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O nosso papel é um produto 
ambientalmente responsável, obtido 
a partir de um recurso natural renovável 
plantado especificamente para este fim.

Ao escolher imprimir no nosso papel 
estará também a contribuir para o 
desenvolvimento sustentável que tem 
sido praticado no modelo de gestão das 
florestas do grupo Portucel Soporcel.

Se promover a reciclagem do nosso papel, 
depois de o utilizar, esse seu contributo 
poderá ser recompensado sob a forma 
de outro produto de papel. 
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O grupo Portucel Soporcel publica, pelo 
terceiro biénio consecutivo, o seu Relatório 
de Sustentabilidade. A presente edição, 
correspondente ao período de 2008/2009 
e pretende dar conhecimento às partes interessadas 
dos desafios e oportunidades encontrados nestes 
últimos dois anos, em particular no que diz respeito 
aos desempenhos económico, ambiental e social.

este relatório foi elaborado pelo grupo Portucel 
Soporcel segundo as Directrizes do Global Reporting 
Initiative (G3) e obteve, pela primeira vez na história 
do Grupo, a classificação A+, tendo a conformidade 
com este nível dessas directrizes sido confirmada 
pela entidade verificadora Deloitte & Associados, 
SROC, S.A..

toda a informação contida neste relatório pode ser 
complementada através da consulta dos Relatórios 
e Contas de 2008 e 2009 e do Relatório do Governo 
da Sociedade dos mesmos períodos, disponíveis 
no website institucional do grupo Portucel Soporcel 
www.portucelsoporcel.com.

ConhECEr o rELAtório

1. COnheCeR O ReLAtóRIO 6

DOBRE P
OR A

QUI, P
ARA TRÁS
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este relatório foi organizado em duas partes 
distintas, sendo que a primeira corresponde a um 
destacável mais sucinto e comunicacional, com 
o objectivo de transmitir aos stakeholders os 
principais aspectos de sustentabilidade a destacar 
no biénio. A segunda parte é composta por este 
relatório técnico que responde aos requisitos 
do Global Reporting Initiative (GRI), e que inclui 
o relatório de verificação da Deloitte & Associados, 
SROC, S.A.. Deste modo, complementa a informação 
proporcionada pelo primeiro, com um conjunto 
de informação mais detalhada e técnica, visando 
satisfazer necessidades de informação de 
stakeholders que assim o requeiram.

A organização do relatório em dois documentos, 
um mais sintético e outro mais detalhado e técnico, 
foi apoiada por um conjunto de representantes 
dos grupos de stakeholders prioritários que 

investigação e Desenvolvimento
RAIz

Serviços
Arboser
ema21
empremédia
headbox

Produção de Pasta e Papel
About the Future
Portucel
Soporcel

Energia
enerpulp
PSCe
Soporgen
SPCG

Agro-Florestal
Aliança Florestal 
Atlantic Forest 
enerforest
Portucel Florestal
Portucel Florestal Brasil
Portucel Moçambique 
Bosques do Atlântico

Comercialização de Pasta e Papel
Soporcel 2000
Portucel Soporcel Afrique du nord
Portucel Soporcel Deutschland
Portucel Soporcel Austria
Portucel Soporcel Poland Sp. z.O.O.
Portucel Soporcel Sales Marketing
Portucel Soporcel españa
Portucel Soporcel France
Portucel Soporcel united kingdom
Portucel Soporcel International
Soporcel north America
Portucel Soporcel Italia
Portucel International trading

O relatório engloba todas as empresas do Grupo, as quais estão identificadas 
abaixo, de acordo com a respectiva área de actividade:

foi consultado1 através de inquérito, na sua 
maioria respondido presencialmente ou por 
conference call, para aferir a percepção da gestão 
da sustentabilidade levada a cabo pelo Grupo 
e sugerir factores de melhoria, bem como para 
obter elementos relevantes para a análise de 
materialidade e a elaboração do presente relatório. 

A identificação dos aspectos relevantes para a 
gestão e reporte de sustentabilidade do grupo 
Portucel Soporcel foi estruturada da seguinte 
forma:

1 note-se que não foi possível obter resposta de todos os agentes 
consultados, que englobavam representantes de todos os grupos de 
stakeholders identificados como prioritários pelo Grupo (ver pág. 51). 
não obstante, o Grupo considera bastante profícuos os resultados do 
processo de auscultação e aproveita para agradecer a todos os que 
contribuíram.
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1. Identifi cação e defi nição de uma lista de 
aspectos potencialmente relevantes, elaborada 
com base em documentação interna do Grupo, e 
análise dos temas abordados em nove relatórios 
de empresas pares.

2. Realização de uma consulta aos stakeholders 
internos e externos, que classifi caram os 
aspectos de sustentabilidade por ordem de 
relevância. 

3. Partindo da classifi cação obtida de cada 
representante que respondeu à consulta, 
foram determinados os aspectos relevantes 
de cada grupo de stakeholders considerando 
a média simples da classifi cação obtida para 
stakeholders do mesmo grupo, e posterior 
média simples entre os diversos grupos de 
stakeholders, assumindo portanto, cada grupo, 
um peso igual entre si.

Os aspectos relevantes a ter em conta na elaboração deste Relatório são o resultado da ponderação da 
classifi cação obtida a partir dos stakeholders e da classifi cação obtida a partir da gestão de topo do grupo 

Portucel Soporcel, tendo em conta a distribuição percentual de 35% e 65%, respectivamente.

Aspectos Relevantes de 
Sustentabilidade do grupo 

Portucel Soporcel

4. Paralelamente, a Comissão de 
Sustentabilidade, como representante da 
gestão de topo da empresa, atribuiu a sua 
classifi cação de relevância à luz da estratégia 
do Grupo.
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Conhecer a sua opinião

A sua opinião é um importante contributo 
para o Grupo poder melhorar a sua gestão 
da sustentabilidade e a elaboração dos seus 
relatórios. nesse sentido, foi concebido um 
questionário de feedback deste relatório, para 
o qual gostaríamos de contar com o seu contributo. 
O questionário encontra-se disponível em 
www.portucelsoporcel.com.

toda e qualquer informação adicional a este 
relatório, dúvidas ou esclarecimentos devem ser 
colocados junto de:

Manuel gil Mata
telf: 213 184 737 | Fax: 213 184 738
e-mail: gil.mata@portucelsoporcel.com

João Manuel Soares
telf: 265 709 051 | Fax: 265 709 110
e-mail: joao.soares@portucelsoporcel.com

Ana nery
telf: 265 709 003 | Fax: 265 709 165
e-mail: ana.nery@portucelsoporcel.com

Desta sequência de passos, resultou a lista de aspectos de sustentabilidade 
sobre os quais o grupo Portucel Soporcel centrou o seu reporte, ordenados pela 
relevância que lhes foi atribuída, como a seguir se apresenta:

Aspecto Páginas

emissões atmosféricas e alterações climáticas 80, 81

Optimização dos processos produtivos 18-22, 44, 45

Gestão das fl orestas 57-63

Melhoria do relacionamento com os stakeholders externos 51-53

Aposta em energias renováveis e medidas de efi ciência energética 77, 78

Certifi cação fl orestal e problemáticas associadas na realidade portuguesa 64, 65

Importância dos colaboradores na implementação da estratégia de sustentabilidade 107-110

Preservação da biodiversidade 66-73

Construção da nova fábrica 21, 78

Medidas de incentivo à conduta ética e de combate à fraude e corrupção 43

Iniciativas em matéria de inovação 24, 77

Melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços 37, 38, 98-101

Incentivo às fl orestas autóctones 111

Importância da fi bra virgem na manutenção do ciclo de produção de papel 103, 104

Sendo 2010 o ano da biodiversidade, o grupo Portucel Soporcel teve 
a preocupação de destacar particularmente este tema.

Apesar da importância que o Grupo atribui ao tema da inovação, não foi opção 
da empresa a inclusão de um capítulo exclusivo para este tema. Procurou-se, 
no entanto, salientar algumas iniciativas que se entende terem este cariz, 
utilizando o seguinte símbolo  .
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M
EnSAgEnS DoS PrESiDEntES

2. MenSAGenS DOS PReSIDenteS 12
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o nosso Papel na Sociedade

A indústria dos produtos florestais em geral, 
e a indústria papeleira em particular, enfrentam, 
num mundo em explosão demográfica, um desafio 
empolgante: produzir mais e melhor, em condições 
industriais cada vez mais amigas do ambiente 
e garantindo a sustentabilidade dos ecossistemas 
em que a actividade se insere, das populações e 
stakeholders que trabalham e vivem em relação com 
a indústria e da floresta que lhe está a montante.

A caminho de uma terra com nove mil milhões de 
habitantes, no ano de 2050, importa pois produzir 
quantidade em termos competitivos, com qualidade 
de produtos e processos e, especialmente, plantar 
hoje a floresta de amanhã.

é o que o grupo Portucel Soporcel tem procurado 
fazer:

Melhoramos continuamente a qualidade da gestão 
dos espaços florestais que gerimos, investimos em 
novos e sofisticados equipamentos de produção 
industrial, controlamos e reduzimos os nossos 

efluentes, produzimos mais e melhores plantas 
florestais e florestamos e incentivamos a plantação 
de florestas mais sãs e mais produtivas, respeitando 
o ambiente e tendo uma atitude socialmente 
responsável.

Sem perder de vista a crescente procura mundial 
de madeira, fibra e biomassa para energia, 
consolidamos os nossos interesses em torno 
dos preços do carbono, dos mercados para os 
serviços disponibilizados pelos ecossistemas 
e da valorização da biodiversidade.

Vivemos o presente, mas queremos antecipar 
o futuro.

é desta maneira de estar que dá conta o presente 
Relatório de Sustentabilidade, organizado segundo 
as directrizes do GRI e pela primeira vez auditado 
por uma entidade externa.
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nele encontrará o leitor a razão de ser da nossa 
história de sustentabilidade.

Somos, e queremos continuar a ser, economicamente 
viáveis, ecologicamente responsáveis e socialmente 
aceitáveis.

e julgamos que ser sustentável – porque é disso que 
se trata afinal – não é incompatível com os tempos de 
incerteza e com as disfunções sociais e económicas 
que hoje se vivem.

De facto, as sociedades procuram novas lideranças 
políticas que, na realidade, tem pouco de novo e 
original para oferecer ou prometer. O que coloca 
o mundo dos negócios (e a indústria em particular) 
numa situação de verdadeira igualdade com os 
governos: ambos precisam uns dos outros e não 
se percebe mesmo “quem precisa mais de quem”.

trata-se de um momento quase único na história 
contemporânea, em que a necessidade de criar 

empregos, a urgência do crescimento económico, 
a luta contra as alterações climáticas, a resolução 
da crise energética e o apoio aos países em vias 
de desenvolvimento permitem ao mundo dos 
negócios apresentar aos políticos a agenda da 
sustentabilidade, com objectivos e calendários 
realistas. 

O grupo Portucel Soporcel está firmemente decidido 
a aprofundar uma ética empresarial que conduza 
à harmonização de interesses entre a sociedade 
e os reguladores, sem perder de vista as suas 
responsabilidades para com os accionistas e para 
com os stakeholders em geral.

A nova fábrica de papel em Setúbal, cuja presença é 
bem evidente ao longo deste relatório, e a desejável 
internacionalização das actividades do Grupo, são 
passos determinados nessa direcção.

Os accionistas, os clientes e a sociedade serão 
os juízes do sucesso de tal estratégia.

Pedro Queiroz Pereira 
Presidente do Conselho de Administração
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Conheça o nosso Papel

O grupo Portucel Soporcel publica, pelo terceiro 
biénio consecutivo, o Relatório de Sustentabilidade. 
este Relatório, relativo ao período 2008/2009, 
foi elaborado segundo as Directrizes do Global 
Reporting Initiative (G3) e obteve, pela primeira 
vez na história do Grupo, a classificação A+, tendo 
a conformidade com este nível dessas directrizes 
sido confirmada por uma entidade verificadora 
independente.

A sustentabilidade é a essência do modelo de 
negócio do grupo Portucel Soporcel, visível na forma 
como interage com o ambiente, na execução de 
projectos de investimento geradores de emprego 
e de elevado Valor Acrescentado nacional e nas 
acções de responsabilidade social que desenvolve 
nas regiões onde tem estabelecimentos industriais.

existe um défice de conhecimento generalizado 
sobre o enorme contributo da fileira do eucalipto 
para a sociedade portuguesa, bem como o respectivo 
efeito de arrasto na economia, pela singularidade da 
transversalidade sectorial que a caracteriza. 

O grupo Portucel Soporcel exportou em 2009 
cerca de mil milhões de euros com um elevado 
coeficiente de Valor Acrescentado nacional, para 
100 países, tendo representado 3% do total das 
exportações portuguesas e 10% do total da carga, 
em contentores e convencional, movimentada na 
exportação por portos portugueses.

Investimos de forma contínua em Investigação e 
Desenvolvimento, tendo como objectivos principais: 

> A Gestão Florestal Sustentável
> A Protecção Ambiental
> A Melhoria da Qualidade da Pasta e do Papel

O Grupo foi pioneiro em Portugal na adopção 
das melhores práticas de gestão florestal 
internacionalmente conhecidas e, em consequência, 
a área florestal por nós gerida, certificada pelo 
FSC (Forest Stewardship Council) e pelo PeFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) representava, no primeiro 
trimestre de 2010, 49% e 59%,respectivamente, 
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do total da área florestal portuguesa certificada por 
estes dois sistemas internacionais de certificação 
florestal.

Promovemos de forma activa a transferência 
de conhecimento das melhores práticas de gestão 
florestal conhecidas, quer através da organização 
de seminários e conferências, quer de acções 
de formação estruturadas, a título gracioso, 
para grupos e Associações de Produtores e 
de Proprietários Florestais e cedemos material 
genético, em condições preferenciais, oriundo 
de investigação própria.

executamos planos de acções de limpeza de 
florestas e de prevenção de incêndios florestais 
e apoiamos com meios próprios a AnPC (Autoridade 
nacional de Protecção Civil) no combate aos 
incêndios florestais.

Integramos a conservação da biodiversidade no 
nosso modelo de gestão florestal e no trabalho 
desenvolvido em parceria com a WWF (World Wildlife 
Fund for Nature) vimos reconhecido que grande 
parte da área florestal certificada gerida pelo grupo 
Portucel Soporcel reúne atributos que permitem a 
classificação de Áreas de Alto Valor de Conservação, 
pela presença de biodiversidade e de valores 
culturais relevantes.

tem sido tema de debate nos últimos anos a ideia de 
que consumir papel contribui para a desflorestação 
do planeta. todavia, existem actualmente factos 
irrefutáveis que demonstram que o papel, 
nomeadamente aquele que é produzido na europa 
(onde se encontra o grupo Portucel Soporcel) é, 
pelo contrário, um eficaz promotor de florestação 
sustentável.

Durante cerca de um século (1902-2006), 
a totalidade da área florestal portuguesa aumentou 
74%, tendo, na segunda metade do século xx, 
sido a indústria papeleira a principal entidade 
responsável pela plantação de árvores no nosso País.

Importa salientar que o consumo de madeira, a nível 
mundial, tem destinos diversos do da sua utilização 
na produção de pasta e papel. Com efeito, cerca 
de 90% da madeira é utilizada directamente na 
construção, no mobiliário e na produção de energia, 
absorvendo esta última mais de 50% do consumo.

Somos o maior produtor europeu na produção de 
pasta branqueada de eucalipto (BekP – Bleached 
Eucalyptus Kraft Pulp) e de papéis de impressão e 
escrita não revestidos (uWF – Uncoated Woodfree).

O nosso papel é um produto ambientalmente 
responsável, fabricado a partir de um recurso natural 
renovável, plantado especificamente para este fim.

José honório 
Presidente da Comissão executiva





ConhECEr oS FACtoS Do Biénio

Janeiro 2008   
novo descascador 
madeira da Figueira 
da Foz

Fevereiro de 2008  
Aumento da capacidade 
do tratamento 
secundário de efluentes 
da Figueira da Foz

Abril de 2008   
novas torres 
de refrigeração  
de água de Cacia

Maio 2008   
1.ª Reunião do Conselho 
Ambiental

Maio 2008   
1.º encontro de 
empresas Business 
and Biodiversity – ICnB

Junho de 2008   
Melhor empresa 
da Região Centro – 
Revista InVeSt

Junho de 2008   
Início do projecto 
SAP-Rh, que visa 
a uniformização de 
procedimentos no 
âmbito da Gestão 
de Recursos humanos

Setembro de 2008  
Maior e melhor empresa 
do sector – Revista 
exame 2008

Setembro 2008  
CheMPOR jovem 
2008 – universidade 
do Minho

Setembro de 2008  
Seminário “novas 
Oportunidades de 
Desenvolvimento de 
Setúbal”

novembro de 2008  
Revamping da caldeira 
de recuperação de 
Setúbal

novembro de 2008  
novas prensas de 
lavagem de pasta 
crua e branqueada 
de Setúbal.

novembro 2008  
Destaque no 
“Accountability Rating 
Portugal” 2008

Dezembro 2008  
Destaque no “Índice 
ACGe Responsabilidade 
Climática – euronatura”

3. COnheCeR OS FACtOS DO BIénIO 18
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Janeiro 2009  
Adesão à Rede de 
Responsabilidade 
Social RSO.Pt

Março de 2009  
transformação da 
caldeira de cogeração 
a biomassa de Cacia 
para leito fluidizado

Abril de 2009   
Licença Ambiental 
de Cacia

Maio de 2009  
Revamping da caldeira 
de cogeração a 
biomassa de Setúbal

Maio de 2009   
Grande prémio da 
Associação Portuguesa 
de Comunicação das 
empresas

Maio de 2009   
Parceria no Plano de 
Acção “Roazes do Sado” 
– ICnB

Junho de 2009  
Organização 
do Seminário 
Internacional “Floresta, 
Sustentabilidade 
e Prosperidade”

Julho de 2009  
Certificação florestal 
PeFC para eucalipto

Julho de 2009  
Certificação florestal 
FSC para Cortiça

Agosto de 2009  
Arranque da nova 
fábrica de papel 
de Setúbal

Agosto de 2009  
Arranque da nova 
central de cogeração 
de ciclo combinado 
de Setúbal

Setembro de 2009   
Organização 
da Conferência 
“Sustentabilidade do 
Ciclo do Papel”

outubro de 2009   
Segunda fase 
do Projecto 
“New Generation 
Plantations” – WWF

novembro de 2009   
Publicação “Biodiversity 
in European Pulp and 
Paper Industry”.

novembro de 2009  
Participação no “Ano 
do Planeta terra Lisboa 
2009” – uneSCO

novembro de 2009   
Conferência 
“Industry‑Based 
Bioenergy and 
Biorefinery”

Dezembro de 2009  
novas centrais 
termoeléctricas 
biomassa de Cacia 
e Setúbal

Dezembro de 2009  
Projecto “Melhoria da 
eficiência Operacional” 
– eGO
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MAio DE 2008 – 1.ª rEunião Do ConSELho 
AMBiEntAL

Realizou-se, em 21 de Maio de 2008, no Complexo 
Industrial da Figueira da Foz, a primeira reunião do 
Conselho Ambiental do grupo Portucel Soporcel, 
órgão estatutário do Grupo, funcionando junto 
do Conselho de Administração e constituído por 
cinco personalidades universitárias de reconhecida 
competência nas áreas da ciência e da defesa 
do ambiente, convidados pelo Conselho de 
Administração por um período coincidente com 
o seu próprio mandato.

nos termos estatutários, compete ao Conselho 
Ambiental fazer o acompanhamento dos aspectos 
ambientais da actividade da empresa e, sempre que 
para tal solicitado pelo Conselho de Administração, 
dar parecer e formular recomendações acerca do 
impacte ambiental dos principais empreendimentos 
do Grupo, tendo especialmente em atenção as 
disposições legais, as condições de licenciamento 
e a política do Grupo sobre a matéria.

Sabia que…
A nova fábrica de Setúbal tem como 
equipamento central a maior e 
mais sofisticada Máquina de Papel 
do mundo e permite aumentar a 
produção de papéis de impressão 
e escrita de elevada qualidade para 
1,6 milhões de toneladas/ano?

o Conselho Ambiental reúne trimestralmente 
e é actualmente constituído pelos seguintes 
Professores universitários:

Presidente: Prof. Doutor Fernando Ramôa 
Ribeiro, Reitor da universidade técnica de 
Lisboa

Vogais: Prof. Doutor Rui Ganho, Vice-Reitor 
da universidade nova de Lisboa; Prof. Doutor 
João Santos Pereira, Instituto Superior 
de Agronomia; Prof. Doutor Casimiro Pio, 
universidade de Aveiro; Prof.ª Doutora 
Conceição Cunha, universidade de Coimbra

O biénio 2008/2009 foi pródigo em realizações e ocorrências com impacte na 
sustentabilidade do Grupo, apresentando-se de seguida uma resumida listagem 
dos acontecimentos mais importantes e uma referência sucinta àqueles que se 
consideram de maior relevo.
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AgoSto 2009 – noVA FáBriCA DE PAPEL 
DE SEtúBAL

O ano de 2009 foi marcante na história do Grupo, 
com a inauguração e arranque da produção da nova 
fábrica de papel construída no complexo industrial 
de Setúbal. 

 A instalação desta fábrica, que reúne soluções 
únicas e tecnologicamente inovadoras, permitiu ao 
grupo Portucel Soporcel integrar em papel toda a 
pasta produzida no complexo industrial de Setúbal 
e reforçar a sua posição, a nível europeu, sendo hoje 
líder na produção de papéis de impressão e escrita 
não revestidos (uWF – Uncoated Woodfree).

O investimento nesta nova fábrica de papel foi de 
aproximadamente 550 milhões de euros, tendo 
garantido a criação de 350 postos de trabalho 
directos, altamente qualificados, preenchidos com 
285 recrutamentos externos e 65 reconversões 
internas, e de cerca de 1 500 postos de trabalho 
indirectos, uma contribuição valiosa para a economia 
local e nacional.

Com o objectivo de garantir uma logística eficaz 
de expedição do papel, o Grupo investiu também 
na construção de um parque com 35 000 m2, 
com capacidade para cerca de 1 000 contentores, 
e um ramal interno de caminho de ferro com  
935 m de linha.

Para garantir o abastecimento energético eficiente 
desta nova fábrica, foi ainda instalada uma nova 
central de cogeração de ciclo combinado a gás 
natural, recorrendo a combustíveis com baixo teor 
de carbono, garantindo assim uma maior eficiência, 
tanto a nível energético como ambiental. esta nova 
central representou um investimento de 74 milhões 
de euros.
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DEzEMBro DE 2009 – ProJECto Ego, EFiCiênCiA 
gLoBAL DAS oPErAçõES

Durante o biénio não foi descurado o 
aperfeiçoamento da eficiência da actividade de 
produção, num projecto alargado a todas as fábricas 
do Grupo e que se completou em Dezembro de 2009.

Os ganhos contabilizados, nessa data, em resultado 
do projecto eGO, ultrapassaram os 10 milhões de 
euros. 

Outros factos são alvo de destaque neste Relatório 
de Sustentabilidade. Por essa razão, ao longo 
do Relatório poderão ser encontradas caixas de 
textos com destaque a acontecimentos, projectos 
e iniciativas que merecem igualmente ser referidos. 

Sabia que…
A central de cogeração da nova 
fábrica permite não só satisfazer 
as suas necessidades de vapor e 
de energia eléctrica, mas também 
fornecer energia à rede eléctrica 
nacional?

DEzEMBro DE 2009 – noVAS CEntrAiS 
tErMoELéCtriCAS A BioMASSA DE CACiA 
E SEtúBAL

no biénio em análise, a energia mereceu particular 
atenção dentro do Grupo.

Para além da central de cogeração de ciclo 
combinado a gás natural, construída em Setúbal 
para apoio à nova fábrica de papel, foram estudadas, 
projectadas e construídas, duas novas centrais 
termoeléctricas a biomassa, uma em Cacia e outra 
em Setúbal, tendo o seu arranque e as primeiras 
emissões de energia para a rede pública ocorrido 
em Dezembro de 2009.

Cada uma destas centrais, com a capacidade de 
12,5 MW, será mais uma contribuição para os 
167 GWh/ano de aumento da venda de energia 
eléctrica do Grupo e para o reforço da sua posição 
na geração de electricidade a partir do recurso 
biomassa.

estas centrais foram também contribuições 
importantes para os investimentos do Grupo na área 
da energia que, na totalidade, foram da ordem dos 
200 milhões de euros.
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ConhECEr o gruPo PortuCEL SoPorCEL

1953 – Início de actividade da Companhia 
Portuguesa de Celulose em Cacia, com a produção 
de pasta crua de pinho, projecto liderado pelo 
eng.º Manuel Santos Mendonça, avô do actual 
Presidente do Conselho de Administração do Grupo;

1957 – A Companhia Portuguesa de Celulose 
torna-se pioneira a nível mundial ao produzir pasta 
branqueada de eucalipto ao sulfato; 

1964 – Arranque da Socel – Sociedade Industrial 
de Celulose, SARL, em Setúbal, unidade industrial 
vocacionada para a produção de pasta branqueada 
de eucalipto; 

1965 – Constituição da Inapa, Indústria nacional 
de Papéis, S.A. tendo em vista a construção de 
uma fábrica de papéis finos de impressão e escrita 
contígua à Socel em Setúbal; 

1976 – Constituição da Portucel – empresa de 
Celulose e Papel de Portugal eP, empresa resultante 
do processo de nacionalização da indústria de 
celulose; 

1984 – Início de actividade da Soporcel – Sociedade 
Portuguesa de Papel, S.A. com o arranque da fábrica 
de pasta da Figueira da Foz; 

2000 – Aquisição da Papéis Inapa pela Portucel, 
passando a designar-se por Portucel – empresa 
Produtora de Pasta e Papel, S.A.;

2001 – A Portucel – empresa Produtora de Pasta 
e Papel, S.A. adquire a totalidade do capital da 
Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., 
dando origem ao actual grupo Portucel Soporcel, 
actualmente o maior produtor de papéis finos não 
revestidos da europa.

 4. COnheCeR O GRuPO PORtuCeL SOPORCeL 24
 4.1. Perfil do Grupo 25
 4.2. estrutura de Governação 28
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é na floresta que se inicia toda a actividade do 
grupo Portucel Soporcel, traduzida num volume de 
negócios anual na ordem de 1 100 milhões de euros. 
Gere cerca de 120 mil hectares de floresta, sendo 
a larga maioria certificada quer pelo FSC (Forest 
Stewardship Council), quer pelo PeFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification 
schemes) programas de certificação que garantem 
que as florestas da empresa são geridas de forma 
responsável do ponto de vista ambiental, económico 
e social, e obedecendo a critérios rigorosos 
e internacionalmente reconhecidos. 

Após meio século de existência, o grupo Portucel 
Soporcel é hoje uma referência nacional, 
encontrando-se actualmente entre as três maiores 
empresas exportadoras portuguesas.

A decisiva contribuição do grupo Portucel Soporcel 
para a redução do défice externo do país resulta 
do facto de o Grupo vender bens transaccionáveis 

4.1.   Perfil do grupo

com um elevado coeficiente de Valor Acrescentado 
nacional, pois a sua actividade assenta num recurso 
renovável nacional, a madeira de eucalipto, que 
transforma num produto de alto valor acrescentado, 
o papel de impressão e escrita não revestido 
(uWF – Uncoated Woodfree), de que é líder europeu, 
utilizando recursos humanos e fornecedores 
essencialmente nacionais.

Sendo possivelmente o maior exportador de Valor 
Acrescentado nacional, a sua actividade é da 
maior relevância para a economia do país, não só 
pela contribuição directa para o PIB, pelo Valor 
Acrescentado Bruto, mas também pelo efeito 
multiplicador induzido, a montante, na economia 
nacional.

A constante capacidade de inovação e 
empreendedorismo que o Grupo tem imprimido à sua 
actividade permite-lhe hoje ser referenciado com 
destaque em diversas vertentes da economia nacional. 
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O que fazemos em Portugal

> Gerimos 120 000 ha de floresta;
> Gerimos 49% da floresta portuguesa certificada 
pelo sistema FSC e 59% da certificada pelo 
sistema PeFC;
> Somos o maior produtor nacional de energia 
a partir de biomassa;
> A actividade do Grupo contribui com cerca de 2% 
do PIB industrial e as suas vendas correspondem 
a 0,7% do PIB;
> As nossas vendas para o mercado externo 
representam 3% das exportações portuguesas 
de bens;
> Representamos 10% do total da carga portuária 
nacional de exportação, contentorizada 
e convencional.

Em 2009

> Gerámos um volume de negócios de cerca 
de 1 100 milhões de euros;
> Produzimos 1,1 milhões de toneladas de Papel;
> Fabricámos 1,3 milhões de toneladas de Pasta;
> Gerámos 1 148 GWh de electricidade;
> empregámos 2 297 pessoas;
> exportámos 928 milhões de euros.

O que fazemos na Europa

> Somos o 1.º produtor europeu de papéis 
de impressão e escrita não revestidos 
(uWF – Uncoated Woodfree);
> Somos o 1.º produtor europeu de pasta 
branqueada de eucalipto (BekP).

O que fazemos no mundo

> Cerca de 94% das nossas vendas são feitas para 
100 países, 27% dos quais fora da Comunidade 
europeia;
> Somos o 4.º produtor mundial de pasta 
branqueada de eucalipto (BekP).

Localização das unidades fabris 
e subsidiárias comerciais
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Com uma posição de grande relevo no mercado 
internacional de pasta e papel, o grupo Portucel 
Soporcel é uma das mais fortes marcas de Portugal 
no mundo. Com o arranque, em 2009, da nova fábrica 
de papel de Setúbal (AtF – About the Future), 
torna-se no maior produtor de papéis finos não 
revestidos (uWF – Uncoated Woodfree) da europa. 
é também o maior produtor europeu e um dos 
maiores, a nível mundial, de pasta branqueada de 
eucalipto (BekP – Bleached Eucalyptus Kraft Pulp).

A estrutura produtiva industrial do Grupo 
corresponde a três pólos industriais, localizados em 
Cacia, Figueira da Foz e Setúbal, que constituem uma 
referência de qualidade a nível internacional, pela 
sua dimensão e sofisticada alta tecnologia.

A capacidade de produção de papel do grupo 
Portucel Soporcel ascende a 1,6 milhões de 
toneladas/ano e a capacidade de produção de pasta 

é de cerca de 1,4 milhões de toneladas/ano, das quais 
cerca de 1,1 milhões serão integradas em papel com 
o pleno funcionamento da nova fábrica de papel de 
Setúbal.

no período de 2005 a 2009, verificou-se um aumento 
de produção de 5% e 7%, do produto pasta e papel, 
respectivamente, sem considerar o contributo da 
produção da nova fábrica de papel de Setúbal.

Com o arranque, em Agosto de 2009, da nova fábrica 
de papel de Setúbal, em 2010 prevê-se um acréscimo 
na produção de papel de cerca de 400 000 t de papel. 

2009
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A governação do grupo Portucel Soporcel é 
assegurada por um Conselho de Administração 
composto por nove membros, o presidente e oito 
vogais. Cinco destes membros exercem funções 
executivas e formam a Comissão executiva. 
O Conselho de Administração é ainda apoiado por 
várias Comissões especializadas que dão os seus 
contributos nas áreas específicas da sua atribuição.

Dependendo directamente da Assembleia-Geral, 
funciona a Comissão de Fixação de Vencimentos 
do Grupo.

