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Navigator Limited Edition e Nova Fábrica de Papel vão estar em destaque

grupo Portucel Soporcel apresenta
novidades na Paperworld em Frankfurt
O grupo Portucel Soporcel, um dos maiores produtores europeus de papéis finos de
impressão e escrita não revestidos, vai novamente marcar presença na Paperworld a
maior feira do mundo dedicada a material de escritório, que vai decorrer na cidade
alemã de Frankfurt, entre os dias 30 de Janeiro e 2 de Fevereiro.
O Grupo vai apresentar as suas mais recentes inovações neste evento, que é visitado
anualmente por milhares de pessoas de todo o mundo, funcionando como uma
verdadeira “montra” mundial do que melhor se faz nesta área. A sua presença num
certame tão importante, permite ainda reafirmar a sua posição de maior produtor
europeu de papéis finos não revestidos bem como reforçar o posicionamento das suas
marcas de produtos Office.
Os principais destaques da presença do grupo Portucel Soporcel são o lançamento do
Navigator Limited Edition100 g/m2 e a entrada em funcionamento da nova fábrica de
papel do Grupo no seu complexo industrial de Setúbal.
Navigator lança edição limitada na Europa
O Navigator Limited Edition 100 g/m2 – Edição Limitada foi recentemente lançado na
Europa, com o objectivo de distinguir e reforçar alguns dos principais valores da
marca, tais como a inovação e elevada qualidade.
Esta edição à gama Navigator, marca de papel de escritório Premium do grupo
Portucel Soporcel visa estabelecer uma relação privilegiada com uma nova geração
de consumidores, altamente sofisticados e que partilham o gosto por produtos
especiais e com distinção, embora acessível para o utilizador-final. Diferenciar a oferta
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da marca e causar um maior impacto nos pontos de venda, capitalizando o seu
reconhecimento são alguns dos grandes objectivos da marca Navigator ao lançar
esta edição limitada.
Para esta edição foi concebido um grafismo sofisticado e um packaging especial de
abertura fácil e mais resistente, com possibilidades de reutilização. Estas características
garantem ao consumidor uma conveniente e segura armazenagem do papel,
protegido de variações de humidade e poeiras, que podem causar problemas na
performance do papel.
Segmento Office – uma vasta gama de opções
Ao nível dos papéis Office, para além da Navigator, são várias as marcas que vão
estar representadas na Paperworld 2010. Mais uma vez Pioneer, Discovery, Inacopia,
Explorer, Target e Multioffice terão especial destaque no stand do grupo Portucel
Soporcel.
Nova Fábrica de Papel também em destaque
Depois de ter sido apresentada na última edição da Paperworld, a nova fábrica de
papel do complexo industrial de Setúbal, volta a estar em destaque depois da
entrada em testes de produção a 15 de Agosto de 2009.
A máquina de papel foi planeada para atingir em 2011 a sua capacidade máxima de
500 mil toneladas anuais, tornando-se na maior e mais sofisticada a nível mundial para
a produção de papéis finos não revestidos (UWF). Tem especificidades muito próprias,
a começar pela largura útil de papel (10,4 metros) e por equipamentos totalmente
inovadores, conferindo-lhe uma posição de maior vantagem competitiva.
A produção de papéis de impressão e escrita de elevada qualidade do Grupo vai
atingir 1,55 milhões de toneladas/ano, reforçando assim a sua presença num sector
onde é já hoje uma referência mundial. A nova fábrica permite ao Grupo dar resposta
à crescente procura internacional pelas suas marcas e produtos, reforçando posições
nos mercados onde já está presente e alargando o leque de países onde realiza as
suas vendas.

2

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
construção da nova Fábrica de Papel em Setúbal permitirá 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 ocupa actualmente o 3º lugar no conjunto das maiores
empresas exportadoras em Portugal e possivelmente o primeiro em termos de valor
acrescentado nacional.
Com a nova Fábrica de Papel o Grupo dispõe actualmente de uma capacidade
produtiva de 1,55 milhões de toneladas de papel e de 1,35 milhões de toneladas de
pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel).
O Grupo gera um volume de negócios anual superior a € 1 100 milhões. 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 até ao momento
exportava mais de 950 milhões de euros para cerca de 90 países dos cinco
continentes, o correspondente a aproximadamente 90% das suas vendas de papel e
de pasta.
A notoriedade e a posição conquistadas pelas suas marcas de papel a nível
internacional são suportadas por uma ampla rede de vendas, com estruturas de apoio
nos principais mercados, cuja tónica está na proximidade aos clientes e na qualidade
dos serviços prestados, merecendo particular destaque a marca Navigator, líder
mundial no segmento Premium de papéis de escritório.
Com uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, o grupo Portucel
Soporcel é responsável pela gestão de cerca de 120 mil hectares de floresta. O Grupo
obteve recentemente a certificação florestal do património florestal sob sua gestão
pelo prestigiado sistema PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes, tendo também obtido a certificação pelo FSC – Forest Stewardship Council
em Dezembro de 2007.
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como
primeiro produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa. A produção de
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977 GWh em 2008 representou cerca de 60% da energia proveniente de biomassa em
Portugal, ou o correspondente a 2,3 % da energia eléctrica produzida no País e a 4
vezes a produção da barragem do Alqueva nesse ano.
A nova Fábrica de Papel de Setúbal insere-se num plano mais vasto de
desenvolvimento, modernização tecnológica, redução do impacto ambiental e
aumento de capacidade de produção de energia do grupo Portucel Soporcel. Este
plano está em vias de conclusão e compreende um total de investimentos de cerca
de €900 milhões, distribuídos pelas unidades de Cacia, Figueira da Foz e Setúbal.
www.portucelsoporcel.com
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