
Responsabilidade Social é tema de debate 

 

 

O Grupo Portucel Soporcel participou na conferência “Comunicação de 

Responsabilidade Social” promovida pelo Montepio Geral em parceria com a 

APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa que teve lugar em 

Lisboa no dia 24 de Junho. 

 

O Grupo marcou presença nesta conferência, que contou com mais de 80 

participantes, através da apresentação realizada pela responsável pelo 

Departamento de Imagem e Comunicação Institucional, Ana Nery.  

 

Nesta intervenção, que se anexa, dedicada ao tema “Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade no grupo Portucel Soporcel” foi salientada a importância 

destas questões para o Grupo, nomeadamente através da acção desenvolvida 

no campo da responsabilidade social junto das comunidades envolventes e do 

forte investimento em protecção ambiental e na defesa da floresta, um bem de 

todos nós. 
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Fonte: grupo Portucel Soporcel

Estrutura accionista

24,8%
75,2% 

Free Float



Missão
Produzir e comercializar papel de alta qualidade a partir da fibra de eucalipto, obtida de uma floresta cuidada e 
sustentável, e transformada num parque industrial tecnologicamente avançado, maximizando o valor para os clientes e 
para os accionistas.

Visão
Ser um fornecedor global dos mercados mundiais em papéis finos não revestidos e líder nos segmentos de papéis de 
escritório (office) e de papéis para a indústria gráfica (offset).

Valores

Orientação para o Cliente: Satisfação, confiança, compromisso, focalização nas necessidades, valor acrescentado.

Inovação: Criatividade, iniciativa, evolução tecnológica, flexibilidade, antecipação, excelência.

Liderança: Responsabilização, espírito de equipa, partilha de conhecimentos, determinação.

Geração de Valor: Valor para o accionista, crescimento sustentado, rentabilidade, eficiência, sinergias.

Orientação para as Pessoas: Desenvolvimento de competências, respeito pela diferença, motivação, coesão.

Responsabilidade Social e Ambiental: Transparência, coerência, ética, cidadania, respeito pelo meio ambiente, 
sustentabilidade.

Missão, Visão e Valores



Estrutura orgânica

Grupo Portucel Soporcel 

• Portucel 
• Aliança 
Florestal 

• Enerpulp 

• Portucel International 
Trading 

• SPCG 

• Soporcel France 

• Soporcel United Kingdom 

• Soporcel International 

• Soporcel España 

• Soporcel 2000 

• Soporcel I talia 

• Soporcel North America

• Soporcel Deutschland 

• Soporcel Austria 

Produção de  
Pasta e Papel 

Comercialização 
de Pasta e Papel 

Energia Agro-Florestal

• Portucel 
Florestal 

• Enerforest 

Investigação &  
Desenvolvimento 

• RAIZ 
• Soporcel 

• About the Future* 

* Empresa constituída para o projecto da 
nova fábrica de papel 

SEMAPA, SGPS



O grupo Portucel Soporcel: caminhos para a 
Sustentabilidade

A gestão do Grupo assenta nos três pilares básicos do desenvolvimento 
sustentável:

1 ► Geração de riqueza económica
2 ► Protecção ambiental
3 ► Responsabilidade social



Perfil do Grupo

Fonte: grupo Portucel Soporcel

Crescimento e Integração em Papel
Como resultado de uma estratégia de desenvolvimento assente na integração no negócio de papel, o 

grupo Portucel Soporcel posiciona-se, actualmente, entre os grandes produtores europeus de papéis finos não revestidos 
(UWF – Uncoated Woodfree Papers)

Capacidade produtiva Nº Colaboradores do Grupo

1,05 milhões de toneladas de papel perto de 2000

1,35 milhões de toneladas de pasta

Volume anual de negócios superior a 1100 milhões de euros (2007: 1147 M€)

Responsabilidade pela gestão de mais de

120 mil hectares de floresta

74% de eucalipto

Exporta mais de 950 milhões de euros para um vasto conjunto de       
países: valor superior a 92% das vendas totais

1 Geração de Riqueza



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Focalização nos papéis finos não revestidos

Marcas e quotas de mercado na Europa ocidental (2007):

Papéis para a indústria gráfica» 14%
(Offset papers – Papel A3 e bobinas)

Soporset, Inaset

Papéis para escritório» 12%
(Office papers – Papel A4)

Navigator, Pioneer, Discovery

Produtos e marcas- UWF



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Papéis para escritório



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Produtos com Certificação FSC

Navigator FSC – 80g/m² Navigator 
Eco-Logical FSC – 75g/m²

Pioneer FSC – 80g/m²

75g/m²

A4/A3 Navigator Hybrid – 80g/m²



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Papéis para indústria gráfica



Decor
54%

Specialty
28%

P&W
11%

Tissue
7%

Pasta de papel

Pasta Setúbal Pasta Cacia

Marcas

Utilização
Final

P&W
62%

Tissue
8% Specialty

30%

A pasta de mercado destina-se essencialmente à produção de papéis de impressão e escrita, 
posicionados no topo da cadeia de valor. Os papéis especiais também são produtos de alto valor
acrescentado.