O Grupo tem eleita uma Comissão de 
Sustentabilidade, presidida por um membro não 
executivo do Conselho de Administração, que 
tem, como principais competências, a definição e 
acompanhamento da implementação de uma política 
corporativa e estratégica de sustentabilidade.

O Conselho Ambiental do grupo Portucel Soporcel 
é outro organismo que funciona junto do Conselho 

de Administração. Criado em 2008, compete ao 
Conselho Ambiental fazer o acompanhamento e dar 
parecer sobre os aspectos ambientais da actividade 
da empresa, e formular recomendações acerca do 
impacte ambiental dos principais empreendimentos 
da sociedade, tendo especialmente em atenção as 
disposições legais, as condições de licenciamento 
e a política do Grupo sobre a matéria. O Conselho 
Ambiental tem cinco membros, um Presidente 
e quatro Vogais, todos eles personalidades 
académicas e independentes de reconhecida 
competência técnica e científica, particularmente 
nos mais importantes domínios das preocupações 
ambientais da actividade do Grupo na sua actual 
configuração.

na publicação do primeiro Relatório de 
Sustentabilidade após o início da sua actividade, 
foi entendido como apropriado incluir um resumo 
da mensagem anual do Conselho Ambiental.

4.2.   Estrutura de governação

organograma 
do grupo

Comissão de Controlo  
do Governo Societário

Conselho Ambiental

Comissão de Sustentabilidade

Comissão de Controlo Interno

Comissão de Riscos Patrimoniais

Comissão de Auditoria

Área Florestal

Área Industrial

Área Comercial

Área Corporativa

Conselho de 
Administração

Comissão 
Executiva
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MEnSAgEM Do ConSELho AMBiEntAL

Por motivos éticos e pela pressão dos mercados, 
o mundo dos negócios tem que interiorizar os 
problemas ambientais, integrando-os nas suas 
estratégias de desenvolvimento.

Ciente desta realidade, e na linha da Politica de 
Sustentabilidade que adoptou em 2005, o grupo 
Portucel Soporcel decidiu criar um Conselho 
Ambiental, integrado por membros da Academia, 
que lhe servisse de apoio e referencial para a sua 
actividade.

O Conselho Ambiental tem acompanhado, 
desde Maio de 2008, o desempenho do Grupo, 
manifestando o maior interesse em conhecer em 
pormenor as competências, os processos e os 
resultados das práticas silvícolas e industriais 
que caracterizam o funcionamento diário de um 
complexo papeleiro verticalmente integrado.

no domínio florestal, o Conselho Ambiental 
acompanhou com o maior interesse o processo de 
certificação do Grupo pelos sistemas FSC e PeFC 
e relevou o empenho da empresa e dos seus técnicos 
na procura de equilíbrios eficazes entre a produção 
de fibra com base em plantações de árvores de 
crescimento rápido e a conservação dos recursos 
naturais, com particular relevo para a preservação 
da Biodiversidade.

na área da energia, o Conselho Ambiental 
acompanhou a vasta gama de projectos de 
investimento tendentes a aumentar o elevado grau 
de auto-abastecimento energético do Grupo, com 
base na biomassa florestal. é assinalável a elevada 
eficiência na geração e utilização de energia, com o 
concomitante contributo para a redução de emissões 
de Gee, particularmente as resultantes da utilização 
de combustíveis fósseis.

no campo do processo industrial, o Conselho 
Ambiental procedeu ao acompanhamento periódico 
da informação disponibilizada para as autoridades 
ambientais e reguladoras. 

A fiabilidade dos processos e o rigor da informação 
são facetas a que o Conselho concedeu particular 
importância, recomendando a continuação da 
política de transparência perante todas as partes 
interessadas.

O Conselho esforçou-se por disponibilizar ao grupo 
Portucel Soporcel uma vasta gama de informações 

tendentes a melhorar e intensificar as relações entre 
a universidade e o Grupo, nomeadamente no domínio 
das bolsas de doutoramento em meio empresarial, 
na certeza de que assim se podem criar sinergias 
úteis a ambas as partes que, no final, resultam em 
favor da Sociedade e do país.

O Conselho Ambiental registou o entusiasmo, o rigor 
e o elevado padrão tecnológico com que o projecto 
da nova fábrica de papel de Setúbal foi conduzido 
e, acima de tudo, testemunhou a permanente 
preocupação de respeitar as condições ambientais 
que tinham sido previamente estabelecidas 
para este investimento, congratulando-se com o 
destacável facto de todas as licenças necessárias 
à laboração estarem disponíveis com significativo 
avanço face à data de arranque.

Por último, o Conselho Ambiental congratula-se 
com o salutar princípio da publicação do Relatório 
de Sustentabilidade, na convicção de que a 
transparência que lhe está associada e as relações 
com os stakeholders que daí decorrem, muito 
contribuirão para que o Grupo possa acompanhar 
e até liderar um mundo hiper-inovativo e cada vez 
mais eco-eficiente.

O Conselho Ambiental considera, no entanto, 
que os desafios que se colocam à preservação 
e sustentabilidade do Planeta são enormes e que 
só um esforço reforçado e contínuo permitirá um 
futuro de desenvolvimento industrial sustentável 
com base nos recursos do território nacional. 
Por conseguinte, o Conselho Ambiental recomenda 
o contínuo investimento no capital humano e em 
I&D na área ambiental e energética, seguindo e 
aproveitando os avanços recentes do país neste 
domínio. Aconselha, ainda, que seja mantido o 
empenhamento na participação nos organismos 
internacionais especificamente ligados à indústria 
e nos fora em que seja possível perceber as 
tendências internacionais e antecipar exigências 
futuras neste sector.

Conselho Ambiental, 31 de Dezembro de 2009

Professor Doutor Fernando Ramôa Ribeiro 
Professor Doutor Rui Ganho 
Professor Doutor João Santos Pereira 
Professor Doutor Casimiro Pio 
Professora Doutora Conceição Cunha
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de Ambiente e de energia, tendo participado 
nos processos da legislação europeia, em domínios 
tão importantes como os da Certificação Florestal, 
Legislação Ambiental, Rótulo ecológico, BReF, 
IPPC, Alterações Climáticas e Comércio europeu 
de Licenças de emissão.

na CeLPA, Associação da Indústria Papeleira 
Portuguesa, preside ao Conselho Geral e à Comissão 
executiva, tendo participação activa em todos os 
Comités técnicos, como o Florestal, o do Ambiente 
e Indústria e o da energia, tendo dinamizado a 
elaboração de vários position papers defendendo 
as posições da indústria em dossiers de preparação 
da legislação mais relevante, particularmente nos 
domínios da floresta, da biomassa, do ambiente 
e da energia.

Dada a sua eminente vocação florestal, o grupo 
Portucel Soporcel tem sido particularmente 
activo participando ou acompanhando muito de 
perto as actividades de organizações como a AIFF 
(Associação para a Competividade da Indústria da 
Fileira Florestal), a Forestis (Associação Florestal de 
Portugal), a unAC (união da Floresta Mediterrânica) 
e a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal).

A nível industrial mais global, tem colaborado 
activamente com a CIP (Confederação da Indústria 
Portuguesa) e a AIP (Associação Industrial 
Portuguesa), e é membro da Direcção da COGen 
(Associação Portuguesa de Cogeração) e da APRen 
(Associação Portuguesa de energias Renováveis).

Durante o biénio em referência, muitos foram os 
contactos da Administração do grupo Portucel 
Soporcel com o Governo Português e seus 
organismos, numa atitude recíproca de cooperação 
para a sensibilização e procura de soluções para 
problemas importantes de uma das fileiras e das 
indústrias mais relevantes para a economia do país. 

Ao longo da sua história, o grupo Portucel Soporcel 
deparou-se com grandes desafios internos e 
externos, para os quais foram necessários processos 
de mudança geridos de forma sustentável e uma 
subordinação permanente à importância das 
questões éticas. no período a que este relatório 
se reporta, o grupo Portucel Soporcel elaborou 
e aprovou o Código de ética, onde foram reunidos 
os valores, princípios e procedimentos éticos a 
que todo o Grupo se subordina, explicitados num 
documento formal com o objectivo de ser difundido 
e interiorizado por todos os colaboradores, 
inseparável da sua identidade, da sua actividade 
e da sua responsabilidade. 

Dado que os membros dos corpos sociais estão 
igualmente submetidos ao Código de ética, existe 
uma Comissão de ética, constituída por três 
personalidades prestigiadas e não dependentes 
do Conselho de Administração. 

A constituição e forma de funcionamento de todos 
os órgãos importantes para a Governação do Grupo 
podem ser vistos detalhadamente nos Relatórios 
e Contas dos dois exercícios do Biénio em análise 
(http://www.portucelsoporcel.com/pt/investors/
financial-information.php). 

O Grupo tem uma posição bastante activa no que 
se refere à participação em políticas públicas, quer 
nacionais, quer comunitárias, relacionadas com o 
desenvolvimento da fileira florestal e da indústria 
papeleira, nas vertentes económica, social e do 
ambiente.

na CePI, Confederação da Indústria Papeleira 
europeia, tem tido sempre uma posição muito 
interveniente, fazendo parte do Conselho de 
Administração, da Comissão executiva e dos 
principais Comités e Grupos de trabalho da 
confederação, como os Comités Florestal, 

Realizou-se a 2 de Junho de 2009, no hotel Ritz em Lisboa, um Seminário 
Internacional organizado pelo grupo Portucel Soporcel e que contou com o apoio 
da Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, subordinado ao tema Floresta, 
Sustentabilidade e Prosperidade. 
este evento reuniu mais de trezentos participantes nacionais e internacionais, 
para uma reflexão sobre a floresta e as fileiras silvo-industriais, explorando 
os principais desafios e oportunidades que se colocam ao sector em Portugal 
e no Mundo.
O Seminário contou, na sessão de abertura, com a participação do Secretário de 
estado Adjunto, da Agricultura e das Pescas, Dr. Luís Vieira, em representação 
do Ministro Dr. Jaime Silva. Ao longo do evento foram debatidos variados temas, 
dos quais se destacaram a prevenção e o combate aos fogos florestais, a floresta 
mediterrânica, o futuro e a sustentabilidade do sector florestal e a indústria 
sustentável dos produtos florestais – desafios e oportunidades.
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A política de sustentabilidade do grupo Portucel 
Soporcel tem como base a procura simultânea 
e equilibrada da prosperidade económica, da 
responsabilidade ambiental e da equidade social. 
esta é a receita que conduz ao sucesso futuro.

neste sentido, o Grupo assumiu, através das 
recomendações da Comissão de Sustentabilidade, 
os seguintes compromissos para com 
o Desenvolvimento Sustentável:

> Redução do impacte ambiental da actividade 
empresarial;
> Garantia das condições de saúde e segurança 
no trabalho;
> Investimento nos recursos humanos e nas 
condições de trabalho;
> Garantia de direito à licença para operar;
> Investimento na I&D e em matérias de inovação 
com vista a melhorar produtos e serviços; e
> Divulgação dos princípios e práticas do 
Desenvolvimento Sustentável aos seus parceiros 
e partes interessadas. 

O grupo Portucel Soporcel gere um portfólio 
de negócios que inclui a Investigação 
e Desenvolvimento, o sector agro-florestal, 
a fabricação e comercialização de pasta e de papel 
e a produção de energia.

Desde a sua génese, o Grupo tem apostado numa 
cultura empresarial sustentada na capacidade de 
inovar e crescer, procurando sempre as melhores 
e mais eficientes soluções. esta premissa 
transformou a Organização num dos principais 
grupos económicos nacionais, conduzindo o grupo 
Portucel Soporcel muito além daquilo que são as 
obrigações legais e procurando sempre dar resposta 
às necessidades das partes interessadas. 

Vejamos, sucintamente, o tipo de abordagem de 
gestão da actuação do Grupo nas principais áreas 
relevantes para o Desenvolvimento Sustentável.

5.1.   gestão da Sustentabilidade
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DESEMPEnho EConóMiCo

o desempenho económico do grupo Portucel 
Soporcel é controlado pela Comissão Executiva e 
pela Direcção de Planeamento e Controlo de gestão.

O Grupo encontra-se hoje numa posição de destaque 
no mercado nacional e internacional da pasta 
e do papel, sendo mesmo líder, a nível europeu, 
na produção de pasta branqueada de eucalipto e de 
papéis de impressão e escrita não revestidos. Com 
um volume de negócios de cerca de 1 100 milhões 
de euros, o Grupo exporta o equivalente a 3%, 
do volume total de exportações nacionais de bens. 

A inauguração da nova fábrica de papel, em Setúbal, 
permitiu ao Grupo a possibilidade de assumir 
a posição de líder europeu na produção de papéis 
finos de impressão e escrita não revestidos (uWF) 
e incrementar o seu relevante impacte na economia 
nacional.

As vendas de papel registaram, em 2009, 
um aumento de 5,9%, face ao ano anterior, o que, 
num contexto de forte retracção da procura, 
constitui um factor merecedor de destaque.

no negócio da pasta, as vendas de pasta registaram 
uma redução de 30% no seu valor, o que resultou da 
diminuição das vendas para mercado por integração 
na produção de mais papel e da redução dos preços 
médios de venda.

A produção e venda de energia têm vindo a assumir 
uma importância crescente na actividade do 
Grupo, estimando-se que, a partir de 2011, possa 
representar cerca de 5% do total da energia 
eléctrica produzida em Portugal.

Para mais informação consultar os Relatórios 
& Contas dos anos de 2008 e 2009 disponíveis 
no website institucional do Grupo  
(www.portucelsoporcel.com).

DESEMPEnho SoCiAL – PrátiCAS LABorAiS 
E trABALho ConDigno

o desempenho social na vertente Práticas Laborais 
e trabalho Condigno está a cargo da Direcção 
de Pessoal e organização.

Ao nível dos recursos humanos, o grupo Portucel 
Soporcel assume uma política de responsabilidade 
e respeito pelos seus colaboradores. A satisfação 
e orgulho dos Colaboradores face à organização 
são um ponto fundamental de actuação para o 
Grupo. no sentido de assegurar, sustentadamente, 
o bom desempenho por parte das suas 
pessoas, o Grupo tem cultivado uma política 
de qualificação profissional permanente para 
todos os colaboradores, de forma a desenvolver 
competências e a reforçar a sua posição competitiva. 
estão igualmente implementados modelos de 
avaliação de desempenho e planos de carreiras.
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DESEMPEnho SoCiAL – SoCiEDADE

o desempenho social na vertente da Sociedade está 
a cargo do Departamento de Comunicação e imagem 
institucional.

todo o valor gerado pelo Grupo contribui 
positivamente para o desenvolvimento local e 
regional nas suas zonas de actuação, quer seja 
através da aquisição de bens e serviços por parte 
das suas unidades industriais, quer pela geração 
de emprego qualificado e carreiras profissionais 
especializadas através dos cerca de 2 300 postos 
de trabalho directos, no final de 2009, quer pelos 
milhares de postos de trabalho indirecto que cria, 
quer na actividade industrial quer na florestal.

O projecto de desenvolvimento do Grupo reflecte 
o compromisso com a criação de mais-valias nas 
regiões onde estão inseridas as suas fábricas, 
promovendo o aumento da qualidade de vida e a 
preservação do ambiente. Desta forma, ao nível 
da vertente social, o grupo Portucel Soporcel tem 
vindo, ao longo dos anos, a privilegiar os valores 
que considera essenciais para legitimar o direito 
de existir e prosperar, dando continuidade a um cada 
vez maior número de acções com as comunidades, 
através de apoios e donativos a projectos sociais 
e à criação de emprego. 

na área educacional, o Grupo deu continuidade, 
nestes últimos dois anos, à atribuição do prémio ao 
melhor aluno na licenciatura em engenharia Química 
da universidade da Beira Interior e um estágio 
profissional ao melhor aluno da cadeira de Ciência 
e tecnologia da Pasta e do Papel do mestrado 
integrado de engenharia Química da universidade 
de Coimbra.

DESEMPEnho SoCiAL – rESPonSABiLiDADE 
Do ProDuto

o desempenho social na vertente de 
responsabilidade do Produto está a cargo da 
Direcção de Marketing e da Direcção de Assistência 
técnica, Desenvolvimento e Qualidade de Produtos.

O grupo Portucel Soporcel procura obter sempre 
a satisfação dos seus clientes, através da venda de 
produtos de excelência, actuando com uma política 
de transparência para com o mercado e utilizando 
as melhores práticas de marketing. De forma a 
medir a satisfação dos seus clientes, o Grupo 
desenvolve diversas acções, tais como inquéritos 
de satisfação, acções de comunicação através dos 
diversos websites das marcas, visitas aos complexos 
industriais, acções de formação e serviços 
especializados de apoio ao cliente.

DESEMPEnho SoCiAL – DirEitoS huMAnoS

o desempenho social, na vertente de Direitos 
humanos, está a cargo da Direcção de Pessoal 
e organização.

O grupo Portucel Soporcel não tem uma política 
de gestão especificamente direccionada para as 
questões dos Direitos humanos, visto que, nesta 
como nas outras matérias, se rege e pauta a sua 
actuação pelo estrito e integral cumprimento do 
disposto na Lei e na Constituição da República. 
Sempre houve, ainda, por parte da Organização, total 
abertura ao associativismo dos seus Colaboradores, 
bem como à participação em organizações de 
trabalhadores.
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DESEMPEnho FLorEStAL

o desempenho florestal, na sua actividade 
operacional, está a cargo da Aliança Florestal.

A floresta é um bem precioso e do qual depende 
toda a actividade da Organização. Por esta razão 
e por gerir cerca de 120 mil hectares de floresta 
em Portugal, o grupo Portucel Soporcel promove 
a gestão eficiente, responsável e competitiva da 
floresta, no respeito pela conservação dos recursos 
naturais, gerando valor e reconhecimento por parte 
das suas partes interessadas. A investigação é 
também uma prioridade na abordagem de gestão 
à floresta, consolidada através do RAIz – Instituto 
da Investigação da Floresta e do Papel, organismo 
do Grupo que apoia o sector florestal e papeleiro nas 
áreas de investigação, apoio tecnológico e formação 
especializada.

DESEMPEnho AMBiEntAL E DoS SiStEMAS 
DE gEStão

o desempenho ambiental e dos sistemas de gestão 
está a cargo da área de Ambiente, Sistemas 
de gestão e Documentação técnica.

tendo em consideração que a produção de pasta 
e papel é uma actividade com significativo impacte 
no ambiente, o grupo Portucel Soporcel tem 
grande preocupação nas políticas ambientais 
da organização, assumindo o ambiente como uma 
prioridade na sua estratégia e posicionamento nos 
desempenhos florestal, industrial e no mercado.

Por esta razão o Grupo, e apenas no biénio 
2008/2009, investiu mais de 13 milhões de euros 
na protecção ambiental, da actividade industrial, 
permitindo garantir o aumento da eficiência dos 
processos produtivos e consequentemente a 
redução dos impactes ambientais e o aumento 
da produção.

A satisfação das necessidades e expectativas dos 
clientes, a minimização dos impactes ambientais da 
actividade e a garantia das condições da segurança 
e saúde de todos os colaboradores do grupo Portucel 
Soporcel é assegurada através da implementação 
de práticas que corporizam os compromissos 
assumidos na Política dos Sistemas de Gestão, 
assentes no princípio da melhoria contínua. Para 
tal o Grupo tem investido em larga escala em 
sistemas de gestão que garantem a resposta aos 
compromissos assumidos pela Administração, tendo 
em 2008 e 2009, desencadeado um conjunto de 
acções para adequar os seus sistemas de gestão às 
novas versões da norma OhSAS 18001:2007 e ISO 
9001: 2008 e FSC, StD-40-005 e StD-40-00.



37
CO

n
h

eC
eR

 A
 G

eS
tã

O

O grupo Portucel Soporcel continua a desenvolver os 
seus Sistemas de Gestão e a marcar uma posição de 
desenvolvimento, integração e melhoria contínua em 
qualquer uma das vertentes de certificação.

no sentido de perseguir estes objectivos, o 
Manual dos Sistemas de Gestão do grupo Portucel 
Soporcel, promulgado pela Administração, descreve 
adequadamente os sistemas de Gestão da Qualidade, 
Ambiente, Segurança e Cadeia de Responsabilidade 
implementados. nele estão definidos os processos 
necessários de forma a envolver todas as pessoas 
e funções que estejam relacionadas com a:

> Qualidade dos processos, produtos e serviços;
> Gestão dos recursos florestais;
> Controlo e minimização do impacte ambiental;
> Controlo e minimização dos riscos para 
segurança e saúde dos trabalhadores.

Como instrumento de orientação e difusão, 
o Manual dos Sistemas de Gestão faculta a 
todas as estruturas do Grupo e a todas as partes 
interessadas, a Política dos Sistemas de Gestão, 
a organização, as principais responsabilidades 
e as relações entre os diferentes processos.

O Sistema de Gestão integrado e certificado 
do grupo Portucel Soporcel aplica-se às 
actividades de produção de pasta de eucalipto 
e desenvolvimento e produção de papéis de 
impressão e escrita, situadas na Fábrica de Cacia, 
Complexo Industrial da Figueira da Foz e Complexo 
Industrial de Setúbal.

no Sistema de Cadeia de Responsabilidade estão 
incluídas as actividades de abastecimento de 
madeira e comercialização de pasta de eucalipto 
eCF e papéis de impressão e escrita realizadas pela 
AtF, Portucel, Soporcel e Portucel Soporcel Sales 
& Marketing nV – empresa Comercial Comum.

As responsabilidades no âmbito dos sistemas de 
gestão das empresas que se encontram instaladas 
no perímetro fabril de cada pólo industrial 
encontram-se contratualmente definidas com 
o grupo Portucel Soporcel.

todos os laboratórios do Grupo têm os seus 
sistemas de gestão acreditados, como forma de 
garantia da qualidade dos resultados do produto 
e monitorização e controlo das matérias-primas e 
subsidiárias, bem como dos parâmetros ambientais. 
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A nova fábrica de papel foi certificada no âmbito 
da Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, 
durante a fase de testes em Julho de 2009. 
Aproveitando as sinergias a nível organizacional, 
o modelo de certificação da AtF foi de extensão aos 
sistemas já implementados na Portucel – Complexo 
Industrial de Setúbal.

A extensão da certificação Portucel à nova fábrica 
de papel permite manter o compromisso já assumido 
pela Administração, no que respeita à Politica dos 
Sistemas de Gestão do grupo Portucel Soporcel, 
reforçando assim o seu empenho na relação de 
confiança com o cliente, na preservação do ambiente 
e na segurança de todos os seus Colaboradores.

Com o objectivo de assegurar maior flexibilidade 
na gestão de recursos, o grupo Portucel Soporcel 
estendeu, em 2009, a sua certificação multi-site FSC 

Certificações / Acreditação instalações industriais Parques de Madeira 
exteriores

Fábrica de Cacia Complexo industrial 
da Figueira da Foz

Complexo industrial 
de Setúbal

QuALIDADe – ISO 9001

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

1989

Abril 2012

1993

 Abril 2012

1989

Janeiro 2012 n/A

AMBIente – ISO 14001

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

1999

Abril 2012

2001

Abril 2013

2004

Julho 2013 n/A

SeGuRAnçA – OhSAS 18001 e nP 4397

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

2007

Agosto 2013

2005

Outubro 2011

2006

Fevereiro 2012 n/A

CADeIA De ReSPOnSABILIDADe –  
FSC-StD-40-003, FSC-StD-40-004, FSC-StD-40-005

1.ª Certificação

Último Certificado, validade
2006

Março 2011

2006

Março 2011

2006

Março 2011

2006

Março 2011

PeFC – AnexO 4

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

2007

Março 2012

2007

Março 2012

2007

Março 2012

2007

Março 2012

ACReDItAçãO De LABORAtóRIOS – ISO/IeC 17025

1.ª Certificação 1989 1995 1989 n/A

e PeFC de todas as unidades de produção de pasta 
e papel, a todos os parques exteriores de madeira 
situados em território nacional e à entidade Bosques 
de Atlântico, com parques exteriores na Galiza.

Com este novo modelo o Grupo apresenta-se no 
mercado com um único Sistema de Gestão de Cadeia 
de Responsabilidade, certificado, por entidade de 
referência – FSC e PeFC, daí resultando sinergias 
na utilização de recursos e uniformização de 
informação para o mercado.

O Grupo atingiu 90% no índice relativo à 
performance ambiental no estudo realizado em 
2009 e que visa aferir o grau de satisfação dos 
clientes do grupo Portucel Soporcel relativamente 
a diferentes atributos, tendo havido uma subida 
de dois pontos percentuais, relativamente ao ano 
anterior, nesse mesmo parâmetro.

Sabia que…
Em 2009 as Fábricas de Cacia 
e Setúbal completaram 20 anos 
de certificação em Gestão 
da Qualidade? 
E que são detentoras dos certificados 
n.º 1 e n.º 2 em Portugal?
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Devido à completa exposição do grupo Portucel 
Soporcel ao mercado global, o seu desempenho 
é particularmente sensível à evolução das variáveis 
macroeconómicas com maior impacte na procura 
global dos seus produtos e na sua competitividade 
face a outros grupos do sector que actuam nos 
mesmos mercados, mas com actividade produtiva 
localizada noutros espaços económicos.

Daí que a actividade deste biénio tenha sido 
inevitavelmente influenciada pela crise económica 
mundial, que teve início em 2008, nos estados 
unidos e rapidamente alastrou a outras zonas 
económicas, particularmente à europa, tendo 
o Grupo sido confrontado com uma conjuntura 
recessiva nos seus dois grandes mercados 
de referência, a europa e os estados unidos.

Apesar deste enquadramento sombrio, 
o comportamento do Grupo nos dois anos do biénio, 
como pode ver-se nos Relatórios Anuais de 2008 
e 2009, compara muito favoravelmente com o dos 
seus equivalentes europeus e americanos.

estas dificuldades conjunturais não impediram 
a continuidade do reforço da sustentabilidade 

do Grupo e vieram evidenciar as vantagens da 
atenção que o Grupo tem dedicado às questões da 
sustentabilidade, como a gestão sustentável das 
suas plantações florestais, a eco-eficiência da sua 
actividade industrial, o destacado uso de energias 
renováveis e o seu permanente esforço de inovação.

As pressões e desafios resultantes da crescente 
procura da matéria-prima do sector, a madeira, 
continuam a ser uma ameaça para as indústrias 
que a utilizam, a nível local, nacional e global.

Sendo as indústrias de base florestal 
reconhecidamente importantes e estimáveis 
contribuintes para a economia nacional, com 
destaque para a sua contribuição para o PIB (3%), 
para as exportações de bens (10%) e para a criação 
de emprego (400 000 proprietários florestais), um 
dos maiores desafios que se põem, à indústria e ao 
país, é conseguir que as autoridades governamentais 
reconheçam efectivamente essa importância e 
pratiquem uma política florestal que tenha em conta 
as urgentes carências da floresta portuguesa.

Decorrente da crescente importância dos conceitos 
de sustentabilidade nos evoluídos mercados em 

5.2.   Desafios e oportunidades 
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que a indústria vende os seus produtos, a exigência 
da Certificação Florestal das matérias-primas 
florestais é uma necessidade incontornável para 
demonstrar que as florestas de que provêm são 
geridas de acordo com as boas práticas sociais, 
ambientais e económicas.

O grupo Portucel Soporcel realiza mais de 90% 
das suas vendas de pasta e papel na europa e nos 
estados unidos, predominantemente no segmento 
Premium, razão pela qual não é possível estar nesses 
mercados sem certificação florestal.

todas as plantações florestais do Grupo são já 
certificadas pelos dois sistemas mundialmente 
aceites, o FSC (Forest Stewardship Council) e o 
PeFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes). Sendo, no entanto, a parte 
maioritária da madeira adquirida no mercado, 
é indispensável que a certificação florestal seja 
uma prática a generalizar efectiva e urgentemente 
a toda a floresta portuguesa. Apesar dos 
esforços e incentivos para a certificação florestal 
desenvolvidos pelo Grupo junto dos seus numerosos 
fornecedores do mercado, só com uma política 
nacional que incentive eficazmente os produtores 
florestais, que representam 85% da floresta 
nacional, é que se podem atingir as elevadas taxas 
de certificação florestal já existentes nos países 
concorrentes.

Devido às ambiciosas metas da união europeia no 
que respeita ao problema das Alterações Climáticas 
e à redução das emissões dos Gases com efeito de 
estufa, é conhecida a posição do Governo Português 
na opção pelas energias renováveis e, de entre elas, 
pela importância que atribui à utilização de biomassa 
florestal para a produção de energia.

O grupo Portucel Soporcel não quis deixar de 
participar neste esforço nacional e, apesar de ser já 
o primeiro produtor nacional de energia recorrendo 
à biomassa, construiu e pôs em funcionamento, no 
biénio 2008/2009, duas Centrais termoeléctricas 
a Biomassa, de 12,5 MW cada, uma em Cacia e outra 
em Setúbal.

embora seja muito meritória esta opção 
governamental pela energia a partir de biomassa, 
acontece que as estimativas iniciais de efectiva 
disponibilidade de Biomassa Florestal Residual 
foram claramente empoladas, redundando, na 

prática, na utilização, para queima, de madeira de 
rolaria que, por essa razão, tem sido desviada das 
suas aplicações de maior valor acrescentado, como 
o fabrico de pasta de papel.

A agravar a situação, no início do biénio em análise, 
a capacidade produtiva de “peletes” para queima era 
praticamente nula e, em finais de 2009, a capacidade 
instalada era já próxima de 1 000 000 toneladas 
de “peletes” por ano, exclusivamente destinadas 
à exportação e como tal não contribuindo nada para 
a redução da dependência nacional de combustíveis 
fósseis importados. esta situação vem aumentar, 
obviamente, em quantidade e em preço, o desafio 
do abastecimento em madeira das fábricas do sector 
da pasta.

O sucesso do projecto nacional de produção 
energética com base na biomassa passa por uma 
política que incentive a oferta nacional de resíduos 
florestais para queima e, como tal, uma vez mais, uma 
política que aumente a produção florestal do país, 
melhore a produtividade da sua floresta e promova 
a adequada e racional gestão dos seus activos e dos 
seus diferenciados produtos.

O grupo Portucel Soporcel, pela sua destacada 
posição nacional e internacional, dada a sua 
demonstrada competência neste domínio, quer em 
termos de recursos técnicos, de investigação e de 
inovação, está completamente disponível e motivado 
para participar nesse esforço nacional de atenção 
prioritária à floresta portuguesa.

A aposta do Grupo em Portugal ficou bem 
demonstrada com o grande desafio do biénio 2008/ 
2009, que consistiu no projecto, construção e 
arranque da nova fábrica de papel de Setúbal, num 
investimento global de 550 milhões de euros, que 
veio completar a integração papeleira do Complexo 
Industrial de Setúbal.

Ganho o desafio de lançar com sucesso a maior 
máquina de papel não revestido do mundo, a 
liderança alcançada no sector dos uWF traz ao 
Grupo a grande oportunidade da extensão de um 
modelo de afirmação no mercado internacional, 
que se tem evidenciado por um elevado poder de 
penetração e de colocação de produtos Premium, 
suportado por uma alta percepção da qualidade dos 
produtos e grande notoriedade e reputação das 
marcas próprias.
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é a oportunidade de valorização da ampla rede 
comercial do Grupo, com reconhecido prestígio nos 
principais mercados da europa e dos estados unidos, 
que permite garantir um serviço de qualidade muito 
valorizado pelo mercado e explorar com sucesso 
uma afirmativa estratégia de branding e serviço, 
assente em produtos inovadores e de muito elevada 
qualidade.

