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Na segunda edição dos prémios da revista Pulp&Paper International

Grupo Portucel Soporcel vence prémio
internacional “Green Energy and Biofuels”
O grupo Portucel Soporcel foi distinguido na segunda edição dos prémios da revista
Pulp & Paper International (PPI), na categoria de Green Energy and Biofuels Award, um
reconhecimento da estratégia de sustentabilidade seguida pelo Grupo na área das
energias renováveis.
A atribuição deste prémio é a confirmação internacional, não só dos avanços
significativos do Grupo na área de produção de energia renovável, mas também do
facto de ter realizado um programa estruturado de investimentos nesta área.
Conforme definido na candidatura “…o júri está à procura de uma empresa que
possa servir de exemplo para o sector.”
Esta estratégia bem sucedida insere-se numa lógica de uso integrado da floresta,
conjugando as preocupações de conservação da biodiversidade com a obtenção
de matéria-prima para a actividade produtiva e a utilização da biomassa residual
florestal para a produção de energia.
Além da sua posição de maior produtor nacional de “energia verde” a partir desta
fonte, o grupo Portucel Soporcel é também uma referência no domínio da energia
renovável no sector internacional de pasta e papel.

O Grupo investiu cerca de 200 milhões em projectos relacionados com energia e
estima-se que a, curto prazo, a produção anual total de energia do Grupo
corresponda a 1,84 TWh sendo 1,17 TWh a partir de fontes renováveis, prevendo-se
que, a partir de 2011, o grupo Portucel Soporcel venha a ser responsável por cerca de
5% de toda a energia eléctrica produzida no País, obtida em grande parte com
recurso a este tipo de fontes.
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A aposta do Grupo nas energias renováveis e nas melhores técnicas disponíveis faz
das suas fábricas um modelo de sustentabilidade e eco-eficiência. De salientar, para
além do aumento da produção de energia renovável acima referido, a utilização
racional de energia e a optimização da eficiência energética dos processos
produtivos. Desta forma, o Grupo dá uma expressiva contribuição para o cumprimento
das metas ambientais a que Portugal está vinculado.
Prémios “Pulp & Paper International” distinguem empresas de pasta e papel
A RISI, líder mundial em informação para a indústria de produtos florestais, responsável
pela edição da revista PPI, organiza estes Prémios que têm como objectivo distinguir a
liderança, visão, inovação e as acções desenvolvidas pelas empresas de pasta e
papel. Esta iniciativa é ímpar a nível mundial no reconhecimento do trabalho e dos
resultados obtidos pelas empresas, fábricas e individualidades neste sector, reflectindo
as melhores práticas existentes no mesmo. É uma oportunidade para as empresas
mostrarem, numa plataforma global, os seus feitos e conquistas nas diferentes áreas
distinguidas.
Mark Rushton, Editor da revista PPI, foi o presidente do júri dos Prémios PPI 2010 que
contou também com a participação de várias personalidades do sector. A edição
deste ano juntou candidaturas oriundas de várias partes do globo incluindo
participantes do Brasil, Chile, Estado Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Áustria, Espanha
e Portugal, entre outros, tendo o júri salientado a qualidade dos projectos que
estiveram em concurso.

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 nova fábrica de papel do Grupo, que iniciou o seu funcionamento em Agosto 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), passando também Portugal a deter a posição cimeira no ranking Europeu dos
países produtores deste tipo de papéis.
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O grupo Portucel Soporcel encontra-se actualmente entre os três primeiros lugares no
conjunto das maiores empresas exportadoras em Portugal, sendo possivelmente o
primeiro em termos de Valor Acrescentado Nacional, e assegura 3% das exportações
portuguesas de bens.
O Grupo gere 120 000 hectares de floresta, dispõe actualmente de uma capacidade
produtiva 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 1,84 TWh de energia eléctrica,
atingindo um volume de negócios anual superior a 1 300 milhões de euros.
A actual estrutura produtiva do Grupo é composta por um complexo industrial em
Cacia, dedicado à produção de pasta de celulose e energia, e dois complexos
industriais integrados de produção de pasta, energia e papel, localizados em Setúbal
e Figueira da Foz, que são uma referência a nível internacional pela sua dimensão e
sofisticação tecnológica.
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento
de marcas próprias, que hoje representam 60% 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 mais de 100 países nos cinco continentes, com
destaque para a Europa e EUA.
O grupo Portucel Soporcel tem uma política activa de desenvolvimento da floresta
nacional, sendo responsável pelo maior número de árvores plantadas em Portugal.
Com uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, o Grupo obteve em
2009 a certificação 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, uma fonte
renovável de energia. Nos primeiros 9 meses de 2010 produziu mais de 1,2 TWh de
electricidade.
www.portucelsoporcel.com
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