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Informação à Imprensa – 4 de Novembro de 2010 
 

Dia 5 de Novembro, no Hotel Ritz em Lisboa, pelas 9h00  

Grupo Portucel Soporcel organiza 
Seminário Internacional 
“Biodiversidade, Um Valor com 
Futuro” 
 

No Ano Internacional da Biodiversidade, o grupo Portucel 

Soporcel organiza, a 5 de Novembro em Lisboa, um 

Seminário sob o tema a “Biodiversidade, um Valor com 

Futuro” que reúne alguns dos melhores especialistas 

nacionais e internacionais na temática da Conservação da 

Biodiversidade, colocando em debate um assunto da maior 

importância para a sociedade em geral. 

A conservação dos valores naturais e a sua gestão numa 

óptica de valorização económica, social e ambiental são o 

mote para uma reflexão cujo objectivo é sensibilizar as 

entidades relevantes, desde organismos públicos a 

organizações não governamentais ambientais, para o valor 

e importância que a Conservação da Biodiversidade tem 

para o País e para as indústrias de base florestal, em 

particular.    

Entre os oradores presentes no seminário irão estar Pavan 

Sukhdev (leader da iniciativa The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity, co-patrocinado pelas Nações Unidas e pela 

União Europeia), Shulamit Alony (International Union for 

Conservation of Nature), Nathalie Balan (Sair da Casca), 

Henrique Pereira dos Santos (consultor), representantes das 

empresas com trabalho na área da protecção da 

Biodiversidade – Paula Guimarães (grupo Portucel Soporcel) 

e Alexandra Silva (Secil) – Luís Neves Silva (WWF 

Mediterrâneo), Susana Fonseca (Quercus), Alfredo Cunhal 

(Herdade do Freixo do Meio).  

Como representantes da iniciativa “Business and Biodiversity” 

(B&B) em Portugal, irão estar Tito Rosa (Instituto da 
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Conservação da Natureza e da Biodiversidade), António 

Mexia (EDP), Vasco de Mello (Brisa) e José Honório (grupo 

Portucel Soporcel). 
 

Defesa da Biodiversidade como um desígnio 

A conservação da Natureza e da biodiversidade assumem 

um papel de relevo na estratégia de desenvolvimento do 

grupo Portucel Soporcel, enquanto empresa gestora de 

património florestal, produtora de energia renovável, pasta e 

papel. O Grupo promove a gestão responsável de cerca de 

120 000 hectares de floresta e na sua parceria com a World 

Wide Fund For Nature (WWF) foi reconhecido que grande parte do 

património florestal certificado do Grupo reúne atributos que 

permitem a sua classificação como Áreas de Alto Valor de 

Conservação pela diversidade, abundância e interacções entre 

espécies e ecossistemas, e pela presença de valores culturais e 

ambientais relevantes. 

Porque as operações associadas à gestão florestal e à 

produção industrial podem causar impactes potenciais 

directos ou indirectos ao nível dos habitats ou das espécies, 

o Grupo integrou a Conservação da Biodiversidade no seu modelo 

de negócio, o que lhe permitiu igualmente alcançar nos últimos 

anos a certificação do património florestal sob sua gestão 

pelos prestigiados sistemas FSC – Forest Stewardship Council 

e PEFC - Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes. A gestão florestal praticada tem, assim, 

envolvido um importante trabalho à escala local na 

avaliação, gestão e monitorização dos valores naturais. 

A abordagem do Grupo às questões da Biodiversidade tem 

sido, aliás, considerada matéria de case-studies 

apresentados em quatro publicações nacionais e 

internacionais, duas das quais foram recentemente 

divulgadas na 10ª Conferência das Partes (COP10) em 

Nagoya, Japão, nas e-publications lançadas pelo WBCSD – 

World Business Council for Sustainable Development e pelo 

projecto New Generation Plantations da WWF. 

Um dos exemplos de boas práticas na gestão das áreas 
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florestais do Grupo, no domínio da preservação da 

biodiversidade, refere-se à protecção da águia de Bonelli, 

ave de rapina com o estatuto de “ameaçada” em território 

nacional, resultado da parceria estabelecida com o Centro 

de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI). 

