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Informação à imprensa – 27 de Setembro de 2012 

 

Grupo representa 40,7% da área certificada em Portugal pelo FSC®  

Grupo Portucel Soporcel adere à iniciativa 
“FSC® Friday” 
 

• O grupo Portucel Soporcel promove uma gestão eficiente e responsável dos seus 

espaços agroflorestais, encarando a certificação da floresta como um factor chave 

de sustentabilidade que visa fortalecer a sua presença num mercado internacional 

cada vez mais competitivo 

• Há cinco anos que o Grupo possui a certificação do Forest Stewardship Council® 

(FSC), para o seu modelo de gestão florestal 

• A área certificada do Grupo inclui todo o seu património em Portugal 

continental 

 

Líder europeu na produção de pasta branqueada de eucalipto e no sector dos 

papéis de escritório e papéis para a indústria gráfica, o grupo Portucel Soporcel 

encara a floresta como um dos mais importantes pilares para a sustentabilidade do 

seu negócio, tendo a sua gestão florestal certificada pelos sistemas 

internacionalmente reconhecidos, as iniciativas FSC® (Forest Stewardship Council - 

CO10852) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). O 

Grupo foi a primeira entidade em Portugal a usufruir da gestão florestal certificada 

simultaneamente pelos dois sistemas.  

Em linha com a sua estratégia de promoção da gestão florestal certificada em 

Portugal, e da adopção dos princípios estabelecidos pelo sistema FSC, em 2007, 

quando alcançou a certificação, o Grupo junta-se este ano à quinta edição do “FSC 

Friday”, iniciativa que tem lugar no dia 28 de Setembro.  

Promovido pelo FSC, o “FSC Friday” é um evento anual que celebra as florestas de 

todo o mundo e envolve escolas, empresas e produtores florestais em torno da gestão 

responsável da floresta e da preservação da natureza. Neste dia, o FSC convida todas 

as pessoas e entidades a pensar sobre os produtos de madeira e papel que compram 

habitualmente e a procurar os que têm a marca FSC, a marca da gestão florestal 

responsável. 

Para José Honório, Presidente da Comissão Executiva do grupo Portucel Soporcel, “A 

certificação florestal pelo FSC foi um passo decisivo no processo de constante 
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melhoria da gestão florestal, visando optimizar a rentabilidade dos activos florestais e, 

simultaneamente, dar continuidade ao cumprimento das responsabilidades 

ambientais e sociais do Grupo, pelo que continuará a promover a divulgação de 

iniciativas que visem sensibilizar para a importância da gestão florestal certificada.” 

O Grupo vê a certificação florestal como um veículo para fortalecer a sua presença 

num mercado internacional cada vez mais exigente quanto à origem da matéria-

prima dos seus produtos, e como forma de dar resposta aos legítimos anseios da 

sociedade.   

O grupo Portucel Soporcel tem sido também o grande promotor da certificação 

florestal em Portugal, enquanto condição essencial para garantir a competitividade 

dos produtos florestais nos mercados internacionais e estimular a adopção de boas 

práticas silvícolas e planos de protecção da floresta contra incêndios. Para isso, tem 

estabelecido protocolos de cooperação com organizações de produtores e 

dinamizado acções de formação e sensibilização junto dos proprietários, destacando-

se o facto de ter introduzido no mercado um prémio monetário pago pela madeira 

certificada, medida que levou a FAO, no seu relatório “Forest Products Annual Review” 

de 2007/2008, a considerar Portugal um caso pioneiro de inovação na promoção da 

gestão florestal certificada.  

 A área de floresta certificada do Grupo tem vindo a aumentar gradualmente, 

comprovando o seu esforço e investimento na implementação das melhores práticas 

florestais. Em pouco mais de 5 anos, o Grupo aumentou a área de florestas certificada 

em mais de 20 mil hectares, contando hoje com cerca de 120 mil hectares 

certificados, e obteve este ano a renovação da sua certificação pelos dois sistemas.  

O grupo Portucel Soporcel possui ainda a certificação da Cadeia de 

Responsabilidade, em conformidade com os referenciais normativos FSC (certificado 

Nº - SW-CoC/CW-oo1829) e PEFC (certificado Nº - APCER/2007/CDR.0008), em todas as 

suas unidades fabris. Esta certificação tem a capacidade e o benefício de demonstrar 

à sociedade que é garantida a rastreabilidade da matéria-prima ao longo de todas 

as etapas de manuseamento e transformação e comercialização dos produtos 

florestais. 

A utilização dos logótipos FSC nos produtos do Grupo contribui para a criação de valor 

para as suas marcas, garantindo aos clientes o consumo consciente de produtos 

fabricados a partir de uma floresta gerida de forma responsável. 
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Sobre o Forest Stewardship Council – FSC 
 
FSC – Forest Stewardship Council – (organismo sedeado em Bona) é uma organização 
independente, não-governamental, sem fins lucrativos, criada para promover a gestão 
responsável das florestas do mundo inteiro. O FSC promove a boa gestão florestal através 
do cumprimento de princípios e critérios que representam um padrão de 
reconhecimento e respeito internacional. Surgida na década de 90, esta iniciativa 
envolve, no plano internacional, entidades e profissionais das diversas áreas de interesse 
na gestão dos recursos florestais. A certificação FSC fornece uma ligação credível entre 
uma produção responsável e o consumo de produtos florestais, permitindo que os 
consumidores e as empresas tomem decisões de compra, que irão beneficia as pessoas 
e o ambiente, bem como assegurar um valor crescente aos negócios. 

 

Sobre o grupo Portucel Soporcel 
 
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. 

A nova fábrica de papel teve um impacto significativo na economia nacional, posicionando o 
Grupo como líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos 
(UWF) e 6º a nível mundial. Portugal passou assim a ocupar 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. 

O grupo Portucel Soporcel encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal, sendo 
possivelmente aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa 0,7% 
do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais e 10% da movimentação de carga 
contentorizada e convencional exportada pelos portos portugueses. 

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 um património florestal de cerca de 120 mil hectares e a gestão florestal responsável 
praticada pelo Grupo encontra-se certificada pelos sistemas pelos sistemas internacionalmente 
reconhecidos, FSC ® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001). Dispõe 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 cerca 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. 

O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas 
próprias, que hoje representam mais de 64% 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 120 países nos cinco continentes, com 
destaque para a Europa e EUA.  

O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro 
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, uma fonte renovável de energia. 
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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 com uma 
capacidade anual de 1,3 milhões de toneladas. 

                                                                                    www.portucelsoporcel.com 


