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relatório de
sustentabilidade

O Grupo Portucel publica em cada biénio o seu Relatório de Sustentabilidade 
que responde aos requisitos da Global Reporting Initiative (GRI) para o nível 
A+ e é verificado por auditores externos independentes e especializados 
em sustentabilidade.

Este destacável é designado por “Sustentabilidade 2010/2011” e procura dar 
a conhecer, de uma forma sucinta, os principais aspetos de sustentabilidade 
a destacar no biénio, que são detalhadamente tratados no “Relatório 
de Sustentabilidade de 2010/2011”, no qual é apresentada a importante 
criação de valor do Grupo, obtida através de uma atividade para cuja 
sustentabilidade contribuem toda a sua estrutura e todos os seus recursos 
e que se espera que seja conhecida e reconhecida por todos os stakeholders.

Atividade Sustentável
do Grupo Portucel
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O nosso papel na sociedade 
Convido-vos a ler, a fazerem-nos chegar 
as vossas opiniões e reflexões e a 
ajudarem-nos a concretizar esse sonho 
maravilhoso, que os nossos filhos e 
netos exigem e merecem, que se chama 
Desenvolvimento Sustentável.

Pedro Queiroz Pereira
Presidente do Conselho de Administração
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A sustentabilidade do nosso papel
Aqui esperamos poder fazer 
transparecer a nossa forte convicção 
de que a sustentabilidade empresarial 
se consegue fazer praticando a 
inovação, a criação de valor, a relação 
com os stakeholders, a proteção dos 
ecossistemas, a ecoeficiência, a procura 
e retenção de talentos e a transparência 
numa ampla e sincera comunicação 
com a sociedade.

José Honório
Presidente da Comissão Executiva
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Perfil do Grupo Portucel
O Grupo Portucel é hoje uma das mais fortes presenças 
de Portugal no Mundo, com conceituados produtos 
presentes em mais de cem países, sendo líder europeu 
na produção de pasta branqueada de eucalipto e de 
papéis finos não revestidos e contribuindo de forma 
significativa para a economia de Portugal.

• Temos um volume de negócios anual de 1,5 mil 
milhões de euros

• Somos o 1º produtor europeu e o 6º produtor 
mundial de papéis de impressão e escrita não 
revestidos

• Somos o 1º produtor europeu e o 4º produtor 
mundial de pasta branqueada de eucalipto 

• Fazemos a gestão de cerca de 120 mil hectares de 
floresta em Portugal

• Representamos cerca de 0,7% do PIB nacional e 
cerca de 3% das exportações portuguesas de bens

• Asseguramos perto de 4% da produção total 
de energia elétrica em Portugal

• Somos o primeiro produtor nacional de energia 
a partir de biomassa

• Criámos e gerimos o RAIZ – Instituto de Investigação 
da Floresta e do Papel

• Temos uma capacidade instalada de 1,6 milhões 
de toneladas/ano de papel de impressão e escrita 
(UWF)

• Temos uma capacidade instalada de 1,4 milhões 
de toneladas/ano de pasta branqueada de eucalipto 
(BEKP)

As Nossas Marcas

Marcas de Papel de Escritório da mais alta notoriedade e 
qualidade percebida para uso profissional ou doméstico

Marcas de referência no segmento Premium
dos Papéis Gráficos

sustentabilidade
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A Sustentabilidade  
do Grupo Portucel
A abordagem do Grupo Portucel para a Sustentabilidade está alicerçada na Política de Sustentabilidade e nas 
políticas que endereçam os seus principais riscos e oportunidades sociais, ambientais e económicos, havendo a 
destacar, no biénio 2010/2011, os seguintes aspetos: 

Relacionamento  
com Stakeholders 
Externos

Criação de valor e mitigação dos principais impactes ambientais 
e sociais que dependem de uma relação sincera e eficaz com os 
Stakeholders relevantes, alicerçada em:

