O PROJECTO

GREEN HEART of CORK

Sobre o Green Heart of Cork:
O projeto Green Heart of Cork (GHoC) está
ativo desde 2011 e tem sido uma plataforma
ativa de envolvimento das empresas na
promoção da gestão florestal sustentável.
A base do GHoC é a compensação de
proprietários com boas práticas
agroflorestais, que investem em gestão
florestal certificada pelo Forest Stewardship
Council® (FSC®), e que contribuem para a
melhoria dos serviços fundamentais que os
ecossistemas prestam a todos nós. A
Jerónimo Martins é uma das entidades que
apoia o projeto e contribui não só para a
conservação da água e da biodiversidade dos
ecossistemas associados, como para a
viabilidade e sustentabilidade económica da
sua atividade, evidenciando a sua aposta na
responsabilidade social e ambiental e na
criação de valor partilhado.

Parceiro que presta o serviço:
APFCertifica Group Scheme - Os
proprietários agroflorestais formaram
uma associação e aplicam práticas de
gestão sustentável comprovadas pela
certificação Forest Stewardship
Council® (FSC®).

VALOR NAS ÁREAS AAVC

SERVIÇO

Beneficiário:
Jerónimo Martins (JM) - Para embalar os
seus vinhos de Marca Própria, a cadeia de
supermercados Pingo Doce recorre a
rolhas de cortiça, procurando garantir que
as mesmas são provenientes de montado
gerido de forma sustentável.
Ao apoiar o Green Heart of Cork, o que
acontece desde 2013, o Grupo Jerónimo
Martins contribui para a melhoria da
biodiversidade local e do armazenamento
de carbono nos sobreiros de onde é
extraída a cortiça. O apoio é prestado
através do pagamento de um serviço dos
ecossistemas como forma de compensar
impactes ambientais.
Serviços prestados:
Os proprietários envolvidos no projeto aplicam boas práticas de gestão florestal
em cerca de 45 mil hectares de áreas com certificação FSC®. Destes, 30 mil
hectares conseguiram esta certificação após o início do apoio de Jerónimo Martins
ao Green Heart of Cork. A certificação FSC® considera critérios relacionados com
a conservação da biodiversidade, a proteção de bacias hidrográficas e a regulação
do ciclo do carbono.
Estas áreas incluem mais de 1.300 hectares que apresentam elevada importância
para a biodiversidade e identidade cultural, sendo por isso Áreas de Alto Valor de
Conservação de acordo com critérios definidos pelo FSC®.
Estas AAVC têm contribuído para proteger espécies animais, das quais seis
endémicas e dez classificadas como “Em perigo” ou “Criticamente em perigo”,
bem como para armazenar carbono retirado da atmosfera.

Biodiversidade
(espécies endémicas)

Cobra-de-pernas-pentadáctila
Rã-de-focinho-pontiagudo
Sapo-parteiro-ibérico

Tritão-ibérico
Lagartixa-de-Carbonell
Rato-de-cabrera

Biodiversidade
(espécies “Em Perigo” e
“Criticamente em Perigo”)

Goraz
Papa-ratos
Garça-vermelha
Gaivina-dos-pauis
Tartaranhão-caçador

Pato-de-bico-vermelho
Perna-vermelha
Águia-calçada
Milhafre-real
Águia-de-Bonelli

armazenam

29 t

CO2e

acumulado em

2.040 t

Rolhas utilizadas
pelo Pingo Doce em
2020

669 ha/ano
de montado de sobro

CO2 e armazenado
nas áreas
financiadas por JM

Preço sombra*
em 2020

Valor real do GHoC
para a sociedade

3.970 t CO2e

80 Euros/t CO2e

317.600 Euros

* Valor calculado pelo Banco Mundial, de aplicação internacional, na análise de políticas públicas e do custo ambiental (ex.: alterações do uso do solo,
disponibilidade de água, procura de matérias-primas).

Mecanismo de financiamento e pagamento:
O Grupo Jerónimo Martins pagou anualmente 8,13 €/ha entre 2013 e 2017, 14,15 €/ha
entre 2018 e 2020, e 18,87 €/ha em 2021 aos proprietários florestais da APFC*, nas
áreas classificados como AAVC localizados em zonas sensíveis para a conservação
da biodiversidade, armazenamento de carbono, e certificadas pelo FSC®.
* Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes

