
O PAPEL DE PORTUGAL 
NO MUNDO 
É MAIS IMPORTANTE 
DO QUE IMAGINA.





Mensagem da Administração

Bem-vindos ao Complexo Industrial da Figueira da Foz do grupo 
Portucel Soporcel.

É com muita satisfação que Vos recebemos nas nossas instalações 
com o objectivo de dar a conhecer uma unidade de referência 
a nível internacional na indústria europeia de papéis finos de 
impressão e escrita não revestidos – UWF (uncoated woodfree 
paper).

As unidades industriais de papel da Figueira da Foz e de Setúbal 
permitem que o grupo Portucel Soporcel assuma hoje o estatuto 
de líder europeu na produção de papéis UWF, levando também 
Portugal a deter a posição cimeira no ranking dos países 
produtores deste tipo de papéis na Europa. 

Um feito só possível graças à dedicação e empenho de todos os que 
diariamente colaboram nas mais variadas áreas da Empresa e que 
contribuem, de forma decisiva, para o crescimento e consolidação 
do grupo Portucel Soporcel no mercado internacional. 

Desejamos que a visita seja do Vosso agrado!



PLANTA FABRIL



PM1 - Máquina de Papel 1

Sala de controlo

PM2 - Máquina de Papel 2

Show room e Laboratório de produção diária

Transformação - Linha de cut size

Expedição
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O grupo Portucel Soporcel é uma das 
mais fortes presenças de Portugal 
no mundo e tem um contributo 
muito significativo para a economia 
nacional. Encontra-se entre os três 
maiores exportadores em Portugal, 
sendo possivelmente aquele que 
gera o maior Valor Acrescentado 
Nacional. O Grupo representa cerca 
de 3% das exportações nacionais 
de bens e 10% da movimentação 
de carga contentorizada e 
convencional exportada pelos 
portos portugueses.

É líder europeu na produção de 
papéis finos de impressão e escrita 
não revestidos (UWF) e 6º a nível 
mundial. 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.

Com 3 unidades industriais 
em Portugal e 13 subsidiárias 
comerciais na Europa, EUA e 
Norte de África, o Grupo dispõe 
actualmente de uma capacidade 
anual 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 de energia eléctrica.

O Grupo tem seguido, com 
sucesso, uma estratégia de 
inovação e desenvolvimento 
de marcas próprias, que hoje 
representam mais de 60% das 

O grupo
PORTUCEL SOPORCEL



vendas de produtos transformados, 
merecendo particular destaque a 
marca Navigator, líder mundial no 
segmento Premium de papéis de 
escritório.

Com um volume anual de negócios 
de cerca de 1,5 mil milhões de 
euros e um volume de exportações 
superior a 1,2 mil milhões de 
euros, as vendas do Grupo têm 
como destino 120 países nos cinco 
continentes, com destaque para a 
Europa e EUA.
 
O Grupo promove a valorização 
e protecção da floresta e da 
biodiversidade, desenvolvendo 
uma actividade de investigação 
própria e gerindo um património 
florestal de cerca de 120 mil 
hectares. A gestão responsável 
praticada pelo Grupo encontra-
se certificada pelos sistemas 
internacionalmente reconhecidos, 
FSC® (licença nº FSC C010852) e 
PEFC™ (PEFC/13-23-001).

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.



COMPLEXO INDUSTRIAL
FIGUEIRA DA FOZ 



O Complexo Industrial da Figueira 
da Foz é uma das mais eficientes 
unidades fabris de pasta e papel 
da Europa. Assegurando um 
volume anual de produção e 
transformação de papéis finos de 
impressão e escrita não revestidos 
correspondente a cerca de 800 mil 
toneladas, representa uma das 
maiores unidades industriais da 
Europa.
 
Após a sua inauguração, em 1984, 
data do arranque da Fábrica de 
Pasta, esta unidade foi reconhecida 
como um caso de sucesso 
industrial, o que lhe permitiu 
crescer desenvolvendo um primeiro 
projecto de integração em papel 
com o início de funcionamento, 
em 1991, da primeira Fábrica de 
Papel - Projecto PM1, que integrou 
desafios tecnológicos sofisticados 
e conceitos inovadores na 
indústria. Com a instalação de uma 
segunda máquina de papel, em 
2000 - Projecto PM2, representativa 
do estado da arte no sector, a 
fábrica da Figueira da Foz passou 
a constituir uma referência na 
indústria europeia de papéis finos 
não revestidos.
 
A operação do Complexo Industrial 
da Figueira da Foz está integrada 
verticalmente, da floresta ao 
papel, passando pela produção 
anual de 560 mil toneladas de 
pasta ao sulfato de eucalipto e 

pela produção de “energia verde” 
a partir de biomassa, uma fonte 
renovável.
 
