
Contactos

Caminhar para um
Planeta Sustentável

Temos consciência do nosso papel
� SEDE

Mitrena - Apartado 55

2901-861 Setúbal - Portugal

Tel: +351 265 709 000

Fax: +351 265 709 165

� ESCRITÓRIOS e FÁBRICAS

Portucel

Fábrica de Cacia

Rua Bombeiros da Celulose

3800-536 Cacia - Portugal

Tel: +351 234 910 600

Fax: +351 234 910 619

Complexo Industrial de Setúbal

Mitrena - Apartado 55

2901-861 Setúbal - Portugal

Tel: +351 265 709 000

Fax: +351 265 709 165

Soporcel

Complexo Industrial da Figueira da Foz

Lavos - Apartado 5

3081-851 Figueira da Foz - Portugal

Tel: +351 233 900 100/900 200

Fax: +351 233 940 502

� SUBSIDIÁRIAS COMERCIAIS

Portugal/PALOP's/Marrocos/Tunísia

Soporcel 2000

Mitrena - Apartado 55

2901-861 Setúbal - Portugal

Tel: +351 265 729 445

Fax: +351 265 729 481

Lavos - Apartado 5

3081-851 Figueira da Foz - Portugal

Tel: +351 233 900 177/8

Fax: +351 233 940 097

e-mail: sales-po@portucelsoporcel.com

Espanha

Soporcel España, S.A.

C/ Caleruega, 102-104 Bajo izda

Edifício Ofipinar - 28033 Madrid - Spain

Tel: +34 91 383 79 31

Fax: +34 91 383 79 54

e-mail: sales-es@portucelsoporcel.com

França

Soporcel France, EURL

20, Rue Jacques Daguerre

92500 Rueil Malmaison - France

Tel: +33 155 479 200

Fax: +33 155 479 209

e-mail: sales-fr@portucelsoporcel.com

Reino Unido

Soporcel UK, Ltd

Oaks House, Suite 4A � 16/22 West Street

Epsom Surrey KT18 7RG - United Kingdom

Tel: +441 372 728 282

Fax: +441 372 729 944

e-mail: sales-uk@portucelsoporcel.com

Benelux

Soporcel International, Bv

Industrieweg 16

2102LH Heemstede - Holland

Tel: +31 23 547 20 21

Fax: +31 23 547 18 79

e-mail: sales-nl@portucelsoporcel.com

Alemanha

Soporcel Deutschland, GmbH

Gertrudenstrasse, 9 � 50667 Köln - Germany

Tel: +49 221 270 59 70

Fax: +49 221 270 59 729

e-mail: sales-de@portucelsoporcel.com

Portucel International, GmbH

Gertrudenstrasse, 9 � 50667 Köln - Germany

Tel: +49 221 920 10 50

Fax: +49 221 920 10 59

e-mail: pitkoeln@portucelsoporcel.com

Itália

Soporcel Italia, SRL

Via Verona 8/A

37012 Bussolengo (VR) - Italy

Tel: +39 045 71 56 938

Fax: +39 045 71 51 039

e-mail: sales-it@portucelsoporcel.com

Áustria

Soporcel Austria, GmbH

Fleschgasse 32 � 1130 Wien - Austria

Tel: +43 1 879 68 78

Fax: +43 1 879 67 97

e-mail: sales-au@portucelsoporcel.com

Estados Unidos da América

Soporcel North America, Inc

40, Richards Avenue � Norwalk

Connecticut 06854 - USA

Tel: +1 203 831 8189

Fax: +1 203 839 5193

e-mail: soporcel@soporcelna.com

www.portucelsoporcel.com
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Caminhar para um Planeta Sustentável Temos consciência do nosso Papel

� O grupo Portucel Soporcel exporta para mais de 80 países dos cinco continentes

marcas de papel Premium líderes nos seus segmentos a nível mundial, como a

Navigator, produzidas exclusivamente a partir de plantações sustentáveis

� UM GRUPO GERADOR DE RIQUEZA

O grupo Portucel Soporcel ocupa uma posição de destaque no mercado internacional da

pasta e do papel, sendo uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. É um dos

grandes produtores europeus de papéis finos não revestidos (1,05 milhões de toneladas/ano)

e o 1º na produção de pasta branca de eucalipto (1,35 milhões de toneladas/ano). As suas

exportações atingem mais de 80 países nos cinco continentes e um volume de negócios

anual superior a 1000 milhões de euros.

