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Informação à imprensa – 16 de Março de 2012 

 

Mais municípios aderem à iniciativa 

Grupo Portucel Soporcel celebra 

Dia Mundial da Floresta de Norte a Sul do País 

 

• Iniciativa visa sensibilizar as populações para a importância de cuidar da 
floresta e preservar os recursos naturais 

• Grupo é o principal responsável pela produção e plantação de árvores 
certificadas em Portugal 

• Gere cerca de 120 mil hectares de espaços florestais no território português, 
acrescentando valor a um recurso natural renovável e contribuindo para a 
economia nacional e regional 

  
O grupo Portucel Soporcel vai dar continuidade à iniciativa “Dá a Mão à Floresta”, 
realizada em 2011, no âmbito do Dia Mundial da Floresta celebrado a 21 de Março. 
Enquadrada na sua Política de Responsabilidade Social, esta iniciativa irá ocorrer em 
seis municípios de Norte a Sul do país, constituindo uma oportunidade para o Grupo 
partilhar com as entidades locais a sua missão de sensibilizar as populações para a 
importância de proteger a floresta e o meio ambiente. 
 
Depois do sucesso obtido com a edição de 2011, concretizada através da distribuição 
às populações de milhares de plantas de espécies florestais e ornamentais 
provenientes dos viveiros do Grupo, a iniciativa pretende uma vez mais reforçar o 
compromisso do Grupo na geração de riqueza e bem-estar nas regiões onde está 
presente, promovendo a preservação do meio ambiente.   
 
Este ano será reforçada a componente pedagógica da acção através da 
sensibilização do público infanto-juvenil para a temática da protecção da floresta. 
Para o efeito, serão distribuídos materiais de comunicação didácticos às escolas 
visitantes do espaço, bem como um Jogo da Floresta que irá ser dinamizado junto das 
crianças presentes por monitores profissionais. 
 
Desenvolvida em parceria com as autarquias locais, a iniciativa “Dá a Mão à Floresta” 
terá lugar em zonas de visibilidade nos centros urbanos dos concelhos de Aveiro 
(Cacia), Figueira da Foz e Setúbal, Nisa, Monchique e São Pedro do Sul onde serão 
distribuídas vários milhares de plantas características destas regiões, entre as quais 
eucaliptos, pinheiros bravos, carvalhos, freixos, azinheiras, loureiros, alfazemas e 
medronheiros. 
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Grupo Portucel Soporcel: 

O papel que faz crescer a floresta  

 
O grupo Portucel Soporcel é um grupo florestal verticalmente integrado, com 
actividade de investigação própria, desenvolvendo actividades em toda a cadeia de 
valor, desde a floresta à produção de pasta de celulose, energia e papel. Com 
activos industriais em Portugal e 13 subsidiárias comerciais nos EUA, Europa e Norte de 
África, o grupo Portucel Soporcel é uma das principais referências do seu sector a nível 
mundial e líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não 
revestidos e de pasta branqueada de eucalipto.  
 
O Grupo é um dos principais responsáveis pela valorização da floresta portuguesa, 
contribuindo para a dinamização da fileira florestal nacional que representa 10% das 
exportações de bens do país.  
 
Gere de forma responsável cerca de 120 mil hectares de património florestal, estando 
o respectivo modelo de gestão certificado pelos sistemas internacionais FSC® (Licença 
nº FSC 10852) e PEFC™ (Licença nº PEFC 13-23-001).  
 
É também o principal responsável pela produção e plantação de árvores certificadas 
em Portugal. Tem uma política activa de conservação da biodiversidade através da 
preservação de habitats e espécies identificadas no património florestal sob sua 
gestão. 
 
Consciente do valor ambiental do seu património florestal, o Grupo recorre a modelos 
de Gestão Florestal que contribuem para a manutenção e melhoria contínua das 
funções económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais, quer ao nível do 
povoamento, quer à escala da paisagem florestal. 
 
É um promotor da certificação florestal em Portugal como forma de garantir a 
competitividade dos produtos florestais do país nos mercados internacionais. 
 
Investe anualmente cerca de 3 milhões de euros em acções de prevenção e apoio no 
combate aos incêndios florestais, sendo destacadamente a maior participação 
privada no contexto nacional de protecção florestal. 
 
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, sendo o 
maior produtor nacional de energia a partir de biomassa florestal, representando 
cerca de 51% do total da energia eléctrica produzida em Portugal a partir desta fonte.  
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Uma presença forte no Mundo, 

um contributo relevante para a economia nacional 

 
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. 
 
A fábrica de papel inaugurada no final de 2009 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 líder europeu na produção de pasta 
branqueada de eucalipto (BEKP) e 4º a nível mundial. 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 cerca de 
3% das exportações nacionais e 9% da movimentação de carga contentorizada e 
convencional exportada pelos portos portugueses. 
 
O Grupo dispõe actualmente 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 aproximadamente 1 500 milhões de euros. 
 
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento 
de marcas próprias, que hoje representam 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 115 países nos cinco continentes, com 
destaque para a Europa e EUA.  

 
www.portucelsoporcel.com 

 