Independentemente deste empenhamento 
prioritário na actividade em Portugal, o grupo 
Portucel Soporcel tem justificadas e conhecidas 
ambições de expansão internacional da sua base 
produtiva.

Portanto irá explorar oportunidades externas 
de crescimento que lhe permitam um programa 
estruturado de desenvolvimento e criação de valor, 
de forma sustentada, constituindo outro dos seus 
grandes desafios e abrindo novas e atractivas 
perspectivas.

Situando-se na América Latina e em África as 
regiões onde as aptidões naturais proporcionam 
os mais elevados níveis de produtividade para 
as plantações de eucalipto, tem sido em países 
desses continentes que se têm desenvolvido, com 
franca e amistosa colaboração das autoridades 
locais, os avançados e aprofundados estudos 
que irão suportar o grande desafio e a apelativa 
oportunidade da expansão internacional da base 
florestal e produtiva do grupo Portucel Soporcel. 
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5.3.1. MEtAS Do rELAtório DE 
SuStEntABiLiDADE AntErior

De acordo com as orientações estratégicas definidas 
e a Política de Sustentabilidade em vigor, o grupo 
Portucel Soporcel apresentou, no RS 2006/2007, 
um conjunto de compromissos que tinha convicta 
intenção de concretizar, alguns deles no biénio a que 
o presente Relatório se reporta, 2008/2009, outros, 
mais ambiciosos para levar a cabo a mais longo 
prazo.

Abrangiam, tais compromissos, as áreas económica, 
da ética e integridade, do ambiente e da actividade 
social.

Vejamos, sucintamente, para cada um destes temas 
da sustentabilidade, quais os principais avanços 
conseguidos.

Tema Económico

Os compromissos assumidos foram os seguintes:
E1: estabelecer indicadores para avaliação e 
monitorização do desempenho do Grupo em 
termos de desenvolvimento sustentável.
E2: Reforçar o modelo de gestão de risco 
implementado no Grupo.

no que se refere ao Compromisso E1. indicadores 
de Desempenho em Sustentabilidade, foram 
lançadas iniciativas no sentido de o Grupo poder 
aferir o seu posicionamento e progresso nos 
domínios da sustentabilidade, destacando-se:

> Participação em estudos de sustentabilidade 
a nível nacional, como o da heidrick e Struggles, 
em 2007.
> Início das relações em 2008, com a SAM 
Research, para estudo da participação 
no Corporate Sustainability Assessment 
Questionaire for Forestry & Paper.
> Preparação, com o suporte da Deloitte, de 
um conjunto de Critérios de Sustentabilidade, 
para inclusão no Sistema de Avaliação e Gestão 
do Desempenho em vigor no Grupo.
> elaboração de um estudo de Benchmarking 
de sustentabilidade, por parte da Deloitte, onde 
o desempenho de sustentabilidade do Grupo 
é comparado com os principais grupos mundiais 
do sector da pasta e do papel.

uma parte importante destas iniciativas frutificará 
na actividade de sustentabilidade do Grupo no 
próximo biénio.

no que toca ao Compromisso E2. Modelo de 
gestão de risco, foram introduzidos os seguintes 
aperfeiçoamentos:

> Revisão anual e correspondente actualização dos 
riscos seguráveis, nomeadamente, os patrimoniais 
nos ramos dos Danos Directos e Perdas 
de exploração (All Risks). 

5.3.   Metas do Passado, Compromissos para o Futuro
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> Implementação, por utilização da ferramenta 
“SAP GRC Access Controls” dos procedimentos 
necessários à gestão dos acessos aplicacionais 
e do modelo de segregação de funções, em 
conformidade com os requisitos de negócio. 
> Implementação da solução de “Disaster 
Recovery” (BCRS), garantindo a reposição do 
funcionamento das soluções informáticas, mesmo 
no caso de indisponibilidade das competências 
internas de I.t. do Grupo. 
> Aumento das medidas de segurança física 
dos equipamentos e suportes informáticos nas 
instalações do Grupo. 
> Dada continuação à cobertura dos riscos 
financeiros, por utilização de instrumentos 
financeiros derivados, tendo em conta as 
probabilidades de ocorrência de sensíveis 
variações e correspondentes magnitude e 
horizontes temporais. Cobertura dos riscos de 
crédito por garantias bancárias ou seguro de 
risco de crédito, de forma a garantir a exposição 
dentro de limites razoáveis e necessariamente na 
dimensão das coberturas conseguidas. 
> Continuado seguimento dos processos e 
procedimentos que asseguram o controlo dos 
impactes ambientais e consequente conformidade 
com as certificações existentes nestas matérias.
> Retomado o seguro de cobertura de incêndios 
florestais.

Tema da Ética

O compromisso assumido era C1. Consolidar 
as linhas de orientação em matéria de ética 
profissional, através da publicação de um Código 
de Conduta.

Para dar cumprimento a este compromisso, 
foi cuidadosamente preparado, sob a orientação 
da Comissão de Sustentabilidade, um Código de 
ética, que foi aprovado pela Comissão executiva 
e submetido à aprovação do Conselho de 
Administração, para ser posto obrigatoriamente 
em prática, em todo o Grupo, no primeiro semestre 
de 2010 e estando previsto ser aplicado a todos os 
colaboradores do grupo Portucel Soporcel, incluindo 
os titulares de órgãos sociais.

Para as situações em que possa vir a estar envolvido 
qualquer membro de um órgão social, a apreciação 
e avaliação da situação competirá a uma Comissão 
de ética, constituída por três personalidades 
independentes e prestigiadas, nomeadas pelo 
Conselho de Administração.

A Comissão de ética funcionará também como órgão 
de consulta do Conselho de Administração sobre 
matérias que se relacionem com a interpretação 
e a aplicação do Código de ética.
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Tema Ambiente

Para dar resposta aos compromissos assumidos 
na vertente ambiental, todas as fábricas do Grupo 
implementaram medidas, de modo a atingirem os 
objectivos definidos em planos de acção no sentido 
de minimizar o consumo de recursos pela actividade, 
melhorar a eficiência dos processos e reduzir as 
emissões, particularmente as dos gases com efeito 
de estufa. Os objectivos e metas definidos foram 
globalmente atingidos, tendo, algumas das acções, 
transitado para 2010. 

Vejamos, de forma sistematizada e sucinta, quais os 
principais resultados conseguidos com as medidas 
implementadas.

Os compromissos estabelecidos foram os seguintes:
A1. Dar continuidade à política de gestão e 
minimização dos recursos consumidos pela 
actividade.
A2. Continuar a aposta nos projectos de inovação, 
investigação e desenvolvimento para melhoria 
dos processos de gestão florestal e processos 
produtivos, e para o lançamento de novos serviços 
com benefícios ambientais.
A3. Procurar soluções e implementar medidas 
conducentes à melhoria da pegada de carbono.
A4. Impedir a perda de biodiversidade, no âmbito 
da adesão à iniciativa Countdown 2010.

Quanto ao compromisso A1. Minimização dos 
recursos Consumidos, as medidas concretizadas 
e os resultados obtidos foram os seguintes:

Instalação Medidas Tomadas Resultados Obtidos

Cacia
Redução do Consumo de Produtos Químicos

10% Soda Cáustica Branqueamento

17% Cal

Redução do Consumo de Água 12% Água Captada

Figueira da Foz
Redução Consumo de energia eléctrica na Máquina de Papel 2 3%

Redução do Consumo de Fuel na Caldeira de Cogeração de Biomassa 41%

Setúbal Redução de Consumo de Produtos Químicos

18% Soda Cáustica

1% Clorato de Sódio

2% Ácido Sulfúrico

Redução do Consumo de Água na Produção de Papel 10% Água Captada

no que se refere ao Compromisso A2. inovação e Melhoria de Processos, as medidas tomadas e respectivos 
resultados foram os seguintes:

Instalação Medidas Tomadas Resultados Obtidos

Cacia

Aumento da Produção 3%

Aumento da Recuperação de Condensados 5%

Redução da perda de Fibra na Fábrica de Pasta 25%

Figueira da Foz

Aumento da Produção de Papel 2%

Melhoria da Perda de Fibras e Cargas na Máquina Papel 1 < 8 kg/t

Redução de Custos de Gestão de Resíduos do Processo 5%

Setúbal Redução da Perda de Fibra na Fábrica de Pasta 47%
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em relação ao Compromisso A3. Melhoria da 
Pegada de Carbono, foram tomadas as seguintes 
importantes iniciativas:

> Concluído em Cacia, em Abril de 2009, 
o projecto de optimização ambiental da caldeira 
de cogeração a biomassa, convertida para a 
tecnologia do leito fluidizado, com reduções 
de 83% no consumo de fuel-óleo e 72% nas 
partículas emitidas.
> na caldeira de cogeração a biomassa da Figueira 
da Foz, a redução de 41% referida na medida A1, 
foi conseguida pela substituição de fuel-óleo por 
gás natural, mais favorável em termos de pegada 
de carbono, melhorias processuais e de gestão da 
energia produzida no site.
> Concluídas, em Dezembro de 2009, em Cacia e 
em Setúbal, duas novas centrais termoeléctricas 
a biomassa, com 12,5 MW cada, de que resultou 
um acréscimo de venda anual de energia renovável 
do Grupo de 167 GWh.
> Concluída, em Agosto de 2009, em Setúbal, uma 
nova central de cogeração de ciclo combinado a 
gás natural, com 80 MW e capacidade para colocar, 
anualmente na rede nacional, 543 a 600 GWh.
> Finalizado o projecto e iniciada a fase de 
construção civil da nova turbina a vapor para 
cogeração com biomassa, na Figueira da Foz, que 
permitirá um aumento de 28% na eficiência da 
produção energética do complexo industrial.

Finalmente, quanto ao Compromisso A4. impedir 
a Perda de Biodiversidade:

tem sido tão múltipla e intensa a actividade 
do Grupo nos domínios ligados à conservação 
da biodiversidade, que lhe é dedicado um capítulo 
completo neste Relatório de Sustentabilidade, 
o ponto 7.4, onde se podem ver, em detalhe, 
as actividades desenvolvidas e os progressos 
conseguidos.

Tema Social

Os Compromissos assumidos no RS 2006/2007 
foram os seguintes:

S1 Continuar a convergência dos processos 
de recursos humanos e identificar áreas de 
insatisfação dos Colaboradores.
S2 Continuar a apoiar a promoção de acções 
junto dos produtores e proprietários florestais 
privados, com vista à dinamização da certificação 
florestal, implementação de boas práticas, 
racionalização e optimização da produção 
e defesa das florestas contra incêndios.
S3 Reforçar os procedimentos de diálogo 
e comunicação com os diversos stakeholders.
S4 Dar continuidade à política de apoio a 
iniciativas de cariz social e educacional das 
comunidades envolventes.
S5 Sensibilizar a sociedade para o facto de 
a utilização de papel não ser prejudicial para 
a natureza, sendo a indústria papeleira a principal 
responsável pelo acréscimo das áreas florestais 
na europa.

no referente ao Compromisso S1.recursos 
humanos, Convergência de Processos e Satisfação 
de Colaboradores:

> Foi iniciado o processo de implementação 
do sistema SAP-Rh, tendente a uniformizar 
procedimentos em matéria de gestão de recursos 
humanos.
> Foi realizado, durante o biénio, um estudo 
do Clima Organizacional do Grupo, por intermédio 
de um consultor externo.
> Foram criados grupos de trabalho Internos para 
análise e apreciação das respostas e proposta 
de medidas em matérias abordadas pelos 
colaboradores do Grupo, como sendo susceptíveis 
de melhorias. não foram ainda apresentados 
os resultados da actividade desses grupos 
de trabalho.
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Quanto ao Compromisso S2. Acções junto dos 
Proprietários Florestais, muitas das actividades 
promovidas estão detalhadamente referidas no 
Ponto 7 e seguintes. Sucintamente:

> Obtenção da certificação florestal PeFC e 
alargamento de âmbito da certificação FSC.
> Realização de muitas e variadas acções junto 
dos produtores e proprietários florestais para 
promover a certificação florestal.
> elaboração do Código de Boas Práticas 
Florestais.
> estabelecimento do programa das montras 
tecnológicas.
> Desenvolvimento de actividades de prevenção 
e combate aos fogos florestais, com a promoção 
de campanhas como o Movimento eCO – empresas 
Contra Fogos.

Acerca do Compromisso S3. reforçar a Comunicação 
com os Stakeholders, as principais iniciativas 
são referidas no Ponto 6 deste Relatório. 
Resumidamente:

> Foi efectuado um processo de auscultação 
dos stakeholders. 
> Foi assumido um incremento na comunicação 
com os diversos stakeholders. 
> Divulgação na Internet das acções mais 
relevantes.
> Organização, em 2009, do Seminário 
Internacional Florestal, com grande participação 
e visibilidade.
> Divulgação, na Intranet, de iniciativas das áreas 
económica, ambiental e social, especialmente 
dirigidas aos Colaboradores.
> Reforço da comunicação com os media, com a 
aposta em artigos mais detalhados destinados 
a dar visibilidade à performance empresarial, 
aos grandes investimentos, às marcas de 

papel, à eficiência energética e à política 
de responsabilidade social do Grupo.

no que se refere ao Compromisso S4. Política de 
Apoio às Comunidades Envolventes, as principais 
iniciativas e acções estão referidas em detalhe no 
Ponto 10 do Relatório. Sintetizando algumas delas:

> Continuação de iniciativas educacionais e sociais 
de apoio às comunidades envolventes dos pólos 
industriais do Grupo.
> Apoio à Fundação Infantil Ronald McDonald.
> Mecenas do Museu de Aveiro.
> Apoio ao Parque Geriátrico de Cacia.
> Apoio à Creche da Marinha das Ondas.
> Apoio à Delegação de Setúbal da APPDA – 
Associação Portuguesa para as Perturbações 
do Desenvolvimento e Autismo
> Apoio à Colónia de Férias da Junta de Freguesia 
do Sado, Setúbal
> Reflorestação da Serra do Socorro, 
torres Vedras

Finalmente, no tocante ao Compromisso S5. 
Sensibilização para a importância Fundamental 
da indústria Papeleira para a Manutenção 
e Desenvolvimento das Florestas:

> explicação, aos grandes consumidores nacionais 
de papel, das efectivas vantagens do consumo 
racional de papel para a sustentabilidade das 
florestas.
> Inclusão de mensagens sobre a importância do 
consumo de papel para a sustentabilidade das 
florestas europeias, em todo o correio electrónico 
emitido pelo Grupo.
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5.3.2. CoMProMiSSoS PArA o Futuro

tendo em conta a Política de Sustentabilidade, 
os avanços entretanto realizados no Grupo 
neste domínio e os objectivos de continuidade do 
aperfeiçoamento em termos de Desenvolvimento 
Sustentável, o grupo Portucel Soporcel estabelece, 
para o próximo biénio 2010/2011, os seguintes 
Compromissos nos domínios económico, Ambiental 
e Social.

Compromissos Económicos

E1. Publicação do Relatório de Sustentabilidade 
do grupo Portucel Soporcel de 2010/2011, 
elaborado de acordo com as directrizes do GRI 
e auditado, de forma a ter a classificação A+.
E2. Preparar o Grupo no domínio da 
Sustentabilidade, de forma a ambicionar 
candidatar-se a um Company Assessment do tipo 
do Dow Jones Sustainability Índex Assessment.
E3. Aumentar a produção global de papel em 25%.
E4. Aumentar a produção global de energia em 50%.

Compromissos Ambientais

A1. Continuar os esforços de alargamento da 
percentagem de madeira com certificação florestal 
recebida dos seus fornecedores externos do 
mercado ibérico.
A2. Continuar os esforços de investigação e 
desenvolvimento e inovação na gestão florestal.
A3. Continuar os esforços para travar a perda 
de biodiversidade.
A4. Organizar Seminário Internacional 
de Biodiversidade.
A5. Continuar a fazer progressos na melhoria da 
eficiência energética, na percentagem de uso de 
energia renovável de biomassa e redução da pegada 
de carbono.
A6. Continuar os esforços de inovação, investigação 
e desenvolvimento, no sentido de melhorar a 
eficiência da exploração industrial, poupança de 
recursos e desenvolvimento de novos produtos, de 
modo a alcançar os seguintes objectivos no biénio:

> A6.1. Redução do consumo global de energia 
em 2%.
> A6.2. Redução do consumo global de produtos 
químicos em 5%.
> A6.3. Aumento da recuperação global de 
fibras em 2%.

A7. Obtenção do “rótulo ecológico” para alguns 
dos papéis do Grupo.
A8. Avaliação da “pegada ambiental” do Grupo.
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Compromissos Sociais

S1. Pôr em prática o Código de ética.
S2. Proceder à revisão das carreiras dos 
executantes.
S3. Completar o processo de revisão das matrizes 
salariais dos executantes.
S4. Incrementar a concessão de estágios 
profissionais nos termos estabelecidos no Grupo.
S5. Finalizar o projecto de implementação do 
sistema SAP – Rh.
S6. Finalizar e pôr em prática as recomendações 
dos grupos de trabalho resultantes do estudo 
do Clima Organizacional que sejam aprovadas.
S7. Integrar indicadores de sustentabilidade no 
processo de avaliação e gestão de desempenho 
dos Colaboradores.
S8. Promover visitas organizadas de Colaboradores 
e famílias à nova fábrica de papel de Setúbal.
S9. Promover acções de “porta aberta” para os 
OCS – órgãos de Comunicação Social.
S10. Incrementar as acções de apoio social 
e educacional às comunidades envolventes dos pólos 
industriais, incluindo acções de combate à pobreza 
e exclusão social.
S11. Reforçar as práticas de diálogo e comunicação 
com os stakeholders, com recurso às novas 
tecnologias.
S12. Desenvolver acções de sensibilização 
tendentes a demonstrar que o uso de papel 
não é prejudicial para a natureza.
S13. Actualizar o website do Grupo e desenvolver 
os seus aspectos de sustentabilidade.
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ConhECEr oS StAkEhoLDErS O grupo Portucel Soporcel, é membro do WBCSD – 
World Business Council for Sustainable Development 
desde 1995 e actualmente Presidente da Direcção 
do BCSD Portugal. Desde a sua adesão, o Grupo tem 
vindo a cooperar com esta organização mundial na 
promoção das melhores práticas de sustentabilidade 
para a industria, na clarificação das percepções 
acerca da industria da pasta e do papel e no diálogo 
com os stakeholders. na sequência deste estreito 
envolvimento das empresas membro do WBCSD, foi 
criado, em 1997, um grupo de trabalho constituído 
pelas maiores empresas do sector a nível mundial, 
com o objectivo de contribuir para a melhoria do 
desempenho destas empresas e de aumentar a 
confiança dos consumidores nos produtos florestais 
e dos stakeholders na sustentabilidade da indústria.

Como marco deste compromisso permanente para 
com o Desenvolvimento Sustentável, através do 
crescimento económico, o equilíbrio ambiental e o 
progresso social, em Março de 2007, os Presidentes 
de todas as empresas membro envolvidas no grupo 
de trabalho da Industria Sustentável dos Produtos 
Florestais , acordaram uma série de princípios 
e de responsabilidades que se relacionam com 
os seguintes parâmetros: 

> Gestão e Governance,
> Gestão dos Recursos,
> Fornecimento de Fibra,
> ecoeficiência e Redução de emissões,
> Mitigação das Alterações Climáticas,
> Saúde e Segurança, Direitos humanos e Princípios 
Laborais. 

Ao longo deste relatório, é feito o reporte do progresso 
conseguido nestes domínios nos últimos dois anos.

o grupo Portucel Soporcel 
e o WBCSD

6. COnheCeR OS StAkehOLDeRS 50

DOBRE P
OR A

QUI, P
ARA TRÁS
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Para a realização deste processo foram identificados e consultados2 onze 
grupos de stakeholders prioritários, representativos dos stakeholders internos 
e externos que influenciam ou são influenciados mais directamente pelas 
actividades da Organização. 

Os mecanismos de interacção com os stakeholders têm vindo a assumir um peso 
cada vez maior no Grupo. A utilização de ferramentas como a internet permite 
divulgar no website da empresa as acções mais relevantes. nestes últimos 
dois anos, o Grupo também tem apostado na realização de diversas iniciativas, 
tais como workshops, acções de formação, participação em seminários e 
conferências, onde os temas da biodiversidade e da sustentabilidade são 
debatidos. O Grupo continua também a apostar e a aumentar o número de acções 
junto de produtores e proprietários florestais privados, com o objectivo de 
promover a certificação florestal.

Das diversas iniciativas realizadas, destacamos o Seminário Florestal 
Internacional, que teve grande adesão e visibilidade, com a participação de 
oradores de áreas destacadas do sector, em particular das florestas.

no que diz respeito às suas pessoas, o grupo Portucel Soporcel tem apostado 
numa política de Recursos humanos proactiva junto dos seus colaboradores. 
têm sido dados passos muito importantes, tendentes à redefinição das actuais 
matrizes salariais e das regras de evolução de carreira, bem como ao nível da 
reformulação do sistema de avaliação de desempenho.

no segundo semestre de 2009 foi levado a cabo um processo de auscultação de stakeholders  
que teve como objectivos essenciais a selecção dos aspectos relevantes de sustentabilidade  
do grupo Portucel Soporcel e a identificação de oportunidades de melhoria para a gestão  
da sustentabilidade do Grupo.

grupo Portucel Soporcel

Dimensão Económica
> Accionistas
> entidade Reguladora

Dimensão interna
> Colaboradores

> Quadros
> executantes

Dimensão Mercado
> Fornecedores
> Clientes
> Associações Florestais

Dimensão institucional
> entidades 
Governamentais
> entidades Municipais
> OnG’s
> Comunicação Social
> Sociedade Civil

2 Foram seleccionados vários representantes de cada um destes grupos e a consulta foi desenvolvida com base 
em entrevistas. nem todas as entidades consultadas se mostraram disponíveis, mas, de um modo geral, todos os 
grupos ficaram representados.
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Outra iniciativa que se mantém é a publicação da newsletter interna do Grupo, o InFO, que é enviada para 
a residência de todos os Colaboradores, contendo artigos sobre a vida interna do Grupo e sobre as suas 
relações com a comunidade envolvente. Desde 2008, tem também sido dado especial relevo às subsidiárias 
comerciais, através de artigos estruturantes que dão a conhecer as equipas que trabalham noutros países. 
De salientar, ainda, o reforço, nestes últimos dois anos, da informação sobre sustentabilidade.

O grupo Portucel Soporcel também reforçou no passado biénio a sua interacção com os órgãos de 
comunicação social, apostando em artigos mais estruturantes e de maior destaque que permitiram dar 
visibilidade às marcas de papel, eficiência energética, performance empresarial e Política de Sustentabilidade 
e Responsabilidade Social do Grupo.

Stakeholders Mecanismo de interacção Periodicidade

Colaboradores

> Reuniões periódicas entre o Conselho de Administração e a Comissão de trabalhadores;

> estudo de clima organizacional.

> newsletter InFO

2 em 2 meses

2 em 2 anos

trimestral

Clientes
> Convites para visitas às Fábricas, briefings de apoio aos clientes;

> Inquéritos de satisfação a clientes.

Frequente

Anual

Entidades Municipais > Convites para visitas às Fábricas. Frequente

ong’s > Convites para participação em conferências / iniciativas do Grupo. Permanente

Fornecedores > Formação inicial a fornecedores. Permanente

Sociedade Civil > Resposta a surveys nacionais e internacionais. Sempre que solicitado

De seguida serão identificadas as principais conclusões sugeridas pelas respostas obtidas dos diversos 
stakeholders que foram consultados e que responderam às entrevistas. note-se que, no que respeita à 
selecção de aspectos relevantes de sustentabilidade, a ponderação dos resultados deste processo já foi 
explicada no início deste relatório.

tema Aspectos relevantes

Aspectos fortes e distintivos 
da organização

> Postura pro-activa no que toca à gestão da sustentabilidade, principalmente na componente ambiental;

> Certificação florestal;

> Aposta em energias renováveis;

> Construção da nova fábrica;

> Investigação (RAIz);

> Orientação para os resultados e a actuação no mercado, sem descurar as preocupações com o ambiente  
e com o bem-estar das comunidades.

Principais aspectos a melhorar 
na gestão do negócio do grupo

> Reflectir sobre vantagens e desvantagens de criação de empresas dentro do Grupo;

> Cultivar a componente humana da Organização;

> Ponderar investimentos em matéria de biodiversidade;

> envolvimento com os pequenos produtores;

> Informação e clarificação da política de abastecimento de madeira;

> Promoção de iniciativas conjuntas com entidades associadas à produção e fornecimento de madeira;

> Apoios técnico-económicos aos produtores florestais; 

> Mais informação sobre o modo como as alterações climáticas podem afectar a actividade.

Aspectos comunicacionais 
da sustentabilidade

> Melhor acessibilidade à informação;

> Maior difusão interna sobre os conceitos inerentes à sustentabilidade;

> Mais informação em matéria de biodiversidade;

> Maior visibilidade ao Relatório de Sustentabilidade;

> Mais informação técnica e comercial;

> Informação sobre acções futuras;

> Melhoria do conteúdo dos instrumentos de comunicação interna e externa.

Aspectos win-win

> Criação do “Dia do grupo Portucel Soporcel”

> Maior envolvimento dos Colaboradores em reuniões do Grupo;

> Desenvolver acções de convívio entre as diferentes estruturas do Grupo;

> Reforço do envolvimento em projectos municipais, através da Política de envolvimento com a Comunidade;

> Criação de fora de discussão conjunta com os stakeholders com o objectivo de promover o alinhamento 
estratégico do sector, a promoção e partilha de experiências e a criação de protocolos de cooperação;

> Parcerias com escolas para a concessão de estágios.
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A participação activa do grupo Portucel Soporcel com os seus stakeholders é constante, estando actualmente 
associada a um conjunto significativo de organizações, não só a nível sectorial, mas também a nível ambiental 
e de sustentabilidade.

Entidade tipo de participação

WBCSD – World Business Council for 
Sustainable Development

Organização mundial de referência no âmbito do Desenvolvimento Sustentável. O grupo Portucel 
Soporcel é membro desde 1995.

BCSD Portugal – Conselho empresarial para 
o Desenvolvimento Sustentável

O grupo Portucel Soporcel é membro fundador do BCSD Portugal e desde a sua criação em 2001 que 
se mantém nos orgãos sociais da organização. Desde Maio de 2010, a Presidência da Direcção do 
Conselho é assegurada pelo Presidente da Comissão executiva do Grupo, José honório.

RSe Portugal O Grupo foi membro fundador em 2002 e tem uma participação activa nos órgãos sociais e no Conselho 
de Orientação estratégica

Onu – Organização das nações unidas Assinatura dos Princípios do Global Compact das nações unidas em 2004

IUCN – International Union for Conservation of 
Nature

em 2007, o grupo Portucel Soporcel aderiu à iniciativa do Countdown 2010

Celpa – Associação da Indústria Papeleira Participação nos órgãos sociais, nomeadamente na Comissão executiva, Conselho Geral, e membro dos 
Grupos técnicos.

CePI – Confederação das Indústrias de Papel 
europeias

Membro do Conselho de Administração e da Comissão executiva e do Fórum dos CeO Membro das 
Comissões Florestal, de Ambiente e de energia.

CEPIFINE – European Association of Fine Paper 
Manufacturers

O grupo Portucel Soporcel assume a Vice-Presidência do Sector Uncoated Woodfree 

CIP – Confederação da Indústria Portuguesa Membro da Direcção; Responsável pelo Grupo de trabalho de Licenciamentos

COGen Portugal Membro do Conselho Director

APRen – Associação Portuguesa de energias 
Renováveis

Membro da Direcção

ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade Membro do Conselho Geral

IBet – Instituto de Biologia experimental 
e tecnológica

Membro do Conselho Fiscal

FSC Portugal Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paper Profile – Environmental Product 
Declaration for Paper

Membro do Steering Committee

PEFC Portugal Membro da Direcção

FAO – Food and Agricultural Organization Membro do Advisory Committee on Paper and Wood Products

PRODeQ – Associação para o Desenvolvimento 
da engenharia Química – universidade de 
Coimbra.

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Forestis – Associação Florestal de Portugal Membro do Conselho Superior

AIFF – Associação para a Competitividade 
da Indústria da Fileira Florestal

Membro da Direcção

APe – Associação Portuguesa de energia Membro

Conselho externo de Acompanhamento 
e Aferição (CeAA) da iniciativa energia para 
a Sustentabilidade (EfS) da universidade de 
Coimbra e MIT Portugal.

Membro
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ConhECEr A FLorEStA

grupo participa 
na Floresta Expo
O grupo Portucel Soporcel tem procurado 
activamente a dinamização e o fortalecimento da 
fileira silvo-industrial em Portugal, com particular 
e natural relevo para a fileira do eucalipto.
nessa linha e a convite da AeP – Associação 
empresarial de Portugal e da Forestis – Associação 
Florestal de Portugal, participou na Floresta expo, 
realizada em Outubro de 2008 na exponor.
este evento, inserido no certame FIMAP/Ferrália, 
onde esteve em lugar de relevo a transformação 
industrial da madeira, recordou aos visitantes a 
íntima relação da floresta com toda a cadeia de valor 
que lhe está a jusante. O Grupo participou com um 
stand, onde divulgou as boas práticas na área da 
sustentabilidade florestal e o grande investimento 
que constituiu a construção de uma nova máquina de 
papel no Complexo Industrial de Setúbal. O Grupo 
esteve ainda representado no Seminário “eucalipto, 
Inovação e Criação de Valor” pelo Presidente da 
Comissão executiva, José honório.

 7. COnheCeR A FLOReStA 56
 7.1. O grupo Portucel Soporcel e a Floresta 57
 7.2. Gestão Florestal  59
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Através da sua Política Florestal, o grupo Portucel Soporcel compromete-se, para além de cumprir a legislação 
aplicável à actividade, a contribuir activamente para a promoção da adopção das melhores práticas pelos seus 
Colaboradores e fornecedores, mantendo igualmente uma atitude pró-activa de envolvimento com outras 
entidades do sector florestal, no desenvolvimento de parcerias estratégicas e trabalhando activamente 
na procura das formas mais adequadas para melhorar o desempenho e competitividade global da floresta. 
Para mais informações sobre a política florestal do grupo por favor consulte: http://files.portucelsoporcel.
net/dynamic-media/files/politica-florestal-pt.pdf

A actividade de abastecimento de matéria-prima aos centros fabris gera um significativo impacte económico 
indirecto, já que cerca de 85% a 90% do mix de abastecimento é constituído por madeira de eucalipto 
adquirida a fornecedores do mercado ibérico. nesta actividade estão directamente envolvidas mais 
de 300 PMe, muitas de natureza familiar, dedicadas às actividades de exploração e transporte florestal. 
estima-se em cerca de 35 000 hectares a área global de eucalipto anualmente cortada, distribuída por 
propriedades de norte a Sul de Portugal e da Galiza, com impacte directo na economia familiar de mais de 
20 000 pequenos proprietários florestais. Associadas ao abastecimento surgem ainda de forma indirecta 
actividades ligadas ao aproveitamento de biomassa florestal, e subsequentemente replantações de áreas, 
estas últimas com impacte na actividade dos viveiros florestais, preparação de solos, plantações, etc.