O Grupo tem um forte compromisso com a sustentabilidade, pelo que é membro do Conselho

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) desde 1995. Todas as

suas fábricas são certificadas de acordo com sistemas internacionalmente reconhecidos

regendo-se por elevados padrões de qualidade e eco-eficiência. O seu papel provém

integralmente de madeira de origem controlada, ou certificada, sendo fabricado com recurso

a energias naturais e renováveis. Em todas as frentes de intervenção, o Grupo prossegue

uma actuação responsável nas vertentes económica, ambiental e social.

� As florestas do Grupo armazenam o carbono suficiente para compensar as emissões

de 1,5 milhões de automóveis a dar a volta ao Globo.

� COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O carbono retido anualmente nas florestas do grupo Portucel

Soporcel representa mais do dobro do carbono fóssil emitido

pelas suas fábricas. Globalmente, as florestas do Grupo

armazenam o carbono suficiente para compensar as emissões

de CO2 fóssil de 1,5 milhões de automóveis a dar a volta ao

planeta. Importante é, também, o teor de carbono contido no

papel que provém de florestas sustentáveis. Uma tonelada de papel

de escritório compensa, ao nível do carbono armazenado, o equivalente

às emissões de um automóvel numa viagem de ida e volta entre Madrid e Moscovo.

As unidades fabris do grupo Portucel Soporcel foram alvo de vultosos investimentos nos

últimos anos, que já permitiram reduzir em 58% as emissões de CO2 com origem em

combustíveis fósseis, as que mais contribuem para as alterações climáticas. Este tema é

uma prioridade para o Grupo, que procura mitigar os efeitos das alterações climáticas através

da gestão florestal sustentável e da aposta nas energias renováveis. O Grupo tem ainda

uma política activa na prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais, área onde

foram investidos 7,1 milhões de euros no espaço de dois anos (2006-2007).

� PRESERVAR A BIODIVERSIDADE

Além das plantações de eucalipto, os espaços florestais do grupo Portucel Soporcel englobam

usos diversificados, como produção de vinho, área onde o Grupo tem obtido vários prémios

em concursos internacionais, mel ou cortiça. No âmbito da parceria estabelecida entre o

Grupo e a WWF (World Wide Fund for Nature), para a conservação da biodiversidade, esta

organização confirmou que cerca de metade do património florestal certificado contém

atributos que permitem a sua classificação como Áreas de Alto Valor de Conservação à

escala da paisagem, sem prejuízo de uma normal gestão das plantações florestais. Estas

são áreas nas quais existem valores significativos de biodiversidade (espécies ou ecossistemas

ameaçados), que são importantes para os serviços dos ecossistemas (água e solo) ou, ainda,

que possuem valores excepcionais do ponto de vista cultural ou social.

Entre os muitos exemplos emblemáticos da intervenção do Grupo na protecção da

biodiversidade, destaca-se o programa destinado a preservar a Águia de Bonelli, espécie

com o estatuto de “ameaçada”, que nidifica nos eucaliptais da Empresa. O Grupo também

é subscritor do «Countdown 2010», uma iniciativa internacional que visa travar a perda de

biodiversidade no planeta até 2010.

� O grupo Portucel Soporcel está envolvido no programa internacional «Countdown

2010» que visa travar a perda de biodiversidade no planeta até 2010.

� GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Sendo a floresta a base de toda a sua actividade, o grupo Portucel Soporcel é o primeiro

interessado em garantir a sustentabilidade e o futuro deste património tão valioso. O Grupo

é um dos maiores proprietários florestais em Portugal, tendo sob gestão cerca de 120 mil

hectares. 85% do património gerido pelo Grupo obteve a certificação florestal segundo

exigentes critérios internacionalmente reconhecidos do FSC (Forest Stewardship Council).

A Cadeia de Responsabilidade (CdR), envolvendo as etapas de transformação do produto

até ao consumidor final, encontra-se também certificada por este programa. 57% da área

florestal certificada pelo FSC em Portugal encontra-se sob gestão do Grupo (Dez. 2007). O

Grupo encontra-se também na fase final do processo de obtenção da certificação

florestal pelo sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification

Schemes) dispondo já da certificação da CdR por este normativo.