• Política de Envolvimento com a Comunidade Local

• Política de Comunicação

• Código de Boas Práticas Florestais

Ecoeficiência  
de Operações 
e Processos

Minimização de impactes ambientais e danos reputacionais, com 
melhorias de eficiência, saúde e segurança e redução de custos, 
suportada por: 

• Licenças Ambientais

• Sistemas de Gestão de Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança

• Rótulo Ecológico da União Europeia

• Energias Renováveis

• Aperfeiçoamento e Inovação Tecnológica

Aumento da 
Dimensão  
do Negócio

Aumentos de capacidade de produção e de valor acrescentado, 
permitindo a diferenciação tecnológica, aumento de competitividade  
e fortalecimento da atividade, conseguidos por:

• Projetos de Melhoria de Eficiência

• Novos Equipamentos Energéticos

• Aumento de Integração em Papel

• Nova Fábrica de Papel de Setúbal

Proteção da 
Floresta e 
Conservação da 
Biodiversidade

Preservação e utilização racional de um ecossistema que disponibiliza 
a principal matéria-prima, a madeira, alicerçadas em:

• Política Florestal e Certificação Florestal.

• Declaração de Biodiversidade

• Código de Boas Práticas Florestais

• Política de Fornecedores e Cadeia de Responsabilidade. 

Qualidade  
dos Produtos

Reconhecimento mundial da qualidade, permitindo satisfação de 
clientes, notoriedade e fidelização a marcas próprias e acesso a 
segmentos Premium de mais elevada rentabilidade, suportada por:

• Sistemas de Gestão da Qualidade

• Inovação e I&D

• Gestão de Produtos

• Gestão de Marca

• Gestão de Pricing

• Serviço ao Cliente

Conduta Ética e 
Combate à Fraude  
e Corrupção

Correta gestão da componente humana organizacional, minimizando 
riscos laborais e de fraude e corrupção, alicerçada em:

• Política de Recursos Humanos e Valores Sociais

• Código de Ética

• Responsabilização e Reconhecimento do Mérito
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Factos do Biénio

2010 2011

• Publicação do Código de Boas Práticas Florestais;

• Grupo licenciado para utilização do “Rótulo Ecológico da 
União Europeia – Ecolabel” nos papéis para escritório e para 
uso gráfico; 

• Início do Projeto LEAN, que tem por objetivo a melhoria 
contínua dos processos das unidades industriais; 

• Publicação do Regulamento e do Manual de Carreiras 
de Executantes;

• Organização do Seminário Internacional “Biodiversidade, 
um Valor com Futuro” no âmbito das comemorações do Ano 
Internacional da Biodiversidade. 

• Publicação do Código de Ética do Grupo;

• Investimento do Grupo na prevenção e apoio ao combate 
a incêndios florestais ascendeu a três milhões de euros, 
representando a maior contribuição privada em Portugal;

• Cálculo do Carbon Footprint, no âmbito da Cepifine, para  
o papel produzido pelo Grupo;

• Conferência Internacional “As Plantações na Floresta de 
Amanhã”, no âmbito do Ano Internacional das Florestas; 

• Início do Projeto “Enhancing Customer Experience”;

• Lançamento da campanha institucional “O papel de 
Portugal no mundo é mais importante do que imagina”.

Principais Distinções

• Grupo premiado como o melhor na categoria 
“Green Energy and Biofuels” da Revista Pulp & 
Paper International; 

• Grupo distinguido como “Melhor Grande 
Empresa Exportadora – Bens Transacionáveis”, 
nos Prémios Exportação e Internacionalização 
de 2011, na vertente Exportação;

• Grupo premiado como “Melhor Empresa 
Exportadora”, pela Travelstore – American 
Express, no âmbito do Salão das Viagens de 
Negócios;

• Grupo distinguido com a Medalha de Honra da 
Cidade de Setúbal; 

• Soporcel eleita, pela Revista Invest, “Melhor 
Empresa da Zona Centro”, em dois anos 
consecutivos.
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Resultados de 
Sustentabilidade no Biénio
O Grupo encontra-se hoje numa posição de destaque 
no mercado nacional e internacional da pasta e do 
papel, sendo líder, a nível europeu, na produção de 
pasta branqueada de eucalipto (BEKP) e de papéis 
finos de impressão e escrita não revestidos (UWF). 