7.1.   o grupo Portucel Soporcel e a Floresta

Identificado como o maior proprietário florestal em Portugal, o grupo Portucel Soporcel vê a floresta como um 
dos pilares mais importantes para o desenvolvimento da sua actividade e por isso promove a gestão eficiente, 
competitiva e responsável das suas plantações e espaços agro-florestais. Gere actualmente cerca de 120 mil 
hectares de floresta, dos quais 73% correspondem a plantações de eucalipto e os restantes 27% a outro tipo 
de ocupações, tais como montados de sobro, povoamentos de pinheiro bravo, áreas de resinosas ou folhosas 
diversas, bem como manchas de habitats naturais e seminaturais representativos das diferentes regiões do 
país e, ainda, área agrícola e pastagens. Cerca de 46% da área gerida pela empresa é arrendada a proprietários 
privados e outras entidades.
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nos seus processos de fabrico apenas material 
fibroso certificado ou de origem controlada, 
o grupo Portucel Soporcel garante, através de uma 
análise de risco que todo o material fibroso não 
certificado adquirido, madeira e fibra longa, não tem 
proveniência em fontes consideradas inaceitáveis, 
tais como as seguintes: 

> Áreas onde os direitos tradicionais e civis são 
violados; 
> Florestas não certificadas com alto valor para 
a conservação onde as actividades florestais 
provoquem danos irreversíveis nos valores 
a conservar; 
> Árvores geneticamente modificadas; 
> Áreas de corte ilegal ou não autorizado; 
> Florestas naturais convertidas em plantações ou 
utilizadas para outras utilizações não florestais.

em 2009, a madeira com origem em florestas 
próprias representou cerca de 90% do total de 
madeira certificada FSC. Pontualmente o Grupo 
importa madeira de eucalipto, cerca de 10 %.

O grupo Portucel Soporcel apenas utiliza madeira 
das seguintes categorias:

> Madeira certificada pura ou mista (PeFC ou FSC);
> Madeira controlada FSC e;
> Material fibroso controlado.

O Grupo incorpora ainda, no processo de produção 
de alguns produtos papel, fibras importadas, com 
origem em florestas certificadas FSC ou PeFC. 

em consonância com o compromisso assumido na 
Política dos Sistemas de Gestão, de incorporar 
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7.2.   gestão Florestal

o CóDigo DE ConDutA FLorEStAL

Ao longo da sua actividade o grupo Portucel 
Soporcel tem procurado encontrar as melhores 
soluções para a gestão responsável da sua floresta, 
assegurada pela Aliança Florestal, empresa do Grupo 
para a gestão e exploração florestal. Para tal, e 
consciente da importância das funções económicas, 
ecológicas e sociais dos espaços florestais sob sua 
gestão, o Grupo assumiu o compromisso de pautar 
a sua acção com base num conjunto de princípios e 
regras que integram o Código de Conduta Florestal.

o rAiz

O Grupo investe significativamente na investigação 
aplicada através do RAIz – Instituto de Investigação 
da Floresta e do Papel, instituição que apoia o sector 
florestal e papeleiro nas áreas de investigação, apoio 
tecnológico e formação especializada.

A ProDução DE PLAntAS

A produção de plantas florestais e ornamentais do 
grupo Portucel Soporcel, para uso próprio, e para 
os mercados interno e externo, é assegurada 
pela Viveiros Aliança S.A.. Com três unidades 
de produção, localizadas em espirra, Caniceira 
e Ferreiras, e uma produção que ascende a mais 
de 8 milhões de plantas por ano, é produzida 
nestes viveiros do Grupo uma grande diversidade 
de plantas; mais de trinta diferentes espécies 
florestais e de cento e trinta espécies ornamentais 
e arbustivas, para além de cinco variedades de 
oliveira. Desta produção, as plantas das espécies 
florestais contribuem para o futuro da floresta 
portuguesa.

Para mais informações sobre a empresa Viveiros 
Aliança, consulte: http://www.portucelsoporcel.
com/pt/group/docs/viveiros-alianca.html

o rAiz
O RAIz é um organismo privado, sem fins lucrativos, que tem como objectivo 
reforçar a competitividade dos sectores florestal e papeleiro. Só no biénio 
2008/2009 foram caracterizados mais de 20 mil hectares de património a 
partir do extensivo trabalho de campo das equipas de consultoria florestal do 
RAIz. estas equipas desenvolveram também mais de uma dezena de acções de 
formação e transferência de tecnologia para técnicos do grupo Portucel Soporcel 
e das Associações de Produtores Florestais do país e estabeleceram “Montras 
tecnológicas” para a difusão de boas práticas silvícolas. 
A consultoria tecnológica desenvolveu trabalho que permitiu a redução do 
consumo de água e energia nas diferentes unidades fabris e criou conhecimento 
na área química e física da superfície do papel.
O RAIz desenvolveu e consolidou parcerias na área da investigação florestal, 
nomeadamente com o Instituto Superior de Agronomia, universidade de 
trás-os-Montes e Alto Douro e com o IBet – Instituto de Biologia experimental 
e tecnológica. na área de investigação tecnológica o RAIz integra uma rede 
de cooperação com as universidades de Aveiro, Beira Interior e Coimbra, 
congregando competências específicas no domínio da química, da engenharia 
do papel e da engenharia química.
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A CoLABorAção CoM orgAniSMoS FLorEStAiS 

no âmbito da gestão florestal, o Grupo tem 
ainda celebrado protocolos com organismos 
directamente relacionados com a produção florestal, 
nomeadamente com a CAP (Confederação dos 
Agricultores de Portugal) a Forestis (Associação 
Florestal de Portugal) a Federação dos Produtores 
Florestais de Portugal (entretanto extinta), 
a Fenafloresta e a unAC (união da Floresta 
Mediterrânea). 

Desde 2007, no total da celebração destes 
protocolos, o grupo Portucel Soporcel investiu 
um valor superior a 760 mil euros, tendo como 
objectivos principais:

> Construir uma frente comum na defesa dos 
interesses da Fileira Florestal
> Promover activamente a divulgação do conceito 
de Certificação Florestal
> transferir tecnologia e conhecimento silvícola 
da unidade de Investigação & Desenvolvimento
Silvícola (RAIz) para a produção florestal
> Aumentar a área certificada dos produtores 
florestais privados

Para além do apoio financeiro, a formação a técnicos 
florestais, assegurada por especialistas do RAIz 
e da Área Florestal, a participação em acções de 
sensibilização e comunicação, e a participação em 
iniciativas de âmbito regional ou nacional são as 
formas preferenciais do envolvimento do Grupo na 
concretização destes objectivos.

PrEVEnção E APoio Ao CoMBAtE AoS 
inCênDioS FLorEStAiS

A gestão florestal do grupo Portucel Soporcel passa 
também pela prevenção e apoio ao combate aos 
incêndios florestais. Para fazer frente a este problema 
que todos os anos devasta parte da floresta 
portuguesa, o Grupo, em conjunto com outras 
empresas do sector, criou em 2002 a Afocelca, 
um Agrupamento Complementar de empresas que 
resulta da união de esforços entre a Aliança Florestal 
e a Silvicaima que, no seu conjunto, gerem mais de 
duzentos mil hectares de floresta em Portugal. 

Desde a sua criação, a Afocelca tem vindo a 
formalizar protocolos de colaboração com diversas 
instituições, nomeadamente a Autoridade nacional 
para a Protecção Civil (AnPC), a Autoridade 
Florestal nacional (AFn) e as Câmaras Municipais 
de diversos distritos do país, integrando, desde 
2005, o dispositivo nacional de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios florestais (DFCI) da Autoridade 
nacional de Protecção Civil (AnPC).

O grupo Portucel Soporcel investe anualmente cerca 
de 3 milhões de euros em prevenção e combate 
aos fogos florestais, sendo destacadamente 
a maior participação privada no contexto nacional 
de protecção florestal. esta actuação beneficia 
a floresta em geral e dá uma contribuição muito 
relevante à Autoridade nacional de Protecção 
Civil, já que a sua intervenção não se limita ao 
património do Grupo. Por exemplo, em 2009, mais 
de 85% das intervenções do dispositivo de combate 
a incêndios em que o grupo participou, através 
da Afocelca, onde é maioritário, foram efectuadas 
em propriedades de terceiros.

Movimento ECo – Empresas 
contra os Fogos
no âmbito da campanha “Portugal sem fogos 
depende de todos” lançada pelo Governo, o grupo 
Portucel Soporcel assinou, em Maio de 2009, um 
protocolo com diversas entidades, entre as quais a 
Autoridade nacional de Protecção Civil, para fazer 
parte de uma campanha e ajudar na divulgação de 
comportamentos preventivos dos fogos florestais.
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MAiS-VALiA DAS FLorEStAS PLAntADAS

O Grupo defende que as florestas em geral, 
e as plantações em particular, podem contribuir 
positivamente para a integridade dos ecossistemas 
à escala da paisagem e para o património sócio 
-cultural, através duma gestão que assente em dois 
pilares fundamentais: (i) na avaliação de impactes 
provocados no ecossistema global pelas práticas 
de gestão locais e (ii) na definição de abordagens 
de planeamento e gestão, que permitam maximizar 
os benefícios e minimizar os impactes residuais 
das actividades, visando manter as funções dos 
ecossistemas no seio das plantações e na sua 
interface com a envolvente em que se inserem.

Reduzindo a pressão da extracção de matéria-prima 
a partir de florestas naturais e proporcionando 
oportunidades em contextos em que estas são 
praticamente inexistentes, as plantações são assim 
uma solução para as necessidades das indústrias 
de base florestal e, através de uma gestão adequada, 
mantêm e podem mesmo beneficiar, os níveis 
de biodiversidade presentes em determinados 
contextos.

iniCiAtiVAS DE rELACionAMEnto CoM 
AS CoMuniDADES EnVoLVEntES

O diálogo com diversos stakeholders da actividade 
florestal do Grupo (a área florestal tem identificado 
mais de 500 entidades relevantes) é assegurado 
de diversas formas, quer pela utilização de 
instrumentos institucionais de comunicação (como 
o website do Grupo e a Intranet), quer através 
de sessões de comunicação e sensibilização, 
ou ainda, de forma mais contínua, nos contactos 
estabelecidos durante a avaliação prévia de 
impactes para a elaboração de projectos. também 
a formação e a monitorização de prestadores de 
serviços florestais são vectores de eleição deste 
processo. A atitude da área florestal é de abertura 
e transparência na recepção e resposta a questões 
colocadas por estas partes interessadas e de 
disponibilidade para a discussão de questões 
específicas, com o apoio da área de comunicação 
institucional do Grupo. 

Outro dos modos como o Grupo se envolve com as 
comunidades envolventes, no âmbito da gestão 
florestal, é a consulta de stakeholders relevantes 
para a identificação e classificação de bens naturais 
ou de interesse arqueológico ou sócio-cultural. 
Cite-se, como exemplo, a iniciativa levada a cabo 
em 2008 de consulta a partes interessadas no 
âmbito do projecto de classificação de Áreas de 
Alto Valor de Conservação, em parceria com a WWF, 
com o objectivo de auscultar os principais grupos 
de interesse das zonas do Sudoeste Alentejano e 
Monchique quanto aos aspectos percebidos como 
sendo de maior valor naquela região. 
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noite das Borboletas
O estabelecimento de parcerias para apoiar 
programas pedagógicos com vista à educação 
para a protecção da natureza e para a conservação 
da biodiversidade, é um dos compromissos que o 
Grupo assumiu no âmbito da sua adesão à iniciativa 
CountDown 2010, na vertente da educação 
Ambiental. exemplo da sua concretização foi 
uma iniciativa co-organizada em 2008 pelo grupo 
Portucel Soporcel em Portugal no âmbito de um 
evento anual de contexto europeu designado por 
“noite europeia das Borboletas”. tratando-se de 
um projecto dedicado às borboletas nocturnas 
que conjuga duas componentes, científi ca e de 
educação ambiental, o evento foi organizado 
pela Lusoborboletas e pela AmBioDiv-Valor 
natural, tendo o Grupo disponibilizado uma 
das suas propriedades para a saída de campo 

iniCiAtiVAS EM MAtériA DE inoVAção

> Projecto New Generation Plantations
terminou em Agosto de 2009 a primeira fase do 
Projecto “New Generation Plantations” (nGPP), 
coordenado pela WWF Internacional, e no qual 
o grupo Portucel Soporcel esteve envolvido nos 
últimos 2 anos. Deste projecto participaram outras 
empresas pasteiras/papeleiras (Mondi, Stora enso, 
uPM-kymmene, Forestal Oriental e Smurfi t kappa 
Cartón de Colombia), representantes de governos 
(State Forest Administration of China, UK Forestry 
Commission e Malaysia Sabah Forest Department), 
e delegações da WWF de vários países.
O projecto revela muitos aspectos positivos das 
plantações, defi nindo as New Generation Plantations 
como sendo aquelas que mantêm a integridade dos 
ecossistemas e os Altos Valores de Conservação, 
integram processos de participação efectiva de 
stakeholders e contribuem para o crescimento 
económico e o emprego.

Adicionalmente, o projecto destacou as empresas 
e as outras entidades que nele participaram, 
através da divulgação de case studies nos três 
temas abordados – Ecosystem Integrity, High 
Conservation Value Forests and Stakeholder 
Engagement. no website da WWF estão disponíveis 

dos participantes e observação de borboletas 
nocturnas. O encontro fez-se na herdade de 
espirra e incluiu, também, uma palestra sobre as 
Borboletas nocturnas em Portugal (pelo Dr. eduardo 
Marabuto, da Lusoborboletas, coordenador nacional 
do projecto European Moth Nights), tendo-se 
contado 26 participantes no total, entre os quais 
biólogos e outros visitantes interessados, incluindo 
crianças. O resultado fi nal desta acção consistiu 
na identifi cação de 36 indivíduos de diversas 
espécies, 15 das quais elegíveis para o projecto das 
European Moth Nights, tendo-se retido que estes 
bioindicadores são ameaçados pelas alterações dos 
habitats de que dependem e constituem um grupo 
muito representativo da biodiversidade existente 
à face do planeta. 

os três artigos técnicos correspondentes e a versão 
digital da brochura fi nal produzida, onde se podem 
encontrar os case studies apresentados pelo Grupo 
– “Stakeholder engagement in high conservation 
forest identifi cation in plantations in Portugal” 
e “Methodologies and approaches for identifying 
high conservation value forests in a plantation in 
Portugal” (http://wwf.panda.org/what_we_do/
footprint/forestry/sustainable_plantations/
newgenerationplantations/). 

Reconhecido o valor do projecto, o Grupo decidiu 
avançar para uma segunda fase que se iniciou no 
terceiro trimestre de 2009 e que abordará temas 
igualmente importantes, associados à gestão 
responsável de plantações fl orestais. nesse âmbito, 
o Grupo comprometeu-se a co-organizar com a 
WWF, em 2010, um workshop dedicado ao tema 
“Responsible Forest Financing” em plantações, onde 
se espera promover o diálogo entre instituições 
fi nanceiras, empresas e WWF e discutir os 
elementos-chave da produção sustentável e as 
formas pelas quais aquelas instituições podem 
apoiar e acelerar a transição para um sector mais 
responsável do ponto de vista ambiental e social.
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> Montras tecnológicas   
Durante o biénio de 2008 e 2009 consolidou-se 
a programação de visitas a uma rede de Montras 
tecnológicas, preparada conjuntamente com o 
RAIz, zonas demonstrativas de floresta bem gerida, 
com amostras de plantações de eucalipto e de 
outras espécies. O programa estabelecido, a iniciar 
em 2010, é dirigido a proprietários florestais, 
prestadores de serviços e fornecedores e permitirá 
dar-lhes a conhecer in loco o resultado das boas 
práticas silvícolas, bem como incentivá-los a seguir 
estes exemplos resultantes da sua adopção.

O Grupo tem consciência de que este é um 
caminho importante a percorrer em conjunto com 
os diferentes agentes da fileira (AFn, Câmaras 
Municipais, Juntas de Freguesia, Administração 
Pública, Associações de Produtores Florestais, etc), 
numa lógica de estreitamento das relações com os 
seus stakeholders.

> Código de Boas Práticas   
em 2009 iniciou-se a elaboração de um Código de 
Boas Práticas Florestais do Grupo, documento que 
se pretende vir a publicar e distribuir em 2010, 
não só aos Colaboradores do Grupo mas também 
a proprietários, produtores florestais, associações 
e outras pessoas e entidades interessadas na 
gestão da floresta de produção. este Código irá 
compilar o essencial do conhecimento adquirido 
e desenvolvido pelo Grupo em termos de boas 
práticas e visa contribuir para a promoção de uma 
melhor gestão florestal.
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A CErtiFiCAção FLorEStAL

A certificação florestal garante que a madeira 
utilizada nos produtos da indústria da pasta e papel 
provêm de florestas geridas de forma responsável, 
mantendo o potencial para desempenhar, agora e no 
futuro, as funções ecológicas, económicas e sociais 
relevantes a nível local, nacional e global.

Alinhado com este princípio, desde cedo o grupo 
Portucel Soporcel assumiu o compromisso de 
alcançar a certificação do património florestal 
sob sua gestão pelos principais programas de 
certificação florestal, o FSC (Forest Stewardship 
Council) e o PeFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes). A certificação 
florestal comprova a prática de uma gestão 
florestal responsável, de acordo com critérios 
rigorosos e internacionalmente reconhecidos e que 
pretende responder às crescentes exigências do 
mercado internacional relativamente à origem da 
matéria-prima dos produtos comercializados.

Ao nível dos mercados mais exigentes, como o 
Reino unido, Suíça, Benelux e Alemanha, o FSC 
tem sido considerado o programa de certificação 
mais reconhecido e apoiado por organizações não 
governamentais internacionais do ambiente, como 
a WWF e a Greenpeace.

Portugal tem mais de 400 mil proprietários 
florestais, dos quais 85% detêm áreas florestais 
inferiores a 3 hectares, localizadas maioritariamente 
na zona norte-centro do país, zona esta onde a 
produtividade do eucalipto é maior. no entanto, 
existem alguns constrangimentos à certificação 
florestal destas áreas, nomeadamente no que 
respeita à complexidade processual, aos custos 

7.3.   Promoção da Certificação Florestal

grupo divulga importância da Certificação 
Florestal a convite da SEDrF
A convite da Secretaria de estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, 
o grupo Portucel Soporcel participou numa série de sessões de Apresentação 
e Debate sobre as exigências da Certificação e a proposta do Código Florestal, 
subordinadas ao tema “FLOReStA: eSPAçO DO FutuRO”.
As sessões foram presididas pelo Secretário de estado e aconteceram 
entre 19 e 24 de Junho de 2009 em diversos pontos do país, tendo tido como 
público-alvo, entre outros, os Governos Civis, autarquias, técnicos da Autoridade 
Florestal nacional, associações e confederações do sector florestal, empresas, 
gabinetes técnicos florestais e protecção civil.

associados, à falta de políticas e incentivos nacionais 
e europeus à certificação e, por último, devido ao 
elevado risco associado aos fogos florestais. 

Pelas razões enumeradas, o grupo Portucel Soporcel 
foi pioneiro em Portugal, e um dos primeiros no 
mundo, na criação de um prémio pecuniário por cada 
metro cúbico de madeira certificada recebida do 
mercado. 

A par desta posição e da dupla certificação da 
gestão do seu património florestal, o Grupo tem 
procurado incentivar a certificação florestal privada 
não industrial existente em Portugal, actuando em 
diversas outras frentes. 

O grupo Portucel Soporcel é um dos promotores 
do FSC Portugal e do PeFC Portugal, tendo 
participado activamente na elaboração e revisão dos 
referenciais normativos nacionais destes programas 
de certificação. Adicionalmente, a manutenção 
dos protocolos, já referidos, com as organizações 
de produtores florestais de âmbito nacional e a 
participação numa série de iniciativas de formação 
e de sensibilização dirigidas a associações do sector 
têm sido veículos desta posição assumida em prol da 
certificação. 
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CErtiFiCAçõES Do gruPo PortuCEL SoPorCEL

em 2007, o grupo Portucel Soporcel havia já obtido a 
certificação florestal de larga maioria do património 
florestal sob sua gestão, mais de 102 mil hectares, 
pelo FSC. 

em meados de 2009 obteve a certificação da gestão 
do património florestal do Grupo de acordo com 
o programa PeFC, o que correspondeu à primeira 
licença de utilização da marca PeFC para a gestão 
florestal em Portugal. nesse ano, o âmbito do 
certificado FSC, obtido em 2007 para a rolaria 
de eucalipto, foi também alargado à cortiça. Com 
efeito, para além da produção de rolaria de eucalipto, 
necessária aos seus processos industriais, o Grupo é 
um importante produtor de pinho, cortiça e de outros 
bens florestais não lenhosos, o que lhe permite 
diversificar a sua oferta no mercado dos produtos 
certificados e fortalecer a sua presença no mercado 
internacional, cada vez mais exigente quanto à 
origem da matéria-prima utilizada para os produtos. 

grupo Portucel Soporcel apoia Seminário 
sobre Certificação Florestal
Decorreu no dia 16 de Setembro de 2009, nos Paços do Concelho da Figueira 
da Foz, o Seminário “Certificação Florestal, um passo decisivo para o 
desenvolvimento da floresta portuguesa”, organizado em parceria com a Câmara 
Municipal da Figueira da Foz e pela Associação Comercial e Industrial da Figueira 
da Foz e que contou com o apoio do grupo Portucel Soporcel. este Seminário 
teve a participação de especialistas e proprietários do sector florestal da região 
Centro e teve como principal objectivo chamar a atenção do papel da certificação 
florestal na protecção da floresta e na garantia da competitividade dos produtos 
florestais. 
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7.4.   Conservação da Biodiversidade

A Assembleia Geral das nações unidas declarou 
o ano de 2010 como o Ano Internacional 
da Biodiversidade, com o objectivo, entre 
outros, de aumentar a consciência pública sobre 
a importância da preservação da biodiversidade 
para a continuidade da vida na terra, identificando 
e combatendo as ameaças subjacentes, e 
promover a compreensão do valor económico da 
biodiversidade. esta iniciativa tem também o grande 
objectivo de poder salientar os esforços que já 
foram empreendidos, até ao momento, por governos, 
comunidades e empresas, e preparar o terreno para 
as metas a estabelecer no futuro.

O empenhamento do Grupo nas questões ligadas 
à Biodiversidade tem sido uma constante da sua 
actividade e uma face visível da sua política activa,  

tendo sido promulgada, em 2007, a Declaração 
de Biodiversidade, documento que clarifica a 
sua visão sobre o conceito de biodiversidade 
e suas interacções com a empresa, bem como 
os compromissos assumidos em matéria de 
conservação.

neste contexto, o grupo Portucel Soporcel tem como 
mote central deste Relatório de Sustentabilidade 
2008/2009 a biodiversidade, reportando o estado 
da arte das acções que resultaram da integração 
da estratégia da conservação da biodiversidade no 
seu modelo de gestão florestal, e compromete-se 
a realizar, em 2010, um seminário dedicado a 
este tema, enquadrado nas celebrações do Ano 
Internacional da Biodiversidade.
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intEgrAção DA ConSErVAção DA 
BioDiVErSiDADE no MoDELo DE gEStão 
FLorEStAL

O Grupo implementou, desde cedo, um sistema de 
avaliação de impactes ambientais que se aplica de 
forma sistemática e contínua às várias actividades 
florestais, desde a instalação dos povoamentos à 
sua exploração, e que inclui a avaliação local dos 
impactes potenciais na biodiversidade. 

A fim de prevenir ou mitigar impactes potenciais 
indirectos, causados por alterações da qualidade do 
solo ou da água, o Grupo integrou no seu referencial 
técnico uma série de regras de boas práticas das 
quais se destacam:

> O respeito pelas faixas de protecção de linhas de 
água, evitando a circulação de maquinaria pesada 
e impedindo a mobilização do solo;
> As restrições ao atravessamento de linhas 
de água que só devem acontecer quando 
absolutamente necessário e em condições de solo 
firme ou na presença de estruturas adequadas 
para o efeito;
> A prioridade aos meios mecânicos e manuais 
para o controlo da vegetação espontânea, em 
detrimento dos meios químicos, e a exclusão 
de aplicação destes químicos na proximidade 
de linhas de água;
> O respeito pelos valores naturais com estatuto 
especial de conservação através do seu 
levantamento e mapeamento e da definição de 
orientações específicas para a sua conservação, 
o que concretizou com a integração da estratégia 
de conservação da biodiversidade no seu modelo 
de gestão florestal.

esta integração tem sido implementada através 
dos projectos de florestação (e reflorestação) 
ou de acções inscritas em projectos específicos, 
envolvendo especialistas e parcerias, e apoiando-se 
em metodologias de monitorização e programas de 
conservação que o Grupo desenvolveu nos últimos 
anos. 

Como ponto de partida procede-se à avaliação 
dos valores naturais presentes no património e 
da sua importância, tendo em conta as restrições 
e obrigações de instrumentos reguladores, e à 
recolha de informação sobre a ocupação do solo e os 
potenciais impactes ambientais e sociais. Para além 
das avaliações locais (previamente ao planeamento 
das operações mais impactantes), a estratégia 
de conservação da biodiversidade assenta numa 
metodologia de abordagem ao habitat complementada 
com uma avaliação rápida das espécies presentes.

no terreno, o Grupo recorre a Manuais de técnicas 
de Avaliação de Biodiversidade (MtAB) que tem 
vindo a desenvolver para efectuar levantamentos 
de habitats, flora e fauna que dão origem, depois, 
à classificação e mapeamento de áreas com 
interesse para a conservação. 

A informação recolhida da biodiversidade presente 
numa dada área de intervenção, e seu estado de 
conservação, serve de base para a procura das 
orientações de gestão mais adequadas, nas melhores 
fontes de informação disponíveis. entre estas 

áreas de Alto Valor de Conservação
Mogadouro   Sítio Rede natura de Sabor, parque natural do Douro Internacional
Malcata   Parque natural da Malcata
Tejo Internacional   Parque natural do tejo Internacional
Charneca do Tejo   Serviço ambiental essencial de conservação de solos, paisagem  
dominada por Montado de Sobro
Vale do Sado   Parque natural do estuário do Sado, Sitio da Rede natura de 
Cabrela, paisagem dominada por Montado de Sobro
Sudoeste Alentejano   Parque natural do Sudoeste Alentejano e Sítio da Rede 
natura de Monchique
Serra de Monchique   Sítio da Rede natura de Monchique
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fontes contam-se as fichas do ICnB (Instituto da 
Conservação da natureza e da Biodiversidade) e 
documentos internos, especificamente elaborados 
para o efeito por especialistas em conservação, que 
integram as restrições e orientações relevantes 
vertidas das diversas convenções e directivas sobre 
conservação.

Assim, tendo por base a abordagem ao habitat, 
e considerando a presença de espécies com estatuto 
especial de conservação, são determinadas medidas 
de gestão específicas, na forma de Planos de 
Acção de Conservação (PAC), para implementação 
e posterior monitorização. Os Planos de Acção de 
Conservação são ferramentas de gestão de habitats 
e biodiversidade e focam áreas com características 
naturais ou semi-naturais que necessitem de linhas 
de acção práticas para a sua recuperação e/ou 
valorização ambiental. Como exemplos de acções 
nestes Planos, podem citar-se a implementação de 
medidas de gestão de habitats prioritários, a gestão 
de montado ou de zonas ribeirinhas, a recuperação 
de áreas de prados e bosques ripícolas degradadas, 
ou a protecção de espécies. 

toda esta abordagem, aliada à não conversão de 
habitats, à ausência de utilização de organismos 
geneticamente modificados, à não introdução 
de espécies exóticas (o eucalipto foi introduzido 
em Portugal há mais de 200 anos e encontra-se 
muito bem adaptado) e ao esforço de erradicação 
de espécies invasoras (como as acácias e as 
háqueas) faz com que não sejam registados 
impactes significativos, indirectos ou directos, 
na biodiversidade.

estes programas levados a cabo pelo Grupo 
procuram que o planeamento e a execução das 
actividades resultem, no mínimo, na manutenção dos 
valores da biodiversidade existente no património, 
mas têm sido, igualmente, concretizadas iniciativas 
que visam ir mais além e obter um ganho em 
biodiversidade (“net positive gain”), como é o caso 
da implementação de acções de restauro de galerias 
ripícolas, com habitats degradados ou evolutivos, 
para reposição dos serviços destes ecossistemas.

BioDiVErSiDADE no PAtriMónio Do gruPo 
PortuCEL SoPorCEL

Conforme se mencionou anteriormente, uma parte 
significativa da área gerida pelo grupo Portucel 
Soporcel localiza-se ou está adjacente a zonas 
protegidas ou zonas de alto índice de biodiversidade.

no interior da sua unidade de Gestão Florestal, 
correspondente aos cerca de 120 mil hectares 
geridos e dispersos por 157 concelhos de Portugal, 
existem áreas abrangidas pela Rede natura 2000 
e pela Rede nacional de Áreas Protegidas (RnAP), 
pelo que o grupo Portucel Soporcel tem desenvolvido 
uma colaboração activa com as entidades tutelares, 
promovendo a conservação dos recursos florestais 
e criando valor e reconhecimento pela sociedade e 
restantes stakeholders. A área que se encontra em 
RnAP e Rede natura abrange várias Áreas Protegidas, 
Sítios Classificados e zonas de Protecção especial, 
ascendendo a mais de 20% do património e contendo 
habitats em diversos estados de conservação 
(degradado, evolutivo, favorável e climáxico). 

22 de Maio – Dia internacional 
da Biodiversidade
Desde 2000 que a Organização das nações unidas instituiu que no dia 22 de Maio 
se passaria a celebrar o dia Internacional do Biodiversidade. A assumpção da sua 
Política de Sustentabilidade e o desenvolvimento do Processo de Certificação 
Florestal vieram a reforçar as preocupações do Grupo com a conservação 
da Biodiversidade, estando a Área Florestal a desenvolver diversas acções 
nesse âmbito, cujos resultados normalmente divulga nesta data. Os esforços 
para a conservação da Biodiversidade foram assumidos publicamente pelo 
Grupo e serviram de base à assinatura de compromissos como o Protocolo 
com o ICnB, no âmbito da Iniciativa europeia Business and Biodiversity, ou a 
adesão ao Countdown 2010, com o objectivo de contribuir para parar a perda de 
biodiversidade até 2010. Várias das acções levadas a cabo pelo Grupo têm sido 
divulgadas quer internamente, quer para o exterior, como por exemplo a parceria 
com o WWF MedPO, para as Áreas de Alto Valor de Conservação, ou a parceria 
com a Centro de estudos da Avifauna Ibérica (CeAI), para a preservação das 
Águias de Bonelli no Sul de Portugal.
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RNAP – Rede nacional de Áreas Protegidas

Sítios – Sítios classificados na Rede natura 2000

ZPE – zonas de Protecção especial da Rede natura 2000

A integração da georeferenciação destas Redes no 
Sistema de informação Geográfica permite ao Grupo 
gerir de forma mais eficaz o seu território, tendo 
em vista os objectivos de conservação de valores 
naturais. 

