2011 O ANO EM REVISTA

DESEMPENHO
ECONÓMICO-FINANCEIRO

DESENVOLVIMENTO

NEGÓCIO PAPEL/BRANDING

- O projecto florestal em Moçambique teve no-

- Vendas globais de papel do Grupo aumenta-

- Volume de negócios cresceu 7,4%, ascen-

vos desenvolvimentos com a continuação dos

ram 7%, num contexto marcado pelo abranda-

dendo a cerca de 1,5 mil milhões de euros,

trabalhos de campo que envolveram o teste

mento da actividade económica;

num ano caracterizado por uma conjuntura

de mais de 50 variedades de eucalipto;
- Crescimento sólido nas vendas internacionais,

adversa;
- Arranque do projecto de ampliação dos Vi-

com destaque para os EUA, onde o Grupo con-

- Exportações do Grupo ultrapassaram 1,2 mil

veiros da Herdade de Espirra tendo em vista

quistou mais 30 mil toneladas de quota;

milhões de euros, com 95% das vendas colo-

um aumento da capacidade de produção

cadas em 115 países;

anual para 12 milhões de plantas, dotando o

- Navigator foi considerada a segunda marca

Grupo do maior e mais moderno viveiro de

mais valiosa na Europa segundo o estudo

plantas florestais da Europa.

Brand Equity Tracking Survey da Opticom

- Redução da dívida líquida em 230 milhões
de euros evidencia uma elevada capacidade

International Research.

de geração de cash flow;
- Rácio de Dívida Liquida / EBITDA melhora
de 1,6 para 1,1 reflectindo uma sólida situação
financeira.

NEGÓCIO PASTA

ACTIVIDADE INDUSTRIAL

FLORESTA

- Produção de pasta branca de eucalipto no

- Produção de papéis de impressão e escrita

- Manutenção das certificações obtidas em

Grupo aumentou mais de 5% face ao ano

nas unidades fabris do Grupo aumentou 7%

anos anteriores, de acordo com os dois

anterior;

face ao ano transacto;

programas

internacionais

de

certificação

florestal: o FSC e o PEFC;
- Foram alcançados novos níveis máximos

- No segundo ano completo de laboração da

de produção de pasta nas unidades fabris do

nova Fábrica de Papel de Setúbal a produção

- No campo da certificação florestal, o

Grupo;

aumentou 18% relativamente ao ano anterior;

Grupo foi destacado em 2011 como um caso

- Integração crescente da pasta na produção

- Arranque de projectos de melhoria de

Success: Stories of FSC® Certification», lan-

de papel, após o arranque da nova Fábrica de

eficiência em várias frentes nas unidades

çado na 6ª Assembleia – Geral do Forest

Papel de Setúbal, levou à redução de 3% na

fabris do Grupo, após um período de intenso

pasta disponível para venda no mercado.

investimento no aumento da capacidade de

de estudo mundial no relatório «Celebrating

produção de papel e na área da energia;

Stewardship Council®;

- Reforço do investimento na defesa da
floresta contra incêndios, que ascendeu a 3,2

- Ganhos relevantes nas fábricas do Grupo,
em resultado da implementação em todas as
unidades do projecto LEAN, dirigido à melhoria de eficiência das operações.

milhões de euros em 2011;
- Organização da conferência internacional,
«As plantações na floresta de amanhã», evento que, no Ano Internacional das Florestas,
mobilizou quatro centenas de participantes e
especialistas nacionais e estrangeiros.
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RELATÓRIO
DE GESTÃO

2011

DESEMPENHO AMBIENTAL

ENERGIA

RECURSOS HUMANOS

- Indicadores positivos de desempenho ambi-

- Produção total de energia eléctrica cor-

- Grupo apostou na formação contínua e valo-

ental em todas as instalações fabris do Grupo

respondeu a quase 4% da produção total

rização profissional dos seus Colaboradores,

e em todos os domínios: ar, água e recursos

nacional;

traduzida em 129 122 horas de formação

naturais.

distribuídas por 1 739 acções;
- Grupo consolidou-se como o maior produ-

- Valorização de 83% dos resíduos industriais

tor nacional de energia, a partir de biomassa,

- Dinamização da

produzidos nas fábricas do Grupo;

sendo responsável por cerca de 52% da ener-

Empregado, através de um conjunto de

gia eléctrica produzida a partir desse recurso;

funcionalidades com vista a optimizar os pro-

- Optimização de processos e diminuição

utilização do Portal do

cessos de comunicação e informação.

de consumo de combustíveis de origem fós-

- Produção de electricidade a partir de

sil, permitiram ao Grupo uma redução das

centrais a biomassa registou um aumento de

emissões de CO2 por tonelada de produto de

11,1% face ao ano anterior.

cerca de 7% face a 2010;
- Retenção acumulada de CO2 pelas florestas do
Grupo com valor 13 vezes superior às licenças de
emissões de CO2 atribuídas ao Grupo.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

INOVAÇÃO

- Reforço dos apoios sociais do Grupo a popu-

- Desenvolvimento de 8 novos produtos no

lações carenciadas nas regiões onde se insere,

Grupo Portucel, consolidando a oferta de valor

destacando-se o lançamento do «Projecto

para mercado;

Social», o qual envolve a doação de bens
alimentares de primeira necessidade a famílias

- Lançamento do Pioneer Fresh Inspiration

com dificuldades económicas;

75g/m2, produto Premium com a assinatura
“Do more with less” (menor utilização de

- Dinamização de diversas iniciativas peda-

recursos);

gógicas no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Floresta, sensibilizando popula-

- Conclusão do projecto de investigação

ções urbanas e crianças das escolas do 1º ciclo

PADIS – Papéis de Alto Desempenho à Im-

para a defesa da floresta e do meio ambiente;

pressão, em parceria com entidades do sistema
nacional cientifico e tecnológico, com o objecti-

- Lançamento do programa de visitas à nova

vo de criar novo conhecimento sobre a aptidão

Fábrica de Papel de Setúbal – “Portas Aber-

à impressão dos papéis não revestidos.

tas 2011”, com o objectivo de dar a conhecer
a força desta indústria portuguesa no mundo e
reforçar os elos de ligação com a comunidade
local.

GRUPO PORTUCEL
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