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V�deos

Sonae Industria adere esta sexta-feira a protesto contra uso 
de floresta virgem para produ��o de biomassa
28 de Outubro de 2010 	s 20:34:34 por Ricardo Batista

A Sonae Industria vai aderir ao dia de protesto promovido pela European 
Panel Federation e que visa sensibilizar governos, players da fileira da madeira 
e opini�o p
blica sobre as consequ�ncias negativas para o ambiente, para a 
economia e para a sociedade do desvio de madeira virgem para a produ��o
de biomassa para energia e para o facto de os incentivos existentes 
promoverem a queima da referida madeira, a qual poderia e deveria ter outra 
aplica��o.

A empresa do universo Sonae vai assim paralizar todas as suas unidades de 
produ��o na Europa em sinal de protesto. Ao Construir, o administrador da 
Sonae Industria, Alberto Tavares garante que a empresa �defende que o uso 
da madeira para a valoriza��o energ�tica se deve restringir 	�madeira cujo 
ciclo de vida tenha sido totalmente esgotado, al�m do �prolongamento do 
ciclo de vida da madeira, de modo a prolongar-se o tempo de armazenagem 
de carbono�. O respons�vel recorda que as unidades de produ��o da 
empresa actuam de acordo com este princ�pio, recorrendo a mat�ria-prima
como derivados de madeira que terminaram o seu ciclo de vida. Alberto 
Tavares sublinha que o protesto n�o incide sobre a atribui��o de subs�dios
ao sector da biomassa na sua generalidade, at��porque a produ��o de 
energias limpas constitui um dos grandes desafios para se alcan�arem os 
objectivos do Protocolo de Quioto para os quais a Sonae Ind
stria tem vindo 
a trabalhar, mas essencialmente �contra o uso de madeira apta para outras 
aplica��es na produ��o de biomassa para energia e para o facto de se 
financiar a queima dessa madeira, situa��o esta que torna priorit�ria a 
necessidade da exist�ncia de equidade no que diz respeito 	�sustenta��o e 
fiabilidade econ�mica do sector da ind
stria dos derivados de madeira. Entre
as medidas que a empresa defende encontra-se a cria��o de redes de 
recolha e de reciclagem de madeira e pelo desenvolvimento de campanhas de 
sensibiliza��o e esclarecimento direccionadas aos v�rios agentes da cadeia 
de valor da madeira, bem como da pr�pria popula��o, para a import�ncia da 
reciclagem da madeira e para os usos correctos a dar 	�madeira enquanto 
mat�ria-prima. ���importante que as pessoas tenham consci�ncia que m�veis
usados, embalagens ou outros objectos de madeira, podem ser reciclados e 
reutilizados, 	�semelhan�a do que j��se faz com outros materiais como o 
pl�stico ou o vidro, garante o administrador da Sonae Industria.
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