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eguindo o Roteiro das
Comunidades Locais
Inovadoras, o Presi-

dente da República percorreu
a Beira Baixa nos dias 5 e 6 do
corrente.

Cavaco Silva veio
reconhecer e incentivar o
esforço desenvolvido no
sentido da afirmação desta
periférica região. Região que
insiste em não desistir.
Empresas, organizações
várias, autarquias, casas de
ensino superior... Eis os
combatentes das adversi-
dades, mobilizando as
comunidades locais para os
desafios do futuro.

Reportando-nos à Sertã, foi
no Sábado revelado ao
Presidente da República o
inovador projecto do Grupo
Palser. Falamos da Central
Termoeléctrica a Biomassa
Florestal. Instalada na Zona
Industrial, esta unidade deverá

S estar a funcionar em pleno lá
para Abril próximo. O
investimento somou 11
milhões de euros, sendo
integralmente suportado pela
Palser, que na liderança tem
António Fernandes e Libânio
Nunes. Os empresários
sertaginenses guiaram Cavaco
Silva pela Central de
Biomassa, apostada na
redução dos incêndios
florestais e em paralelo na
produção de energia
alternativa. A estimativa da
produção anual é de 26.040
mil kWh. Corresponde a uma
redução de quase 35 mil
toneladas/ano de CO2. Está
previsto o consumo de 32 mil
toneladas/ano de biomassa
florestal. A propósito, os
patrões da Palser diriam ao
Chefe da Nação que
“estávamos a exportar
biomassa”, vindo agora a
Central “dar aproveitamento

aos resíduos florestais”. A
energia extraída da queima da
biomassa florestal (matos,
bicadas e subprodutos de
processamento de madeira,
tais como cascas, serrim, pó
de madeira, etc.) é usada para
produzir vapor a alta pressão,
que, por sua vez, irá ser
utilizado para turbinar e
produzir energia eléctrica para
ser lançada na rede nacional.

Para além da mais-valia
energética, este investimento
da Palser vem proporcionar
uma boa mão-cheia de postos
de trabalho directos e
indirectos, bem como
incentivar à limpeza da
floresta e à sua preservação.

A Central Termoeléctrica
a Biomassa Florestal da Palser
resulta da atribuição de
capacidade de injecção de
potencia na Rede do Sistema
Eléctrico Público, resultante
de concurso internacional

lançado pelo Governo.
Constituído em 1984, o

Grupo Palser soma três
empresas: Palser –
Biotecnologia e Paletes, Lda.
(Sertã), Pinhoser – Indústrias
de Madeira da Sertã, Lda.
(Cumeada) e Recupser –
Indústria de Recuperação de
Paletes, Lda. (Palmela).

No transacto sábado cuidou
ainda Cavaco Silva de visitar
o Centro de Interpretação do
Parque Natural do Tejo
Internacional (Castelo
Branco), o Hospital de
Cuidados Continuados da
Misericórdia de Idanha-a-
Nova, a Cooperativa de
Produtores de Queijo da Beira
Baixa (Idanha-a-Nova), o
Centro de Interpretação da
Rota dos Fósseis (Penha
Garcia), a Aldeia do Xisto de
Janeiro de Cima (Fundão), a
Pinorval – Exploração de
Madeiras (Oleiros) e o Centro
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de Ciência Viva da Floresta
(Proença-a-Nova). No dia
anterior visitou o Centro de
Apoio Tecnológico Agro-
alimentar e a Danone (Castelo
Branco), a Fábrica Lusitana
(Alcains), a Beirabaga e a
Damar (Fundão), a Paulo
Oliveira SA (Boidobra), o
H2otel Termal de Unhais da
Serra e o Museu dos Descobri-
mentos, em Belmonte.

Neste Roteiro das
Comunidades Locais Inova-
doras viu-se o Presidente da
República a reconhecer e
incentivar a inovação
tecnológica, empresarial,
cultural...

“Continuarei a percorrer o
País, de Norte a Sul, a apelar à
união de esforços, a levar uma
palavra de esperança e a
mostrar bons exemplos de
resposta à crise”, palavras de
Cavaco Silva.
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