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Grupo Portucel Soporcel assina Protocolo de Colaboração
de Recolha e Tratamento de Biomassa no distrito de Aveiro
Foi hoje celebrado na Fábrica de Cacia um Protocolo de Colaboração de Recolha e
Tratamento de Biomassa entre o grupo Portucel Soporcel, diversas Câmaras Municipais
do distrito de Aveiro (C.M. de Aveiro, C.M. de Albergaria-a-Velha e C.M. de Ílhavo) e a
EnerForest, empresa do Grupo na área da biomassa para energia. O Protocolo
pretende responder às necessidades das autarquias neste domínio e assinalar o
compromisso do grupo Portucel Soporcel no desenvolvimento local.
Um dos objectivos da assinatura do protocolo é contribuir para a recolha de biomassa
florestal e agrícola, reduzindo o risco de incêndio na região. Outro dos objectivos
estabelecidos consiste na utilização da biomassa florestal e agrícola para produção de
energia, evitando a construção de aterros e contribuindo para a diminuição das
emissões de CO2, através da substituição de combustíveis fósseis pela energia
renovável produzida.
A assinatura do protocolo teve lugar na Fábrica de Cacia e contou com a presença de
representantes do grupo Portucel Soporcel, das Câmaras Municipais de Aveiro, de
Albergaria-a-Velha e de Ílhavo, e da EnerForest.
A Fábrica de Cacia está capacitada para efectuar a produção de energia com biomassa
florestal e agrícola, a EnerForest, empresa do grupo Portucel Soporcel, faz a recolha e
processamento de biomassa e as diversas Câmaras envolvidas neste projecto efectuam
os trabalhos de limpeza de matas, podas, cortes fitossanitários e outros trabalhos de
manutenção de espaços verdes em áreas urbanas e periferias. O material recolhido
pode agora ser reutilizado sob a forma de energia verde e contribuir para a diminuição
das emissões de GEE (gases com efeito de estufa).

Sobre o grupo Portucel Soporcel
Com €1081 milhões de volume de negócios em 2006, o grupo Portucel Soporcel ocupa
uma posição de grande relevo no mercado internacional de pasta e papel, encontrandose entre os grandes produtores de papéis finos não revestidos (UWF – Uncoated
Woodfree Paper) da Europa, sendo a sua marca de papel Navigator líder mundial de
vendas no segmento premium de papéis de escritório. É também o maior produtor

europeu e um dos maiores a nível mundial de pasta branca de eucalipto (BEKP –
Bleached Eucalyptus Kraft Pulp). O Grupo é ainda responsável por 3% das exportações
Portuguesas de mercadorias que, em conjunto com as vendas no mercado português,
correspondem a 0,7% do PIB nacional e a cerca de 2% do PIB industrial.
O Grupo é praticamente auto-suficiente em matéria energética, produzindo 91% da
energia eléctrica a partir de uma fonte renovável, a biomassa. De facto, o grupo
Portucel Soporcel é o primeiro produtor nacional de energia a partir de biomassa tendo
a sua produção de energia eléctrica a partir desta fonte, em 2006, correspondido a
cerca de 62% do total de energia produzida em Portugal a partir da mesma.