A utilização de madeira, para a indústria papeleira em geral e para o grupo

Portucel Soporcel em particular, significa uma aposta na renovação e

desenvolvimento da floresta. A floresta europeia tem vindo a crescer a

um ritmo anual de 8050 km2 (entre 1990 e 2005), e a floresta portuguesa,

que não é excepção, registou um aumento de 1,5 milhões de hectares

no período entre 1902 e 2006, sendo a actividade industrial, maioritariamente

a produção de pasta e de papel, a que mais contribui para a expansão da

área arborizada. Anualmente são produzidas nos viveiros do Grupo mais

de 8 milhões de plantas de diversas espécies, futuras árvores da floresta

portuguesa. Acresce que a matéria-prima utilizada pelo Grupo é o Eucalyptus globulus, uma

espécie de eucalipto de elevado rendimento comparativamente a outras, e que permite

produzir mais quantidade de papel utilizando menos madeira.

� Toda a madeira utilizada na produção de papel é de origem controlada ou certificada,

tendo o grupo Portucel Soporcel uma contribuição decisiva para o crescimento da

área ocupada pela floresta portuguesa.

� UM PAPEL VERDADEIRAMENTE ECOLÓGICO

Nas três unidades fabris do Grupo, em Cacia, Figueira da

Foz e Setúbal, foram investidos 270 milhões de euros em

melhorias ambientais no período entre 2000 e 2007, que

permitiram, entre muitos progressos na situação ambiental,

reduzir em 43% o consumo de água, por tonelada de produto

fabricado, e aumentar em 80% a valorização dos resíduos produzidos.

No âmbito das soluções sustentáveis que o Grupo apresenta merecem destaque os papéis

com fibras virgens certificadas, as opções eco-eficientes de gramagens inferiores a 80 g.m2

e as opções que incorporam fibra reciclada. A responsabilidade ambiental do grupo Portucel

Soporcel encontra-se desta forma presente nos seus produtos e marcas de papel: gerar e

manter recursos naturais, utilizá-los de uma forma eficiente e reutilizá-los de forma

ambientalmente correcta.

É de sublinhar que a reciclagem de papel não é um processo ilimitado (as fibras suportam

ser recicladas 4 a 6 vezes) pelo que a incorporação de novas fibras é fundamental à

renovação do sistema. Adicionalmente, a incorporação de fibra virgem é indispensável para

garantir um adequado nível de qualidade aos produtos.

Atendendo a que o papel de escritório representa apenas 5% do total do consumo europeu

de papel e cartão, a sustentabilidade do sistema papeleiro global advoga a utilização de

fibras recicladas para os produtos de menor exigência de qualidade e curto tempo de vida

(como os papéis de embalagem, de jornal e alguns tissues) e de fibras virgens para os

papéis de elevada exigência de qualidade e longo tempo de vida como é o caso dos papéis

finos de impressão e escrita.

Tendo como estratégia comercializar apenas papéis de alta qualidade, com um reduzido

impacte no desgaste dos equipamentos de cópia e impressão, aspecto que é incompatível

com a incorporação de elevadas percentagens de fibra reciclada, o Grupo optou pela

produção de papéis que incorporam um máximo de 30% de fibras recicladas (e 70% de

novas fibras), limite que permite alcançar níveis de qualidade aceitáveis e que contribui

para a reutilização de recursos ao mesmo tempo que promove a plantação de novas árvores.

� O papel do grupo Portucel Soporcel é um produto verdadeiramente ecológico em

todas as fases do seu ciclo. É biodegradável, reciclável e fabricado através de um

recurso renovável plantado especificamente para este fim. Ao utilizar este tipo de

papéis, o consumidor está a contribuir para a sustentabilidade das plantações florestais

de onde provém a madeira utilizada no seu fabrico. E também a ajudar o futuro do

planeta. Porque temos consciência do nosso papel.

� O MAIOR PRODUTOR DE ENERGIA VERDE

O grupo Portucel Soporcel é o maior produtor em Portugal de “energia verde”, obtida a

partir de biomassa, contribuindo de forma significativa para a utilização de energias renováveis

no País, para além de dar um destino útil a desperdícios florestais que poderiam ser foco

de incêndios. Cerca de 92% de toda a energia produzida pelo Grupo provém desta fonte

renovável, representando mais de metade (55%) do total produzido em Portugal.

O Grupo apresenta um bom desempenho energético, evidenciado por uma situação de

elevada auto-suficiência, que se situa na ordem dos 74%. Este é o resultado de uma política

sistemática no sentido de apostar cada vez mais nas energias renováveis e combater as

alterações climáticas, privilegiando a bioenergia em detrimento dos combustíveis fósseis,

área onde o Grupo está a crescer através do desenvolvimento de projectos de aumento da

produção de energia a partir de biomassa.

� Cerca de 92% da energia produzida no Grupo provém de biomassa florestal, uma

fonte renovável, representando mais de metade do total produzido em Portugal a

partir desta fonte.


