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CENTRAIS DE BIOMASSA

Sonae Ind�stria suspendeu 
produ��o nas unidades 
de Oliveira e Mangualde

A Sonae Ind �stria, associou -se ontem, simbolicamente, ao protesto mundial organizado pela

Associa��o de Fabricantes de Pain�is de Madeira contra a utiliza��o de madeira verde na produ��o

de energia a partir de biomassa, paralisando duas unidades de produ��o em Portugal, em Oliveira do

Hospital e Mangualde. A f�brica de Oliveira foi no entanto a escolhida pelo Grupo Sonae para dar a

conhecer publicamente um problema, que segundo os seus respons�veis, est��a transformar-se numa

	irracionalidade econ
mica e ambiental�.

Alberto Tavares, administrador da Sonae Ind�stria, explicou que o objectivo desta ac��o foi chamar

a aten��o para uma preocupa��o que 	se vem sentindo nos �ltimos anos�, que ��o uso de madeira

virgem para produ��o de energia, quando esta mat�ria-prima poderia incorporar uma cadeia de

	maior valor acrescentado�. 	N�o estamos contra a produ��o de energia a partir da biomassa, �

preciso ��que haja uma defini��o de biomassa e o material que pode ou n�o ser incorporado na

produ��o de energia�, considera o administrador, lembrando que no caso da Sonae, s�o somente

utilizados materiais que j��n�o t�m qualquer outro tipo de utiliza��o, como ��o caso da casca dos

pinheiros, o resto das limpezas dos matos e outros similares. 

Alberto Tavares alertou designadamente para o contra senso 	econ
mico e at��ambiental��a que se

assiste, por um lado, com a sa da de milhares de toneladas por m�s de madeira virgem para ser

queimada para produzir energia em alguns pa ses da Uni�o Europeia, e por outro, a necessidade

sentida por parte da ind �stria portuguesa de importar madeira de outros pa ses, gastando

combustvel, al�m de gerar emiss �es de di 
xido de carbono com o seu transporte����Aquele

administrador garante tratar -se de 	fluxos il
gicos e irracionais��estes que se est�o a verificar em

rela��o ��madeira, julgando que a utiliza��o de rolaria para produ��o de energia, vai contra os

	fundamentos da pr
pria legisla��o��que esteve na base da cria��o das unidades de biomassa. 

Necessidade de regulamentar

	�� preciso redefinir o conceito de biomassa�, advertiu por isso Alberto Tavares, temendo um

agravamento dos custos da madeira de tal ordem que Portugal fique sem condi��es de competir com

outros pa ses. Lembrando que ainda h��dois anos Portugal n�o necessitava de importar madeira, o

administrador da Sonae ind�stria atribui ao 	neg
cio crescente�� ���������������������������

	consumo fortssimo��desta mat�ria prima, o que 	nos obriga a comprar l��fora����A curto m�dio

prazo esta situa ��o, segundo Alberto Tavares, n �o s 
�	 retira competitividade �s empresas

portuguesas�, como, a mais longo prazo, pode significar 	a morte desta ind�stria�, adverte aquele

respons�vel, preocupado em sensibilizar as pessoas e as autoridades para um problema 	mais s�rio�

e mais 	catastr
fico�, na medida em que esta ind�stria, sendo maioritariamente localizada em zonas

���������������!�������"�����������������#�$#������������
mico.

Em causa est��a necessidade de regulamentar estas quest�es e de definir claramente o conceito de

biomassa, n�o s 
� em Portugal, mas em toda a Europa, no sentido de p%r limites ��utiliza��o de

��������#��&����"���"����������������������'����������������������a ser altamente subsidiada para a

produ�����������&����"�$��!�����������������������������������������&����$�������#����

O protesto de ontem paralisou cerca de 180 unidades em todo o mundo, 15 das quais do Grupo Sonae,

que em Portugal decidiu suspender a labora��o da f�brica de Oliveira do Hospital e Mangualde.

Fileira florestal 

decisiva para Oliveira

A acompanhar esta iniciativa da Sonae esteve o presidente da C(mara de Oliveira do Hospital, Jos�

Carlos Alexandrino, que se mostrou igualmente preocupado com esta 	distor��o�� do sistema,

aproveitando para lembrar que o seu executivo tem em m�os um projecto ambicioso relacionado com

a fileira florestal, que tem como meta, no futuro, transformar Oliveira num concelho auto

sustent�vel em termos energ�ticos. O autarca entende que tem de haver uma poltica diferente em
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rela��o �� floresta, n�o s 
� em termos de preven��o dos inc�ndios, mas tamb�m como factor de

desenvolvimento econ
mico. Numa altura em que o concelho atravessa uma grave crise em termos de

emprego, 	esta ind�stria tem um papel decisivo��afirmou o edil.
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