Informação à imprensa – 28 de Julho de 2014

Ligação da escola ao mercado de trabalho

Grupo Portucel Soporcel abre
77 estágios profissionais a jovens
•

Programa iniciou-se em 2012 e já proporcionou formação a cerca de 150
jovens

O grupo Portucel Soporcel vai promover a realização de 77 estágios profissionalizantes
a jovens no biénio 2014/2015, aumentando em mais 50% o número de vagas
disponibilizado na edição anterior deste programa de ligação da escola ao mercado
de trabalho, através do qual foram aceites 50 jovens na empresa no biénio 2013/2014.
Os novos estágios que agora o Grupo vai proporcionar, num âmbito de um programa
que teve início em 2012, visam aumentar a qualificação e empregabilidade futura de
77 jovens, que poderão assim ter a sua primeira experiência no mundo do trabalho
numa empresa inovadora e líder internacional no sector onde opera, que
compreende actividades em toda a cadeia de valor desde a floresta à produção de
pasta de celulose, energia e papel.
Atendendo à sua presença em áreas de negócio tão relevantes e ao importante
contributo do Grupo para a economia nacional e para a geração de riqueza e
emprego qualificado, a atribuição destes estágios permite, desta forma, enriquecer a
formação de quadros em várias áreas do conhecimento promovendo a sua
preparação para o mercado de trabalho.
O processo de recrutamento – as candidaturas estão abertas até 2 de Agosto próximo
em www.portucelsoporcel.com – abrange jovens com cursos técnico-profissionais,
licenciaturas e mestrados de áreas tão variadas como Direito, Gestão, Economia,
Comunicação, Marketing, Solicitadoria e Engenharia Florestal, Química, Mecânica,
Informática e Eletrotécnica. O grupo Portucel Soporcel valoriza competências como a
capacidade de análise e de síntese, a capacidade de planeamento e organização e
a proactividade.
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Sobre o grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior exportador em Portugal, sendo o que
gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa aproximadamente 1%
do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens, perto de 8% do total
da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da carga convencional
exportada pelos portos nacionais.
Em 2013, o grupo Portucel Soporcel atingiu novos níveis máximos de volume de vendas
e produção de papel, consolidando a sua posição de líder europeu de papel fino não
revestido de impressão e escrita (UWF). As exportações do Grupo corresponderam a
€1 215 milhões e o volume de negócios aumentou para € 1 530,6 milhões.
Líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos
(UWF) e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, e o
quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus
Kraft Pulp.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento
de marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos
transformados, merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no
segmento premium de papéis de escritório.
As vendas do Grupo têm como destino 118 países nos cinco continentes, com
destaque para a Europa e EUA.
É um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de
Investigação Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus
globulus. Gere em Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas
internacionais FSC ® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de
uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de
toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano de
energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual de 1,5 mil milhões de euros.
Fruto de um recente investimento na duplicação da capacidade de produção dos
seus viveiros, o Grupo dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma
capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de
diversas espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional.
No âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o Grupo está a desenvolver
um importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em
Moçambique, que culminará com a construção de uma fábrica de produção de
pasta de celulose, um investimento de 2,3 mil milhões de dólares.
www.portucelsoporcel.com

Para mais informações contactar, por favor:
Lift Consulting – 21 466 65 00
Joana Branquinho – joana.branquinho@lift.com.pt / 91 318 43 02
João Reis – joao.reis@lift.com.pt / 91 865 52 29
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