Com a entrada em operação da nova Fábrica de Papel 
de Setúbal, o volume de negócios do Grupo cresceu 
36% quando comparado 2011 com o ano de entrada 
em funcionamento – 2009 – enquanto que o volume 
vendido de pasta e papel cresceu 9% no mesmo 
período. A produção de papel de impressão e escrita 
não revestido da nova Fábrica de Papel de Setúbal 
tem continuado a aumentar, proporcionando maior 
disponibilidade de novas quantidades a colocar no 
mercado. 

As exportações do Grupo Portucel totalizaram cerca de 
1,2 milhares de milhões de euros, quer em 2010, quer 
em 2011, representando cerca de 3% das exportações 
portuguesas de bens. 

Estes números refletem a relevância do Grupo, a nível 
internacional, exportando para 115 países nos cinco 
continentes.

Pessoas

• 2290 Colaboradores empregados em 2011
• 98% de Colaboradores com contratos sem termo
• 98% dos Colaboradores estiveram envolvidos 

no processo de avaliação de desempenho com 
base em indicadores ambientais, sociais e 
económicos, relevantes para a sua função

• 56 horas de formação por Colaborador, 
em média, em 2011

• 94% dos Colaboradores representados por 
comissões formais de saúde e segurança

• Taxa de absentismo de 2,96% em 2011
• Lembranças de antiguidade a todos os 

Colaboradores que completam 15 e 30 anos 
ao serviço da Empresa
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O Grupo Portucel gere de forma responsável o seu 
património de cerca de 120 mil hectares de floresta, 
correspondente a 61% da floresta portuguesa certificada 
pelo sistema FSC® e a 54% da certificada pelo sistema 
PEFC. As plantações de eucalipto correspondem a 72% 
e os restantes 28% são utilizados para outro tipo de 
ocupações, tais como montados de sobro, povoamentos 
de pinheiro bravo, áreas de resinosas ou folhosas 
diversas, bem como manchas de habitats naturais e 
seminaturais representativos das diferentes regiões do 
país e, ainda, áreas agrícolas e pastagens. 

O Código de Boas Práticas Florestais, publicado em 
2010, representa um contributo do Grupo Portucel no 
sentido de divulgar as boas práticas de gestão florestal a 
proprietários e produtores florestais, associações e outras 
pessoas e entidades efetivamente preocupadas com a 
gestão e a preservação da floresta.

Na produção de pasta e papel, o Grupo apenas utiliza 
madeira certificada ou controlada. Cerca de 85% a 90% 
do mix de abastecimento de matéria-prima aos centros 
fabris é constituído por madeira de eucalipto adquirida 
no mercado ibérico, oriunda de propriedades localizadas 
de norte a sul de Portugal e na Galiza, atividade com 
impacte direto na economia familiar de mais de 20 000 
pequenos proprietários florestais. Na atividade de 
abastecimento de madeira estão diretamente envolvidas 
mais de 300 pequenas e médias empresas, muitas de 
natureza familiar, dedicadas à exploração e transporte 
florestal. O Grupo Portucel, em 2010 e 2011, comprou 5% 
e 15%, respetivamente, de madeira certificada FSC e/ou 
PEFC a fornecedores externos do mercado ibérico.

A adoção pioneira de um prémio pecuniário para 
fornecedores de madeira certificada foi destacada, como 
um caso de estudo exemplar a nível mundial, no relatório 
“Celebrating Success: Stories of FSC® Certification”, tendo 
sido objeto de referências em publicações nacionais e 
internacionais.

A produção de plantas do Grupo Portucel, para utilização 
própria e para o mercado interno e externo, é assegurada 
por três viveiros localizados em Portugal e capacitados 
para produzir, anualmente, cerca de 12 milhões de 
plantas de diversas espécies florestais, que se destinam à 
renovação da floresta nacional.

