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Informação à Imprensa – 14de Junho de 2010 
 
 
Prevenir comportamentos negligentes é a grande prioridade 
Grupo Portucel Soporcel investe 3 milhões de euros na 
defesa da floresta nacional contra incêndios 
 

• Aposta forte na prevenção representa 60% do montante investido 
• Acções de sensibilização junto das populações em zonas de maior risco 
• Gestão estratégica de combustíveis florestais em locais críticos ao nível 

da paisagem 
• Execução de fogo controlado em pinhais, eucaliptais e matagais, numa 

área superior a 150 hectares  
• Colocação de mais de 200 placas de identificação de pontos de água 
• Instalação de 25 placas de informação sobre o risco de incêndio 
• Presença em mais de 30 comissões municipais de defesa da floresta 

contra incêndios 
 

 
Em linha com a estratégia adoptada nos últimos anos, no âmbito da defesa da 
floresta contra incêndios, e atendendo a que mais de 90% dos incêndios florestais em 
Portugal resultam de práticas de uso do fogo negligente ou intencional, o grupo 
Portucel Soporcel manteve em 2010 o seu forte empenho na área da prevenção. 
Tratando-se do maior contributo privado nacional de protecção florestal, a Empresa 
investirá cerca de três milhões de euros na campanha de 2010 de prevenção e apoio 
ao combate aos incêndios florestais, sendo que 60% deste montante foi canalizado 
para acções de prevenção.  
 
Ao nível das iniciativas desenvolvidas merecem destaque o trabalho de identificação 
de zonas críticas e a gestão estratégica de combustíveis florestais nestes locais, ao 
nível da paisagem, assim como as acções de sensibilização junto de populações em 
áreas de maior risco. Participando activamente em mais de 30 comissões municipais 
de defesa da floresta contra incêndios, na campanha de 2010 a Empresa irá 
promover a instalação de 25 placas de informação do risco meteorológico e a 
sinalização de mais de 200 pontos de água. Foram já realizadas acções de gestão de 
combustíveis florestais (limpezas de mato) numa área superior a 10 000 ha e de 
conservação de caminhos em mais de 5 000 km. Durante o ano de 2010 foi também 
aplicada a técnica do fogo controlado, como ferramenta de gestão de combustíveis 
florestais, numa área superior a 150 ha de pinhais, eucaliptais e matagais. 
 
Embora a sua estratégia esteja focada na prevenção, o grupo Portucel Soporcel 
mantém em 2010 a colaboração complementar ao dispositivo de combate nacional 
através da Afocelca – organização do sector detida maioritariamente pelo Grupo. De 
salientar que, em cada campanha, mais de 85% dos fogos que são combatidos pelas 
equipas das empresas que compõem esta organização ocorrem em propriedades de 
vizinhos. Este facto reforça a evidência de que uma floresta bem gerida é muito 
menos vulnerável ao risco de incêndios. 
 
No âmbito desta organização foram desenvolvidas medidas de gestão de eficiência 
dos recursos, associando critérios de risco e valor à distribuição e mobilização dos 
meios. 
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Na campanha de 2010 estão envolvidas mais de 300 pessoas, apoiadas por seis 
sapadores florestais chilenos que, em conjunto com os sapadores portugueses, 
integram as brigadas heli-transportadas. Os recursos humanos e materiais abrangidos 
estão distribuídos do seguinte modo: 
 

• 2 helicópteros; 
• 40 unidades de primeira intervenção 4X4, vocacionadas para tarefas de 

sensibilização, vigilância e ataque inicial, com kits de 600 litros de água com 3 
sapadores cada; 

• 16 unidades de combate semi-pesado transportando 5 sapadores, 
especializados no emprego de ferramentas manuais no combate ao fogo, 
sendo apoiadas por 3500 litros de água e espuma. 
 

 
Sobre o grupo Portucel Soporcel  
 
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo, 
actuando num dos sectores mais estruturantes da economia nacional e ocupando 
uma posição de grande relevo no mercado internacional de pasta e papel. 
 
A nova fábrica de papel do Grupo, inaugurada no final de 2009, tem um impacto 
significativo na economia nacional permitindo elevar o Grupo à posição de líder 
europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF), 
passando também Portugal a deter a posição cimeira no ranking Europeu dos países 
produtores deste tipo de papéis. 
 
O grupo Portucel Soporcel encontra-se actualmente entre as três maiores empresas 
exportadoras em Portugal sendo possivelmente a primeira em termos de Valor 
Acrescentado Nacional. Assegura 3% das exportações portuguesas de bens.  
 
O Grupo dispõe actualmente de uma capacidade produtiva de 1,585 milhões de 
toneladas de papel e de 1,375 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões 
integradas em papel) e gera um volume de negócios anual de 1 100 milhões de euros.  
 
Em ano de cruzeiro, a nova Fábrica de Papel deverá ser responsável por um aumento 
superior a 400 milhões de euros nas exportações anuais do Grupo que em 2009 
exportou cerca de 930 milhões de euros, o correspondente a mais de 90% das suas 
vendas de papel e de pasta. 
 
A actual estrutura produtiva do Grupo é composta por uma fábrica de pasta em 
Cacia e dois complexos industriais integrados de produção de pasta e papel, 
localizados em Setúbal e Figueira da Foz, que são uma referência a nível internacional 
pela sua dimensão e sofisticação tecnológica. 
 
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento 
de marcas próprias, que hoje representam aproximadamente dois terços 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 cerca de 100 países nos cinco continentes, 
com destaque para a Europa e EUA. 
 
O grupo Portucel Soporcel tem uma política activa de desenvolvimento da floresta 
nacional e de conservação da biodiversidade, sendo responsável pelo maior número 
de árvores plantadas em Portugal. Com uma posição preponderante na fileira florestal 
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do eucalipto é responsável pela gestão de cerca de 120 mil hectares de floresta. O 
Grupo obteve em 2009 a certificação florestal do património florestal sob sua gestão 
pelo sistema PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, 
detendo também a certificação pelo FSC – Forest Stewardship Council desde 
Dezembro de 2007.  
 
O Grupo ocupa uma posição de destaque no sector da energia sendo o maior 
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa. Em 2009, produziu 1148 
GWh de electricidade, o que representa 2,5% da produção total de energia eléctrica 
em Portugal.   
 
 

www.portucelsoporcel.com 
 
 


