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Informação à imprensa – 5 de Julho de 2011 

 

Reforço dos planos de expansão para o mercado angolano  

Marcas de papel do grupo Portucel Soporcel 
continuam a crescer em Angola  
 

• Presença do Grupo na Feira Internacional de Luanda tem por objectivo 

consolidar imagem das marcas Navigator, Pioneer, Inacopia, Target e Soporset 

 
O grupo Portucel Soporcel vai estar presente na 28ª Edição da Feira Internacional de 

Luanda, que decorre entre os dias 19 e 24 de Julho. A FILDA é uma feira multi-sectorial 

que se realiza todos os anos e constitui uma referência para o mercado angolano 

congregando os mais diversos sectores de actividade, numa mostra única do 

potencial económico de Angola e das propostas internacionais em diversas áreas. 

 

Mais de 500 empresas vão estar presentes na FILDA, numa organização da Associação 

Industrial de Angola, que este ano elegeu como lema: ‘Os Desafios da Atracção de 

Investimento: Estratégia, Legislação, Instituições, Infra-estruturas e Recursos Humanos’. 

 

O mercado de Angola destaca-se pelo seu potencial de crescimento, aspecto que 

justifica a sexta presença consecutiva do Grupo na FILDA, onde está representado 

com uma área expositiva. O grupo Portucel Soporcel tem vindo a desenvolver um 

crescente apoio aos parceiros locais na divulgação das suas marcas Premium 

Navigator, Pioneer, Inacopia, Target e Soporset, reforçando o seu nível de qualidade. 

 

Actualmente, a marca Navigator é distribuída em exclusivo em Angola pelas empresas 

ECIL e NCR, enquanto a marca Pioneer é distribuída também em exclusivo pela MELIK. 

De referir, ainda, a parceria estabelecida com a empresa SC2 que assegura a 

distribuição da marca Target. 
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Tendo como estratégia, em todos os mercados onde está presente, atingir uma 

posição de liderança destacada no segmento mais exigente em termos de 

qualidade, o Grupo tem vindo a prestar especial atenção ao mercado angolano, 

tendo para o efeito afectado um orçamento específico e uma força de vendas 

dedicada.  

 

Como resultado do acompanhamento que tem vindo a dedicar à indústria gráfica 

angolana, estabelecendo relações de parceria com as principais empresas do sector, 

o grupo Portucel Soporcel é hoje, destacadamente, o maior fornecedor de papel de 

qualidade para a impressão de livros escolares em Angola. 

 

Presente na FILDA desde 2006, actualmente o grupo Portucel Soporcel constitui uma 

referência de qualidade em papéis de impressão e escrita e líder de mercado no 

segmento de qualidade dos papéis de escritório. 

 

 
Sobre o grupo Portucel Soporcel 
 
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. 
 
A nova fábrica de papel 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) e 6º a nível mundial. Portugal passou assim a ocupar a posição cimeira no ranking 
Europeu dos países produtores deste tipo de papéis. O Grupo é também o maior produtor 
europeu, e um dos maiores a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached 
Eucalyptus Kraft Pulp. 
 
O grupo Portucel Soporcel encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal, sendo 
possivelmente aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa mais 
de 3% das exportações nacionais. 
 
O Grupo dispõe actualmente de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de 
papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e de 
2,5 TWh/ano de energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual de 
aproximadamente 1 400 milhões de euros. 
 
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.  
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O Grupo promove a valorização e protecção da floresta gerindo um património florestal de 
cerca de 120 mil hectares. A gestão sustentável praticada pelo Grupo encontra-se certificada 
pelos sistemas internacionalmente reconhecidos, FSC e PEFC. 
 
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro 
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, uma fonte renovável de energia. 
 

www.portucelsoporcel.com 
 
 
 