A produção de pasta é totalmente 
integrada no fabrico de papel de 
impressão e escrita não revestido. 
O papel obtido é transformado em 
formatos (folhas) para a indústria 
gráfica (grandes formatos) e para 
escritório (A4 e A3). 

Em termos de desempenho 
ambiental, e apesar do aumento 
da produção de pasta de celulose 
e de papel, verificado nos últimos 
anos, esta unidade fabril apresenta 
resultados positivos e sustentados 
em todos os domínios: ar, água, 
resíduos e recursos naturais. As 
práticas ambientais assentam 
no rigoroso cumprimento da 
legislação, nos princípios da 
melhoria contínua e na utilização 
das Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD´s).

O Complexo Industrial da Figueira 
da Foz tem actualmente mais de 
700 Colaboradores directos.
 
Esta unidade tem uma actuação 
responsável na vertente de 
responsabilidade social, através 
da dinamização e apoio a um 
conjunto relevante de projectos 
de cariz social e educacional tendo 
em vista a qualidade de vida das 
comunidades envolventes.



1984| Início de actividade da Soporcel 
Sociedade Portuguesa de Celulose, 
S.A.R.L. com o arranque da Fábrica de 
Pasta da Figueira da Foz
 
1985| Participação do grupo inglês 
Wiggins Teape Group, Ltd no capital 
social da empresa

1987| Em Dezembro é atingida a 
produção de 1 milhão de toneladas de 
pasta de celulose

1989| Criação do Centro de 
Investigação Florestal de Torre Bela

1991| Arranque da primeira Fábrica de 
Papel – Projecto PM1 da Soporcel 

1993| Certificação do fabrico de pasta 
pelo instituto Português de Qualidade, 
nos termos da Norma Iso 9000

1995| Construção do emissário 
submarino para descarga e dispersão  
dos efluentes líquidos tratados, a 1500 
metros da costa

1995| A fábrica da Soporcel na Figueira 
da Foz utiliza pela primeira vez a fibra 
de eucalipto com PCC (Carbonato 
de Cálcio Precipitado), aditivo que 
permite a obtenção de um papel com 
maior opacidade, brancura e espessura 

1998| Alteração da denominação 
social para SOPORCEL – Sociedade 
Portuguesa de Papel, S.A.

2000 | Entra em funcionamento a 
segunda Fábrica de Papel, o projecto 
PM2 da Soporcel, que constitui um 
exemplo da mais avançada tecnologia 
no sector

2000| Certificação da fábrica de papel 
(ISO 9002) e certificação ambiental da 
empresa (ISO 14002)

2001| É formalmente constituído 
o grupo Portucel Soporcel onde a 
Soporcel é integrada

2004| A Semapa, grupo privado 
português com negócios na indústria 
cimenteira, adquire a maioria do 
capital da empresa no âmbito do 
processo de privatização do grupo 
Portucel Soporcel

2010/Agosto| Arranque do novo 
turbogerador a vapor na central de 
cogeração a biomassa na Figueira da 
Foz. 

CURIOSIDADES
Em Maio de 2012, as Fábricas de Papel 
totalizaram 11 milhões de toneladas 
de papel produzidas desde a sua 
entrada em funcionamento.

Em Setembro de 2011, a Fábrica 
de Pasta totalizou 12 milhões de 
toneladas de pasta produzidas desde 
o seu arranque.

Em média, a Fábrica de Pasta produz 
diariamente 1 580 toneladas (tAD).

Em média, as Fábricas de Papel 
produzem diariamente 2 300 toneladas 
(equivalente a 100 camiões TIR por dia). 

Na Transformação, esta unidade 
dispõe de 4 linhas de corte  e 
embalagem de formatos para a 
indústria gráfica e de 6 linhas de corte 
e embalagem para os formatos de 
papel de escritório.

85% da produção é transformada e 
vendida em folhas (formatos gráficos e 
para escritório). Os restantes 15% são 
bobinas.

A operação de expedição envolve 
cerca de 35 500 camiões TIR ou 
contentores de 40 pés por ano.

MARCOS HISTÓRICOS
E CURIOSIDADES 



Obrigado pela Vossa visita 



Complexo Industrial da Figueira da Foz
Lavos- Apartado 5

3081-851 Figueira da Foz, Portugal
Telefone: + 351 233 900 100/ 200

Fax: + 351 233 940 502

Complexo Industrial de Setúbal
Apartado 55

2901-861 Setúbal, Portugal
Telefone:  + 351 265 709 000

Fax: + 351 265 709 165

Fábrica de Cacia
Rua dos Bombeiros da Celulose

3800-536 Cacia, Portugal
Telefone: +351 234 910 600

Fax: +351 234 910 619

www.portucelsoporcel.com


