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Projecto Melhor Eucalipto 
na Expoflorestal 
já este sábado

A próxima sessão de informação integrada no Projecto Melhor Eucalipto será dirigida a proprietários e
realiza-se na Expoflorestal, em Albergaria a Velha. É já este sábado, 6 de Maio (sábado), na tenda de
seminários da Expoflorestal, tendo início às 10h30 e terminando às 12h30. 
Aberta ao público, a sessão conta com José Luís Carvalho e José Rafael, da The Navigator Company,
Clara Araújo, da Altri Florestal, e Francisco Goes, da CELPA - Associação da Indústria Papeleira como
oradores. 
Os temas em destaque são a certificação da gestão florestal, o licenciamento e a instalação de
povoamentos. 
Mais informações sobre o Projecto Melhor Eucalipto poderão ser obtidas também no stand da CELPA -
Associação da Indústria Papeleira.

Para mais informações, contacte melhoreucalipto@celpa.pt ou www.expoflorestal.pt

3 PERGUNTAS A 
José Luís Carvalho, Projecto Melhor Eucalipto

Consulte o programa

Subscribe Past Issues

Translate

http://mailchi.mp/f841c023cecb/projecto-melhor-eucalipto-na-expoflorestal?e=[UNIQID]
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto
mailto:melhoreucalipto@celpa.pt
http://www.expoflorestal.pt/
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/conheca-o-programa-da-sessao-de-informacao-na-expoflorestal/
http://eepurl.com/cHFjkb
http://us14.campaign-archive1.com/home/?u=1e3c49aa50cdcf1d7db70ccd5&id=8135ad8030
javascript:;


"Certificação é mais valia na melhoria da
produtividade e na defesa da propriedade"

A certificação florestal estará em grande destaque na feira de Albergaria-a-Velha, com
um espaço especialmente dedicado ao tema. Este espaço receberá mais de 15 grupos de

certificação vindos de todo o País e contará com a presença do PEFC (sexta-feira) e do FSC
(sábado). 

José Luís Carvalho é o especialista da The Navigator Company responsável pelo fomento da
certificação florestal. É ele o orador das sessões de informação do Projecto Melhor Eucalipto

sobre este tema, marcando assim presença na sessão marcada para sábado de manhã.
 

Para falar sobre a importância da certificação florestal, o Projecto Melhor Eucalipto fez 3
perguntas a José Luís Carvalho. Conheça as respostas.

 
 

1. A certificação valoriza a madeira de eucalipto?
A certificação aplica-se à gestão das propriedades, traduzindo o resultado da implementação de boas
práticas e o cumprimento da legalidade. É um ganho para o proprietário garantir que o seu eucaliptal tem
uma gestão responsável e cuidada. Além disso, a madeira de eucalipto passa a ser vendida como
madeira certificada a um preço bonificado à porta da fábrica. Os consumidores querem produtos
florestais certificados (madeira, papel, etc.) e, assim, a madeira certificada tem garantias de aceitação
pelos compradores. É um compromisso de gestão da floresta, que o proprietário pode assumir hoje, para
o futuro.
 

2. Tem de se investir muito para certificar a madeira de eucalipto?
É acima de tudo um investimento no conhecimento. Fazer as operações correctamente e de acordo com
as melhores práticas e no respeito da lei, é um ganho natural com mais valia ambiental. Há sempre um
pequeno custo, por exemplo para fazer o mapa da propriedade, mas este é claramente recuperado pela
mais valia que traz para a gestão da floresta. Se integrar um grupo de gestão da certificação, os custos
são distribuídos pelos vários proprietários, representando muito pouco, e é sem dúvida  uma mais valia
na melhoria da produtividade e na defesa da sua propriedade face aos riscos existentes (fitossanidade e
incêndios).
 