Até final de 2009, estavam efectuadas avaliações 
de biodiversidade em grande parte do património, 
identificados cerca de 12 mil hectares de zonas 
classificadas com interesse para a conservação 
e elaborados manuais e Planos de Acção de 
Conservação para uma cobertura de mais de 40% 
da área gerida pelo Grupo. 

rnAP Sítios zPE

hectares do Grupo incluídos 6 165 26 030 19 341

% 5,1 21,7 16,1

1   Património grupo Portucel Soporcel
2   zonas Protecção especial (zPe)
3   Sítios Importância Comunitária (SIC)
4   Rede nacional Áreas Protegidas (RnAP)

1 2 3 4
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árEAS DE ALto VALor DE ConSErVAção

As zonas com interesse para a conservação 
estão classificadas em diferentes categorias, 
sendo as mais relevantes as Áreas de Alto Valor 
de Conservação, áreas onde existem valores 
ambientais, sociais e culturais de carácter 
excepcional. Dada a escala e dispersão do 
património gerido pelo Grupo, a abordagem a este 
conceito, exclusivo do FSC, foi desenvolvida numa 
parceria com o WWF Programa Mediterrâneo 
(WWF Med PO), tendo por base um vasto número de 
estudos que demonstram que a estrutura espacial 
à escala da paisagem florestal tem impacte sobre 
a diversidade, abundância e interacções entre 
espécies e ecossistemas. A metodologia adoptada 
leva em consideração a inserção de cada unidade 
de gestão numa estrutura espacial à escala da 
paisagem e a definição dos parâmetros de gestão às 
diferentes escalas – ecoregião, Paisagem e unidade 
de Gestão – a fim de melhor se ajustar à extensão 
e características do património do Grupo.

Através da aplicação de critérios de enquadramento 
do património em Rede natura 2000, Rede 
nacional de Áreas Protegidas ou em paisagens que 
providenciam serviços ambientais essenciais (de 
qualidade da água e conservação dos solos), foram 
listadas 7 unidades de Paisagem, correspondentes 
a cerca de 48% da área certificada do Grupo, que 
se classificaram como Áreas de Alto Valor à escala 
da paisagem e onde as acções de conservação 
de biodiversidade são consideradas prioritárias. 
À escala local, as Áreas de Alto Valor de Conservação 
são estabelecidas em torno de ecossistemas raros, 
ameaçados ou em perigo de extinção, ou de zonas 
críticas para a conservação e protecção das bacias 
hidrográficas, para a conservação do solo e para 
a identidade cultural tradicional de comunidades 
locais, pelo seu significado cultural, económico 
ou religioso.
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A gestão destas áreas baseia-se no princípio 
da precaução e tem por objectivo garantir que 
os valores nelas presentes sejam mantidos ou 
potenciados, recorrendo-se aos Planos de Acção 
de Conservação para os casos em que os valores 
a salvaguardar são habitats e espécies.

hABitAtS

Das cerca de 35 amostras de habitats que se 
encontraram nas unidades de gestão do Grupo, 
verificou-se haver uma boa representatividade dos 
habitats classificados na Rede nacional de Áreas 
Protegidas (RnAP) e na Rede natura 2000 (Rn2000): 
apenas para dar alguns exemplos, refira-se que em 
Monchique estão representados 13 habitats listados 
na Rede natura 2000 para aquela região, na Malcata, 
dos 9 encontrados, 5 estão representados em RnAP 
e 7 em Rn2000 e no tejo Internacional encontram-se 
representados 9 habitats em áreas RnAP e 19 em 
Rn2000.

neste conjunto de habitats, que ocorrem isolados 
ou em combinação com outros, incluem-se alguns 
habitats prioritários como, por exemplo, os charcos 
temporários mediterrânicos, as florestas endémicas 
de zimbro e as florestas aluviais de amieiros e 
freixos. Outros habitats identificados e com área 
expressiva no património do Grupo foram os 
montados de quercíneas de folha perene, os bosques 
de sobreiro e azinheira e os habitats que compõem 
as galerias ripícolas dominadas por salgueiros 
e choupos.

Deste detalhado conhecimento e do verdadeiro 
empenhamento do Grupo nas questões da 
biodiversidade, surgiram vários projectos 
e parcerias específicas como os que seguidamente 
se referem.

ProJECto ConSErVAção DA águiA DE BonELLi 
no SuL DE PortugAL

Para além da parceria com a WWF, destaque-se, 
ainda, a parceria com o CeAI (Centro de estudos 
da Avifauna Ibérica) no âmbito de um Projecto  
LIFe-natureza intitulado “Conservação de 
Populações Arborícolas de Águia de Bonelli em 
Portugal” (LIFe06 nAt/P/000194 – Tree Nesting 
Bonelli’s Eagle). esta espécie, ameaçada em 
território nacional, tem sido alvo de protecção 
especial em áreas do Grupo, através do ajustamento 
da gestão à biologia da espécie e de monitorização 
sistemática, em colaboração com aquela OnG.

CEPi – BiodivERSity iSSuE GRouP

Os trabalhos do Grupo serviram também de 
exemplo europeu em matéria de conservação 
da biodiversidade através da brochura “Sharing 
Experiences – Promoting Biodiversity in the 
European Pulp and Paper Industry”, lançada pela 
Confederação europeia das Indústrias Papeleiras 
(CePI) no âmbito da 11th European Paper Week, na 
sequência de dois anos de exercício do grupo de 
trabalho Biodiversity Issue Group, que o Grupo 
integrou. O grupo de trabalho colaborou com o 
Eurosite (uma rede pan-europeia de organizações 
governamentais e não-governamentais, bem 
como entidades privadas) na elaboração deste 
documento de referência, que reúne boas práticas 
para a protecção da biodiversidade que as indústrias 
papeleiras aplicam ao longo das suas cadeias de 
abastecimento. A protecção da águia de Bonelli, 
a estratégia no combate aos incêndios florestais 
e o delineamento das plantações florestais foram 
os três exemplos de boas práticas disseminados 
nesta publicação pelo Grupo. A publicação fez-se em 
papel certificado que o Grupo forneceu, veiculando, 
simultaneamente, a mensagem da importância que 
atribui à certificação florestal.
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ProtoCoLo BuSiNESS ANd BiodivERSity (B&B)

A incorporação da conservação da biodiversidade 
no modelo de gestão florestal foi ainda a base 
da implementação da filosofia “Business and 
Biodiversity” (B&B), adoptada em finais de 2007 
em protocolo assinado com o ICnB (Instituto de 
Conservação da natureza e da Biodiversidade) 
e cujos compromissos têm vindo a ser assumidos 
nas diversas componentes de gestão. 

iniCiAtiVA CouNtdowN 2010

no âmbito das iniciativas internacionais o Grupo 
é ainda signatário do Countdown 2010, uma 
iniciativa que visa travar a perda da biodiversidade 
no planeta até 2010, tendo-se comprometido 
com o desenvolvimento e promoção de aspectos 
complementares da sua actuação no terreno 
em termos de Conservação – sensibilização, 
comunicação e educação ambiental. 

CoMuniCAção E SEnSiBiLizAção

A nível institucional, merecem destaque a 
participação activa do Grupo em projectos 
e parcerias para a divulgação de conhecimento 
e partilha de boas práticas de conservação, 
a formação interna sobre conservação da 
biodiversidade, sectorial e multisectorial, 
e a divulgação para o exterior das abordagens 
e acções da empresa, através de sessões públicas 
e projectos editoriais na área da biodiversidade 
(ex. brochura “Floresta e Biodiversidade”, editada 
pela empresa, brochura “Sharing Experiences – 
Promoting Biodiversity in the European Pulp and 
Paper Industry”, editada pela CePI, livro “Águias de 
Bonelli” da editora Má Criação e livro “Os eucaliptos 
e as aves da quinta de São Francisco”, editado pelo 
grupo Portucel Soporcel).
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Vários são os exemplos de acções desenvolvidas 
pelo Grupo no âmbito da conservação e muitas 
delas têm vindo a ser motivo de interacção com os 
stakeholders mais relevantes relacionados com a 
gestão florestal, desde representantes de órgãos 
de gestão regional, a elementos das comunidades 
locais.

Por forma a levar a cabo os seus objectivos de 
restauro de vegetação natural, o Grupo tem vindo 
a incluir em alguns dos seus projectos acções de 
recuperação de habitats. em 2009, um destes 
projectos, para o qual a Área Florestal obteve 
financiamento ao abrigo da Medida 2.4, do PRODeR, 
ItI – Intervenções territoriais Integradas, serviu 
de base a uma jornada de divulgação na unidade de 
Gestão do Vale de Beja, Odemira, com diferentes 
participantes representativos de entidades 
governamentais e associações florestais da região. 

A requalificação de habitats em estado degradado 
ou evolutivo é um dos compromissos do Grupo para 
os próximos anos, estando previsto procurarem-se 
soluções e recursos para manter ou melhorar os 
serviços dos ecossistemas que deles dependem.
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8.1.   As unidades industriais

A estrutura produtiva industrial do Grupo corresponde a três unidades industriais, localizados em Cacia, 
Figueira da Foz e Setúbal, que constituem uma referência de qualidade a nível internacional pela sua dimensão 
e sofisticada alta tecnologia.

A Fábrica de Cacia está localizada na região centro 
de Portugal, a 8 km de Aveiro e inserida na maior 
mancha florestal de eucalipto do país, o que constitui 
uma mais-valia para esta fábrica, dada a sua 
proximidade com a matéria-prima. Foi aqui que em 
1957 se produziu pela primeira vez pasta de papel a 
partir de eucalipto pelo processo kraft. Deste então, 
e ao longo de mais de cinco décadas de existência, 
a inovação tem constituído um motor importante 
na actividade desta unidade. 

Por esta razão, a Fábrica de Cacia tem hoje uma 
posição de destaque entre os compradores da 
europa Central, com uma capacidade instalada de 
285 mil toneladas de pastas «desenhadas» para a 
produção de papéis décor, papéis revestidos e ainda 
papéis tissue de alta qualidade.

Cacia: Pasta 285 000 t/ano Figueira da Foz: Pasta 560 000 t/ano – Papel 790 000 t/ano

Setúbal: Pasta 530 000 t/ano – Papel 795 000 t/ano

Criado em 1984, em Lavos, o Complexo industrial 
da Figueira da Foz é o maior e um dos mais eficientes 
centros fabris de produção de pasta e papel da 
europa. A sua laboração assegura a produção anual 
de cerca de 790 mil toneladas de papéis finos não 
revestidos e é hoje considerada uma das maiores 
e melhores unidades industriais, a nível europeu, 
equipada com tecnologia de alta qualidade. 

A operação do Complexo Industrial da Figueira da 
Foz está completamente integrada, em papel de 
impressão e escrita não revestido (uWF), passando 
pela produção de 560 mil toneladas de pasta kraft 
de eucalipto. 

As 790 000 t/anuais de papel são produzidas em 
duas Máquinas de Papel, ambas de 8,6 m de largura, 
tendo a MP1 arrancado em 1991 e a MP2 no ano 2000.
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O Complexo industrial de Setúbal, localizado na 
Mitrena, junto ao estuário do Sado, inclui três 
fábricas que funcionam de forma integrada: a fábrica 
de pasta branqueada de eucalipto, com a capacidade 
de 530 mil toneladas de pasta/ano, que passará a 
integrar a sua produção nas duas fábricas de papel 
de impressão e escrita que existem no complexo, 
a fábrica de papel de Setúbal (FPS) e a About the 
Future (AtF) que, em conjunto, produzem 795 mil 
toneladas de papel transformado/ano.

em 2008 e 2009, cerca de 40% da pasta produzida 
foi integrada na Fábrica de Papel de Setúbal, 
tendo assegurado um volume anual de produção 
e transformação de papéis finos não revestidos 
correspondente a 295 mil toneladas/ano.

A fábrica de papel de Setúbal tem três Máquinas de 
Papel, de diferentes larguras, e a About the Future 
possui a maior Máquina de Papel uWF do Mundo, 
com a largura de 10,4m.

A fábrica de pasta de Setúbal é uma das mais 
importantes do Sul da europa, não apenas pela 
sua dimensão como pela tecnologia utilizada. 
tem um excelente desempenho energético e é 
auto-suficiente na produção de energia eléctrica, 
através do recurso à biomassa.Com a construção 
da nova fábrica de papel, irá ser possível integrar 
em papel toda a pasta produzida no Complexo de 
Setúbal, garantindo assim um maior valor ao produto 
e ocupando o primeiro lugar, na europa, na produção 
de papéis de escritório de elevada qualidade.
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EnErgiA

A indústria da pasta e do papel é considerada 
energeticamente intensiva: no entanto, os produtos 
florestais são grandes armazenadores de carbono 
e altamente recicláveis. A floresta gerida pelo 
grupo Portucel Soporcel constitui um importante 
sumidouro de carbono e contribui diariamente para 
a redução da concentração de CO2 na atmosfera, 
fixando por ano mais do dobro do CO2 fóssil 
produzido em todas as fábricas de pasta e papel 
do Grupo.

A principal fonte de energia utilizada pelo grupo 
Portucel Soporcel é a biomassa, resultante de 
subprodutos e resíduos do processo, como são os 
casos da lenhina ou da casca da madeira. A empresa 
é, assim, o maior produtor português de “energia 
verde” proveniente de biomassa, representando em 
2009 cerca de 53% do total da energia eléctrica 
produzida em Portugal a partir deste recurso 
renovável. A produção total de electricidade do 
grupo Portucel Soporcel, a partir das várias fontes, 
incluindo a Soporgen, representou 3,5% da produção 
total de electricidade em Portugal, em 2009.

8.2.   um Processo Ecoeficiente

O grupo Portucel Soporcel é um case study no que respeita à ecoeficiência.

2009

2007

2006

2005

0

10
 0

00
 0

00

Energia renovável
Energia não renovável

20
 0

00
 0

00

30
 0

00
 0

00
2008

Consumo total de energia
por tipo de fonte (GJ)

Sabia que…
Em 2009, 78% da energia produzida 
nas fábricas do Grupo era proveniente 
de biomassa? 
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no que respeita aos consumos directos de energia, 
no período a que se refere este relatório, do 
total de energia produzida no Grupo, 78% foram 
provenientes de recursos renováveis. no período 
compreendido entre 2000 e 2009 apresentou uma 
redução de 60% no consumo total de combustíveis 
fósseis. 

O grupo Portucel Soporcel, como produtor 
de energia eléctrica é excedentário, face às 
necessidades das suas actividades produtivas. Como 
resultado desse elevado desempenho em termos 
de eficiência energética, o balanço energético, 
em termos de compra menos venda, é negativo.

Os progressos atingidos neste biénio, tendo em 
vista a eficiência energética dos processos, foram 
conseguidos através da implementação de algumas 
iniciativas que tiveram lugar nas fábricas geridas 
pelo Grupo, nomeadamente:

Na Fábrica de Cacia

> Optimização do desempenho ambiental da 
caldeira de biomassa, por alteração da tecnologia 
de queima de grelha rotativa para tecnologia de 
leito fluidizado, considerada uma Melhor técnica 
Disponível (MtD) no documento de referência 
europeu para o sector da produção de pasta de 
papel, BReF Pulp & Paper. este investimento 
permitiu melhorar significativamente a 
performance da caldeira, com a melhoria do seu 
rendimento e redução drástica nas necessidades 
de recorrer a combustível fóssil auxiliar. Permitiu 
ainda a alteração do combustível auxiliar para gás 
natural, menos poluente do que o fuel-óleo.
Como resultante houve significativa redução das 
emissões para a atmosfera, nomeadamente pela 
diminuição das emissões de partículas sólidas 
e de CO2.

Sabia que…
No final de 2009, a retenção acumulada de dióxido 
de carbono pelas florestas geridas pelo Grupo foi o 
equivalente às emissões de CO2 geradas por cerca de 
1,7 milhões de carros num ano?
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No Complexo Industrial da Figueira da Foz

> Substituição progressiva de motores standard 
de potências até 22 kW por motores de eficiência 
eFF1. 
> Instalação de variador electrónico de velocidade 
em quatro grandes motores eléctricos da pasta; 
> Substituição dos discos dos refinadores da 
Máquina de Papel 2;
> Deu-se início, em 2009, aos trabalhos para a 
instalação de um novo turbogerador, com uma 
potência de 70 MW, que irá substituir dois dos 
turbogeradores existentes. A implementação 
deste projecto irá melhorar a eficiência energética 
desta instalação fabril, pois permitirá tirar 
partido do conceito e desenho da nova Caldeira 
de Recuperação, em funcionamento desde 
Dezembro de 2004, dado que o novo turbogerador 
irá turbinar vapor a uma pressão e temperatura 
superiores.

No Complexo Industrial de Setúbal

> Optimização do desempenho ambiental da 
caldeira de biomassa, por substituição dos 
economizadores e das condutas dos gases de 
combustão.

Assim, através da implementação destas medidas, 
foi possível, no período em análise neste relatório 
e tendo como referência o ano de 2007, obter uma 
redução no consumo total de energia na ordem 
dos 4%, correspondente a 0,72 GJ por tonelada 
produzida.
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em 2008 teve início a construção de duas centrais 
termoeléctricas a biomassa, nas fábricas de Cacia 
e Setúbal, com uma potência térmica unitária de 
49,75 MWth Vapor. estas unidades, que entraram 
em pleno funcionamento no início de 2010, 
contribuem para o balanço energético nacional, 
tendo a produção de energia a partir de biomassa 
(fonte renovável) uma emissão neutra de CO2.

Considerando como referência o ano de 2005, 
verifica-se uma clara descolagem entre a produção 
de pasta e papel do Grupo e os consumos de energia; 
para o mesmo período, verificou-se um aumento 
na produção de pasta e papel, em paralelo com 
uma melhoria dos indicadores consumo específico 
de energia e consumo de energia renovável. este 
facto demonstra a eficácia das acções que o grupo 
Portucel Soporcel definiu e implementou, no 
sentido da redução dos recursos naturais, melhorias 
processuais e aposta nas energias renováveis.
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EMiSSõES DE Co2 E outrAS EMiSSõES 
AtMoSFériCAS   

no que respeita ao total de emissões de CO2, o Grupo 
apresenta uma redução de cerca de 1% na emissão, 
entre 2008 e 2009. excluindo as instalações que 
iniciaram a sua actividade em finais de 2009, e 
como resultado dos investimentos e das melhorias 
processuais implementadas nos últimos 5 anos, no 

numa perspectiva de melhoria contínua, o grupo 
Portucel Soporcel tem aplicado práticas para a 
minimização dos impactes ambientais que decorrem 
da sua actividade industrial. As emissões libertadas 
para a atmosfera provêm essencialmente da 
produção energética e têm registado, globalmente, 
melhorias significativas. Para a concretização 
eficaz destas melhorias, o Grupo investiu mais 
de 11 milhões de euros nos anos de 2008 e 2009, 
no domínio das emissões gasosas.
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mesmo período o grupo Portucel Soporcel registou 
uma redução de 20% no total das emissões directas 
de gases com efeito de estufa, abrangidas pelo 
CeLe (Comércio europeu de Licenças de emissão). 

Os gráficos apresentados, dizem respeito apenas 
às emissões directas de gases com efeito de estufa 
abrangidos pelo CeLe. 

Fontes de emissão CO2, 2009
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grupo Portucel Soporcel participa no 
Seminário “Alterações Climáticas – um 
Futuro Sustentável”
teve lugar na tapada nacional de Mafra, nos dias 16 e 17 de Abril de 2008 
o Seminário “As Alterações Climáticas – um Futuro Sustentável” com a 
participação de uma vasta gama de entidades públicas, privadas e universitárias.
O grupo Portucel Soporcel foi convidado a intervir no painel “O Papel da Floresta” 
na perspectiva de explicitar o posicionamento da empresa perante o fenómeno 
das alterações climáticas.

As melhorias verificadas resultaram do investimento 
em infra-estruturas e equipamentos no sentido da 
utilização das Melhores técnicas Disponíveis, assim 
como de várias iniciativas tendo como objectivo 
melhorar a eficiência dos seus processos produtivos, 
através do uso racional dos recursos naturais, 
mitigação dos impactes ambientais das suas 
unidades industriais, consciencialização e formação, 
procedimentos documentados, rotinas operacionais 
e exigências contratuais. 

Total de investimentos 
em emissões gasosas (€)
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2009 (5 906 743)
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águA E EFLuEntES

Ao longo dos anos, o Grupo tem mostrado uma 
preocupação crescente na diminuição do consumo 
dos recursos naturais. Para tal tem investido de 
forma significativa também nesta área, promovendo, 
ao nível das suas unidades industriais, medidas que 
permitem garantir esta redução. Desde o ano 2000 
e até 2009, o Grupo registou a notável redução de 
45% do consumo de água por tonelada de produto 
produzido. 

todas as descargas de água efectuadas nas 
fábricas do grupo Portucel Soporcel são sujeitas a 
tratamento primário e tratamento secundário pelo 
sistema de lamas activadas, sendo, após tratamento, 
descarregadas, através de difusores, no oceano 
(Fábrica de Cacia e Complexo Industrial da Figueira 
da Foz) e no estuário do Sado (Complexo Industrial 
de Setúbal). 

Captação de água, 2009

Meio hídrico subterrâneo (37,8%)

Meio hídrico superficial (62,2%)
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nos últimos dois anos, o Grupo investiu cerca de 
1 milhão de euros na protecção do recurso água. 
todos os parâmetros têm apresentado melhorias 
significativas e sempre abaixo dos valores limite 
de emissão estabelecidos por lei, apesar dos 
acréscimos de produção conseguidos.

Total de investimentos 
em efluentes liquídos (€)
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rESíDuoS

no âmbito da Gestão de Resíduos, o grupo Portucel 
Soporcel continua a apostar na melhoria dos 
processos produtivos, tendo como principais 
objectivos a redução da produção de resíduos, 
bem como a sua reutilização e valorização, 
nomeadamente através de valorização energética 
e valorização orgânica e a sua eliminação 
adequada. tem ainda sido dada continuidade ao 
desenvolvimento de projectos de I&D, em parceria 
com o Instituto RAIz e entidades potencialmente 
utilizadoras de resíduos, promovendo a sua 
valorização como matéria-prima para outros 
processos.

O esforço no sentido de minimizar a produção de resíduos traduziu-se, nos últimos três anos, numa redução 
de 17% na sua produção. Como consequência, as unidades industriais do Grupo são hoje um exemplo neste 
domínio, reutilizando e valorizando mais de 80% dos seus resíduos produzidos. este progresso tem sido 
permanente e sustentado, desde 2007, face a uma continuada política de investimento nesta área. 

Apesar de a produção de resíduos perigosos, principalmente óleos usados resultantes da actividade de 
manutenção dos equipamentos fabris, apresentar um perfil relativamente estável, em 2008 a quantidade 
produzida resultou do aumento das actividades de manutenção, em situação de paragem de instalações fabris 
do Complexo Industrial de Setúbal. 

2005 2006 2007 2008 2009

Resíduos perigosos (t) 340 484 394 767 510

Resíduos não perigosos (1000 t) 274 305 329 305 274
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Total de investimentos 
em residuos sólidos (€)
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Valorização de residuos 2009
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inVEStiMEntoS AMBiEntAiS

no campo dos investimentos na protecção do 
ambiente, como foi possível exemplificar pelo 
descrito neste capítulo, o grupo Portucel Soporcel 
tem efectuado significativos investimentos nas 
vertentes dos resíduos, da poupança do recurso 
água, das emissões gasosas e de outros domínios 
aqui não especificados.

nos últimos cinco anos, foram feitos investimentos 
ambientais na ordem dos 54 milhões de euros, valor 
este representativo do forte empenho do Grupo 
na protecção do ambiente e dos recursos naturais, 
e demonstrativo da responsabilidade que o Grupo 
assume enquanto player de destaque na sociedade 
e na economia do país.
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ConForMiDADE LEgAL

no âmbito da conformidade legal, o Grupo sofreu 
durante os anos de 2008 e 2009 um total de 3 multas 
ambientais, referentes a contra-ordenações leves, 
num valor global de 14 mil e seiscentos euros. 
estas não conformidades, decorrentes de actos 
inspectivos, deveram-se a incumprimento nos 
níveis de partículas e CO na caldeira de cogeração 
a biomassa, em situação pontual, caso da Fábrica 
de Cacia; incumprimento do valor limite de emissão, 
em medições pontuais de emissões partículas no 
tanque de smelt, no Complexo Industrial de Setúbal, 
e ainda, no Complexo Industrial da Figueira da Foz, 
por impossibilidade de evidenciar documentação 
obrigatória associada à gestão de resíduos. 

Foram também registadas, durante o período de 
reporte, um total de 15 reclamações ambientais 
referentes a odores, poeiras, ruído, e efluentes 
líquidos. todas as reclamações foram tratadas 
através da implementação de acções correctivas, 
ou com recurso a procedimentos já definidos 
ou com a implementação de acções imediatas. 

Com a reconversão da caldeira de cogeração 
a biomassa da Fábrica de Cacia, o número de 
reclamações por poeiras foi minimizado, tendo 
o número passado de 7 em 2008, para 2 em 2009, 
ocorridos estes em datas anteriores ao arranque, 
após a intervenção na caldeira, em Abril de 2009. 
As reclamações resultantes de ruído decorreram 
do arranque da central termoeléctrica de biomassa 
de Cacia, prevendo-se a sua minimização com o 
atingimento da estabilidade processual. 

MAtEriAiS utiLizADoS

Quanto aos materiais utilizados no processo 
produtivo de pasta e papel, o Grupo identifica 
como materiais directos materiais como a madeira, 
o amido, as cargas, a fibra longa e a fibra reciclada. 
Como materiais não renováveis são identificados 
no processo essencialmente produtos químicos e, 
nos materiais de embalagem, considera-se o metal 
e o plástico. 

no gráfico representado, é possível observar a 
predominância da utilização de materiais que fazem 
directamente parte do produto final. nos dois anos 
de reporte não é visível uma alteração de padrão, 
sendo utilizadas, em média, as mesmas quantidades 
de materiais nos dois anos. 

2009

2008

0

2 
00

0 
00

0

Materiais Directos
Materiais Não Renováveis

4 476 024

4 327 927

4 
00

0 
00

0

6 
00

0 
00

0

Materiais utilizados (t)
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A estrutura, as responsabilidades e a metodologia 
de gestão para garantir a manutenção do Sistema de 
Gestão da Segurança, como forma de implementar/
concretizar a política e os objectivos definidos, 
estão detalhadamente escritos nos Manuais de 
higiene e Segurança, aprovados pela Administração.

A identificação dos perigos, a avaliação dos riscos 
e a correcta adopção dos meios de prevenção 
e protecção, tendo em conta o cumprimento da 
legislação aplicável, são a base do sistema, para 
garantia das condições de higiene e segurança.

Perante a legislação em vigor e as exigências 
de prevenção de acidentes industriais e de 
desenvolvimento da capacidade de resposta 
a situações de emergência, a Administração 
definiu para a função Segurança uma estrutura 
que complementa as competências e as 
responsabilidades a todos os níveis da empresa. 
esta estrutura visa garantir o cumprimento das 
disposições legais e dos procedimentos e regras de 
segurança e a promoção de medidas que reforcem 
a cultura subjacente aos princípios definidos, na 
organização e funcionamento das respectivas 
estruturas, e no desenvolvimento das suas 
actividades.

Às direcções fabris, através dos responsáveis da 
área de higiene e segurança, compete, na directa 
dependência da Administração e no cumprimento 
das suas competências na área da segurança, o 
suporte técnico às restantes direcções e respectivas 
estruturas operacionais, a fim de que cumpram 
com sucesso as suas atribuições, no respeito pelas 
directrizes da Política do Grupo em matéria de 
segurança das pessoas e bens.

8.3.   A Segurança no Processo

A Política dos Sistemas de Gestão, definida pela Administração e divulgada no Manual dos Sistemas de Gestão, 
estabelece os princípios e os objectivos da empresa relativamente às condições adequadas de segurança 
de pessoas e bens e ao envolvimento e empenhamento dos Colaboradores neste objectivo.

As actividades desenvolvidas nos complexos 
industriais, realizadas por entidades externas, 
são enquadradas pela função segurança através 
dos seus técnicos que, de forma participativa e 
interactiva, contribuem para o cumprimento dos 
procedimentos e práticas de segurança definidos 
no Grupo.

A função Segurança é assegurada e prosseguida por 
todos os Colaboradores, de acordo com a legislação 
e a Política, os planos, procedimentos e práticas 
estabelecidos pelo Grupo.

A componente saúde no trabalho é assegurada 
pela Direcção de Pessoal e Organização, através da 
Medicina no trabalho. é ainda da responsabilidade 
da Direcção de Pessoal e Organização, no âmbito 
das atribuições da área de Serviços Administrativos 
e de Apoio:

> Assegurar o controlo de acessos às instalações 
e da respectiva movimentação interna;
> Assegurar a vigilância das instalações de modo 
a garantir a integridade de pessoas e bens.
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Desempenho da Segurança e Saúde

A monitorização do desempenho da segurança é fundamental para perseguir os objectivos da melhoria 
contínua. em todas as fábricas do Grupo, todas as ocorrências relacionadas com a saúde e segurança dos 
Colaboradores são objecto de tratamento, análise e divulgação. A divulgação e a análise rigorosa das causas, 
permite a implementação de acções correctivas e preventivas e a consequente eliminação ou minimização dos 
riscos para a saúde e segurança, tornando deste modo o ambiente de trabalho mais seguro.

no que se relaciona com o número de acidentes ocorridos no biénio de 2008/2009, o Grupo registou um total 
de 164 acidentes com baixa, maioritariamente ocorridos ao nível dos Colaboradores executantes e na sua 
totalidade ocorridos em Portugal. nestes dois anos, não houve qualquer óbito a registar.

índice Frequência Acidentes com 
baixa Executantes Quadros Médios Quadros Superiores Dirigentes

2008 30,5 0,0 0,0 0,0 

2009 26,9 8,1 3,6 7,9 

índice Frequência Doenças 
Profissionais Executantes Quadros Médios Quadros Superiores Dirigentes

2008 0,4 0,0 0,0 0,0 

2009 0,3 0,0 0,0 0,0 

índice de gravidade Executantes Quadros Médios Quadros Superiores Dirigentes

2008 0,8 0,5 0,0 0,0 

2009 0,8 0,1 0,0 0,1 

no que respeita às doenças profissionais, ocorreu um caso confirmado em cada ano de reporte, ao nível dos 
Colaboradores da categoria de executantes. 

Para o índice de gravidade, contribui um maior número de dias perdidos por parte dos executantes, tendo em 
conta a carga operacional que estes desenvolvem. Ao nível dos quadros médios, ocorreu uma descida do índice 
de 0,5 em 2008 para 0,1 em 2009. 
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9.1.1. rESuLtADoS EConóMiCo-FinAnCEiroS

no que diz respeito ao desempenho económico, o grupo Portucel Soporcel 
confirma uma vez mais o impacte muito positivo que gera na economia nacional. 

O Grupo tem seguido políticas de inovação e branding bem sucedidas, o que lhe 
permitiu crescer no volume de vendas das suas próprias marcas. Mais de 90% das 
vendas de papel correspondem a exportações para mais de 100 países, nos cinco 
continentes, representando, assim, uma das mais fortes presenças de Portugal no 
mundo, com destaque para a europa e os estados unidos da América. 

Os principais indicadores económico-financeiros do biénio em análise, com 
importância para os diversos stakeholders do Grupo, são os que se resumem no 
quadro seguinte e que estão publicados nos Relatórios e Contas de 2008 e 2009 
(http://www.portucelsoporcel.com/pt/investors/financial-information.php).

indicador 2008 2009

Volume de negócios, M€ 1 131,9 1 095,3

resultado do Exercício, M€ 131,1 105,1

EBitDA, M€ 271,7 222,2

EBitDA/Vendas, % 24,0 20,3

Pagamentos a Accionistas, M€* 80,4 79,0

Pagamentos ao Pessoal, M€ 115,2 103,5

Pagamentos a Fornecedores, M€ 876,1 910,4

Pagamentos imposto rendimento, M€ 49,5 30,9

investimentos, M€ 246,9 505,4

* Pagamento de valores relativos ao exercício anterior (parte dos quais antecipados, no caso de 2007)

9.1.   o grupo Portucel Soporcel no negócio  
da Pasta e Papel
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Como indicadores que correspondem às exigências do GRI para Relatórios 
de Sustentabilidade, foram apurados os que se seguem:

indicador – M€ 2008 2009

Valor económico Gerado  1 158,1 1 125,5

Valor económico Distribuído 978,8 1 036,2

Valor económico Acumulado 179,2 89,3

em 2009, verificou-se um decréscimo do volume de negócios na ordem dos 3,2% 
em relação a 2008, muito devido à crise económica iniciada no segundo semestre 
de 2008. no entanto, foi possível aumentar o volume de vendas de papel, não só 
devido ao arranque da nova fábrica de papel de Setúbal, que proporcionará um 
aumento de 46% da produção de papel do Grupo, mas também a iniciativas bem 
sucedidas na criação de novos mercados. As vendas globais de papel aumentaram 
para 1 130 mil toneladas, aumento de 11,1% em relação a 2008, reflectindo já 
uma pequena parte da capacidade extra recém-adquirida.

