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Crescimento e Integração em Papel

 estratégia de desenvolvimento assente na integração no negócio de papel

 actualmente um dos grandes produtores europeus de papéis finos não revestidos

(UWF – Uncoated Woodfree Papers)

Nº Colaboradores do Grupo 2000

Capacidade produtiva

 1,02 milhões de toneladas de papel

 1,32 milhões de toneladas de pasta

Volume anual de negócios

 superior a 1000 milhões de euros

Exportações

 > 900 milhões de euros para

mais de 70 países

1. O Grupo Portucel Soporcel
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Fonte: grupo Portucel Soporcel (dados 2006/2007)

Figueira

Setúbal

Cacia

INDÚSTRIA



 

FLORESTA

Maior proprietário/ gestor florestal privado 

em Portugal (≈ 1,3 % do território nacional)

≈ 120.000 ha de floresta

(≈ 74% plantações de Eucalipto)

Aliança Florestal – gestão florestal e 

exploração

RAIZ – Instituto para a investigação da 

floresta e do papel

• Floresta sustentável baseada nas melhores práticas e conhecimento actual.

• Biodiversidade e várias produções agro-florestais (vinho, cortiça, pastagens, etc.).

• Floresta gerida pelo Grupo é importante sumidouro de carbono, contribuindo, assim, para a 

redução dos gases com efeito de estufa na atmosfera.
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1. O Grupo Portucel Soporcel



2. ‘B&B’ – compromisso com o ICNB

Objectivo da parceria (Out’07): contribuir para o objectivo Europeu de travar a 

perda de biodiversidade até 2010

Visão

Todas as futuras iniciativas desenvolvidas pelo grupo Portucel Soporcel devem assegurar 

que globalmente não há perda de valores naturais (no net loss), e idealmente, reflectir um 

ganho sobre os mesmos (net positive gain).

Missão

Ser um modelo exemplar no enquadramento da filosofia ‘Business and Biodiversity’ na 

gestão florestal sustentável e transmitir o valor adquirido aos stakeholders.



2. ‘B&B’ – compromisso com o ICNB

• Integração da filosofia ‘Business and Biodiversity’ - ‘B&B’ - no modelo 

de gestão do Grupo 

• Participação activa em iniciativas que visam a implementação da 

Certificação Florestal PEFC e FSC a nível nacional 

• Integração das acções de gestão de Biodiversidade e de valores 

naturais no âmbito dos modelos de certificação 

Algumas Iniciativas da Estratégia do gPS:



2. ‘B&B’ – compromisso com o ICNB

•Estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de projectos de 

conservação da Natureza e desenvolvimento regional para promoção 

da filosofia de ‘B&B’

• Avaliação  e classificação de ‘Áreas de Alto Valor de Conservação’ e 

‘Áreas de Conservação/Protecção’ nos cerca de 120.000 ha de 

património florestal geridos pelo Grupo 

• Implementação de Planos de Acção de Conservação na gestão de 

unidades de paisagem, priorizando as Áreas de Alto Valor de 

Conservação a nível regional (cerca de 48% do património certificado 

pelo FSC) 



2. ‘B&B’ – compromisso com o ICNB

• Desenvolvimento de projectos de I&D visando promover a 

conservação da Biodiversidade e dos Ecossistemas – Instituto RAIZ e 

Universidades

• Desenvolvimento de instrumentos de comunicação destinados a 

transmitir a importância da estratégia de ‘B&B’ no posicionamento do 

Grupo aos accionistas, clientes, fornecedores e restantes stakeholders

• Consolidação da posição de maior produtor nacional de energia 

eléctrica a partir de um recurso renovável: a biomassa florestal 



DECLARAÇÃO DE BIODIVERSIDADE

O grupo Portucel Soporcel entende que o negócio deve interiorizar as preocupações 

relativas à conservação da Natureza de modo a que a sua sustentabilidade seja, do 

ponto de vista dos recursos, tão duradoura quanto possível.

Na sequência da adopção em 2005 da sua Política de Sustentabilidade, o grupo 

Portucel Soporcel entende necessário clarificar junto dos seus colaboradores e das 

diferentes partes interessadas a sua visão sobre a Biodiversidade e suas interacções com 

a Empresa.

Para o Grupo, o conceito de Biodiversidade diz respeito ao estado de conservação das 

comunidades naturais ou semi-naturais, processos e estrutura de um habitat, não 

devendo ser confundida com número de espécies, que não é um indicador absoluto de 

valor de biodiversidade. Considera-se, ainda, que comunidades raras, quer a nível local, 

nacional ou internacional, são consideradas de elevado valor para conservação por a 

sua perda poder resultar numa significativa perda de biodiversidade.

O Grupo assume, assim, o seu papel em matéria de conservação de Biodiversidade 

através da promoção de iniciativas que permitam contribuir para o objectivo Europeu 

de travar a perda de biodiversidade até ao ano de 2010, com o seguinte 

enquadramento:

Visão

Todas as futuras iniciativas desenvolvidas pelo Grupo Portucel Soporcel, especialmente 

aquelas em que sejam previsíveis impactos sobre a Biodiversidade, devem assegurar 

que, globalmente, não há perda de valores naturais (no net loss) e, idealmente, reflectir 

um ganho sobre esses mesmos valores naturais (net positive gain).

Missão

Ser um modelo exemplar no enquadramento da filosofia ‘Business and Biodiversity’ na 

produção e gestão florestal sustentável e transmitir o valor adquirido com esta filosofia 

de gestão aos accionistas, partes interessadas e consumidores.

