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Projecto Melhor Eucalipto começa o ano
com filme especial sobre a presença do
eucalipto em Portugal
 
A história da presença do eucalipto – a principal, mas não única, matéria-prima da indústria papeleira - em

Portugal e a sua utilização industrial são dois dos temas abordados pelo mais recente filme do Projecto Melhor

Eucalipto. 

 

Neste filme, conta-se que o primeiro eucalipto chegou à Europa em 1770, sendo muito provável que os primeiros

europeus a trazer este género para o velho Continente tenham sido exploradores portugueses, que o terão

trazido de Timor. 

Na segunda metade do século XIX, o Estado português foi responsável por vários arboretos de eucalipto. Deste

passado, ainda existem exemplares notáveis, destacando-se um exemplar da espécie Eucalyptus diversicolor com

mais de 70 metros de altura, que existe em Vale de Canas, acreditando-se que seja esta a árvore mais alta da

Europa. 
A utilização de madeira de eucalipto pela indústria papeleira começou no início do século XX, com a Caima a

realizar ensaios logo em 1906. E em 1925 inicia-se a produção de pasta para papel a partir da madeira de

eucalipto.
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Projecto Melhor Eucalipto procura 
técnico superior

Pretende-se contratar Técnico Superior para assessoria técnica das boas práticas da cultura do
eucalipto, integrando o Projecto “Melhor Eucalipto”  
 
Principais actividades relacionadas com a função:

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/15fd2ac3e429-9c8f3b8313474-dcb4fca286a4d9e362361387fe3e1b0ie1O5Te5e20wLr


Contactar Produtores e Organizações de Produtores Florestais, Gabinetes Técnicos Florestais de
Municípios e outros agentes da cadeia de valor, de forma a transmitir o conhecimento técnico da
silvicultura do eucalipto.
Organizar e participar activamente em acções de informação sobre as boas práticas da cultura do
eucalipto.
Assegurar o fluxo de informação e a comunicação com os parceiros do projecto de extensão
florestal “Melhor Eucalipto”.
Apoiar as diversas actividades do projecto de extensão florestal “Melhor Eucalipto”.

Saiba mais sobre o anúncio

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/15fd2ac3e429-9c8f3b8313474-dcb4fca286a4d9e362361387fe3e1b0ie1O5Te5e20wLA