Sem a nova fábrica Com a nova fábrica

> 5,9% > 11,1%

no que respeita ao valor de investimento efectuado pelo Grupo no biénio 
2008/2009, este sofreu um aumento significativo do primeiro para o segundo ano 
de relato, muito devido aos elevados investimentos efectuados na nova fábrica 
de Setúbal, que abrangem cerca de 75% do total de investimentos efectuados 
em 2009. Outro grande contributo para este aumento reside nos investimentos 
feitos na área da energia, que representam uma fatia de cerca de 21% do total 
de investimentos efectuados no último ano. 
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O Grupo é hoje uma referência europeia nas marcas 
de fábrica de papel de escritório. navigator, a marca 
de papel de escritório Premium mais vendida em 
todo o mundo, foi reconhecida como a primeira 
marca de fábrica na nona edição do Brand Equity 
Tracking Survey – Office Paper 2009, o estudo 
de mercado realizado pela Opticom International 
Research AB, que envolve inquéritos a mais de 
4000 utilizadores profissionais de sete países 
europeus. também no estudo de mercado realizado 
pela empresa britânica eMGe, em 2009, a mais 
de 200 distribuidores de papel do continente 
europeu, a marca navigator ficou classificada como 
a melhor marca de papel de escritório em termos 
de notoriedade e de performance da marca (brand 
performance), um índice que reúne critérios técnicos 
e de branding).

no estudo de mercado realizado pela mesma 
empresa britânica eMGe, em 2009, a 777 gráficas 
europeias, a marca Soporset é aquela que apresenta 
maior notoriedade e crescimento, sendo a marca de 
offset mais utilizada e destacada pelos inquiridos 
quando se fala em qualidade. nesse mesmo estudo, 
o grupo Portucel Soporcel lidera como o melhor 
produtor de papel Pre‑Print.

9.2.   Marcas do grupo Portucel Soporcel

As marcas de papéis do grupo Portucel Soporcel ganharam destaque no mercado europeu, nos últimos dois 
anos. As marcas do Grupo registaram, em 2009, uma evolução muito positiva, representando já cerca de 
2/3 das vendas totais de papel, em formatos, valor sem paralelo internacional para produtores de dimensão 
equivalente.

Sabia que…
Durante o biénio 2008/2009, as marcas Navigator, 
Pioneer, Inacopia e Discovery obtiveram a certificação de 
desempenho atribuída pelo Buyers Laboratory INC (BLI) 
– o mais importante e prestigiado laboratório americano 
independente de testes a equipamentos e materiais 
de escritório?

Durante o biénio 2008/2009 ocorreu o lançamento, 
na gama de papéis de escritório com incorporação 
de fibra reciclada, das marcas navigator 
hybrid, Pioneer Shi zen, Inacopia Fusion e explorer 
iCare, que se assumem como soluções coerentes 
e eficazes à necessidade de conjugar, em produtos 
com incorporação de fibra reciclada, uma elevada 
qualidade de papel com a preocupação pelo 
desenvolvimento sustentável das florestas.

Ainda em 2008, foram iniciadas as vendas de 
papéis para a indústria gráfica com certificação 
florestal FSC e PeFC no Reino unido, Suíça, 
Alemanha, holanda, França, Bélgica e Áustria. nesse 
mesmo ano, foram lançadas as marcas de papel de 
escritório com certificação florestal FSC – Pioneer, 
Inacópia e explorer – nesses mesmos países, bem 
como nos países do norte e do Leste europeu. estes 
novos produtos certificados juntaram-se, nesses 
mercados, às marcas lançadas anteriormente 
também com certificação florestal – navigator 
e Discovery.
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Sabia que…
Em França a Associação francesa de distribuidores de 
estacionário (PRS) atribuiu ao navigator Hybrid o Silver 
Trophy na categoria de Produto do Ano 2008, durante 
a sua Assembleia Anual?
E que… Também neste país e no mesmo ano a Empresa 
recebeu o galardão de prata na categoria de melhor 
marketing, pelas campanhas de comunicação da marca 
Navigator, na cerimónia de entrega de prémios organizada 
pelo cliente francês Majuscule?

no seguimento da política activa de vendas de 
papéis de escritório com 75 g/m2, a empresa, no 
biénio 2008/2009, estendeu à marca Inacopia 
Office esse conceito eco-eficiente, juntando-se 
assim às outras marcas da empresa com produtos                       
de 75 g/m2 anteriormente lançados no mercado – 
Discovery e navigator eco-Logical.

O grupo Portucel Soporcel continua orgulhoso da 
estratégia de branding implementada, cujos frutos 
são a valorização e o crescimento do seu negócio 
papel.

A concepção e desenvolvimento dos papéis da 
empresa têm como princípio essencial o seu impacte 
ao longo de todo o ciclo de vida, de forma a garantir a 
segurança, não só dos Colaboradores do Grupo, mas 
também dos consumidores finais. todos os produtos 
papel têm por isso uma ficha de segurança, que 
contém uma descrição das principais características, 
aplicações e conselhos de utilização e de reciclagem. 

SoPorSEt
é a marca de papel offset com maior 
notoriedade nas gráficas europeias.
www.soporset.com

inASEt
A tradição e experiência de mais de 
três décadas de presença como papel 
offset de referência.
www.inaset-paper.com

ExPLorEr
tematicamente ligado aos desportos 
radicais, a marca explorer apresenta 
valores aspiracionais para o 
consumidor exigente.
www.explorer-paper.com

tArgEt
A marca escolhida por diversos tipos 
de consumidores, quer na utilização 
profissional, quer na utilização 
doméstica.
www.target-paper.com

nAVigAtor
Best Seller mundial no segmento 
premium. Primeira marca de fábrica de 
papel de escritório a nível europeu.
www.navigator-paper.com

DiSCoVEry
A marca paradigma da eco-eficiência 
em papel de escritório.
www.discovery-paper.com

PionEEr
A modernidade quer em papel 
de escritório quer em papel para 
a indústria gráfica.
www.pioneer-paper.com
www.pioneer-graphic.com

inACoPiA
Primeiro papel de escritório produzido 
com Eucalyptus globutus.
www.inacopia-paper.com
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todas as fábricas do Grupo, são detentoras 
de Licença Ambiental, emitida pela entidade 
competente para as questões ambientais e ao abrigo 
da mais exigente legislação europeia, que tem 
como referência as Melhores técnicas Disponíveis. 
este facto é o garante do cumprimento de todos 
os requisitos legais aplicáveis aos produtos 
papel, incluindo os referentes ao fim de vida dos 
mesmos. Para todas as marcas de fábrica, vendidas 
no mercado nacional, é paga a respectiva taxa à 
Sociedade Ponto Verde. 

Pioneer reforça a responsabilidade    
Social da Marca

A marca Pioneer especialmente concebida para o segmento feminino, consolidou 
o apoio à LAçO (organização que promove o diagnóstico precoce do cancro da 
mama), através de uma promoção junto do consumidor final que se enquadra no 
posicionamento socialmente responsável da marca. 
Actualmente com uma distribuição geográfica em mais de 40 países, a Pioneer 
goza já de uma elevada notoriedade em vários países europeus, apresentando 
excelentes resultados em termos de performance e qualidade de impressão.
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Sabia que…
Relativamente ao ano 2008, a Empresa foi eleita pela 
Lyreco – o maior fornecedor de equipamentos de escritório 
por contrato na Europa –como o melhor fornecedor de 
papel na Itália e na Espanha? Relativamente a 2009, 
a empresa voltou a ser distinguida como o melhor 
fornecedor de papel, em Espanha, por este cliente 
internacional?

Catálogo inaset vence 
grande Prémio APCE 2009

O Catálogo Inaset, que a empresa lançou em 2008 
e que recria o diário gráfico do grande artista 
gráfico português Amadeu Sousa Cardoso, venceu 
o Grande Prémio APCe, na Categoria edição 
especial. O Grande Prémio APCe 2009 é entregue 
pela Associação Portuguesa de Comunicação de 
empresa e tem por missão distinguir a excelência 
na estratégia da comunicação organizacional, 
estimulando, reconhecendo e divulgando as 
iniciativas dos profissionais desta área.

O Grupo, sendo detentor de certificados FSC e PeFC 
para Cadeia de Responsabilidade, implementou 
processos de controlo e rastreabilidade do material 
fibroso utilizado na produção dos produtos papel, 
cumprindo deste modo os referenciais normativos 
para efeitos de rotulagem. 

O Grupo respeita o Código de Conduta da European 
Marketing Confederation e os princípios, nele 
considerados, de integridade, honestidade, ética 
e profissionalismo, bem como as triagens externas 
(através da intervenção em focus groups) e internas 
(através da Direcção de Marketing) a que as 
embalagens são sujeitas, antes de serem lançadas 
no mercado. 
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Consumir papel é contribuir para 
a desflorestação?

tem sido tema de debate nos últimos anos a ideia de 
que consumir papel contribui para a desflorestação 
do planeta. no entanto, existem actualmente 
factos irrefutáveis que demonstram que o papel, 
nomeadamente aquele que é produzido na europa 
(onde se encontra o grupo Portucel Soporcel) é, 
pelo contrário, um eficaz promotor de florestação 
sustentável.

A indústria de papel na europa assenta num ciclo 
de produção sustentável a partir de um recurso 
renovável, a floresta. esta indústria recorre 
às melhores práticas silvícolas, promovendo 
a conservação da biodiversidade e rejeitando, 
em absoluto, o corte ilegal de madeira. A floresta 
europeia tem crescido a um ritmo anual de 
805 000 ha entre 1990 e 2005, o que representa 
mais de 1 milhão de campos de futebol por ano.

também em Portugal, a floresta tem vindo a crescer. 
De facto, durante cerca de um século (1902-2006), 
a totalidade da área florestal portuguesa aumentou 
74%, tendo, na segunda metade do século xx, 
sido a indústria papeleira a principal entidade 
responsável pela plantação de árvores no nosso 
País. Actualmente Portugal tem cerca de 3,4 milhões 
de hectares de floresta, o que significa que a área 
florestal portuguesa é maior do que a soma das 
existentes no Reino unido e na holanda.

Importa salientar que o consumo de madeira, a nível 
mundial, tem destinos diversos do da sua utilização 
na produção de pasta e papel. Com efeito, cerca 
de 90% da madeira é utilizada directamente na 

9.3.   Percepções a Esclarecer sobre o Papel

O papel é um material milenar, que tem tido uma contribuição inigualável na promoção e divulgação da ciência, 
da arte e da cultura, ao mesmo tempo que mostrou ser um suporte cada vez mais indispensável das sociedades 
civilizadas em áreas tão indispensáveis como a comunicação, a higiene e a embalagem.

Para além disso, tem uma notável ficha de identidade nos domínios da sustentabilidade, desde usar 
matéria-prima renovável, a madeira, até à sua total capacidade de reciclagem e utilização como combustível 
não fóssil no fim do seu ciclo de vida.

Apesar de todas estas virtudes bem conhecidas e reconhecidas em termos de sustentabilidade, surgem, com 
alguma frequência, na opinião pública, certas dúvidas e percepções menos correctas sobre o papel, que vale 
a pena esclarecer. 

construção, no mobiliário e na produção de energia, 
absorvendo esta última mais de 50% do consumo.

no que se refere à desflorestação, esta ocorre 
maioritariamente nas florestas tropicais. Dados 
recentes mostram que, entre 2000 e 2010, o Brasil 
e a Indonésia foram os países que registaram 
maiores perdas de área florestal. é de salientar 
que estudos levados a cabo na região do Amazonas 
indicam que as principais causas da desflorestação 
residem nas actividades de agro-pastorícia (94%).

O grupo Portucel Soporcel, sem perder de vista 
que a sua missão é produzir, de forma competitiva, 
papel de alta qualidade, gerando valor para os 
seus accionistas e outros stakeholders, tem 
um forte compromisso com a sustentabilidade. 
O desenvolvimento do Grupo apoia-se numa atitude 
de defesa intransigente dos valores naturais 
e ambientais, que tem início no desenvolvimento 
e protecção da floresta, enquanto garante da 
indispensável matéria-prima e pilar essencial 
da competitividade do grupo Portucel Soporcel.

Assim, o Grupo utiliza como matéria-prima principal 
madeira de plantações sustentáveis e renováveis, 
criadas especificamente para este fim, contribuindo 
deste modo para o aumento da área florestal em 
Portugal. nos seus modernos e impressivos viveiros 
são produzidas anualmente cerca de 8 milhões 
de plantas de diversas espécies florestais que se 
destinam à renovação da floresta nacional. 

Como foi dito, as florestas do Grupo são 
certificadas, garantindo, assim, que são geridas 
de uma forma responsável do ponto vista ambiental, 
social e económico, respeitando rigorosos critérios 
internacionalmente estabelecidos.
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estas práticas sustentáveis asseguram que 
imprimir no nosso papel, que é produzido a partir 
de eucalipto plantado, é também contribuir para a 
sustentabilidade das plantações florestais de onde 
provém a madeira utilizada no seu fabrico. 

Importa salientar que, na floresta portuguesa, 
o eucalipto existe há quase dois séculos e ocupa 
cerca de 19% da área florestal. 

A espécie de eucalipto dominante no país é o 
Eucalyptus globulus que, embora seja apenas uma 
das mais de 500 espécies de eucalipto conhecidas 
a nível mundial, é unanimemente reconhecida como 
a melhor fibra virgem para a produção de papéis 
finos não revestidos de impressão e escrita. A nível 
mundial, 53% da área cultivada com esta espécie 
encontra-se na Península Ibérica.

Comparado com outras árvores folhosas e coníferas 
usadas na produção de pasta e papel, o Eucalyptus 
globulus apresenta um baixo teor de lenhina, 
o que permite uma redução na utilização de 
agentes químicos nos processos de cozimento e 
branqueamento. O recurso ao Eucalyptus globulus 
permite ainda utilizar um volume de madeira 
substancialmente menor para fabricar o mesmo 
número de folhas de papel, quando comparado com 
outras espécies de árvores das quais se faz papel. 
essa ecoeficiência é especialmente potenciada 
quando são produzidos papéis de escritório com 
gramagens abaixo da gramagem standard (70 e 75 
g/m2 em vez de 80 g/m2) sem perda na performance 
e qualidade comparativamente a concorrentes 
standard, que resulta numa solução ideal para 
o consumo sustentável de papéis de escritório. 

em resumo, por todas as razões apresentadas, 
consumir papel produzido pelo grupo Portucel 
Soporcel é uma efectiva contribuição para a 
sustentabilidade da floresta portuguesa.

Todo o papel e cartão deveria ser feito com 
fibra reciclada?  

Importa desmistificar alguns argumentos presentes 
no debate que surge frequentemente sobre “papel 
reciclado vs. papel feito a partir de madeira”, uma 
vez que o papel reciclado precisa de recorrer à 
incorporação de fibra virgem para poder existir 
nosistema produtivo papeleiro. 
esta necessidade resulta do facto de as fibras 
utilizadas no fabrico de papel apenas poderem 
ser recicladas 4 a 6 vezes, perdendo qualidades 
papeleiras em cada reciclagem, tornando-se assim 
indispensável a incorporação de novas fibras para 
a renovação e sustentabilidade do sistema global 
de produção de papel e cartão.

Para além da limitada capacidade de reciclagem das 
fibras papeleiras, existem papéis que não podem 
ser reciclados após a sua utilização. embora o 
papel na europa seja o produto globalmente mais 
reciclado (66,6% em 2008), a taxa de reciclagem 
de papel não pode atingir os 100%. estima-se 
que 19% do consumo europeu de papel e cartão 
é considerado não apto para reciclagem, tomando-se 
como exemplo os guardanapos, as toalhas e lenços 
de papel utilizados, as fraldas descartáveis e 
o papel higiénico. Do restante papel disponível 
para reciclagem, mais de 80% é de facto reciclado, 
o que representa uma taxa sem paralelo quando 
analisamos outras matérias-primas passíveis 
de reciclagem. 
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Depreende-se assim que, por um lado há uma parte 
significativa de produtos de papel que não podem 
ser feitos exclusivamente a partir de papel reciclado, 
por outro lado nem todo o papel pode ser sujeito 
a reciclagem. há ainda o papel que, apesar de poder 
ser reciclado, não poderá ser sujeito ao processo 
interminavelmente (embora possa ser valorizado, 
no final da sua vida útil, na produção de energia verde 
e evitando assim o recurso a combustíveis fósseis). 

Posto isto, importa esclarecer em que tipo de papéis 
fará mais sentido fabricar e utilizar papel reciclado 
e em que tipo de papéis fará mais sentido o uso 
e a produção a partir de madeira.

Actualmente, 67% do consumo europeu de papel e 
cartão diz respeito a materiais de embalagem, papel 
de jornal e papel de utilização higiénica e sanitária. 
estes produtos, com aplicações menos exigentes 
e ciclos de vida mais curtos, chegam a utilizar no seu 
fabrico 100% de fibra reciclada, que na generalidade 
dos casos não tem grande impacte na sua qualidade 
e na sua performance, tornando-os no entanto, uma 
pior fonte de papel para reciclar.

Por contraste, o papel de escritório representa 
menos de 5% do consumo europeu de papel. este 
tipo de papel tem características mais exigentes e 
ciclos de vida por vezes mais longos (ex: contratos, 
facturas, documentos legais, relatórios e projectos, 
trabalhos académicos, etc.). O papel de escritório, 
nomeadamente o papel produzido pelo grupo 
Portucel Soporcel, ao ser fabricado a partir de fibras 
novas, é ainda uma excelente fonte de material 
para reciclar em produtos com características 
progressivamente menos exigentes, devido não 
só ao seu alto conteúdo em fibra, mas também pelo 
facto da fibra de Eucaliptus globulus permitir um 
maior número de reciclagens comparativamente 
a fibras de outras folhosas. 

não faz sentido, obviamente, utilizar 100% de 
fibras recicladas para o fabrico de papéis de maior 
qualidade e exigência e depois utilizar madeira, ou 
seja 100% de fibras novas, directamente no fabrico 
de materiais papeleiros de menor qualidade, com 
ciclos de vida mais curtos, ou com incapacidade de 
serem reciclados.

Daí que seja importante, sob os pontos de vista 
técnico e ambiental, adequar um “padrão em cascata” 
ao consumo e reciclagem do papel e cartão.

neste contexto, a racionalidade e a sustentabilidade 
do sistema papeleiro global advogam uma elevada 
percentagem de utilização de fibras recicladas 
para os produtos de menor exigência de qualidade 
e curto tempo de vida (como a maioria dos papéis 
de embalagem, o papel de jornal e alguns tissues), 
reservando as fibras virgens para os papéis de 
elevada exigência de qualidade bem como aqueles 
de maior longevidade, como são os papéis para 
impressão e escrita, e de que são um bom exemplo os 
papeis de escritório Premium.

na europa, em termos geográficos, a abundância 
local de recursos florestais sustentáveis, ou de 
quantidades assinaláveis de papéis recuperados 
efectivamente disponíveis e adequados, deve 
também influenciar, obviamente, a extensão da 
aplicação deste princípio geral. nas zonas com 
aptidão e vocação florestal, como é o caso de 
Portugal, em que as fibras virgens são localmente 
produzidas a partir de plantações florestais 
sustentáveis e detém uma qualidade difícil de 
igualar, entendemos que deverá, racionalmente, 
ser dada clara preferência ao uso de fibras virgens, 
sobretudo para papéis de alta qualidade.

Por todos estes motivos, é extremamente baixa 
(menos de 2%) a utilização de fibra reciclada na 
produção global dos tipos de papel fabricados pelo 
grupo Portucel Soporcel. 
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10.1.   As Pessoas

O grupo Portucel Soporcel procura gerir o 
seu negócio com a excelência do desempenho 
económico, social e ambiental. De forma a alcançar 
e concretizar estes objectivos, o Grupo conta com 
profissionalismo, dedicação e entusiasmo dos seus 
Colaboradores, que contribuem no seu dia-a-dia para 
o sucesso alcançado pela Organização.

Ao nível dos recursos humanos, os anos de 2008 
e 2009 foram marcados pelo processo de selecção 
e recrutamento de Colaboradores para a nova 
Fábrica de Setúbal, onde foram criados 285 novos 
postos de trabalho.

QuADro DE PESSoAL

De uma forma global, o Grupo tem aumentado o seu 
número de efectivos, possuindo no final do biénio um 
total de 2297 Colaboradores, na sua grande maioria 
com vínculo laboral permanente (colaboradores 
directos). 

é de salientar que no grupo Portucel Soporcel do 
total de Colaboradores, apenas quatro laboram em 
partime.

O Grupo tem um Quadro de Pessoal com uma 
estrutura de quadros dividida em quatro níveis 
profissionais: Dirigentes, Quadros Superiores, 
Quadros Médios e executantes.

A maioria dos Colaboradores do Grupo (mais de 96% 
do total) encontra-se a laborar em Portugal, sendo 
que os restantes se encontram espalhados pela 
europa e euA, em subsidiárias comerciais. 
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EStruturA EtáriA

no gráfico em que é apresentada a estrutura 
etária, é possível verificar que a faixa etária 
média predominante no grupo Portucel Soporcel 
se encontra entre os 40 e os 49 anos. este facto 
demonstra que o Grupo mantém o investimento 
nos planos de carreira dos seus Colaboradores, 
possuindo uma equipa sólida e madura, que garante 
a eficácia do negócio. 

Proporção do salário médio base dos Colaboradores 
directos

Categoria Profissional 2008 2009

executantes 1,37 1,36

Quadros Médios 0,91 0,91

Quadros Superiores 0,90 0,91

Dirigentes 0,75 0,78

O corpo de Colaboradores do Grupo é maioritariamente composto por homens (87%), sendo apenas 13% 
mulheres. este índice tem sido constante ao longo dos anos, não tendo sido observadas grandes variações. 
 Das 289 mulheres que integram o quadro do Grupo, cerca de 1% ocupam cargos de gestão. 

SALárioS

não existe qualquer diferença de princípios ou regras, no que respeita à definição da estrutura salarial para 
mulheres ou homens, em qualquer um dos níveis profissionais existentes no grupo Portucel Soporcel, havendo, 
por isso, uma relação unívoca.

A proporção do salário base para mulheres e homens, reflectida no quadro seguinte, traduz a realidade actual, 
que é consequência, quer dos níveis de responsabilidade atribuídos, quer dos efeitos provocados pelos 
processos de evolução profissional existentes. 
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Rotatividade

O Grupo regista uma taxa de rotatividade muito baixa, o que é representativo do seu empenho na atracção 
e retenção de talentos. 

2007 2008 2009

Faixa etária Portugal Outros Portugal Outros Portugal Outros

18 a 29 anos 9 0 10 1 8 0

30 a 39 anos 10 4 5 1 12 1

40 a 49 anos 8 0 3 0 2 1

50 a 59 anos 7 0 2 0 6 0

60 a 64 anos 1 0 0 0 1 0

Sup. a 65 anos 1 0 6 0 0 0

Actividade Sindical

Cumprindo os princípios consagrados no Global Compact, os colaboradores do Grupo são totalmente livres 
para se associarem a entidades que defendam os seus interesses sócio-profissionais. 

tendo o Grupo resultado da integração de três empresas, a Portucel, a Inapa e a Soporcel, a primeira tinha 
uma maior tradição de envolvimento em acordos de negociação colectiva. Após a fusão e o crescimento 
subsequente, foi-se diluindo a correspondente taxa de envolvimento. 

taxa de Colaboradores abrangidos por acordos de negociação colectiva

2007 2008 2009
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Formação e Desenvolvimento Profissional

no domínio da qualificação profissional, o Grupo tem 
investido, cada vez mais, nos seus Colaboradores. 
em média, cada Colaborador directo recebeu, na 
totalidade dos dois anos, um total de 90 horas de 
formação por ano. De salientar que, do total de 
horas de formação no último ano, cerca de 11,3% 
das horas ministradas foram dedicadas ao tema da 
higiene, Saúde e Segurança, o que contribuiu de 
forma significativa para a redução da sinistralidade. 
Cerca de 97 % dos Colaboradores do grupo Portucel 
Soporcel, estão abrangidos por um processo 
formal de análise/avaliação de desempenho 
e cerca de 87% por um processo formal de análise 
e desenvolvimento da carreira.

Absentismo

no que respeita ao índice de absentismo, este 
diminuiu nas categorias profissionais dos Quadros 
Superiores e Dirigentes, mas aumentou na categoria 
de executantes e Quadros Médios.
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2008 – Reflorestação da Serra do Socorro 
com oferta de 1 000 Árvores   no âmbito das 
comemorações do dia da Árvore, o grupo Portucel 
Soporcel uniu-se à Câmara Municipal de torres 
Vedras para a reflorestação da Serra do Socorro 
(numa área gerida pela empresa), oferecendo 
cerca de 1 000 árvores e todo o apoio técnico. esta 
iniciativa contou com a colaboração de crianças e 
idosos da Freguesia do turcifal, tendo sido realizada 
uma pequena sessão de sensibilização para o valor 
da floresta – conservação dos recursos naturais 
e perigos que os fogos florestais representam para 
a sustentabilidade das florestas. 
iniciativa: CM torres Vedras
objectivo do grupo: Sensibilizar as camadas 
mais jovens para a preservação da floresta e da 
biodiversidade e alertar para a prevenção dos fogos 
florestais.

2008 – Acção de voluntariado na Tapada de 
Monserrate   tendo por objectivo a recolha e 
tratamento de biomassa e recuperação ambiental 
dos espaços florestais públicos, o Parque de 
Sintra – Monte da Lua e o grupo Portucel Soporcel 
celebraram um protocolo de cooperação, que 
deu lugar à iniciativa “Plantemos para o planeta” 
promovida pelas nações unidas para o Meio 
Ambiente e que contou com a colaboração do GRACe 
(Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania empresarial). 

esta acção teve lugar no Dia Mundial do Voluntariado 
tendo sido plantadas mais de 2 500 árvores 
autóctones. 
iniciativa: Parques de Sintra e GRACe
objectivo do grupo: Recuperar uma área florestal 
degradada e incrementar o relacionamento com a 
GRACe em acções de voluntariado.

2008 – Natal Solidário   Desde o ano de 2001, 
o grupo Portucel Soporcel atribui a verba destinada a 
ofertas de natal a instituições sociais e humanitárias 
que desenvolvem a sua actividade nas regiões 
onde se situam os seus complexos industriais. 
A selecção das instituições contempladas em cada 
ano baseia-se no conhecimento que o Grupo tem do 
trabalho que as mesmas desenvolvem em prol dos 
mais carenciados, obtido quer através de visitas 
da equipa interna e de informações obtidas junto 
das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia. 
em 2009 o Grupo não atribuiu esta verba no natal, 
uma vez que tem em desenvolvimento um projecto 
de apoio financeiro a instituições de solidariedade 
social, visando ajudar famílias carenciadas através 
do financiamento das despesas com alimentação. 
Prevê-se a concretização deste projecto em 2010.
iniciativa: grupo Portucel Soporcel
objectivo do grupo: Apoiar as instituições 
sociais das regiões onde estão implementados 
os Complexos Industriais do Grupo

10.2.   relações com a Comunidade

“O grupo Portucel Soporcel faz depender a sua relação com a Comunidade de valores incontornáveis em 
qualquer relação social: o respeito, a abertura a diferentes pontos de vista, a conciliação de interesses 
e a solidariedade.”
In “Política de envolvimento com a Comunidade”, 
http://www.portucelsoporcel.com/pt/group/novos/politica-envolvimento-comunidade.html

O grupo Portucel Soporcel, ao longo dos anos, no âmbito da sua linha de actuação, tem vindo a incrementar 
esforços através da cooperação e diálogo com as comunidades onde estão inseridos os seus complexos 
industriais e as áreas florestais sob sua gestão, promovendo o bem-estar das populações e a preservação 
do ambiente através do apoio a um conjunto significativo de iniciativas e instituições.

este compromisso com a Sociedade sustenta o desenvolvimento e actividade do Grupo encontrando-se 
expresso na Política de envolvimento com a Comunidade publicada em 2006, a qual transcreve os princípios 
básicos que sempre regeram a conduta do grupo Portucel Soporcel.

Salientamos neste capítulo, e ao longo do Relatório, as principais iniciativas em que o grupo Portucel Soporcel 
esteve envolvido neste Biénio e que reflectem as áreas prioritárias da nossa política na vertente social.
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2008 – O grupo Portucel Soporcel é Mecenas 
do Museu de Aveiro   O grupo Portucel Soporcel 
tornou-se o primeiro mecenas do Museu de Aveiro, 
através do apoio concedido aos trabalhos de 
restauro do “túmulo de D. João de Albuquerque e de 
sua mulher D. helena Pereira”, uma peça de grande 
valor artístico que retrata personalidades ligadas 
à história de Angeja e Cacia. Apesar do mecenato 
cultural não ser uma vertente prioritária na política 
de apoios do Grupo, esta iniciativa contribuiu para 
a sensibilização de outros mecenas da região para 
virem a apoiar projectos desta natureza. 
iniciativa: Sociedade (Museu de Aveiro)
objectivo do grupo: Associar o nome da empresa a 
projectos directamente relacionados com a região 
onde estamos inseridos.

2008 – Navigator Kids apoia projecto da Fundação 
Infantil Ronald McDonald em Portugal   O grupo 
Portucel Soporcel, através da marca navigator 
kids, assinou um protocolo de apoio com a Fundação 
Infantil Ronald McDonald, para a cedência do papel 
necessário ao funcionamento da Casa Ronald 
McDonald em Portugal. O Grupo juntou-se assim 
a um conjunto de empresas que contribuíram para 
a construção e funcionamento da primeira Casa 

Ronald McDonald no nosso país, situada junto ao 
hospital da estefânia, que tem como finalidade 
oferecer apoio aos familiares das crianças que 
se encontram a receber tratamento hospitalar 
prolongado.
iniciativa: Fundação Infantil Ronald McDonald
objectivo do grupo: Contribuir para um projecto 
de apoio social associando o navigator kids a um 
projecto vocacionado para crianças, muitas delas 
com fracos recursos financeiros. 

2008 – Oferta de plantas às Pousadas da Juventude 
O Grupo associou-se a uma iniciativa da Movijovem, 
intitulada “Solstício de Verão é nas Pousadas da 
Juventude”, que consistiu na cedência de um conjunto 
variado de árvores que foram posteriormente 
plantadas nas 46 Pousadas da Juventude, espalhadas 
por Portugal Continental. Do conjunto de árvores 
cedidas pelo Grupo e adaptadas às características 
próprias das regiões onde seriam plantadas, 
destaca-se a oferta de Eucalyptus citriodora, uma 
espécie que exala um odor agradável a limão.
iniciativa: Movijovem (Sec. estado da Juventude 
e Desporto)
objectivo do grupo: Sensibilizar as camadas mais 
jovens para a protecção da floresta.
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2008 – Projecto “Atelier’s – Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 
A Delegação de Setúbal da APPDA, realizou durante 
o ano de 2008, o projecto “Atelier’s”. esta iniciativa 
proporcionou a crianças/jovens com perturbações 
do espectro do autismo um conjunto de actividades 
socialmente úteis e ocupacionais que promoveram 
o desenvolvimento, a educação, a integração social 
e a participação na vida activa.
iniciativa: Delegação de Setúbal APPDA
objectivo do grupo: Garantir o apoio na área social 
e humanitária.