Setúbal, Setembro de 2007

18/Outubro, 2007

Filosofia ‘B&B’ no modelo de gestão do Grupo

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos
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Identificação dos VALORES DE CONSERVAÇÃO

• dentro do património 

• na envolvente

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos

Projectos e parcerias/ Avaliação e classificação do património gerido



Source: grupo Portucel Soporcel
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Implementação de uma estratégia de 

Conservação da Biodiversidade

Criteriosa selecção

• da escala geográfica de actuação

• dos parâmetros de gestão

Áreas de Alto Valor de Conservação

AAVC – áreas que, quer no plano Ecoregional, 

da paisagem ou da Unidade de Gestão (UG), 

contêm valores significativos de biodiversidade, 

espécies ou ecossistemas raros, ou que 

fornecem serviços ambientais ou culturais 

relevantes.

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos

Projecto ‘Biodiversidade’ com o WWF 



Source: grupo Portucel Soporcel
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Metodologia de abordagem às Áreas de Alto Valor de Conservação no gPS

• a estrutura espacial à escala da paisagem tem impacto sobre a diversidade, abundância e 

interacções entre espécies e ecossistemas

• inserção da UG numa estrutura espacial à escala da paisagem

Ecoregião

Paisagem Paisagem Paisagem

UG

UG

UG
UG

UG

UG
UG

UG

UG

Ecoregião

Paisagem Paisagem Paisagem

UG

UG

UG
UG

UG

UG
UG

UG

UG
UG

UG

UG
UG

UG

UG
UG

UG

UG

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos
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Análise do património do gPS (do ponto de vista 

da gestão)

• Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natura 2000

• Directiva habitats (ex. Montado de Sobro (DH 6310) e do 

Sobreiral (DH 9330) 

• serviços ambientais essenciais (qualidade da água e 

conservação dos solos)

Identificação de UNIDADES DE PAISAGEM

Classificação das AAVC´s à escala da paisagem

• definição de UP’s: áreas com impacte à escala do 

território e com homogeneidade ecológica 

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos
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Unidade de Paisagem Critérios de classificação

Mogadouro
Sítio de Rede Natura Sabor, Parque Natural do Douro

Internacional

Malcata Parque Natural da Malcata

Tejo Internacional Parque Natural do Tejo Internacional

Charneca do Tejo
Serviço ambiental essencial de conservação de solos,

paisagem dominada por Montado de Sobro (DH 6310)

Vale do Sado

Parque Natural do Estuário do Sado, Sítio de Rede Natura

de Cabrela, paisagem dominada por Montado de

Sobro (DH 6310)

Sudoeste Alentejano
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Sitio de Rede

Natura de Monchique

Serra de Monchique Sítio de Rede Natura de Monchique

Classificação AAVC3:

 ao nível das UG’s de cada AAVC2

 valores de biodiversidade significativos ao nível do habitat 

(+ espécies)

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos
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Projecto ‘Técnicas de Avaliação de Biodiversidade e Planos 

de Acção de Conservação’, AmBioDiv~Valor Natural 

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos

Unidade de Paisagem (AAVC2)

Unidade de Gestão(UG)
Habitats  classificados

1º Ano de 
Avaliação

Metodologia de Avaliação de Biodiversidade

1º Ano - Área 
total avaliada: 
aprox. 25% 

Diversidade de 
Habitats 
avaliada: 4/5

• complementar e coordenado com a parceria 

com o WWF

• plano de monitorização de bioindicadores 



Projecto parceria com CEAI (Life) –

conservação da Águia de Bonelli no Sul de 

Portugal

• Proj. LIFE Natureza; envolve diversas entidades (ex. ICNB)

• objectivo: conciliar a conservação da Águia de Bonelli com 

as operações de gestão florestal do Grupo

Apoio à publicação de livro sobre ‘Águias de Bonelli’

Foto: Joaquim Pedro Ferreira

• contributo para sensibilizar para a conservação da espécie

• oportunidade para partilhar a experiência de participar num projecto 

para a sua preservação

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos



0
6
/1

2
/0

6
 P

G
0
0

1
7

3. Negócio e biodiversidade na prática - exemplos

Consulta de partes interessadas

Aplicação da Metodologia LOAM 

(Landscape Outcomes Assessment 

Methodology)

• consultar valores de conservação

• apoiar construção de indicadores de 

monitorização da evolução desses 

valores



4. Conclusão
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Futuro… 

• Acções concretas, já implementadas no terreno ou em desenvolvimento, 

alavanca para outras iniciativas e outros avanços no domínio da gestão da 

conservação e para providenciar um melhor uso dos serviços dos 

ecossistemas.

• Percurso assumido  crescente sensibilização e aprendizagem interna. 

• Sensibilização e comunicação associadas a estas iniciativas  contributo para 

aumentar a consciência ambiental de todos aqueles com quem nos 

relacionamos.

• Empenho do Grupo na conservação da Biodiversidade  melhoria da 

plataforma de relacionamento com stakeholders.



Source: grupo Portucel Soporcel
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Contactos:  gestaoflorestal@portucelsoporcel.com

paula.guimaraes@portucelsoporcel.com

OBRIGADA!

Negócios e Biodiversidade = Conciliação de Objectivos de Gestão 

numa Estratégia de Desenvolvimento Sustentável

4. Conclusão
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