A Empresa investe significativamente na prevenção e 
apoio ao combate aos incêndios florestais. Em 2011, 
participou ativamente nas comissões municipais de defesa 
da floresta contra incêndios de mais de 35 municípios, 

com um dispositivo complementar ao nacional, com mais 
de 300 elementos em 4 helicópteros e 51 meios terrestres 
e um investimento que ascendeu a mais de três milhões 
de euros, a maior contribuição privada para o combate a 
incêndios e proteção florestal, em Portugal.

 
Uma parte significativa da área gerida pelo Grupo 
Portucel localiza-se ou está adjacente a zonas protegidas 
ou zonas de alto índice de biodiversidade, dada a 
escala e dispersão do património gerido pelo Grupo, e 
na abordagem a este conceito, foi desenvolvida numa 
parceria com a organização não governamental WWF 
para o Programa Mediterrâneo (WWF Med PO). 

A Empresa está envolvida, desde 2007, no projeto 
“New Generation Plantations” (NGPP), coordenado 
pelo WWF Internacional, que assenta no princípio do 
reconhecimento mundial de que as plantações florestais 
bem geridas e adequadamente localizadas contribuem 
para paisagens florestais saudáveis e multifuncionais, 
compatíveis com a conservação da biodiversidade e a 
satisfação das necessidades humanas. 
 
 

Certificação florestal: FSC C010852, PEFC/13-23-001

Floresta Sustentável
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As três grandes unidades industriais de produção do 
Grupo, Cacia, Figueira da Foz e Setúbal, são referências 
mundiais em termos ambientais e de eficiência produtiva.

Todas elas estão abrangidas por um Sistema de Gestão 
Integrado, certificado no âmbito da Gestão da Qualidade, 
do Ambiente e da Segurança, pelas normas ISO 9001, 
ISO 14001 e OHSAS 18001, respetivamente. 

A procura de maiores níveis de eficiência energética é um 
dos objetivos fundamentais para a eficiência das operações 
e o Grupo, sendo simultaneamente produtor e consumidor 
de energia elétrica, é excedentário, fornecendo o excesso à 
rede nacional.

Em 2011, 68,2% da energia produzida nas fábricas do 
Grupo foi proveniente de biomassa, a sua principal fonte 
de energia primária.

Do total de água captada, cerca de 85% é devolvida 
nos pontos de descarga dos efluentes e de acordo 
com os requisitos de qualidade definidos nas licenças 
ambientais, sendo o restante fundamentalmente enviado 
para a atmosfera, sob a forma de vapor. No período 
2009/2011, verificou-se uma diminuição de 8,8% na 
quantidade de água utilizada por tonelada de pasta e 
papel produzidos, devendo-se este decréscimo às diversas 
ações implementadas no âmbito dos projetos de redução 
da utilização de água nos processos, nomeadamente por 
recirculação e reutilização. 

As unidades industriais do Grupo são um exemplo no 
domínio da gestão de resíduos, dado que, em 2010 e 2011, 
apresentaram taxas de valorização de resíduos de 80% 
e 83%, respetivamente.

O aumento da eficiência dos processos produtivos, com 
a consequente diminuição de consumo de recursos, tem 
sido também uma preocupação constante do Grupo que 
conseguiu, entre 2009 e 2011, uma diminuição de 2,9% 
no consumo dos mais importantes produtos químicos da 
produção de pasta.

Em 2010 e 2011, o total de custos e investimentos na 
proteção do ambiente ascendeu a cerca de 11,7 e 12,7 
milhões de euros, respetivamente. Estes investimentos 
foram realizados fundamentalmente em melhorias ao 
nível dos equipamentos e instalações, no tratamento de 
efluentes e na gestão de resíduos. 