2008 – Oferta de mais de 18.000 árvores para a 
reflorestação da Serra da Estrela   Ao abrigo do 
protocolo navigator eco-logical / Direcção Geral 
dos Recursos Florestais, iniciado em 2006, o grupo 
Portucel Soporcel assumiu o compromisso de doar 
plantas florestais ao estado Português sempre que 
qualquer entidade (organismo, instituto público ou 
entidade organizacional, com excepção de empresas 
públicas ou participadas) adquira papel navigator 
eco-logical.
tendo por base as aquisições de papel efectuadas 
em 2006 e 2007, o Grupo doou em 2008 um total 
de 18 541 novas árvores de diferentes espécies 
(carvalhos, sobreiros, azinheiras, freixos, 
medronheiros e pinheiros) que foram utilizadas 
no projecto de re-florestação da Serra da estrela 
“Recuperação do Verde de Seia”.

2009 – Brochura “Sharing Experiences”   O grupo 
Portucel Soporcel integrou a equipa de trabalho da 
Biodiversidade da CePI (Confederação europeia 
das Indústrias Papeleiras), composta por um 
conjunto de especialistas que trabalharam no 
sentido de reforçar o conhecimento sobre a 
biodiversidade e medidas que podem ser tomadas 
para impedir a perda da mesma no planeta. 
O trabalho realizado culminou na edição da brochura 
“Sharing Experiences – Promoting Biodiversity in 
the European Pulp and Paper Industry. Impressa 
em papel certificado cedido pelo Grupo, a brochura 
foi lançada na 11.ª European Paper Week, e retrata 
experiências e exemplos de boas práticas no campo 
da biodiversidade, incluindo três exemplos de boas 
práticas do Grupo. 

iniciativa: CePI
objectivo do grupo: Reforçar o conhecimento sobre a 
biodiversidade e divulgar exemplos de boas práticas.

2009 – Plantação simbólica de árvores assinala Dia 
Mundial da Floresta   O grupo Portucel Soporcel 
associou-se a uma iniciativa de sensibilização 
ambiental promovida pelo Centro de Artes e 
espectáculos da Figueira da Foz com escolas da 
região, através da plantação de dois eucaliptos 
ornamentais, nos jardins desta instituição. 
A iniciativa abrangeu mais 800 crianças de Jardins 
-de-Infância e escolas do 1.º e 2.º ciclo da Figueira da 
Foz e teve como objectivo despertar a consciência 
das crianças para os cuidados a ter com a natureza.
iniciativa: CAe (Centro de Artes e espectáculos da 
Figueira da Foz)
objectivo do grupo: Reforçar a ligação a esta 
instituição e sensibilizar as camadas jovens para 
a defesa do meio ambiente. 

2009 – Planet Earth Lisbon Event 2009   O grupo 
Portucel Soporcel patrocinou o Planet Earth Lisbon 
Event 2009, uma iniciativa conjunta com a unesco 
e a IuGS, que teve como principais objectivos unir 
cientistas, políticos e industriais para avaliar os 
resultados do International Year Planet Earth e 
lançar iniciativas inovadoras para o Planeta terra.
iniciativa: uneSCO e a união Internacional das 
Ciências Geológicas
objectivo do grupo: Participar numa iniciativa 
de grande importância, que promoveu o Ano 
internacional do Planeta.

2009 – Apoio ao Parque Geriátrico de Cacia   
no âmbito de uma parceria com a Junta de Freguesia 
de Cacia, o grupo Portucel Soporcel apoiou a 
instalação de um parque bio saudável para a 
população sénior desta região. este parque, composto 
por treze equipamentos, destina-se também a antigos 
Colaboradores do Grupo e respectivas famílias, 
atendendo à proximidade ao centro fabril. 
iniciativa: Junta de Freguesia de Cacia
objectivo do grupo: Melhoria da qualidade de vida da 
população e melhoria da imagem da empresa junto 
da faixa populacional mais queixosa dos odores 
provenientes da Fábrica de Cacia.
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2009 – Apoio à Construção da Creche na Marinha 
das Ondas, no Concelho da Figueira da Foz   O grupo 
Portucel Soporcel contribuiu com um donativo para 
a construção de uma creche na Marinha das Ondas, 
no Concelho da Figueira da Foz. Com capacidade para 
30 crianças, a obra foi resultado de uma parceria 
entre o Grupo e a Câmara Municipal da Figueira 
da Foz.
iniciativa: Câmara Municipal da Figueira da Foz 
objectivo do grupo: Reforçar as relações 
institucionais existentes entre o Grupo e a Câmara 
Municipal da Figueira da Foz e contribuir para o 
seu reconhecimento como empresa socialmente 
responsável por parte da população da Marinha das 
Ondas.

2009 – Colónia de férias para crianças 
desfavorecidas   O Grupo apoiou, pelo terceiro ano 
consecutivo, a colónia de férias para crianças dos 
6 aos 15 anos organizada pela Junta de Freguesia 
do Sado, em Setúbal. este apoio teve como objectivo 
proporcionar momentos de lazer a um grupo de 
crianças com carências económicas.
iniciativa: Junta de Freguesia do Sado
objectivo do grupo: Reforço das relações 
institucionais junto das suas unidades fabris.

2009 – Comemorações dos 250 anos da elevação 
de Aveiro a Cidade
no âmbito das comemorações dos 250 anos da 
elevação de Aveiro a Cidade, a Câmara Municipal 
de Aveiro comemorou durante o ano de 2009 
esta efeméride, através da realização de vários 
eventos de cariz cultural. O grupo Portucel Soporcel 
contribuiu para esta iniciativa através do apoio à 
edição do livro “história de Aveiro”.
iniciativa: Câmara Municipal de Aveiro
objectivo do grupo: Reforço das relações 
institucionais.

O Grupo tem igualmente reforçado, ao longo do 
último biénio, a sua ligação com diversas partes 
interessadas no âmbito das actividades que 
desenvolve através do apoio a conferências e 
seminários organizados por entidades de referência 
de que se destacam:

> “Plataformas logísticas Ibéricas” – 
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra;
> Seminário energia e Inovação – Associação 
Portuguesa de energia;
> Seminário “Modelos e Simuladores para 
estimação de Sequestro de Carbono e Produção 
de Madeira” – Inovisa – Associação para a Inovação 
e Desenvolvimento empresarial;
> Conferência “novas Oportunidades de 
Desenvolvimento para a Região de Setúbal” – 
promovida pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
tejo (CCDR-LVt) e pelo Governo Civil de Setúbal, 
entre outras entidades;
> Conferência “O Valor do Capital natural: 
A Floresta Portuguesa e os seus Produtos” – 
organização conjunta da Impactus e da livraria 
Almedina. 
> Seminário “Alterações Climáticas – um Futuro 
Sustentável” que teve lugar na tapada nacional de 
Mafra com a participação de uma vasta gama de 
entidades públicas, privadas e universitárias.

Lembranças de Antiguidade
todos anos o grupo Portucel Soporcel homenageia 
nos Complexos Industriais da Figueira da Foz e 
Setúbal e na Fábrica de Cacia, a antiguidade dos 
Colaboradores que perfizeram 15 e 30 anos ao 
serviço da empresa. Durante estas comemorações 
é salientada toda a colaboração e empenho que estes 
Colaboradores demonstraram no exercício das suas 
funções.
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O Grupo concedeu 760 mil euros em donativos entre 
2008 e 2009, com vista ao desenvolvimento de um 
conjunto de projectos e iniciativas na sua maioria de 
carácter social.

Os patrocínios concedidos entre 2008 e 2009 
ascenderam a 401 mil euros, contemplando, na sua 
maioria, projectos na área ambiental.

O grupo Portucel Soporcel, visando a promoção 
de uma gestão florestal sustentável em Portugal, 
celebrou protocolos com organizações de topo do 
movimento associativo florestal, no sentido de 
apoiar e fomentar o uso de plantas melhoradas de 
eucalipto.
Para tal colocou à disposição dos produtores 
florestais, directa ou indirectamente filiados nessas 
organizações, plantas melhoradas de eucalipto 
produzidas nos Viveiros Aliança.
este incentivo a uma produção sustentável com 
melhor índice de rentabilidade foi suportado pelo 
Grupo sob a forma de patrocínio, na medida em que 
o Grupo assegura a diferença de custos da planta 
melhorada face à planta seminal.
Ao abrigo dos protocolos celebrados foram vendidas 
em 2008 e 2009 cerca de 1,8 milhões de plantas 
melhoradas a custo reduzido.
esta prática foi também alargada aos fornecedores 
de madeira do Grupo que são simultaneamente 
produtores florestais.

Durante 2008 e 2009, destaca-se ainda a 
distribuição de donativos em papel a escolas e 
instituições de solidariedade social, localizadas nas 
proximidades das unidades fabris. Foram realizadas 
356 doações para projectos culturais, educacionais 
e sociais que totalizam 55 toneladas de papel.

Donativos 2008-2009

Social – 94,04%

Educacional – 2,10%
Cultural – 3,51%
Desportiva – 0,35%

Patrocínios 2008-2009

Ambiental – 82,37%

Eventos e Conferências – 12,27%

Educacional – 5,36%
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Anexo I.  —  notas Metodológicas

inDiCADorES EConóMiCoS

EC1 – Valor Económico directo gerado e distribuído
Os valores presentes neste indicador foram 
directamente retirados do Relatório e Contas 
Consolidado do Grupo dos anos fiscais 2008 e 2009. 
O valor económico gerado inclui ganhos com 
alienações de activos não correntes e a variação 
do justo valor dos activos biológicos.
Os pagamentos ao estado dizem respeito ao valor 
dos pagamentos e recebimentos do imposto sobre 
o rendimento (IRC) dos dois anos em questão.
Os valores de investimentos na comunidade dizem 
respeito a donativos efectuados em 2008 e 2009.

inDiCADorES SoCiAiS

LA2 – Número total e taxa de rotatividade de 
colaboradores, por faixa etária, género e região
Para o cálculo da taxa de rotatividade foi utilizado o 
número de Colaboradores que deixaram a organização 
voluntariamente, ou devido a despedimento, reforma, 
ou morte em serviço. A taxa de rotatividade foi 
calculada utilizando a seguinte fórmula:
> número de Colaboradores que abandonam a 
organização /número de colaboradores a reportar 
no final do período em análise.
Assim foi efectuada a reformulação dos dados 
reportados para o ano de 2007, utilizando esta 
fórmula. 

LA7 – Taxa de lesões, doenças profissionais, dias 
perdidos, absentismo e óbitos relacionados com 
o trabalho, por região
Para o cálculo deste indicador foram utilizadas as 
seguintes fórmulas:
> Índice de frequência acidentes de trabalho = 
(n.º de acidentes de trabalho com baixa/n.º horas 
trabalhadas)*1 000 000
> Índice de frequência de doenças profissionais = 
(n.º de doenças profissionais/n.º horas trabalhadas)
*1 000 000

> taxa de absentismo = (n.º horas perdidas por 
absentismo/n.º horas trabalháveis)
> Índice de gravidade = (n.º de dias perdidos por 
acidente/n.º horas trabalhadas)*1 000

LA14 – Proporção do salário base entre mulheres 
e homens, por categoria profissional
Rácio entre a média do vencimento base ilíquido 
anual dos colaboradores do sexo feminino 
e masculino.

inDiCADorES AMBiEntAiS

EN1 – Materiais utilizados, por peso ou por volume
no cálculo dos materiais não renováveis foram 
incluídos os produtos químicos, plásticos e metais 
do processo. no cálculo dos materiais directos, 
foram incluídos madeira, cargas, amidos, fibra 
longa e pasta/fibra reciclada para a produção de 
papel. estes foram os materiais considerados mais 
relevantes para a actividade do Grupo.
Consideram-se materiais directos, materiais que 
estão presentes no produto final.

EN4 – Consumo indirecto de energia discriminado 
por fonte primária
O consumo indirecto de energia foi calculado com 
base nos dados da eRSe. O consumo indirecto foi 
considerado não relevante visto ser inferior a 1% 
do consumo total.

EN16 – Emissões Totais directas e indirectas de 
gases com efeito de estufa, por peso   Os valores 
reportados referentes às emissões do grupo 
Portucel Soporcel, foram verificados com base no 
Relatório do CeLe.
As emissões associadas ao consumo de 
electricidade, calculadas com base nos dados 
disponíveis da eRSe, foram consideradas pouco 
significativos.

hídrica hídrica PrE Eólica Cogeração e 
microprod. PrE

gás natural Fuel-óleo Carvão nuclear geotermica* Diesel* outras

Jan 09 16,1% 2,1% 12,5% 7,7% 30,3% 3,8% 21,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,9%
Fev 09 31,5% 3,3% 9,2% 7,8% 25,0% 0,8% 16,7% 4,7% 0,0% 0,0% 1,1%
Mar 09 20,1% 1,8% 11,5% 7,9% 35,1% 1,8% 17,6% 2,7% 0,0% 0,0% 1,5%
Abr 09 14,3% 1,2% 12,1% 7,2% 40,9% 1,5% 14,7% 6,5% 0,0% 0,0% 1,5%
Mai 09 12,0% 0,9% 12,4% 7,5% 40,7% 0,6% 18,0% 6,2% 0,0% 0,0% 1,7%
Jun 09 10,7% 0,7% 9,0% 9,7% 34,5% 1,2% 23,1% 9,0% 0,0% 0,0% 2,1%
Jul 09 9,0% 0,3% 14,2% 8,7% 35,0% 1,6% 21,8% 7,0% 0,0% 0,0% 2,4%

Ago 09 9,2% 0,3% 12,4% 8,6% 42,5% 1,2% 16,8% 6,2% 0,0% 0,0% 2,7%
Set 09 10,0% 0,1% 10,6% 9,1% 41,7% 1,5% 18,9% 5,7% 0,0% 0,0% 2,4%
out 09 11,0% 0,5% 16,2% 9,5% 33,7% 1,3% 18,7% 6,8% 0,0% 0,0% 2,5%
nov 09 15,2% 2,1% 23,1% 8,3% 27,3% 1,0% 15,2% 5,8% 0,0% 0,0% 2,0%
Dez 09 21,2% 3,6% 22,0% 7,4% 25,9% 1,3% 11,7% 5,2% 0,0% 0,0% 1,7%

Média mix 
2009 15,0% 1,4% 13,8% 8,3% 34,4% 1,5% 17,9% 5,9% 0,0% 0,0% 1,9 %
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Alterações Climáticas
Variação estatisticamente significativa nas 
condições climáticas médias e na sua variabilidade 
que persiste durante um período de tempo 
prolongado (geralmente décadas ou mais). 
As alterações climáticas podem resultar de 
processos naturais internos ou causas externas, 
ou de modificações antropogénicas duradouras 
na composição da atmosfera ou na utilização do 
solo. Refira-se ainda que o Artigo 1 da Convenção 
-Quadro das nações unidas relativa às Alterações 
Climáticas (CQnuAC) define alterações climáticas 
como sendo uma modificação no clima atribuível, 
directa ou indirectamente, à actividade humana 
que altera a composição da atmosfera global e que, 
conjugada com as variações climáticas naturais, é 
observada durante períodos de tempo comparáveis. 
A Convenção distingue assim entre alterações 
climáticas atribuíveis a actividades humanas que 
alteram a composição da atmosfera e variações 
climáticas atribuíveis a causas naturais.

AOX (Compostos Orgânicos Absorvíveis)    
Concentração de compostos orgânicos clorados 
presentes nos efluentes.

BCSD Portugal – Conselho Empresarial para 
o Desenvolvimento Sustentável
Associação sem fins lucrativos, criada em Outubro 
de 2001 por iniciativa das empresas Sonae, Cimpor 
e Soporcel, associadas ao WBCSD – World Business 
Council for Sustainable Development, em conjunto 
com mais 33 empresas de primeira linha da economia 
nacional. esta Associação ter por missão transpor 
para o plano nacional os princípios orientadores do 
WBCSD, sensibilizar o meio empresarial para uma 
mudança rumo ao Desenvolvimento Sustentável e 
promover nas empresas a eco-eficiência, a inovação 
e a responsabilidade social. 

Biocombustível
Combustível produzido a partir de matéria orgânica 
seca ou de óleos combustíveis produzidos por 
plantas. exemplos de biocombustíveis incluem o 
álcool produzido a partir de açúcar fermentado, 
o licor negro resultante do processo produtivo da 
pasta de papel, a madeira e o óleo de soja.

Biodiversidade
A biodiversidade contempla a variabilidade genética 
dentro de cada espécie e a diversidade total de 
espécies e de grupos funcionais, como habitats, 
ecossistemas e biomassa. trata-se, portanto, do 
número e relativa abundância de diferentes genes, 
espécies e ecossistemas (comunidades) existentes 
numa determinada área.

Anexo II.  —  Glossário

Biomassa
Material orgânico, não fóssil, de origem biológica, 
parcialmente aproveitável como recurso energético. 
é a massa total de organismos vivos numa 
determinada área ou volume. A biomassa morta 
é frequentemente incluída nesta definição como 
matéria vegetal morta recentemente.

BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp)
Pasta química branqueada de eucalipto produzida 
pelo processo kraft.

Cadeia de valor
Série de actividades relacionadas e desenvolvidas 
pelo Grupo, com o objectivo último de satisfação 
das necessidades dos Cliente, e que abrangem 
todas as fases produtivas do processo, desde a 
gestão sustentável das plantações florestais, ciclos 
de produção e distribuição dos produtos, até à 
produção de energia, gestão de recursos humanos 
e financeiros.

CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio)
Parâmetro de avaliação da quantidade de oxigénio 
consumido na degradação da matéria orgânica por 
processos biológicos.

CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão   
Constitui o primeiro instrumento de mercado 
intracomunitário de regulação das emissões 
de Gases com efeito de estufa (Gee), sendo 
habitualmente designado por Diploma CeLe. 
trata-se de um mecanismo criado para garantir o 
cumprimento da estratégia europeia de redução de 
emissões de Gee, sob a forma da Directiva
2003/87/Ce de 13 de Outubro, transposta 
para a ordem jurídica interna pelo 
Decreto-Lei n.º 233/2004 de 14 de Dezembro 
(actualizada pelo Decreto-Lei n.º 72/2006 de 
24 de Março).
tem uma abordagem orientada para o mercado, 
visando a consecução de objectivos ambientais 
que permite, àqueles que reduzam as emissões de 
gases com efeito de estufa para além do exigido, 
utilizar ou comercializar a redução excedente para 
compensar emissões de uma outra fonte dentro ou 
fora do país. De uma forma geral este comércio de 
emissões pode ocorrer entre empresas ou a nível 
nacional ou internacional. O Segundo Relatório de 
Avaliação do IPPC adoptou a convenção de utilizar 
licenças para os sistemas nacionais de comércio de 
emissões e quotas para os sistemas internacionais. 
Ao abrigo do Artigo 17 do Protocolo de Quioto, 
o comércio de emissões consiste num sistema de 
quotas transaccionáveis com base nas quantidades 
atribuídas de valores de emissão, os quais são 
calculados de acordo com os compromissos de 
redução e limitação de emissões previstos no Anexo 
B do Protocolo.
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CELPA – Associação da Indústria Papeleira 
Associação portuguesa sem fins lucrativos que 
tem como finalidade assegurar junto de entidades 
e organismos, nacionais e internacionais, públicos e 
privados, a representação dos interesses colectivos 
da actividade industrial da pasta, papel e cartão e 
suas actividades afins.

CEPI – Confederation of European Paper Industries
Associação europeia que monitoriza e analisa 
a legislação europeia e as iniciativas na área da 
indústria, ambiente, energia e exploração florestal.

Ciclo do Carbono
expressão utilizada para designar a transferência do 
carbono (sob diversas formas, por exemplo dióxido 
de carbono) através da atmosfera, dos oceanos, 
da biosfera terrestre e da litosfera.

Cogeração
Produção combinada de energia eléctrica e térmica, 
que efectua o aproveitamento do calor residual 
resultante da geração de electricidade. A cogeração 
pode ser utilizada para fins industriais ou para 
aquecimento central residencial.

COGEN Portugal – Associação Portuguesa para a 
Eficiência Energética e Promoção da Cogeração
Associação sem fins lucrativos que tem por 
objectivo promover a utilização eficiente da energia, 
através de processos de produção combinada de 
calor e electricidade, vulgarmente conhecidos por 
cogeração ou através da produção descentralizada 
da energia, independentemente da fonte de energia 
primária utilizada.

Combustíveis fósseis
Combustíveis à base de carbono extraídos de 
depósitos de carbono fóssil, como são o petróleo, 
o gás natural e o carvão.

Consumo Total de Energia Primária
total de combustíveis fósseis (e de biomassa) 
consumidos nas instalações industriais do Grupo.

CQO (Carência Química de Oxigénio)
Parâmetro de avaliação da quantidade de oxigénio 
necessária para a oxidação total da matéria orgânica 
presente na água.

Countdown 2010
Iniciativa Pan-europeia que pretende, até 2010, 
apoiar os países a proteger e recuperar a estrutura 
e o funcionamento dos sistemas naturais, no 
sentido de travar a perda de espécies, habitats 
e de paisagens naturais.

Desenvolvimento Sustentável
O Desenvolvimento Sustentável foi colocado na 
agenda política mundial na Cimeira da terra. esta 
Conferência das nações unidas sobre Ambiente 
e Desenvolvimento (CnuAD) foi realizada no Rio 
de Janeiro em 1992. nessa ocasião foi reafirmado 
este conceito, lançado em 1987 pelo Relatório 
Brundtland “O nosso Futuro

Comum”, elaborado sob a égide das nações 
unidas na Comissão Mundial para o Ambiente 
e Desenvolvimento. Foi definido como: 
“o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
presentes sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazer as suas próprias 
necessidades”. A sua implementação é realizada com 
base em três pilares essenciais: o desenvolvimento 
económico, a coesão social e a protecção do 
ambiente.

Dióxido de Carbono (CO2)
Gás incolor e inodoro. Pode existir na natureza ou 
ter fontes de origem humana que incluem a queima 
de combustíveis fósseis, processos industriais 
diversos e alterações no uso dos solos. embora 
não afecte directamente a saúde humana, é um gás 
antropogénico com efeito de estufa responsável por 
afectar o equilíbrio radioactivo da terra e contribui 
para o potencial de aquecimento global.

Eco-eficiência
Conceito que se baseia na produção eficiente de 
bens e serviços, minimizando o consumo de recursos 
naturais.

Ecossistema
Sistema composto por organismos vivos que 
interagem num meio físico entre si.
Os limites de um ecossistema são até certo ponto 
arbitrários, dependendo do objecto de interesse 
ou de estudo em questão. A extensão de um 
ecossistema pode variar entre a mais pequena 
escala hierárquica de um habitat até à terra inteira.

Efeito de estufa
Processo que ocorre quando uma parte da radiação 
solar reflectida pela superfície terrestre é absorvida 
por determinados gases presentes na atmosfera. 
Como consequência disso, o calor fica retido, não 
sendo liberado no espaço.

Eficiência energética
Actividade que procura optimizar o uso das fontes 
de energia e diminuir o consumo de energia.

Emissões atmosféricas
no contexto das alterações climáticas, emissões 
referem-se à libertação para a atmosfera de gases 
com efeito de estufa e/ou dos seus precursores 
e aerossóis numa determinada área e durante um 
certo período de tempo.

Energias renováveis   Fontes de energia disponíveis 
por um período de tempo curto, relativamente 
aos ciclos naturais da terra, compreendendo 
tecnologias sem carbono ou neutras em carbono. 
é a energia obtida a partir de origens consideradas 
essencialmente inesgotáveis, contrariamente aos 
combustíveis fósseis, tais como: hidroeléctrica 
convencional, biocombustíveis, biogás, biomassa, 
geotérmica, eólica, fotovoltaica e térmica solar.
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Eucalipto
Designação dada a várias espécies do género 
Eucalyptus (família Myrtaceae). A espécie mais 
comum em Portugal é o Eucalyptus globulus, uma 
árvore folhosa oriunda da Austrália (tasmânia) 
introduzida em Portugal em 1852.

Floresta   tipo de vegetação em que predominam 
as árvores. em todo o mundo utilizam-se diversas 
definições de floresta, reflectindo profundas 
diferenças nas características biogeofísicas, 
na estrutura social e na economia.

FSC – Forest Stewardship Council
é uma organização independente, 
não-governamental e não-lucrativa que promove 
a gestão responsável das florestas a nível mundial. 
Actua no estabelecimento de critérios, certificação 
de qualidade e serviços de acreditação para 
empresas, apoiando organizações que se interessem 
pela florestação responsável. A certificação 
independente do FSC assegura aos consumidores 
que os produtos têm origem em florestas geridas de 
forma responsável. À semelhança do que aconteceu 
noutros países, a WWF assumiu-se como entidade 
facilitadora do processo de certificação FSC em 
Portugal, promovendo a sua implementação e 
apelando a todos os produtores, proprietários 
e gestores de florestas para adoptarem esta 
certificação.

Gases com efeito de estufa (GEE)
Os gases com efeito de estufa são os componentes 
gasosos da atmosfera, sejam naturais ou 
antropogénicos, que absorvem e emitem radiação 
em determinados comprimentos de onda do 
espectro de radiação infravermelha emitido pela 
superfície da terra, pela atmosfera e pelas nuvens. 
na atmosfera da terra, os principais gases com 
efeito de estufa são o vapor de água (h2O), o dióxido 
de carbono (CO2), o óxido nitroso (n2O), o metano 
(Ch4) e o ozono (O3). Para além destes, existem gases 
com efeito de estufa na atmosfera produzidos pela 
acção do homem, tais como os halocarbonetos 
e outras substâncias contendo cloro e bromo, 
os quais são regulados pelo Protocolo de Montreal. 
Para além do CO2, n2O e Ch4, o Protocolo de Quioto 
estabelece normas relativamente a outros gases 
com efeito de estufa, a saber: o hexafluoreto de 
enxofre (SF6), os hidrofluorocarbonetos (hFC) 
e os perfluorocarbonetos (PFC). 

GHG Protocol – Greenhouse Gas Protocol Initiative 
Parceria de negócios entre várias entidades com 
o objectivo de desenvolver normas internacionais 
aceites, de monitorização e comunicação das 
emissões de Gee e promover a sua aceitação global.

GRI – Global Reporting Initiative
Instituição global e independente que desenvolve 
uma estrutura mundial de directrizes de relato, 
permitindo às empresas preparar relatórios sobre 
o seu desempenho económico, ambiental e social.

Habitat
O meio ou local específico onde um organismo ou 
espécie vive, tratando-se de uma parte circunscrita 
do meio ambiente total.

IBET – Instituto de Biologia Experimental 
e Tecnológica
Instituto que tem por objecto o exercício e a 
promoção de investigação no campo da biologia, da 
química e da biotecnologia e a formação, reciclagem 
e actualização de quadros científicos e técnicos 
necessários.

ICNB – Instituto de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade
O ICnB é o Instituto governamental que tem por 
missão gerir as áreas protegidas em Portugal, 
bem como acompanhar e assegurar a execução 
das políticas de conservação da natureza 
e da biodiversidade. este organismo promove 
a elaboração e implementação de planos e 
acções, nomeadamente ao nível da inventariação, 
monitorização, fiscalização, valorização 
e reconhecimento do património natural.

Impacte Ambiental
Qualquer alteração no meio ambiente ou em algum 
dos seus componentes por consequência de 
determinada acção ou actividade. A quantificação 
das alterações, classificadas como positivas ou 
negativas, grandes ou pequenas, devem ser obtidas, 
comparando a situação que ocorreria, num período 
de tempo e numa determinada área (situação de 
referência), se um determinado projecto não viesse 
a ter lugar.

Investimento ambiental
Montante de despesas capitalizadas de carácter 
ambiental, com o objectivo de evitar, reduzir ou 
reparar os danos ambientais.

ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade 
Instituto que tem como missão contribuir para 
a melhoria contínua da indústria e dos serviços 
portugueses, com a consequente projecção 
internacional, prestando ao estado, Autarquias e 
às empresas colaboração ao nível da transferência 
e desenvolvimento de tecnologia, inovação de 
produtos e processos, estruturação de processos de 
gestão e controlo da qualidade, higiene e segurança, 
controlo energético e ambiental, e valorização 
sistemática dos recursos humanos.

IUCN – International Union for the Conservation 
of Nature and Natural Resources
Organização internacional fundada em 1948 com 
vista à conservação dos recursos naturais. Associa 
cerca de 83 estados americanos, 108 agências 
governamentais, 766 OnGs e 81 organizações 
internacionais e cerca de 10 000 profissionais de 
vários países do mundo. entre 1990 a 2008, adoptou 
como nome oficial World Conservation Union, 
utilizando a mesma abreviatura. em 2008, voltou 
a utilizar o nome original.
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Matéria-prima
Substância principal ou essencial que entra no 
processo produtivo para transformação.

Multas ambientais
Valor monetário correspondente às coimas 
e indemnizações a terceiros por incumprimento 
da legislação ambiental.

NAPM – National Association of Paper Merchants   
é a única associação de comércio acreditada 
para comerciantes de papel e cartão desde a sua 
fundação em 1920. A existência desta associação 
cria um reconhecimento e credibilidade ao sector. 
A ligação a esta associação actua como marca de 
qualidade da competência profissional e integridade 
de negócio.

Normas ISO 9000
Conjunto de normas internacionais da International 
Organization for Standardization (ISO) que 
estabelecem um modelo de gestão da qualidade para 
organizações em geral, qualquer que seja o seu tipo 
ou dimensão.

Normas ISO 14000
Conjunto de normas internacionais da International 
Organization for Standardization (ISO) sobre 
sistemas de gestão ambiental.

Normas OHSAS 18001
normas integradas nos Occupational Health and 
Safety Assessment Series para a certificação 
de sistemas de gestão de segurança e saúde no 
trabalho.

NOx (Óxidos de Azoto)
termo utilizado para descrever o conjunto 
formado por nO, nO2 e outros óxidos de azoto 
que desempenham um papel muito importante 
na formação de ozono.

ONG
Organização não Governamental.

Objectivos do Milénio
A Declaração do Milénio, adoptada em 2000, por 
todos os 189 estados Membros da Assembleia-
Geral das nações unidas, veio lançar um processo 
decisivo da cooperação global no século xxI. 
nela foi dado um enorme impulso às questões do 
desenvolvimento, com a identificação dos desafios 
centrais enfrentados pela humanidade no limiar do 
novo milénio, e com a aprovação dos denominados 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (MDGs) 
pela comunidade internacional, a serem atingidos 
num prazo de 25 anos.

Partículas
Poluente atmosférico constituído por material 
finamente dividido em suspensão no ar.

Pasta celulósica
Aglomerado de fibras celulósicas utilizado como 
matéria-prima na produção de papel.

Pasta integrada
Pasta produzida por uma unidade fabril e que é 
destinada à produção de papel, dentro dessa mesma 
unidade, sem sofrer um processo intermédio de 
secagem.

