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“As boas práticas compensam”,
dizem produtores florestais

 
Conferência de balanço do Projecto Melhor Eucalipto aconteceu a 5 de Setembro 

na Agroglobal, em Valada do Ribatejo, e juntou indústria papeleira e actores florestais. 



Armindo Melo não tem dúvidas: as boas práticas de gestão florestal recomendadas pela indústria papeleira
através do Projecto Melhor Eucalipto compensam, podendo, em alguns casos, torná-la mais barata. Além da
maior rentabilidade face a outros métodos de gestão convencionais, as boas práticas apresentam vantagens

ambientais a longo prazo. 
 

Tal como Armindo Melo, empresário do sector florestal da zona de Anadia, que fez as contas ao que gasta e ao
que vai melhorar em termos de produtividade, Sónia Gouveia, da FICAPE (Cooperativa Agrícola de Figueiró

dos Vinhos), António Oliveira, da OFA (Organização Florestal Atlantis) e João Goes, produtor florestal da zona
de Ponte de Sôr também seguem de forma próxima o Projecto Melhor Eucalipto, consultando os seus

simuladores, assistindo aos vídeos ou às sessões de informação. 
 

No debate que decorreu no dia 5 de Setembro na Agroglobal, em Valada do Ribatejo...  
 

Clique para ver o restante artigo

Sessões de informação chegaram
a 1200 pessoas em todo o País

Mais de 1200 pessoas já assistiram a sessões de
informação do Projecto Melhor Eucalipto em todo o
País, entre sessões para proprietários, sessões para
técnicos de Organizações de Produtores Florestais
(OPF), Grupos Técnico-Florestais (GTF), empresas e
alunos do ensino superior. 
O balanço foi feito por Francisco Goes, coordenador da
vertente Comunicação do Projecto Melhor

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/9-9aa57dea-091bb77c858325388428ca3ab51fdae362361387fe3e1b0ie4v5he11e4H4G2


Eucalipto na conferência que decorreu no dia 5 de
Setembro na Agroglobal, em Valada do Ribatejo.
Francisco Goes revelou ainda alguns números sobre as
visitas ao site e as visualizações dos vídeos de boas
práticas. Veja aqui todos os números apresentados 

Projecto Melhor Eucalipto contou 
com 175 mil euros de apoio do PDR2020
A vertente comunicacional do Projecto Melhor Eucalipto contou com o apoio do PDR 2020
(Operação 2.1.4 Comunicação e Divulgação), tendo a CELPA sido financiada em 175.467,88€ para
realização até Setembro de 2018... Clique para ler o artigo completo
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