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Exmos Srs: 

 

A The Navigator Company, enquanto empresa líder no sector florestal, está a acompanhar de 

perto e a participar no combate à vaga de incêndios, especialmente violenta, que assola o 

território português. Neste momento dramático e de forte comoção nacional, a nossa 

primeira palavra dirige-se às vítimas do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e aos 

seus familiares, bem como a todos aqueles que, em condições adversas e com risco da 

própria vida, se empenham no combate ao fogo. 

A Navigator tem as suas equipas no terreno, nomeadamente as que integram o dispositivo 

de combate aos incêndios (Afocelca), sendo ainda prematuro fazer uma avaliação correcta 

da extensão da área ardida nas suas florestas e/ou nas de fornecedores.  

Não está em causa qualquer ruptura no fluxo de produção, atendendo à diversidade 

geográfica da proveniência de matéria-prima. A Navigator está a monitorizar a situação em 

permanência e não se antecipa qualquer risco no fornecimento dos seus produtos ao 

mercado.  

As investigações preliminares das autoridades oficiais indiciam que esta série de incêndios na 

região centro do País teve como causa provável uma conjugação rara de fenómenos 

meteorológicos muitos adversos, nomeadamente a manutenção de temperaturas acima dos 

40 graus, ocorrência de trovoadas secas e ventos de forte intensidade. A prioridade imediata 

é vencer este combate desigual contra o mais violento incêndio florestal de que há memória 

em Portugal. No entanto, a Navigator, enquanto empresa conhecedora da realidade nacional, 

sublinha a necessidade de uma rigorosa gestão florestal, de forma mitigar os efeitos deste 

tipo de calamidades.  

De acordo com os dados oficiais, entre 2000 e 2015 a maior parte da área ardida em 

Portugal correspondeu a matos e pastagens, que representaram 49% do total. O eucalipto, 

nossa matéria-prima essencial, representou 13% das ocorrências no mesmo período, o que 

se deve, em larga medida, ao facto de a sua exploração ser feita de acordo com as melhores 

práticas florestais. 

A The Navigator Company está fortemente empenhada no sucesso das operações de 

combate aos incêndios e mantém a sua laboração plena, no firme compromisso de rigor e 

qualidade que pauta a relação com os seus clientes. 