Pasta para Mercado
Pasta destinada à venda em mercado aberto, 
nacional ou internacional, como matéria-prima para 
o fabrico do papel.

Paper Profile
Declaração ambiental subscrita voluntariamente 
pelos produtores de papel.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest 
Certification
este programa surge em 1999, pela iniciativa dos 
proprietários florestais dos países europeus, com 
o apoio dos profissionais do sector florestal da 
madeira. Inicialmente, o PeFC foi desenvolvido para 
criar um quadro de referência para a certificação 
da gestão florestal sustentável, tendo por base 
as especificidades da floresta europeia. Após 
lançamento e afirmação na europa, o PeFC registou 
um crescimento exponencial, alargando-se a outras 
regiões do globo. O PeFC apresenta-se assim 
como solução para abordar problemas florestais 
globais, promovendo e apoiando a entrada de países, 
onde os problemas de liderança e organização 
dos proprietários florestais são maiores, e nos 
quais, os quadros legislativos são menos coesos e 
consolidados, no desafio da comprovação da gestão 
florestal sustentável.

PIB - Produto Interno Bruto
Soma do valor acrescentado bruto, a preços de 
comprador, por todos os produtores residentes 
e não residentes na economia, acrescido de todos 
os impostos e deduzido de todos os subsídios 
não incluídos no valor dos produtos de um país ou 
região geográfica durante um determinado período 
de tempo, normalmente um ano. Calcula-se sem 
deduções pela depreciação de bens fabricados ou 
pelo esgotamento ou degradação dos recursos 
naturais. O PIB é frequentemente utilizado como 
medida, embora incompleta, do bem-estar.

Planta clonal
Planta produzida em viveiro a partir de outra planta 
por via de enraizamento de estacas. trata-se de 
plantas que têm o mesmo património genético da 
planta que lhe deu origem.

PNALE – Plano Nacional de Atribuição de Licenças 
de Emissão
Plano nacional que regula as licenças de emissão 
de dióxido de carbono.

Protocolo de Quioto
tratado internacional discutido no Japão em 1997 
que estabelece os compromissos para a redução 
da emissão dos gases que provocam o efeito de 
estufa, considerados, de acordo com a maioria das 
investigações científicas, como causa antropogénica 
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do aquecimento global. Com este protocolo, os 
países desenvolvidos ficam obrigados a reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa em, 
pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990, 
no período entre 2008 e 2012 (para alguns países 
este valor corresponde a 15% abaixo das emissões 
esperadas para 2008).

Reciclagem de papel
Reprocessamento de papéis recuperados num 
processo de produção para o fim original ou outros 
fins, incluindo a compostagem mas excluindo 
a queima para produção de energia.

Reflorestação
Plantação de novas florestas em terras que foram 
ao longo do tempo convertidas para outros usos. 
Para mais informações sobre o termo “floresta” 
e outros termos relacionados, como florestação, 
reflorestação e desflorestação, consulte o Relatório 
do IPPC sobre a utilização do Solo, Alterações da 
utilização do Solo e Silvicultura (IPCC, 2000).

Resíduos não perigosos
Resíduos que não apresentam características que 
ponham em perigo a saúde e o ambiente, como 
definido na Lista europeia de Resíduos, aprovada 
pela Portaria 209/2004 de 3 de Março.

Resíduos perigosos
Resíduos que apresentam características de 
perigosidade para a saúde ou para o ambiente, 
definidos em conformidade com a Lista europeia 
de Resíduos, aprovada pela Portaria 209/2004 
de 3 de Março.

Rolaria
troncos de madeira de menor diâmetro para 
as indústrias de trituração (painéis de madeira 
e celulose).

RSE PORTUGAL – Responsabilidade Social 
Empresarial
Associação que tem como objecto promover a 
responsabilidade social das empresas, contribuindo 
para o desenvolvimento e competitividade 
sustentável através da concepção, execução e apoio 
a programas e projectos nas áreas educacional, 
formativa, social, cultural, científica, ambiental, 
cívica e económica, de âmbito nacional, internacional 
e transnacional.

Sequestro de Carbono
Processo para aumentar o teor de carbono de um 
depósito de carbono que não seja a atmosfera. 
Do ponto de vista biológico, inclui o sequestro 
directo de dióxido de carbono da atmosfera através 
de uma alteração na utilização do solo, florestação, 
reflorestação ou outras práticas que melhoram 
o carbono nos solos agrícolas.

SOx (Óxidos de Enxofre)
Moléculas gasosas compostas por enxofre 
e oxigénio.

SST (Sólidos Suspensos Totais)
Medida dos sólidos em suspensão existentes em 
águas residuais, efluentes ou massas de água. 
O aumento do teor de sólidos suspensos reduz 
a profundidade a que a luz penetra abaixo da 
superfície da água, reduzindo assim a profundidade 
a que as plantas podem viver.

Stakeholders
Grupos de interesse que integram todos aqueles que 
afectam ou são afectados pela actividade de uma 
determinada entidade.

Sustentabilidade
Conceito segundo o qual o desenvolvimento das 
empresas, organizações e países deve ter em 
conta não só os tradicionais factores económicos 
mas também os aspectos ambientais e sociais, 
os quais são considerados factores de risco para 
a organização.

Valorização de resíduos
encaminhamento de resíduos para reciclagem  
e/ou reutilização.

WBCSD – World Business Council for Sustainable 
Development
Organização líder mundial na abordagem 
empresarial das temáticas do Desenvolvimento 
Sustentável, que congrega cerca de 200 empresas 
líderes das suas áreas de negócio ao nível global, 
incluindo o grupo Portucel Soporcel.

WWF – World Wildlife Fund for Nature
Criada no início da década de 1960, como resposta 
às problemáticas globais, tem como missão deter 
a degradação do ambiente natural do planeta e 
construir um futuro em harmonia com a natureza, 
através da conservação da diversidade biológica 
mundial. esta organização tem ainda como objectivo, 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 
renováveis e promover a redução da poluição e 
do consumo desmesurado de recursos naturais. 
A WWF é uma das maiores organizações ambientais 
do mundo, gerindo mais de 1 300 projectos de 
conservação em todo o planeta. em 2006, a WWF 
assumiu a responsabilidade de implementar 
a Iniciativa nacional FSC (FSC Portugal). uma 
das suas principais linhas de acção tem sido a 
divulgação e promoção da Certificação Florestal 
FSC e o acompanhamento de alguns projectos 
de certificação considerados estratégicos.
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Estratégia e Análise

1.1  Declaração da pessoa com maior poder de decisão na organização 
sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua 
estratégia.

 13-16

1.2 Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades. 39

Perfil Organizacional

2.1 Denominação da organização relatora. 6

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 33, 98

2.3  estrutura operacional da Organização e principais divisões, operadoras, 
subsidiárias e joint ventures.

28

2.4  Localização da sede social da empresa. 131

2.5  número de países em que a organização opera, assim como os nomes 
dos países onde se encontram as principais operações ou que têm uma 
relevância específica para as questões da sustentabilidade, abrangidas 
pelo relatório.

toda a produção de pasta e papel do grupo Portucel Soporcel é efectuada 
somente em Portugal. Por esta razão é em Portugal que a actividade do Grupo 
causa mais impacte nas questões da sustentabilidade. 

8, 26

2.6  tipo e natureza jurídica da propriedade.
Sociedade Aberta com Capital Social representado por acções nominativas, 
R&C 2009, p. 96, notas às Demonstrações Financeiras

—

2.7  Mercados abrangidos. R&C 2009 estrutura Divisional, p21 —

2.8  Dimensão da organização relatora. R&C 2009 Indicadores económico-Financeiros, p23 e p 147 27

2.9  Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido 
pelo relatório, referente à dimensão, à estrutura organizacional ou à 
estrutura accionista.

21

2.10  Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório. 98

Parâmetros de relatório

3.1  Período abrangido. 6

3.2  Data do último relatório publicado.
O último relatório produzido pelo grupo Portucel Soporcel foi no biénio 
2006/2007

—

3.3  Ciclo de publicação de relatórios.
O ciclo de produção do Relatório de Sustentabilidade é de dois em dois anos 
– Bienal.

6

3.4  Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo. 10

3.5  Processo para a definição do conteúdo do relatório.

Abrangência – São referidas na página 6 que o Relatório se refere às 
actividades desenvolvidas por todo o Grupo.
Comparabilidade – todos os dados quantitativos são apresentados numa base 
comparável com anos anteriores.
Contexto da Sustentabilidade – no ponto 5.2 deste Relatório, é apresentado 
os principais desafios e oportunidades do sector.
relevância – Foi realizada uma análise de materialidade segundo a 
metodologia do GRI.
Equilíbrio – O Relatório faz uma abordagem tantos aos aspectos positivos, 
como negativos do desempenho de sustentabilidade.

8, 9

3.6  Limite do relatório. não existem quaisquer limitações ao relatório 8

3.7  Quaisquer limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do 
relatório.

—

3.8  Base para a elaboração do relatório, no que se refere a joint ventures, 
subsidiárias, instalações arrendadas, operações atribuídas a serviços 
externos e outras entidades, passíveis de afectar significativamente a 
comparação entre outros períodos.

todas as empresas do Grupo são detidas a 100% pelo Grupo, à excepção da 
Soporgen que é detida a 8%. neste caso, e no que respeita aos indicadores 
económicos os mesmos são reportados no âmbito da consolidação através 
do método integral (subsidiárias) e o método de equivalência patrimonial 
(associadas) de todas as empresas que constituem o Grupo. no que respeita 
aos restantes grupos de indicadores, os mesmos são reportados a 100 % 
dado que a gestão da empresa é assegurada pelo Grupo.

—

3.9  técnicas de medição de dados e bases de cálculo, incluindo 
pressupostos técnicas subjacentes às estimativas aplicadas à 
compilação dos indicadores e de outras informações contidas no 
relatório.

119

3.10  explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações.

não ocorreram reformulações de informações existentes —

3.11  Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, 
limite ou métodos de medição aplicados.

Relativamente aos anos anteriores, o âmbito deste Relatório foi alargado a 
novas empresas do Grupo: ema21, headbox, PSCe,  Atlantic Forest, Portucel 
Florestal Brasil, Portucel Moçambique, Bosques do Atlântico, Portucel 
Soporcel nV. Dado a respectiva natureza e dimensão, nenhuma destas 
empresas, nem o seu conjunto, é passível de representar uma alteração 
significativa nos dados de desempenho face a períodos anteriores. As 
alterações aos métodos estão assinalados junto das notas metodológicas.

—

Anexo III.  —  Índice Remissivo do GRI

  Verificado e completo        Verificado e parcial



12
6

Re
LA

tó
RI

O 
De

 S
u

St
en

tA
BI

LI
DA

De
  0

8/
09

Status Observações Página

3.12  Sumário e conteúdo GRI. 125

3.13  Política e prática corrente relativa à procura de um processo 
independente de garantia de fiabilidade para o relatório.

6

Governação, Compromissos e Envolvimento

4.1  estrutura de governação da organização, incluindo comissões 
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado e 
com responsabilidade por tarefas específicas, tais como a definição da 
estratégia ou a supervisão da organização.

28, 30

4.2  Indique se o Presidente do órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado é, simultaneamente, um Director executivo (e nesse caso, quais 
as suas funções no âmbito da gestão da organização e as razões para 
esta composição).

Para consultar a informação sobre a constituição do Conselho de 
Administração e Comissão executiva, por favor consulte o Relatório sobre 
o Governo da Sociedade nas páginas 165 e 166, constante do Relatório e 
Contas 2009.

28

4.3  Indique, no caso de organizações com uma estrutura de administração 
unitária, o número de membros do órgão de governação 
hierarquicamente mais elevado que são independentes e/ou os 
membros não executivos.

no grupo Portucel Soporcel existem dois órgãos de governo. Por esta razão 
este ponto não é aplicável.

28

4.4  Mecanismos que permitam a accionistas e colaboradores 
transmitir recomendações ou orientações ao órgão de governação 
hierarquicamente mais elevado.

no que respeita aos accionistas, existem canais de comunicação abertos no 
sentido em que dois membros do Conselho de Administração são membros da 
Comissão executiva do accionista maioritário (SeMAPA). Para consulta sobre 
os mecanismos formais de diálogo com os colaboradores, consulte o ponto 6 
deste relatório. 

—

4.5  Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação 
hierarquicamente mais elevado, dos directores de topo e dos 
executivos (incluindo acordos de tomada de decisão) e o desempenho 
da organização (incluindo o desempenho social e ambiental).

Para informação sobre este ponto, consultar Cap  II, p 182 e 183 Relatório 
sobre o Governo da Sociedade, constante do R&C 2009.

—

4.6  Processos ao dispor do órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado para evitar a ocorrência de conflitos de interesse.

O Código de Princípios Deontológicos implementado no Grupo estabelece 
directrizes de actuação, para evitar o conflito de interesses, entre outras. 
Para mais informações, consultar o Relatório sobre o Governo da Sociedade 
(pág 190 e 191) – Princípios Deontológicos.

—

4.7  Processo para a determinação das qualificações e competências 
exigidas aos membros do órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado para definir a estratégia da organização relativamente às 
questões ligadas ao desempenho económico, ambiental e social.

Os pelouros dos membros da Comissão executiva são estabelecidos 
considerando as competências e qualificações necessárias para assegurar 
a gestão das várias questões ligadas ao desempenho económico, social e 
ambiental do Grupo. Para mais informações, consultar o Relatório de Governo 
da Sociedade (pág. 173-180) – Pelouros da Comissão executiva

28

4.8  O desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de missão, 
códigos de conduta e princípios considerados relevantes para o 
desempenho económico, ambiental e social, assim como a fase de 
implementação.

O grupo Portucel Soporcel tem implementado uma série de Políticas que se 
relacionam com o desempenho económico, ambiental e social da organização. 
Para consulta destas políticas, consulte http://www.portucelsoporcel.com/
pt/info-centre.php?c=48C64A1339FC1
O Grupo tem igualmente desenvolvido o Código de Conduta Florestal. 

33, 59

4.9  Processos do órgão de governação, hierarquicamente mais elevado, 
para supervisionar a forma como a organização efectua a identificação 
e a gestão do desempenho económico, ambiental e social, a 
identificação e a gestão de riscos e oportunidades relevantes, bem 
como a adesão ou conformidade com as normas internacionalmente 
aceites, códigos de conduta e princípios.

Funcionam no âmbito da Sociedade três Comissões específicas: Comissão 
de Controlo Interno do Governo Societário, Comissão de Sustentabilidade 
e Comissão de Controlo Interno, responsáveis pela supervisão dos 
desempenhos económicos, ambiental e social. 
Ao nível dos sistemas de gestão Ambiental, da Qualidade e Segurança, 
procede-se regularmente á Revisão pela Gestão, que permite controlar numa 
base regular alguns aspectos da Sustentabilidade.

28

4.10  Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governação 
hierarquicamente mais elevado, especialmente em relação ao 
desempenho económico, ambiental e social.

está em desenvolvimento um processo de avaliação dos Colaboradores 
do grupo Portucel Soporcel, que tenha em conta as questões da 
Sustentabilidade.

—

4.11  explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela 
organização e de que forma.

71

4.12  Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, 
de carácter económico, ambiental e social, que a organização subscreve 
ou defende.

30

30
4.13  Participação significativa em associações e/ou organizações de defesa 

nacionais/internacionais.

4.14  Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas 
pela organização.

30

4.15  Base para a identificação e selecção das partes interessadas a serem 
envolvidas.

51, 61

4.16  Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo 
a frequência do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes 
interessadas.

8, 51, 52, 61

4.17  Principais questões e preocupações identificadas através do 
envolvimento das partes interessadas e as medidas adoptadas pela 
organização no tratamento das mesmas, nomeadamente através dos 
relatórios.

na definição dos objectivos para o próximo biénio, o grupo Portucel Soporcel 
procurou atender aos aspectos relevantes.

8, 52, 63

Abordagens de gestão

DMA en Abordagem de Gestão ao Desempenho ambiental 36

DMA eC Abordagem de Gestão ao Desempenho económico 34

DMA LA Abordagem de Gestão ao Desempenho Social: Práticas laborais 34

DMA hR Abordagem de Gestão ao Desempenho Social: Direitos humanos 35

DMA SO Abordagem de Gestão ao Desempenho Social: Sociedade 35

DMA PR Abordagem de Gestão ao Desempenho Social: Produto 35
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Indicadores de Desempenho Económico

EC1 Valor económico directo gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, indemnizações a colaboradores, donativos e outros 
investimentos na comunidade, lucros não distribuídos e pagamentos a 
investidores e governos.

96, 115

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
actividades da organização, devido às alterações climáticas.

R&C 2009 Ponto 33, p 145 —

EC3 Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos 
pela organização.

R&C 2009 Ponto 1.20.1, p 103 —

EC4 Apoio financeiro significativo recebido do governo.

Anos 2008 2009

Incentivos Fiscais / Créditos 6.639.198 10.877.283
Subsídios 103.710 140.505
Apoios para pesquisa, desenvolvimento 
e investimento

0 547.373

Incentivos Financeiros 58.018.669 6.009.539
IeFP 8.604 135
IFADAP 87.487 138.980
IAPMeI 7.619 1.389
SIMe 547.373

103.710 687.878

EC6 Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em 
unidades operacionais importantes.

Dada a dimensão relatíva da organização e a sua ligação com o meio 
económico e social, a definição de “local” coincide com nacional.
em circunstâncias de igualdade, o Grupo poderá dar prioridade à opção por 
fornecedores locais. no entanto, não existe nenhum procedimento escrito 
para o efeito.

—

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de cargos de gestão 
de topo ocupado por indivíduos provenientes da comunidade local, nas 
unidades operacionais mais importantes.

em circunstâncias de igualdade, o Grupo poderá dar preferência ao 
recrutamento de indivíduos provenientes da comunidade local. no entanto, 
não existe nenhum procedimento escrito para o efeito.

—

EC8 Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infra-estruturas 
e serviços que visam essencialmente o benefício público através de 
envolvimento comercial, em géneros ou pro bono.

115

Indicadores de Desempenho Ambiental

EN1 Materiais utilizadas, por peso ou por volume. 89

EN2 Percentagem de materiais utilizadas que são provenientes de reciclagem. 104

EN3 Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia primária. 79, 80

EN4 Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte primária. 80, 81

EN5 total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na 
eficiência.

81

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência 
energética ou nas energias renováveis, e reduções no consumo de energia em 
resultado dessas iniciativas.

82

EN8 Consumo total de água, por fonte.
hídrico Superficial hídrico Subterrâneo
2008: 40 452  (1000 m3) 2008: 20 818 (1000 m3)
2009: 37 688  (1000 m3) 2009: 22 918 (1000 m3)

85

EN11 Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou 
administrados pela organização, no interior de zonas protegidas, ou a elas 
adjacentes, e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das zonas 
protegidas.

69

EN12 Descrição dos impactes significativos de actividades, produtos e 
serviços sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas de alto 
índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

67, 68

EN13 habitats protegidos ou recuperados. 71, 73

EN14 estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de impactes na 
biodiversidade.

68-73

EN16 emissões totais directas e indirectas de gases com efeito de estufa, 
por peso.

2008: 242 624 tCO2

2009: 240 895 tCO2

83

EN17 Outras emissões indirectas relevantes de gases com efeito de estufa, 
por peso.

Devido à inexistência de uma metodologia reconhecida internacionalmente 
para o cálculo da pegada de carbono em produtos papeleiros, a CePIFIne/
CePIPRInt desenvolveu um manual com metodologia, fronteiras, e factores 
de conversão para ser utilizado nos vários tipos de papel para impressão. 
O manual teve em consideração o trabalho de referência da CePI para papel 
e cartão, baseado nos 10 elementos principais do carbon footprint.  
Prevê-se a publicação para breve, das médias europeias.

—

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 
assim como reduções alcançadas.

83

EN19 emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso.

n/A
A actividade do Grupo Portucel Soporcel não produz produtos que incorporem 
este tipo de substâncias destruidoras da camada de ozono, nem se dedica à 
recuperação de equipamento com este tipo de gases.

—

EN20 nOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por 
peso.

nOx SOx Partículas
2008: 2214 t 2008: 940 t 2008: 748 t
2009: 2459 t 2009: 815 t 2009: 599 t

83
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EN21 Descarga total de água, por qualidade e destino.

SSt CQO CBO
2008: 1158 t 2008:14140 t 2008: 947 t
2009: 1089 t 2009:15138 t 2009: 721 t

AOx Azoto Fósforo
2008: 180 t 2008: 234 t 2008: 125 t
2009:199 t 2009: 121 t 2009: 103 t

Caudal
2008: 53377 (1000 m3)
2009: 52060 (1000 m3)

86

EN22 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação. 87

EN23 número e volume total de derrames significativos

em Outubro de 2009 ocorreu um derrame de cerca de 3 t de papel desfibrado  
no Sapal da Mitrena, com origem na AtF, sem danos ambientais significativos. 
Foram no entanto, tomadas medidas para a prevenção de danos e remoção 
do material derramado. todas as autoridades competentes informadas no 
próprio dia e, posteriormente, através de relatório detalhado.

—

EN26 Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços 
e grau de redução do impacte.

82, 83, 84, 
111, 113

EN27 Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas 
embalagens, por categoria. 

zero (0)
O Grupo não faz recuperação das embalagens de papel, embora incentive a 
reciclagem e tenha um acordo estabelecido com a Sociedade Ponto Verde. 
não obstante, incorpora fibra reciclada no seu processo produtivo.

—

EN28 Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o 
número total de sanções não-monetárias por incumprimento das leis e 
regulamentos ambientais.

89

EN30 total de custos e investimentos com a protecção ambiental, por tipo. 88

Indicadores de Desempenho Social – Práticas laborais e trabalho condigno

LA1 Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato de 
trabalho e por região.

107

LA2 número total de Colaboradores e respectiva taxa de rotatividade, por 
faixa etária, género e reunião.

109

LA4 Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de contratação 
colectiva.

109

LA5 Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado nos acordos de 
contratação colectiva.

não está formalizado um prazo mínimo de notificação prévia em relação a 
mudanças operacionais. no entanto serão sempre assegurados os direitos 
dos colaboradores respeitando o disposto na negociação colectiva e/ou na 
legislação aplicável.

—

LA7 taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 
relacionados com o trabalho, por região.

92, 110

LA8 Programas em curso de educação, formação, aconselhamento, prevenção 
e controlo de risco, em curso, para garantir assistência aos trabalhadores, às 
suas famílias ou aos membros da comunidade afectados por doenças graves.

O Grupo não dispõe desse tipo de planos e programas. não obstante, procura 
assegurar a saúde dos seus colaboradores através de diversas práticas de 
medicina gratuitas.

—

LA10 Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, discriminadas 
por categoria de funções.

110

LA12 Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, análises de 
desempenho e de desenvolvimento da carreira.

110

LA13 Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos trabalhadores 
por categoria, de acordo com o género, a faixa etária, as minorias e outros 
indicadores de diversidade.

108

LA14 Discriminação do rácio do salário base entre homens e mulheres, por 
categoria de funções.

108

Indicadores de Desempenho Social – Direitos Humanos

HR1 Percentagem e número total de contratos de investimento significativos 
que incluam cláusulas referentes aos direitos humanos ou que foram 
submetidos a análise referentes aos direitos humanos.

não existiram contratos de investimento que incluíssem cláusulas 
referentes a Direitos humanos. não obstante, os Princípios Deontológicos 
implementados no Grupo e a própria Constituição Portuguesa, definem por 
si só as directrizes gerais que devem reger a conduta da Gestão de topo do 
Grupo e a dos colaboradores tanto nas relações com terceiros como com o 
mercado.

—

HR2 Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas 
que foram submetidos a avaliações relativas a direitos humanos e medidas 
tomadas

tanto a política de fornecedores como os princípios deontológicos 
implementados no Grupo, definem as directrizes gerais que devem reger a sua 
conduta e dos seus fornecedores tanto nas relações com terceiros como com 
o mercado. 

—

HR4 número total de casos de discriminação e acções tomadas.
no período abrangido pelo Relatório não houve registos de casos de 
discriminação.

—

HR5 Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre 
exercício da liberdade de associação e realização de acordos de contratação 
colectiva, e medidas que contribuam para a sua eliminação.

não existem 109

HR6 Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil, e medidas que contribuam para a sua eliminação.

tanto os Princípios Deontológicos implementadas, como a própria 
Constituição Portuguesa, definem o modo de actuação perante o risco de 
ocorrência de exploração infantil. 

—

HR7 Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho 
forçado ou escravo, e medidas que contribuam para a sua eliminação.

tanto os Princípios Deontológicos implementados, como a própria 
Constituição Portuguesa, definem o modo de actuação perante o risco de 
ocorrência de exploração infantil. 

—
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Indicadores de Desempenho Social – Sociedade

SO1 natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas para 
avaliar e gerir os impactes das operações nas comunidades, incluindo no 
momento da sua instalação durante a operação e no momento da retirada.

111

SO2 Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de 
riscos à corrupção.

As actividades do Grupo estão sujeitas a um conjunto diversificado de 
riscos que podem ter impacte negativo nas mesmas. todos estes riscos, 
nomeadamente riscos financeiros, operacionais, patrimoniais, ambientais e de 
higiene e segurança são devidamente identificados, avaliados e monitorados, 
cabendo a diferentes estruturas dentro do Grupo a sua gestão e/ou mitigação. 
neste contexto, o Grupo tem uma abordagem activa da gestão dos riscos, 
baseada no princípio da precaução, procurando minimizar os potenciais 
efeitos adversos associados aos mesmos.
tendo em vista a prossecução dos objectivos definidos existem, na 
dependência do Conselho de Administração, várias comissões especializadas, 
nomeadamente:

> Comissão de Sustentabilidade, para assuntos de responsabilidade social 
e ambiental;
> Comissão de Controlo Interno, com responsabilidade na detecção 
e controlo dos riscos relevantes, nomeadamente riscos financeiros, 
patrimoniais e ambientais, assim como a avaliação de irregularidades 
resultantes de violação de disposições legais, regulamentares e/ou 
estatutárias, assim como o incumprimento dos deveres e princípios éticos 
constantes dos Princípios Deontológicos;
> Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais, que se 
pronuncia sobre sistemas de prevenção do risco patrimonial em vigor no 
Grupo, assim como pronunciar-se sobre a adequação, em termos de âmbito, 
tipo de coberturas e capitais, dos seguros contratados pelo Grupo.

—

SO3 Percentagem de trabalhadores que tenham efectuado formação nas 
políticas e práticas de anti-corrupção da organização.

O Grupo possui um Código de Princípios Deontológicos que implica que 
todos os seus colaboradores são obrigados a cumprir um conjunto de 
princípios, nomeadamente os de diligência, lealdade, confidencialidade e 
responsabilidade e os constantes das regras deontológicas das respectivas 
profissões.
encontra-se ainda em fase de aprovação um Código de ética aplicável em 
todas as empresas integrantes do Grupo.

—

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

na sequência do que foi tornado público sobre eventuais práticas de 
corrupção cometidas por sociedades detidas pelo empresário Manuel 
Godinho, o Grupo decidiu suspender todas as relações comerciais que 
mantinha com essas sociedades e efectuar auditorias internas a todas as 
transacções havidas entre estas sociedades e as empresas do Grupo, no 
período 2004 a 2009.
Pelo resultado da auditoria interna realizada, não foram identificados 
quaisquer indícios de comportamento fraudulento, tanto por parte de 
colaboradores do Grupo como das empresas analisadas

—

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de 
políticas públicas e em grupos de pressão.

O Grupo mantém uma participação activa num conjunto de organizações a 
nível nacional e internacional que prosseguem objectivos de desenvolvimento 
sustentável e práticas socialmente responsáveis, nomeadamente:

> O BCSD Portugal – Conselho empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável
> RSe Portugal – Associação Portuguesa para a Responsabilidade Social das 
empresas e 
> WBCSD - World Business Council for Sustainable Development, 

tendo como principais linhas de actuação a gestão sustentável das plantações 
florestais, a produção eco-eficiente, a produção de energia com base em 
fontes renováveis e  a inovação.

30

SO8 Montantes das coimas significativas e número total de sanções não 
monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais.

em Agosto de 2008 foi concluída uma investigação fiscal respeitante ao VAt 
devido na Alemanha por transacções intracomunitárias da Portucel SA e da 
Soporcel SA, respeitantes ao período de 1998 e 2004. As referidas empresas 
do Grupo pagaram um total de 5 400 000€, através de um acordo  celebrado 
com a Administração Fiscal Alemã.

—

Indicadores de Desempenho Social – Responsabilidade pelo produto

PR1 Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de 
saúde e segurança são avaliados com o objectivo de efectuar melhorias, bem 
como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas 
a tais procedimentos.

37, 100

PR3 tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos, 
e a percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais 
requisitos

101

PR6 Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários 
relacionados com comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio.

101

PR9 Montante das coimas (significativas) por incumprimento de leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços.

no período a que reporta este relatório, não foram registadas coimas por 
incumprimento de leis e regulamentos relativos ao fornecimento e utilização 
de produtos.
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Anexo IV.  —  Relatório de Verificação de entidade externa
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Sede

Mitrena – Apartado 55

2901-861 Setúbal – Portugal

tel: +351 265 709 000

Fax: +351 265 709 165 

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/ 200

Fax: + 351 233 940 502

Subsidiárias Comerciais

Alemanha

Portucel 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 Trading, GmbH

Gertrudenstrasse, 9

50667 köln – Germany

tel. +49 221 920 10 50

Fax +49 221 920 10 59

e-mail: pitkoeln@portucelsoporcel.com

Áustria / Suiça / Europa de Leste

Portucel 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

Portucel Soporcel Poland Sp. Z O.O.

Warsaw

Poland

e-mail:  sales-au@portucelsoporcel.com

Bélgica / Luxemburgo

Portucel Soporcel Sales & Marketing nv

Lambroekstraat, 5A

B – 1831 Diegem – Belgium

tel.+32 27 190 380

Fax. +32 27 190 389

e-mail: sales –be@portucelsoporcel.com

Espanha

Portucel 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

Estados Unidos da América

Soporcel north America

40, Richards Avenue

norwalk, Connecticut 06854 – uSA

tel. +1 203 831 8169

Fax +1 203 838 5193

e-mail: soporcel@soporcelna.com

França

Portucel 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

Holanda / Países Nórdicos / Estados Bálticos

Portucel 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

Itália / São Marino

Portucel Soporcel Italia, SRL

Piazza del Grand

37012 Bussolengo (VR) – Italy

tel. +39 045 71 56 938

Fax +39 045 71 51 039

e-mail: sales-it@portucelsoporcel.com

Portugal / PALOP’s / Marrocos / Tunísia

Soporcel 2000

Lavos – Apartado 5

3081-851 Figueira da Foz – Portugal

tel. +351 233 900 176

Fax +351 233 940 097

Mitrena – Apartado 55

2901-861 Setúbal – Portugal

tel. +351 265 700 523

Fax +351 265 729 481

Portucel Soporcel Afrique du nord

zêmith Dillénium

immeuble 1-4ème étage

Lotissement Attaouflk-sidi

Maarouf

20190 Casablanca – Maroc

tel. +21 252 287 9475

Fax +21 252 287 9494

e-mail: sales-po@portucelsoporcel.com

Outros Mercado Overseas / Grécia

Soporcel S.A.

Apartado 5 – Lavos

3081-851 Figueira da Foz – Portugal

tel. +351 233 900 175

Fax. +351 233 900 479

Reino Unido

Portucel 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

Contactos





www.portucelsoporcel.com

entre em www.portucelsoporcel.com/ra 
e conheça “na realidade” a maior máquina 
de papel não revestido do mundo


