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Líder em Valor Acrescentado Nacional 

Grupo Portucel Soporcel já é 

o segundo maior exportador português 

• O Grupo foi responsável pela exportação, para 118 países, de pasta de papel e 

papel no valor de €1.215 milhões num total de €1.703 milhões destes produtos 

exportados por Portugal em 2013 

 

O grupo Portucel Soporcel tornou-se, em 2013, o segundo maior exportador em 

Portugal, tendo vendido pasta e papel no valor de €1.215 milhões para 118 países nos 

cinco continentes (mais cinco destinos do que no ano anterior).  

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Grupo foi 

responsável pela segunda fatia mais significativa das exportações nacionais de bens, 

tendo atingido o primeiro lugar na exportação de papel e pasta de papel, que no 

ano passado totalizou €1.703 milhões. O Grupo assume-se também como o exportador 

nacional que claramente gera o maior Valor Acrescentado Nacional, pelo facto de os 

recursos que o Grupo usa serem maioritariamente produzidos em Portugal e adquiridos 

a empresas de todos os sectores do tecido económico nacional.  

Com a Europa e os EUA a serem os principais mercados de destino dos seus produtos, 

o grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo, 

posição que viu reforçada pelo impacto positivo da sua fábrica de papel em Setúbal, 

sendo hoje o líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não 

revestidos (UWF) e o 6º a nível mundial – o que assegura a Portugal a posição cimeira 

no ranking Europeu dos países produtores deste tipo de papéis. 

O Grupo é também o maior produtor europeu, e o quarto a nível mundial, de pasta 

branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp –, ocupando ainda 

uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro produtor nacional de 

“energia verde” a partir de uma fonte renovável, a biomassa florestal. 

 

Proteger a floresta 

Com as vendas consolidadas em 2013 a totalizarem € 1.530,6 milhões, cerca de € 29 

milhões acima do valor registado em 2012, o Grupo, que alcançou um resultado 

líquido de €210 milhões, 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. 

Um vector estratégico da sua actividade é a promoção da valorização e protecção 

da floresta através da investigação própria e da gestão de um património florestal de 

cerca de 120 mil hectares. A gestão responsável praticada pelo Grupo encontra-se 

certificada pelos sistemas internacionalmente reconhecidos, internacionais FSC® 

(Forest Stewardship Council®)1 e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes)2. 

Recorde-se que, no âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o grupo 

Portucel Soporcel 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 com uma capacidade anual de 1,3 

milhões de toneladas, num investimento de 2,3 mil milhões de dólares. 

 

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 

 

                                                           

1 Código de licença de uso: FSC C010852  
2 Código de licença de uso: PEFC/13-23-001 