O Grupo Portucel cumpre a legislação Europeia, 
nomeadamente o regulamento 453/2010, editando 
para todos os produtos uma ficha técnica de segurança, 
cumprindo também as normas Europeias EN 13427, EN 
13428, EN 13429 e EN 13430, criadas para dar resposta 
à diretiva comunitária 1994/62/EC que regulamenta as 
embalagens e respetivos resíduos.

O Grupo cumpre ainda todos os requisitos do 
regulamento comunitário 1907/2006 (regulamento 
REACH) e, no que respeita a longevidade e vida de 
arquivo, todos os papéis produzidos cumprem os 
critérios da norma internacional ISO 9706. Todas as 
informações ambientais constantes nas suas embalagens 
de marcas de papel respeitam o estabelecido na norma 
internacional ISO 14021. 

O Grupo Portucel é membro, desde 1995, do WBCSD 
(World Business Council for Sustainable Development) 
e é membro fundador do BCSD Portugal. É igualmente 
aderente ao Paper Profile, iniciativa voluntária de vários 
fabricantes de papel da Europa, que consiste na emissão 
anual de uma declaração ambiental para os papéis 
produzidos.

A utilização dos selos do FSC e PEFC nos seus produtos 
contribui para a criação de valor para as marcas do 
Grupo Portucel, garantindo aos clientes um consumo 
consciente e responsável de produtos fabricados a partir 
de uma floresta gerida de forma também responsável. 
De 2009 a 2011, a evolução do volume de papel vendido 
com os selos FSC e PEFC situou-se nos 162%.

O Índice de Satisfação de Clientes, que permite validar 
toda a abordagem de gestão relativamente à relação 
com os clientes e à oferta apresentada, atingiu, em 2011, 
um valor de 91%, um acréscimo de 2% comparativamente 
a 2009.

Produção Sustentável
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Consumir Papel é contribuir 
para a Florestação 
Sustentável

Tem-se constatado que, apesar de todo o progresso 
científico e técnico havido nos últimos anos, ainda 
persiste o mito de que consumir papel contribui para 
a desflorestação do planeta. No entanto, existem 
atualmente factos irrefutáveis que demonstram que 
o papel, nomeadamente aquele que é produzido na 
Europa (onde se encontra o Grupo Portucel), é, pelo 
contrário, um eficaz promotor de florestação sustentável.

A indústria de papel na Europa assenta num ciclo de 
produção sustentável a partir de um recurso renovável, 
a floresta, recorrendo às melhores práticas silvícolas, 
promovendo a conservação da biodiversidade e 
rejeitando, em absoluto, o corte ilegal de madeira. 
A floresta europeia cresceu cerca de 17 milhões de 

Comunidade

• Apoio e participação em projetos e atividades 
educacionais, sociais e humanitárias nas 
comunidades onde o Grupo se encontra 
inserido, no que investiu, no biénio 2010/2011, 
mais de 1,4 milhões de euros

• Programa “About the Future – Portas Abertas 
2010”, concretizado através de visitas 
organizadas à nova Fábrica de Papel de Setúbal, 
para os Colaboradores e famílias.

• Apoio aos grupos desportivos e culturais de 
Colaboradores do Grupo Portucel 

• Projeto Social – A iniciativa mais relevante 
do Grupo na área social e humanitária, neste 
biénio, consistindo num projeto de apoio a 
famílias carenciadas, nas áreas de implantação 
dos seus estabelecimentos fabris.
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e de biodiversidade que com essas plantações 
coexistem numa gestão florestal sustentável e que, de 
outra forma, não teriam recursos para cuidar da sua 
preservação e sustentabilidade. 

Importa também salientar que, na floresta portuguesa, 
o eucalipto existe há quase dois séculos e ocupa 
cerca de 21% da área florestal. A espécie de eucalipto 
dominante no país é o Eucalyptus globulus que, embora 
seja apenas uma das mais de 700 espécies de eucalipto 
conhecidas, a nível mundial, é unanimemente 
reconhecida como a melhor fibra para a produção de 
papéis finos não revestidos de impressão e escrita. A 
nível mundial, 53% da área cultivada com esta espécie 
encontra-se na Península Ibérica.