Fonte: grupo Portucel Soporcel

O Grupo possui 3 unidades fabris de dimensão internacional e tecnologia sofisticada

Cacia
Figueira

Setúbal

Pasta – 285.000 t

Pasta– 510.000 t / Papel 280.000 t

Pasta– 555.000 t / Papel 770.000 t

Estrutura produtiva industrial



Nova Fábrica de Papel em Setúbal
Já teve início a construção de uma nova fábrica de papel que irá reforçar significativamente a 
competitividade do Grupo no mercado de papel. O equipamento central da nova fábrica, a máquina de 
papel, foi já adjudicado à Metso Oy.

• Investimento Total: € 550 milhões

• Capacidade de produção: 500.000 tons / ano

• Previsão de entrada em funcionamento: Agosto de 2009

• Localização: A Fábrica de Setúbal – passará a ser uma unidade totalmente integrada em papel (actualmente a 
Empresa transforma em papel 54% da sua produção de pasta; com a nova máquina apenas 20% de produção de 
pasta – da fábrica de Cacia – será para mercado);
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Stora Enso

Grupo Portucel
Soporcel

Mondi

M-real

IP

UPM

'000 ton

Com este investimento, o Grupo
tornar-se-á um dos líderes

no mercado europeu de papéis finos
não revestidos



Nova Fábrica de Papel em Setúbal



O grupo Portucel Soporcel: caminhos para a 
Sustentabilidade

A gestão do Grupo assenta nos três pilares básicos do desenvolvimento 
sustentável:

1 ► Geração de riqueza económica
2 ► Protecção ambiental
3 ► Responsabilidade social



2 Protecção Ambiental
Gestão Florestal Sustentável

Certificação florestal

Conservação da biodiversidade

Técnicas silvícolas adequadas 

Prevenção dos incêndios florestais

Água

Energia

Retenção de CO2

Produção de papéis com baixas gramagens

Resíduos do processo 

Racionalização na utilização de recursos naturais

Fonte: grupo Portucel Soporcel



Gestão florestal sustentável e biodiversidade

Fonte: grupo Portucel Soporcel

Apoiante oficial da Iniciativa Nacional FSC promovida pela WWF, com diversos quadros 
do Grupo envolvidos na equipa de coordenação (Dez’06)
•Parceria com a WWF (World Wide Fund for Nature) no âmbito da gestão da 
biodiversidade: 48% da área florestal do Grupo processo de certificação reúne atributos 
para classificação como área de alto valor de conservação (AAVC)à escala da paisagem 
(Jun’07)
•Adesão ao Countdown 2010: iniciativa internacional para parar a perda de 
biodiversidade

• Colaboração com o Centro de Estudos da Avifauna (CEAI) no projecto 
LIFE-Natureza para a conservação da Águia de Bonelli no sul de 
Portugal: compatibilização entre as operações de gestão florestal do 
Grupo e a preservação da Águia de Bonelli
•Projectos anteriores: preservação dos golfinhos do Estuário do Sado 
(Setúbal) e conservação da Abetarda na Herdade do Gavião (Alentejo)          

Foto de Joaquim Pedro Ferreira

Promoção de uma gestão florestal sustentável reconhecida pelo FSC- Forest
Stewardship Council através da atribuição do certificado SA-FM/COC-001785.

102 mil ha de floresta gerida pelo Grupo estão certificados



O fornecimento de madeira não significa desflorestação! 
Uma gestão sustentável da floresta pode manter ou mesmo aumentar 

a quantidade de madeira na floresta, apesar do aprovisionamento anual para a indústria. 

Gestão sustentável da floresta
Gestão que mantém o potencial para desempenhar , 
agora e no futuro, as funções ecológicas, económicas 
e sociais relevantes no local, a nível nacional e global.

Certificação da floresta
Para comunicar a gestão sustentável da 
floresta de forma credível.

Gestão sustentável da floresta e certificação florestal



A floresta do Grupo e o dióxido de carbono
No final de 2007, as florestas geridas pelo grupo Portucel Soporcel continham armazenado o 
carbono equivalente às emissões geradas por quatro milhões de carros a dar a volta ao Mundo.

