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INAUGURAÇÃO DA NOVA
FÁBRICA DE PAPEL
• O coração da nova Fábrica é a máquina de papel,
a maior e mais sofisticada do mundo. Tem ca pacidade para produzir 500 mil tone ladas de
papel por ano, o que significa 1.900 toneladas
por dia ou 80 tonela das/hora. Em velocidade,
pode processar 1.800 metros de papel por minuto, ou 30 me tros por segundo.
• É também a mais larga máquina de papel do
mundo, permitindo produzir papel com 10,4 me tros de largura útil.
• A máquina de papel produz rolos Jumbo com 116
toneladas cada. O seu equipamento central pesa
4 mil toneladas.
• Para transportar a máquina de papel, foram ne cessários cinco navios e duzentos camiões.
• Com esta máquina, fica integrada em papel 100%
da pasta produzida no complexo de Setúbal, elevando a capacidade do grupo Portucel Soporcel
para 1,55 milhões de toneladas anuais de papéis
finos não revestidos e posicionando o Grupo
como o 1º p r o d u t o r d a E u r o p a n e s t e t i p o d e
p a p é i s t ã o va lo rizados nos mercados internacionais.

• Erguer a nova Fábrica foi como cons truir
uma cidade. A obra durou 20 meses,
tempo de construção considerado mui to
baixo para a sua di mensão. En volveu
175 mil metros cúbicos de betão, 4,1 mil
toneladas de aço para estruturas e 9,5
mil toneladas de aço de betão armado.
• A nova Fábrica envolveu também a cons trução de uma central de co-geração de
ciclo combinado com turbinas a gás na tural (80 MW) que permitirá satisfazer
as necessidades de energia eléctrica e
de vapor da nova unidade fabril. Um in vestimento que ascendeu aos 75 mi lhões
de euros, e entrou em funcionamento com
o ar ran que da nova Fábrica, proporcionando uma grande eficiência do ponto
de vista e n e r g é t i c o e a m b i e n t a l u m a
vez que recorre ao gás natural, um com bus tível com um teor reduzido de carbono.
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< Agora inaugurada, a nova
Fábrica de Papel do grupo Portucel
Soporcel em Setúbal é um projecto
integrado desde raiz que envolveu
soluções únicas e tecnologicamente
inovadoras a nível mundial, o que
significa que não existe outra fábrica
igual. A concretização desta obra
decisiva para o desenvolvimento do
nosso Grupo, e que cumpriu de forma escrupulosa um apertado orçamento e calendário, é também o
resultado do esforço empenhado da equipa interna do Grupo que
coordenou o mega-projecto que nasceu junto ao rio Sado, e que
atraiu as atenções do sector a nível internacional. >

O NOSSO PAPEL REFORÇADO COM A MAIOR MÁQUINA DO MUNDO

Orgulho pela obra feita, foi um sentimento dominante na inauguração oficial da

: Visita à nova Fábrica de Papel: José Honório, Presidente da Comissão Executiva;
Pedro Queiroz Pereira, Presidente do Conselho de Administração; Anibal Cavaco Silva,
Presidente da República; Carlos Brás, Director Fabril da nova Fábrica de Papel e
José Vieira da Silva, Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
( da esquerda para a direita ) :
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