Comparado com outras árvores usadas na produção 
de pasta e papel, incluindo as outras espécies de 
eucalipto, o Eucalyptus globulus apresenta um teor de 
lenhina significativamente mais baixo, o que permite 
uma significativa redução na utilização de agentes 
químicos nos processos de cozimento e branqueamento 
da produção de pasta. O recurso ao Eucalyptus globulus 
permite, por isso, utilizar um volume de madeira 
substancialmente menor para fabricar o mesmo 
número de folhas de papel, quando comparado com 
outras espécies de árvores das quais se faz papel. Essa 
ecoeficiência é especialmente potenciada quando são 
produzidos papéis de escritório com gramagens abaixo 
da gramagem standard (70 e 75 g/m2 em vez de 80 g/m2), 
sem perda na qualidade e performance comparativamente 
a concorrentes standard, o que resulta numa solução ideal 
para o consumo sustentável de papéis de escritório. 

Em resumo, por todas as razões apresentadas, 
consumir papel produzido pelo Grupo Portucel é 
uma efetiva contribuição para a sustentabilidade da 
floresta portuguesa.

hectares entre 1990 e 2010, o que representa um 
acréscimo anual equivalente à àrea de 1,5 milhões 
de campos de futebol. 

Também em Portugal a floresta ocupa uma área 
significativa do território, quase 40%, e tem vindo a 
crescer. De facto, durante cerca de um século (1902-2006), 
a totalidade da área florestal portuguesa aumentou 
77%, tendo sido a indústria papeleira, na segunda 
metade do século XX, a principal entidade responsável 
pela produção e plantação de árvores no nosso país. 
Atualmente, Portugal tem cerca de 3,4 milhões de 
hectares de floresta, o que significa que a área florestal 
portuguesa é maior do que a soma das existentes no 
Reino Unido e na Holanda.

Importa salientar que o consumo de madeira, a 
nível mundial, tem diversas utilizações, para além 
da produção de pasta e papel. Com efeito, cerca de 
90% da madeira consumida é utilizada diretamente 
na construção, no mobiliário e, principalmente, na 
produção de energia primária, a qual absorve, por si 
só, mais de 50% do consumo total.

No que se refere à desflorestação, ela ocorre 
maioritariamente nas florestas tropicais. Dados recentes 
mostram que, entre 2000 e 2010, o Brasil e a Indonésia 
foram os países que registaram maiores perdas de área 
florestal. Estudos levados a cabo na região do Amazonas 
indicam que as principais causas da desflorestação 
residem nas atividades de agropastorícia (94%).

O Grupo Portucel utiliza como matéria-prima principal 
a madeira de plantações sustentáveis e renováveis, 
criadas e cultivadas especificamente para este fim, 
contribuindo, deste modo, para o aumento da área 
florestal em Portugal. Além disso, as florestas do 
Grupo são certificadas, garantindo-se, assim, que são 
geridas de uma forma responsável do ponto vista 
ambiental, social e económico, respeitando rigorosos 
critérios internacionalmente estabelecidos.

Da correta exploração do valor económico dessas 
plantações resultam recursos que podem ser postos à 
disposição da Floresta em geral, para seu benefício e 
gestão sustentável, o que não acontece, normalmente, 
quando não há recursos disponíveis.

Daqui se conclui que imprimir no papel que é 
produzido a partir de eucalipto plantado é também 
contribuir para a sustentabilidade das plantações 
florestais, de onde provém a madeira utilizada no seu 
fabrico, bem como das outras realidades florestais 
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paralelo, quando analisada em comparação com outras 
matérias-primas passíveis de serem recicladas. 

