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GRUPO PORTUCEL

DESEMPENHO ECONÓMICO FINANCEIRO

 ° Volume de negócios superior a 1 500 milhões de euros, 
valor que representa aproximadamente 1% do PIB nacional;

 ° O Grupo apresentou um desempenho operacional muito 
favorável atingindo uma margem EBITDA/Vendas de 25,7%;

 ° Resultados líquidos de 211,2 milhões de euros, evidenciando 
um crescimento de 7,6% face ao ano anterior;

 ° Redução do endividamento em cerca de 100 milhões de 
euros permitiu uma evolução favorável do rácio de Dívida 
Liquida/EBITDA para 0,9.

DESENVOLVIMENTO

 ° Projecto de investimento em Moçambique alcançou bons 
resultados ao nível dos ensaios de campo para determina-
ção dos materiais vegetais com maior potencial e teste dos 
modelos de silvicultura;

 ° Conclusão do projecto de ampliação dos Viveiros da Her-
dade de Espirra: aumento da capacidade anual de produ-
ção para 12 milhões de plantas, dotando o Grupo do maior 
viveiro de plantas florestais certificadas da Europa.

NEGÓCIO PAPEL/BRANDING 

 ° Grupo consolidou a sua posição de líder europeu de papel 
fino não revestido de impressão e escrita (UWF) atingindo 
novos máximos de volume de produção e vendas;

 ° Crescimento de 4% face ao ano anterior no volume de 
papel colocado nos mercados Europeus;

 ° Evolução positiva das marcas próprias do Grupo, que 
representaram 62% do total das vendas de produtos trans-
formados em folhas;

 ° Navigator, a marca de papel de escritório premium mais 
vendida a nível mundial, consolidou o seu estatuto de líder 
apresentando um crescimento de 4% nas vendas a nível 
global.

NEGÓCIO PASTA 

 ° Grupo reforçou a sua posição no segmento de papéis es-
peciais - o de maior valor acrescentado -, passando de 57% 
do seu volume de vendas em 2011 para 63% em 2012;

 ° Volume vendido, na sua quase totalidade, nos mercados 
europeus, onde se posicionam as empresas papeleiras 
de maior exigência técnica, que valorizam as qualidades 
intrínsecas da pasta de Eucalyptus globulus produzida no 
Grupo.

ACTIVIDADE INDUSTRIAL 

 ° Produção de papéis de impressão e escrita atingiu um 
novo valor máximo nas unidades industriais do Grupo;

 ° Conclusão do projecto de aumento de capacidade da 
evaporação no Complexo Industrial da Figueira da Foz com 
bons resultados na eficiência energética desta unidade;

 ° Ganhos relevantes de eficiência e produtividade com o 
lançamento do projecto MEO – Melhoria da Eficiência da 
Operação.

FLORESTA

 ° Renovação dos certificados de gestão florestal atribuídos 
ao Grupo pelos dois programas internacionais de certifica-
ção florestal: FSC e PEFC;

 ° Gestão responsável de 120 mil hectares de áreas agro-
-florestais, distribuídos por 160 concelhos do País;

 ° Investimento de cerca de 3 milhões de euros na defesa da 
floresta contra incêndios, com destaque para as acções de 
prevenção, formação, investigação e desenvolvimento.

DESEMPENHO AMBIENTAL

 ° Indicadores positivos de desempenho ambiental em todas 
as instalações fabris do Grupo e em todos os domínios: ar, 
água e recursos naturais;

 ° Volume de madeira certificada abastecida às unidades 
fabris do Grupo representou cerca de 30%;

 ° Manutenção da certificação dos sistemas de gestão imple-
mentados.

ENERGIA 

 ° Produção total de energia eléctrica correspondeu a quase 
4,4% da produção total nacional;

 ° Grupo mantém estatuto de maior produtor nacional de 
energia, a partir de biomassa, sendo responsável por 49% 
do total de energia eléctrica produzida a partir deste recur-
so renovável.

RECURSOS HUMANOS 

 ° Investimento na formação contínua e valorização profis-
sional dos Colaboradores, traduzida em 117 826 horas de 
formação distribuídas por 1 495 acções;

 ° Reforço do programa de estágios profissionais através da 
duplicação do número de vagas disponíveis.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
 
 ° Grupo deu continuidade ao «Projecto Social», uma parceria 

com instituições humanitárias que envolve a doação de 
bens alimentares de primeira necessidade a famílias com 
dificuldades económicas; 

 ° Dinamização do programa “Dá a Mão à Floresta”, de norte 
a sul do País, uma iniciativa de sensibilização das popu-
lações urbanas e crianças do 1º ciclo para a protecção e 
valorização da floresta nacional;

 ° “Portas Abertas 2012”: Programa de visitas aos Complexos 
Industriais com o objectivo de aproximar a empresa das 
comunidades envolventes.

INOVAÇÃO/I&D

 ° Lançamento do Navigator Students para responder às 
necessidades do público-alvo juvenil;

 ° Conclusão do projecto de investigação PADIS – Papéis de 
Alto Desempenho à Impressão, em parceria com entida-
des do sistema nacional cientifico e tecnológico, visando 
gerar novo conhecimento sobre a aptidão à impressão dos 
papéis não revestidos. 

 ° Homologação, pela Direcção Geral das Actividades 
Económicas,  do composto Ferticel, desenvolvido pelo 
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, como 
correctivo do solo, sendo reconhecido o interesse nutri-
cional deste composto obtido a partir de subprodutos da 
produção de pasta e papel.  

 ° Programa de melhoramento genético do RAIZ permitiu 
uma nova recomendação clonal para o triénio 2012/2014, 
constituída por 4 novos clones Eucalyptus globulus e 2 
hibridos, com ganhos ao nível da produtividade florestal 
e industrial.

O ANO EM REVISTA