A Biodiversidade é também um tema central do Projecto 

“New Generation Plantations”, coordenado pelo WWF 

International, em que o Grupo tem estado envolvido desde 

há cerca de três anos. O projecto, onde participam também 

outras empresas internacionais do sector, representantes de 

governos (entre as quais a UK Forestry Commission), e 

delegações do WWF de vários países, põe em relevo muitos 

aspectos positivos das plantações, caracteriza as New 

Generation Plantations como sendo aquelas que mantêm a 

integridade dos ecossistemas e os Altos Valores de 

Conservação, integram processos de participação efectiva 

de stakeholders e contribuem para o crescimento 

económico e o emprego. 

No contexto da estratégia de defesa da Biodiversidade, o 

Grupo adoptou a filosofia de gestão “Business and 

Biodiversity” (B&B) celebrando um protocolo com o Instituto 

de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, e aderiu 

à iniciativa Countdown 2010 desenvolvida no seio da 

International Union for Conservation of Nature. 

Refira-se igualmente o papel do Grupo na prevenção e 

defesa contra incêndios florestais. A Empresa, enquanto 

entidade privada que mais contribui para o esforço nacional 

de redução de risco de incêndio, tem um investimento anual 

muito expressivo em acções de prevenção e apoio ao 

combate aos incêndios florestais. De salientar que mais de 

85% dos fogos que são combatidos pelas equipas das 

empresas que compõem a Afocelca - organização do sector 

detida maioritariamente pelo Grupo - ocorrem em 

propriedades de vizinhos. Este facto reforça a evidência de 

que uma floresta bem gerida é muito menos vulnerável ao 

risco de incêndios. 
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Sobre o grupo Portucel Soporcel  
 

O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de 
Portugal no mundo, actuando num dos sectores mais estruturantes 
da economia nacional e ocupando uma posição de grande 
relevo no mercado internacional de pasta e papel. 
 
A nova fábrica de papel do Grupo, que iniciou o seu 
funcionamento em Agosto de 2009, teve um impacto significativo 
na economia nacional posicionando o Grupo como líder europeu 
na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos 
(UWF), passando também Portugal a deter a posição cimeira no 
ranking Europeu dos países produtores deste tipo de papéis. 
 
O grupo Portucel Soporcel encontra-se actualmente entre os três 
primeiros lugares no conjunto das maiores empresas exportadoras 
em Portugal, sendo possivelmente o primeiro em termos de Valor 
Acrescentado Nacional, e assegura 3% das exportações 
portuguesas de bens.  
 
O Grupo dispõe actualmente de uma capacidade produtiva de 
1,6 milhões de toneladas de papel e de 1,4 milhões de toneladas 
de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e gera um 
volume de negócios anual superior a 1 300 milhões de euros.  
 
A actual estrutura produtiva do Grupo é composta por uma 
fábrica de pasta em Cacia e dois complexos industriais integrados 
de produção de pasta e papel, localizados em Setúbal e Figueira 
da Foz, que são uma referência a nível internacional pela sua 
dimensão e sofisticação tecnológica. 
 
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e 
desenvolvimento de marcas próprias, que hoje representam 60% 
das vendas de produtos transformados, merecendo particular 
destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium 
de papéis de escritório. 
 
As vendas do Grupo têm como destino mais de 100 países nos 
cinco continentes, com destaque para a Europa e EUA.  
 
O grupo Portucel Soporcel tem uma política activa de 
desenvolvimento da floresta nacional, sendo responsável pelo 
maior número de árvores plantadas em Portugal. Com uma 
posição preponderante na fileira florestal do eucalipto é 
responsável pela gestão de cerca de 120 mil hectares de floresta. 
O Grupo obteve em 2009 a certificação do património florestal sob 
sua gestão pelo prestigiado sistema PEFC - Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes, tendo também 
obtido a certificação pelo FSC – Forest Stewardship Council em 
Dezembro de 2007.  
 
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da 
energia, como primeiro produtor nacional de “energia verde” a 
partir de biomassa. Produz mais de 50% da energia eléctrica 
proveniente de biomassa em Portugal. Nos primeiros 9 meses de 
2010 produziu mais de 1,2 TWh de electricidade.   

www.portucelsoporcel.com 


