso de pintura e exposições em centros comerciais, de norte a sul do país,
sobre a temática do ciclo virtuoso da madeira.

Maia, 3 de Maio 2012 – A Sonae Indústria, em parceria com a Expoflorestal 2013 e com o
PROSEPE (Projecto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar), leva a
cabo um concurso de pintura, para a comunidade escolar, em particular das crianças e jovens
pertencentes aos “Clubes da Floresta”, com exposições em vários centros comerciais do país.
Este concurso consiste na realização de pinturas livres sobre o tema “O ciclo virtuoso da
madeira” e tem, como objectivos, a sensibilização da população escolar para a temática
florestal, nas suas vertentes socioculturais e económicas; fomentar o seu espírito crítico e
criativo sobre a importância e problemas da floresta; fortalecer a actividade dos Clubes da
Floresta que, com inúmeras iniciativas, se têm revelado capazes de dinamizar a sensibilização
ambiental nas escolas em que se inserem; e concretizar exposições regionais, em diversos
locais públicos, para a sensibilização da sociedade em geral.
O tema proposto pretende apelar à reflexão sobre o impacto da floresta na vida do quotidiano,
designadamente aos níveis ambiental, social e económico, retratando, por exemplo, a vida na
floresta, as actividades económicas associadas ao sector florestal, a utilização no dia-a-dia de
produtos e serviços com origem na floresta e, ainda, a promoção da reciclagem da madeira.
Os trabalhos foram executados em placas de um derivado de madeira, Tablex, produzidas e
fornecidas pela Sonae Indústria. Todos os expositores, nos centros comerciais, foram também
construídos com materiais da Sonae Indústria, utilizando o Tafilam (painel de aglomerado de
partículas ou de fibras de madeira com superfície melamínica decorativa) e o So Caring (painel
decorativo para ambientes interiores com propriedades anti-bacterianas).
Os quadros produzidos serão objecto de uma exposição nas escolas, inaugurada no dia 21 de
Março. De entre os diversos quadros expostos, um júri nomeado pelo Clube da Floresta
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seleccionará apenas dois deles para enviar para as exposições previstas nos centros
comerciais.
O concurso culminará com a exposição dos trabalhos apresentados que decorrerão nos
seguintes espaços e datas: Estação Viana (5 a 13 de Maio), Coímbra Shopping (1 a 10 de
Junho), Leiria Shopping (12 a 19 de Junho), Gaia Shopping (23 de Junho a 1 de Julho),
Guimarães Shopping (7 a 15 de Julho), Loure shopping, (1 a 9 de Setembro), Rio Sul Shopping
(13 a 21 de Setembro), Algarve Shopping (23 a 29 de Setembro).

Em cada exposição serão seleccionados três trabalhos
vencedores, nomeados pelo público que visitar a exposição e
quiser participar na votação. A divulgação dos resultados será
efectuada nos sítios da internet da Sonae Indústria,
ExpoFlorestal e PROSEPE.
O encerramento deste concurso ocorrerá com a exposição
dos trabalhos vencedores no recinto da ExpoFlorestal 2013.
A marcar presença ao longo de toda a exposição estará a
mascote WOODY da Sonae Indústria, um castor que dá dicas
importantes sobre a importância da madeira na nossa vida e
sobre a sua reciclagem.

Este concurso e exposição têm ainda o apoio da Sonae, Sonae Sierra e Transagueda.
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Combata as alterações climáticas: Utilize madeira
A madeira é um material ímpar. Enquanto recurso naturalmente renovável, armazena carbono, pode ser
reutilizado, reciclado e, no final de vida, pode ser queimado e valorizado em termos energéticos.
A madeira e os produtos derivados da madeira têm uma gama diversificada de aplicações, muitas das quais
conservam, durante décadas, o carbono armazenado. Através da cadeia de abastecimento, as indústrias
da fileira da madeira são responsáveis por mais de 2 milhões de empregos e geram quase 200 mil milhões
de euros anuais nas economias europeias.
Para optimizar o efeito do armazenamento de carbono, assim como para beneficiar o ambiente, o
emprego e a economia, deve ser dada primazia à madeira, na produção de produtos derivados da
madeira.
Um aumento anual de 4% no consumo europeu de madeira iria sequestrar um adicional de 150 milhões de
toneladas de CO2 por ano. O apoio a uma política de «em primeiro lugar, a madeira» para substituição dos
materiais não-renováveis representa um contributo importante para a redução das emissões de carbono e
ainda um incentivo ao investimento na exploração sustentável da floresta; tal é relevante para o clima, o bemestar social, a economia e o emprego.
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A receita da natureza é simples: sequestre-se o carbono nas florestas e todos poderemos dar
continuidade a este processo, através da utilização, reutilização e reciclagem de produtos
derivados da madeira.

A Sonae Indústria, sendo um dos maiores produtores mundiais do sector dos derivados de madeira,
produziu em 2011 5,4 milhões de m3 de painéis derivados de madeira, o que corresponde a quase
5 milhões de toneladas de CO2 retidas nos nossos produtos.

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