3. O que é que um produtor tem de fazer para ter a sua madeira
certificada? 
A melhor resposta é consultar a Associação de Produtores ou o Grupo de Certificação que actua na
região (ver a listagem de OPF´s no site Melhor Eucalipto), que o ajudarão a fazer a certificação de forma
rigorosa e sem demoras. As regras a seguir são simples, e baseiam-se no respeito ambiental. Por
exemplo: licenciar a sua plantação, não mobilizar o solo de forma a causar erosão, ou respeitar valores
naturais existentes na propriedade (espécies protegidas, etc.). O proprietário continua a ser o dono e o
gestor da sua propriedade, mas fica a dispor de mais informação e orientação por estar integrado num
grupo de gestão da certificação.  

Sessão para técnicos em
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Sessão para técnicos em
Ponte de Lima será

certificada
Esta é a primeira sessão de informação certificada pela CELPA, que adquiriu 

o estatuto de entidade formadora certificada em Abril.

 

De 9 a 11 de Maio o Projecto Melhor Eucalipto vai ter mais uma sessão de informação destinada a
técnicos, desta vez na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.

A sessão, de três dias, contará com Clara Araújo e Henk Feith, da Altri Florestal; José Rafael, da The
Navigator Company; e Carlos Valente, do RAIZ (Instituto de Investigação da Floresta e do Papel) como
oradores.

As boas vindas serão dadas pela CELPA – Associação da Indústria Papeleira e pela Associação para a
Certificação Florestal do Minho-Lima, parceiros no evento.

Esta é a primeira sessão certificada pela CELPA – Associação da Indústria Papeleira, considerada desde
Abril deste ano entidade formadora certificada. Os participantes irão receber no final da sessão um
certificado, garantia de que o técnico possui e adquiriu conhecimentos aprofundados sobre as boas
práticas na gestão do eucaliptal.

Projecto Melhor Eucalipto 
na Rádio Regional do Centro

Ler artigo completo
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na Rádio Regional do Centro

Foi hoje, quinta feira, que passou a primeira rúbrica do Projecto Melhor Eucalipto na Rádio

Regional do Centro, em Coimbra. O horário de difusão, durante o mês de Maio, será às quintas-

feiras entre as 10 e as 11h, com repetição entre as 19 e as 20h; e à sexta-feira entre as 11 e as

12h, com repetição ao sábado entre as 9 e as 10h. 

O programa tem como objectivo transmitir as melhores práticas de gestão florestal de eucalipto à

população da região de Coimbra, mas também à de Aveiro e a Viseu, onde a Rádio Regional do

Centro é difundida. Para quem quiser ouvir, o programa vai ainda estar disponível no site da rádio,

em http://radioregionalcentro.com/.

ONDE ANALISAR SOLO OU FOLHAS?  
NESTE MAPA FICA A SABER.

Para perceber quais são as necessidades nutricionais do terreno onde tem ou vai ter o seu eucaliptal,
recomenda-se que analise o solo ou as folhas dos eucaliptos já existentes. Mas onde pode fazê-lo? A
equipa do Projecto Melhor Eucalipto mostra-lhe a lista de laboratórios recomendados, no novo mapa

informativo. Basta fazer clique na imagem.
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Calendário de Maio  
do Projecto Melhor Eucalipto

O Projecto Melhor Eucalipto continua o seu roadshow pelo País, e já foi a Coruche,

Santiago do Cacém, Figueiró dos Vinhos e Coimbra. Próximas paragens: Albergaria-a-

Velha, Ponte de Lima, Chamusca e Mortágua. 
 

Reserve já na sua agenda:

 
6 de Maio: sessão para proprietários na Expoflorestal, Albergaria-a-Velha

9, 10 e 11 de Maio: sessão para técnicos de gabinetes técnico-florestais e
organizações de produtores florestais em Ponte de Lima

16 de Maio: sessão para proprietários na Chamusca

25 a 28 de Maio: Presença na Expomortágua

Para mais informações ou inscrições, contacte melhoreucalipto@celpa.pt

A CELPA - Associação da Indústria Papeleira partilha a sua opinião sobre a reforma florestal.
Consulte aqui: 

 

Proibição de plantação 
de novas áreas de eucalipto:  

Um enorme prejuízo para
a economia portuguesa 
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melhoreucalipto@celpa.pt 
 

Contacto telefónico: 
+351 217611510 

 
Quer deixar de receber estes emails? 

Contacte-nos. 
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