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Até Setembro de 2011 

Grupo Portucel Soporcel é um dos três maiores 
exportadores nacionais 

 

• Exportações representaram 94% nas vendas de papel e pasta do Grupo  

• Volume de negócios cresceu 9,2% 

 

Os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), reunidos no estudo 

“50 maiores empresas exportadoras”, revelam que o grupo Portucel Soporcel se 

mantém entre os três maiores exportadores do País, considerando os resultados dos 

primeiros nove meses de 2011. Neste período, as exportações do grupo Portucel 

Soporcel representaram 2,9% do total das exportações nacionais de bens com 

incorporação de um elevado coeficiente de Valor Acrescentado Nacional.  

 

Entre Janeiro e Setembro de 2011, o volume de negócios do Grupo atingiu os 1,1 

biliões de euros, um crescimento de 9,2%, face a período homólogo de 2010, tendo-se 

verificado um aumento apreciável da quota no mercado europeu de papel de 

escritório e para a indústria gráfica. É ainda de salientar que, até Setembro de 2011, o 

Grupo aumentou as suas exportações em 9%, tendo no ano de 2010 registado já um 

crescimento de 25% face ao ano anterior.  

 

Nos primeiros dez meses do ano, o Grupo exportou 94% das suas vendas de papel e de 

pasta de celulose para 112 países dos cinco continentes, com destaque para a 

Europa e EUA. Com este desempenho, o Grupo representou 49% do total exportado 

pelos produtores europeus de papéis finos não revestidos (UWF) e 62% das exportações 

de produtos transformados em folhas (para escritório e para a indústria gráfica), 

assegurando por si só 76% e 64% das exportações de UWF provenientes da Europa, 

para os EUA e para África, respectivamente. 

 

O grupo Portucel Soporcel actua num dos sectores mais estruturantes da economia 

nacional e ocupa uma posição de relevo no mercado internacional de pasta e papel. 

É um grupo florestal verticalmente integrado - detentor do único Instituto de 

Investigação Florestal para o eucalipto em Portugal, líder mundial no melhoramento 

genético de Eucalyptus globulus, maior produtor nacional de plantas certificadas, 



   

 

maior gestor florestal nacional com 120.000 ha de floresta certificada, líder europeu e 

quarto mundial na produção de pasta de celulose de eucalipto, maior produtor 

nacional de energia a partir de biomassa, líder europeu e sexto a nível mundial na 

produção de papel de escritório, responsável por 9% da carga convencional e 

contentorizada para exportação movimentada nos portos portugueses – que tem um 

peso expressivo nas exportações portuguesas de bens. 

 

 

Mais informação sobre o Grupo pode ser encontrada on-line: 

http://www.portucelsoporcel.com/pt/group/exports.php 

 

 

 

 


