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Produtos da Sonae Arauco retêm
anualmente 2,1 milhões de toneladas
de CO2
Madeira utilizada pela Sonae Arauco provém de fontes geridas de forma
sustentável, florestas certificadas e outras fontes controladas.
Empresa é um exemplo de bioeconomia circular sustentável.
Sonae Arauco associa-se à campanha de sensibilização “Portugal Chama”,
lançada pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais com o
objetivo de mobilizar a população portuguesa para uma ação proativa na
prevenção e luta contra os incêndios.

Os produtos colocados anualmente no mercado pela Sonae Arauco, um dos maiores
produtores de soluções de madeira do mundo, representaram em 2018 uma retenção
de cerca de 2,1 milhões de toneladas de dióxido de carbono.
Numa altura em que as alterações climáticas estão na ordem do dia, “o pleno
aproveitamento do potencial da floresta portuguesa, no quadro de uma bioeconomia
circular sustentável, constitui uma oportunidade extraordinária para a substituição
de um número crescente de produtos fabricados a partir de matérias-primas nãorenováveis por produtos feitos a partir de recursos renováveis”, defende Rui Correia,
CEO da Sonae Arauco.
Neste contexto, considera o responsável, a área de pinheiro-bravo deve merecer
especial atenção: “Verifica-se uma preocupante tendência de redução e de
abastecimento da cadeia de valor, apesar da sua relevância. As exportações da fileira
de pinho totalizaram, em 2018, 1.830 milhões de euros, o que representa 3,2% do
total das exportações de bens. E, quanto à criação de emprego, a fileira do pinho
representa 54.181 postos de trabalho diretos (muitos destes no interior do país)”,
refere.

Desperdício mínimo ao longo de todos os processos
Há quase duas décadas que a Sonae Arauco integra na sua produção madeira
reciclada. Atualmente, a empresa garante o mínimo de desperdício possível ao longo
do seu processo produtivo, no âmbito de uma estratégia que tem como base um
modelo de economia circular.
A Sonae Arauco prioriza a reutilização, a reciclagem e a recuperação da madeira em
vez de deposição em aterro. Ou seja, ajuda a que, por exemplo, os desperdícios de
um projeto de reconstrução de uma casa sejam menores, dando vida às madeiras
que de outra forma iriam para aterro.
“Faz parte da natureza da Sonae Arauco respeitar o ambiente. Dedicamo-nos ao
desenvolvimento de soluções de madeira para uma vida e um planeta melhores,
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porque acreditamos no impacto positivo que a madeira pode ter na qualidade de
vida”, refere Nuno Calado, Wood Regulation & Sustainability Manager da Sonae
Arauco.
A madeira, explica o responsável, “é um material de base endógena, renovável,
reutilizável e reciclável e apresenta-se como um substituto natural de muitos
produtos como o aço, petróleo, plástico, têxteis, etc., através de uma infinidade de
soluções para inúmeras aplicações.”
Os painéis derivados de madeira contribuem para o uso responsável dos recursos
florestais: “São uma alternativa à madeira maciça; têm um efeito positivo no
aquecimento global através da melhoria da eficiência energética; quando usados para
fins de construção, funcionam como armazenadores de carbono, contribuindo para
mitigar as emissões de dióxido de carbono (cada metro cúbico de madeira retém 900
kg de CO2); e, quando terminar a sua vida útil, podem ser reciclados e transformados
em novos produtos”, conclui.

Iniciativas de valorização e de apoio à Floresta
A necessidade de desenvolver atividades de investigação, inovação e transferência
de saber e de tecnologia com vista a aumentar a gestão florestal sustentável em
Portugal esteve na base da criação do CoLAB ForestWISE, Laboratório Colaborativo
da Floresta, para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, com sede na Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), de que a Sonae Arauco é parceira desde a
sua génese. Além disso, com o propósito de estimular uma gestão florestal
responsável, a empresa atribui aos fornecedores um prémio de €2 por tonelada para
a madeira certificada FSC ou PEFC.
Ao longo deste ano, a empresa tem vindo a dinamizar um conjunto de iniciativas de
responsabilidade social, com particular foco nas áreas de floresta junto das
comunidades locais. A primeira ação de reflorestação teve lugar a 30 de março, em
Oliveira do Hospital, quando foram intervencionados mais de três hectares de uma
área florestal afetada pelos incêndios de 2017. No último trimestre, a empresa fará
uma ação semelhante em Mangualde, contemplando desta forma as comunidades
onde está presente que foram mais afetadas pelos fogos de 2017.
Em matéria de sensibilização para a prevenção dos incêndios rurais, a Sonae Arauco,
em conjunto com outras empresas do grupo Sonae, juntou-se à iniciativa “Portugal
Chama”, com o objetivo de alertar a população para a necessidade de evitar
comportamentos de risco e aumentar, igualmente, a perceção de que esta é uma
causa de todos e que exige um esforço nacional.

Sobre a Sonae Arauco
A Sonae Arauco é uma das maiores empresas mundiais de soluções de produtos
derivados de madeira e tem uma visão empresarial a longo prazo baseada numa
alma industrial. O compromisso da Sonae Arauco para com o desenvolvimento
sustentável é demonstrado pela sua certificação de gestão florestal, pela
implementação de um modelo bioeconómico circular e pela integração permanente
de madeira reciclada no processo industrial.
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O portefólio da empresa contempla uma vasta gama de produtos que abrangem as
diversas necessidades do mercado, desde as mais comuns até às mais exigentes de
um ponto de vista técnico, bem como uma gama alargada de produtos decorativos
comercializados com a marca Innovus (conhecida como Novolam no mercado da
África do Sul).
A empresa resulta de uma joint venture entre dois importantes intervenientes
mundiais do setor da madeira: a Sonae Indústria e a Arauco. Ambas partilham a
mesma ambição de levar a madeira mais além, bem como uma visão empresarial a
longo prazo. Atualmente, a empresa emprega cerca de 3000 pessoas em nove países
(Portugal, Espanha, Alemanha, África do Sul, Reino Unido, França, Países Baixos,
Suíça e Marrocos), dispõe de 23 instalações industriais e comerciais e comercializa
os seus produtos em mais de 80 países, atingindo um volume de negócios de 800
milhões de euros.
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