
 

 

 

Pampilhosa da Serra recebe iniciativa do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável  

BCSD PORTUGAL APRESENTA PROJETO DA REN DE 
GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA  

COMO CASO DE ESTUDO 

A 2.ª Sessão do Ciclo Learning by Sharing sobre Capital Natural do BCSD Portugal apresentou 

hoje, dia 4 de novembro, o projeto “Gestão de vegetação nas faixas de servidão” da REN como 

caso de estudo. Esta iniciativa, que decorreu no auditório do Município da Pampilhosa da Serra, 

realizou-se no âmbito do projeto LIFE Volunteer Escapes [LIFE 17 ESC/PT/00003], que tem como 

objetivo promover ações de partilha de boas práticas das empresas e de sensibilização para a 

importância da conservação do Capital Natural, bem como as oportunidades e benefícios 

resultantes. 

Este caso específico da REN apresenta uma abordagem mais ativa na gestão das faixas de 

servidão nomeadamente a relacionada com o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

Na sequência da apresentação do projeto da REN, foi ainda feita uma visita técnica ao pomar de 

medronheiros da Lenda da Beira e à área de reflorestação de um corredor de uma linha de 

transporte de energia em Pedrogão Grande, onde a REN, em parceria com a Cooperativa 

Portuguesa do Medronho, desenvolve um projeto inovador de plantação de medronheiros em 

convivência com as linhas de transporte de energia. Nestes locais foi possível constatar como 

foi feita a maximização dos serviços prestados pelos ecossistemas, numa lógica de gestão 

multifuncional, transformando estes corredores em parte integrante da rede de infraestruturas 

verdes. 

Para Mafalda Evangelista, do BCSD Portugal, “estas sessões visam incentivar as empresas a 

integrarem cada vez mais o Capital Natural – o stock de ativos naturais, como a água, solo, ar, 

oceanos, florestas, de onde fluem uma série de benefícios para a sociedade - nas suas 

estratégias de negócios”. De acordo com a responsável da área de conhecimento em 

sustentabilidade do BCSD Portugal, “enquanto agentes responsáveis por decisões com impactos 

em toda a sociedade, as organizações têm um importante papel a desempenhar no que se refere 

à capacidade de stock de ativos naturais, à gestão integrada dos recursos ambientais e à 

promoção de uma economia sustentável”. 

Para Margarida Ferreirinha, Diretora de Comunicação e Sustentabilidade, a REN ocupa cerca de 

35 mil hectares de faixas de servidão e cerca de 60% destes corredores estão na floresta. Por 

isso, toda esta gestão da floresta é muito importante para a estratégia de sustentabilidade da 

REN”.  

João Gaspar, Responsável das Servidões e Património REN, salienta que “a gestão da vegetação 

é um projeto com um amplo impacto, já que é implementado em estreita parceria com mais de 

70 mil proprietários dos terrenos e tem como objetivo tornar mais resilientes as nossas 



 

 

infraestruturas e os territórios aos incêndios florestais, ao mesmo tempo que promovemos a 

criação de valor para os proprietários e a proteção da biodiversidade”.  

A iniciativa, que contou com as boas vindas de José Alberto Pacheco Brito Dias, Presidente da 

autarquia da Pampilhosa da Serra, teve ainda a presença de responsáveis de várias empresas 

portuguesas que testemunharam e puderam partilhar algumas boas práticas na área da 

sustentabilidade. 

O Ciclo de sessões Learning by Sharing sobre Capital Natural tem o objetivo de sensibilizar para 

as oportunidades resultantes de uma boa gestão e integração do Capital Natural nas estratégias 

das empresas. As sessões destinam-se às empresas que estão interessadas em projetos de 

conservação da natureza, assim como aos seus stakeholders (por exemplo, fornecedores e 

outros parceiros). Estas sessões focam-se na partilha de casos de estudo empresariais, incluindo 

visitas técnicas ao local, onde as ações de boa gestão, reabilitação, proteção e de conservação 

da natureza são privilegiadas. 

Programa realizado: 

 

11:20 Boas vindas e introduções 
Presidente da autarquia da Pampilhosa e BCSD Portugal  

11:30 Integrar o Capital Natural na estratégia empresarial 
Mafalda Evangelista, BCSD Portugal 

12:00 Caso de estudo REN: Gestão de vegetação nas faixas de servidão 
João Gaspar, Responsável das Servidões e Património REN 

12:20 Valorização territorial através do Medronho 
Carlos Fonseca, Presidente da Cooperativa Portuguesa do Medronho 

13:45 Visita técnica ao pomar de medronhos da Lenda da Beira, em Signo Samo 

15:15 Visita à reflorestação da Linha Penela-Tábua, em Pedrogão Grande 

 

 

Sobre o BCSD Portugal 

O Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal é uma associação sem fins lucrativos que agrega e representa mais 
de 90 empresas de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade. Tem uma 
ampla representação setorial e empresas de diferentes dimensões. O volume de vendas dos associados representa 38% do PIB 
nacional, 65 mil milhões de euros em volume de negócios e este grupo de empresas dá emprego a mais de 270 mil colaboradores. 
O BCSD Portugal integra a rede mundial do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a maior organização 
internacional a trabalhar a área do desenvolvimento sustentável. 

 