Floresta gerida 

pelo gPS

120 000 ha
(74 % dos quais são eucalipto)

carbono armazenado  
emissões geradas 

por quatro milhões de
carros

a dar a volta 
ao Mundo

quatro milhões 
de carros 



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Certificação Ambiental em todas as unidades fabris

Certificação Florestal pelo programa internacional FSC 

Certificação PEFC em curso

Ambiente e Energia – a meta da eco-eficiência

ISO/IEC 
17025

ISO/IEC 
17025

ISO/IEC 
17025LaboratórioAcreditação

FSC-STD-40-004
PEFC – Anexo 4

Cadeia 
Custódia

OHSAS 18001:1999              
E NP 4397:2001

OHSAS 
18001:1999              

E NP 4397:2001
OHSAS 18001:1999              

E NP 4397:2001Segurança

ISO 14001:2004ISO 14001:2004ISO 14001:2004Ambiente

ISO 
9001:2000

ISO 
9001:2000

ISO 
9001:2000Qualidade

Certificações

Parques 
MadeiraSetúbalCaciaFigueira Foz

2007

Maior produtor nacional de energias renováveis a partir de biomassa
florestal (55% da energia produzida no País a partir desta fonte)



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Investigação e Desenvolvimento

RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel onde o Grupo detém uma participação 
de 94%

Melhoramento genético do eucalipto

Investigação dirigida à optimização das características técnicas dos produtos (pasta e 
papel)

Melhoria das práticas de gestão florestal

Inovação

Geração de valor pela criação de marcas próprias com posicionamento premium pela 
elevada qualidade resultante da aposta permanente na Inovação e I&D

Inovação



Água

Redução de 43% do consumo de água por tonelada de produto 

Energia 
Diminuição de 56% do consumo de combustível fóssil

Aumento da utilização de energia renovável. Em 2007, 92% da energia eléctrica produzida pelo Grupo foi 
proveniente de biomassa florestal (em substituição do fuel-óleo)

Retenção de CO2

Redução de 58% nas emissões totais de CO2 fóssil das fábricas

Produtos de baixas gramagens
Redução do consumo recursos naturais: Lançamento de papéis de escritório premium cujo desenho de 

produto contempla preocupações ambientais (gramagens inferiores a 80 g/m2 e conteúdo parcial de fibra 
reciclada).

Resíduos do processo
Melhoria na gestão de resíduos com uma redução de 48% dos resíduos da fábrica com destino a aterros (80% 

dos resíduos são valorizados)
Fonte: grupo Portucel Soporcel

Redução dos consumos nos últimos 7 anos

Racionalização na utilização de recursos naturais



Papéis com posicionamento ambiental
Para responder às diferentes perspectivas e exigências ambientais dos utilizadores de papel de 
escritório, a proposta de valor do grupo Portucel Soporcel assenta em três produtos: Discovery, Navigator 
Eco-Logical e Navigator Hybrid. Cada um destes produtos tem o seu conceito específico, mas partilham 
um objectivo comum: preservação ambiental sem comprometer os resultados de impressão.

Reutilizar
Aumenta o ciclo de vida do produto

Desenvolver
Cria novos recursos naturais

Ambiente

Poupar
Reduz a utilização de recursos naturais 



O grupo Portucel Soporcel: caminhos para a 
Sustentabilidade

A gestão do Grupo assenta nos três pilares básicos do desenvolvimento 
sustentável:

1 ► Geração de riqueza económica
2 ► Protecção ambiental
3 ► Responsabilidade social



No grupo Portucel Soporcel acreditamos que a responsabilidade social é, cada vez mais, um 
elemento relevante da nossa cultura empresarial e uma prioridade para o desenvolvimento do Grupo.

3 Responsabilidade social – metas de longo alcance

O Grupo assume um papel activo na responsabilidade social através do envolvimento em 
projectos de âmbito social e educacional desenvolvidos nas regiões onde se situam 

as suas unidades fabris e áreas florestais.



Fonte: grupo Portucel Soporcel

Envolvimento com a comunidade

Responsabilidade Social do Grupo

Parceria em projectos que visam a melhoria da qualidade de vida das populações na área 

social, ambiental e educativa

Herdade Cantar de Galo – projecto pedagógico que consiste no desenvolvimento de 

programas didácticos de divulgação e contacto com a natureza

(Em 2007 cerca de 56 mil crianças dos 3 aos 15 anos visitaram a Herdade)

APPACDM – Aquisição de material (mesas e cadeiras) reguláveis e adaptáveis a crianças com

deficiências profundas



“Espaço Aberto”- Projecto da Câmara Municipal de Setúbal 

desenvolvido no Bairro da Bela Vista dirigido a crianças e jovens 

com problemas de exclusão social

Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro – Apoio para a 

dinamização de um projecto que visa a melhoria das condições de 

vida da população carenciada

Bombeiros Voluntários de Setúbal – Apoio para a realização de 

obras no quartel proporcionando melhores condições de 

habitabilidade



Desde 2001 que o Grupo atribui a verba tradicionalmente 

dispendida em ofertas de Natal para projectos de cariz social.

