Inauguração da Nova Fábrica de Papel
Realizou-se no passado dia 6 de Novembro a inauguração oficial da nova Fábrica de
Papel em Setúbal, evento que contou com a presença do Presidente da República,
Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, e de vários membros do Governo, entre os quais
o Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Dr. José Vieira da Silva, o
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Dr. Rui Barreiro e o
Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, Dr. Fernando Medina,
para além da Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Drª Maria das Dores Meira e
do Governador Civil de Setúbal, Dr. Mário Cristóvão.

A inauguração da nova Fábrica de Papel, projecto que representa um motivo de orgulho
para todos nós, e um dos maiores investimentos industriais realizados em Portugal, teve
ainda a presença de várias individualidades da sociedade e do mundo empresarial do
País, bem como dos nossos clientes, fornecedores, colaboradores, entre outros, e muitos
amigos que partilharam este momento de emoção e grande carga simbólica na vida da
nossa Empresa.

A comitiva do Presidente da República acompanhada pelo Conselho de Administração e
por representantes dos órgãos de comunicação social assistiram à bênção da máquina de
papel por Sua Exª. Rev. o Bispo de Setúbal, D. Gilberto Canavarro Reis, iniciando em
seguida uma visita à fábrica que terminou na zona da cerimónia protocolar (armazém de
expedição) onde cerca de 1.000 convidados aguardavam o início da mesma.

Já perante uma plateia entusiasmada deu-se o acto simbólico do descerramento da placa
comemorativa, seguido do discurso do Presidente do Conselho de Administração,
Senhor Pedro Queiroz Pereira onde salientou que “estamos perante um dos maiores
investimentos alguma vez gerados em Portugal”.

No decorrer do seu discurso, o Presidente da República não poupou elogios ao
empreendorismo do Grupo tendo no final da cerimónia agraciado o Senhor Pedro
Queiroz Pereira com a Grã Ordem do Mérito Industrial, condecoração que deixou o
Presidente do Conselho de Administração visivelmente emocionado. Na ocasião o
Presidente da República realçou que “a Portucel é um exemplo e são exemplos como
este que devem ser sublinhados e tornados visíveis para nos ajudar a encontrar um rumo
de futuro e reforçar a confiança dos Portugueses”.

A cerimónia protocolar terminou num ambiente marcado pelo simbolismo que este
momento representa para o futuro da Empresa. Seguiu-se o almoço e um momento de
entretenimento onde os tambores festivos do grupo Tocá a Rufar assinalaram presença.

De salientar ainda que a cerimónia de inauguração foi antecedida por um dia
exclusivamente dedicado à realização de visitas à nova fábrica, em que todos os
convidados, que se inscreveram para o efeito, tiveram oportunidade de conhecer a
fábrica em visitas guiadas orientadas por colaboradores do Grupo.
Construir o Futuro é perseguir um sonho e torná-lo realidade. Com esta inauguração
todos puderam partilhar o nosso sonho tornado realidade.