Entre 2006 e 2007 o grupo Portucel Soporcel atribuiu 75 

toneladas de papel a projectos culturais, desportivos 

educacionais e sociais, o que correspondeu a 522 doações



Comunicação das Acções de Responsabilidade Social
Comunicação na Intranet do Grupo (http://gps/gps)



Comunicação no Jornal  Interno do Grupo (INFO)



Comunicação no sitio da Internet do Grupo (http://www.portucelsoporcel.com)



Comunicação 
Relatório de Sustentabilidade

Comunicação 
Relatório & Contas

Comunicação 
Brochura Biodiversidade



Membro do World Business Council for Sustainable Development

Membro fundador do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

Sócio fundador  da  RSE Portugal 

Integra o Global Compact das Nações Unidas

Adere aos Objectivos do Milénio - carta de compromisso no âmbito da promoção de boas 

práticas de responsabilidade social

Adesão ao Countdown 2010: Global Action for Biodiversity

Parceria com Organizações de referência

Assinatura do protocolo de Biodiversidade com o ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e

Biodiversidade



Obrigada

Ana Nery
Grupo Portucel Soporcel
Tel: +351 265 709 070
ana.nery@portucelsoporcel.com



 

 

 

 

 

 

 
 

LISBOA, 24 JUNHO 

Auditório Montepio 

Rua do Ouro, 219-241 

 

O Montepio, em parceria com a APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, promove, dia 
24 de Junho, uma conferência centrada no tema "Comunicação de Responsabilidade Social".  
 

O objectivo consiste em promover uma reflexão alargada em torno de questões como as estratégias de 
comunicação de Responsabilidade Social Empresarial, o seu enquadramento ético e o diálogo com os 
stakeholders, bem como testemunhar o papel essencial que as empresas devem assumir rumo a um 
desenvolvimento sustentável. 
 

Tratando-se de um tópico relevante, quer ao nível da diferenciação institucional, quer da sociedade civil, 
e considerando que não basta agir de forma sustentável - é necessário envolver no processo toda a cadeia 
de valor informando accionistas, clientes, colaboradores e a sociedade civil no seu todo -, esta conferência 
permitirá comparar boas práticas de Responsabilidade Social e, acima de tudo, promover o benchmarking 
neste domínio. 
 

 

PROGRAMA 

 

 9hOO | RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

  9h30 | SESSÃO DE ABERTURA 

   

   António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração do Montepio 

   Mário Pinho Branco, Presidente da APCE - Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa 

   Anne-Françoise Lefèvre, Head of Institutional Relations do WSBI-ESBG (European Savings Bank Group) 

 
11h00 | COMUNICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ÁREA FINANCEIRA 
 

     MODERADOR: Fernando Ribeiro Mendes, Presidente da RSE Portugal 
 

     ORADORES 

     Miguel Magalhães Duarte, Millennium bcp - Director de Comunicação 

     Cristina Dias Neves, Banco Santander Totta - Directora de Comunicação 

     Suzana Reis Ferreira, CGD - Directora de Comunicação 

     Paulo Padrão, BES - Director de Comunicação 

     Ana Rita Branco, Montepio - Responsável de Comunicação Institucional 

 

 

 



14h30 | COMUNICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ÁREA DOS SERVIÇOS E DA INDÚSTRIA 

 

    MODERADOR: Vasco de Mello, Presidente do BCSD Portugal 

 

    ORADORES 

    Pedro Coelho, CTT - Vice-Presidente 

    Maria João Branco, CARRIS - Directora Comercial e de Marketing 

    Ana Loureiro, Valorsul - Directora de Comunicação, Imagem e Documentação 

    Raúl Caldeira, Cimpor - Director de Comunicação 

    Ana Nery, Grupo Portucel Soporcel, Directora de Imagem e Comunicação 

     

17h00 | QUE VISÃO TÊM AS ONG DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL? 

 

    MODERADOR: João Reis, Presidente da Associação GRACE 
 

    ORADORES 

    Luís Barbosa, Cruz Vermelha Portuguesa - Presidente  

    Margarida Pinto Correia, Fundação do Gil - Administradora  

    Susana Fonseca, QUERCUS - Vice-Presidente 

 

18h30 | ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA 

 