Depreende-se assim que, por um lado, há uma parte 
significativa de produtos de papel que não podem 
ser feitos exclusivamente a partir de papel reciclado 
e, por outro lado, nem todo o papel pode ser sujeito 
a reciclagem. Existe ainda o papel que, apesar de 
poder ser reciclado, não o poderá ser indefinidamente, 
embora possa ser valorizado e utilizado, no final da sua 
vida útil, como combustível para produção de energia 
verde, evitando assim o recurso a combustíveis fósseis. 

Posto isto, importa esclarecer em que tipo de papéis 
fará mais sentido utilizar fibra reciclada como 
matéria-prima e em que tipo de papéis fará mais 
sentido o uso de fibras virgens e, portanto, a produção 
diretamente a partir da madeira.

Atualmente, 65% do consumo europeu de papel e 
cartão diz respeito a materiais de embalagem, papel 
de jornal e papel de utilização higiénica e sanitária. 
Estes produtos, com aplicações menos exigentes e 
ciclos de vida mais curtos, incorporam habitual e 
naturalmente elevadas percentagens de fibra reciclada 
que, na generalidade dos casos, não tem grande 
impacte na sua qualidade e na sua performance, 

Todo o Papel e Cartão 
deveria ser feito com Fibra 
Reciclada?

Importa clarificar alguns aspetos presentes no debate 
que surge frequentemente sobre “papel reciclado vs 
papel feito a partir de madeira”, uma vez que para 
haver papel reciclado é indispensável proceder à 
incorporação permanente de fibra virgem no sistema 
produtivo papeleiro.

Para além da limitada capacidade de reciclagem das 
fibras papeleiras, que perdem as suas características 
indispensáveis para o fabrico de papel ao fim de cerca 
de cinco reciclagens, existem papéis que não podem 
ser reciclados após a sua utilização. Embora o papel, 
na Europa, seja um dos produtos mais reciclados 
(68,9%, em 2010), a taxa de reciclagem de papel não 
pode atingir os 100%. Estima-se que 19% do consumo 
europeu de papel e cartão não é apto para reciclagem, 
estando incluídos dentro desta categoria, a título de 
exemplo, os livros e outro papel em arquivo, bem como 
os guardanapos, as toalhas e lenços de papel, as fraldas 
descartáveis e o papel higiénico. Do restante papel 
disponível para reciclagem, mais de 85% é de facto 
reciclado, o que representa uma taxa de reciclagem sem 
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racionalmente, ser dada clara preferência ao uso de 
fibras virgens, sobretudo para papéis de alta qualidade. 
Ao contrário, nas zonas menos aptas e menos ricas em 
florestas e onde abundam os papéis para reciclar, deve 
privilegiar-se, obviamente, a reciclagem e a produção 
dos papéis que a recomendam e suportam.

Tendo em conta a racionalidade do uso dos recursos 
papeleiros europeus, o Grupo Portucel contribui, da 
forma mais racional e eficiente, para o elevado padrão 
de qualidade dos papéis de impressão não revestidos e 
para a sustentabilidade dos altos e ambiciosos índices 
de reciclagem de papel na Europa.
 

Objetivos Estratégicos de 
Sustentabilidade Futuros
No Relatório de Sustentabilidade de 2008 e 2009, 
o Grupo Portucel formalizou um conjunto de 
compromissos cuja evolução é detalhadamente 
apresentado no Relatório de Sustentabilidade 
de 2010/2011, à medida que tocam as atividades 
reportadas. 

No biénio 2010/2011, o Grupo estabelece amplos 
objetivos estratégicos no âmbito da sustentabilidade, 
alinhados com a sua estratégia de negócio e que 
refletem o seu compromisso de longo prazo. Estes 
objetivos reforçam a Política de Sustentabilidade e 
o propósito de Criação de Valor, alinhados com a 
eficaz gestão de risco e com a evolução da agenda da 
sustentabilidade.

Objetivos Estratégicos de Sustentabilidade 
para o Próximo Biénio

1

Manter o alinhamento da estratégia e as práticas 
do Grupo com a evolução das melhores práticas 
internacionais reconhecidas no âmbito da 
sustentabilidade;

2

Manter a aposta na Investigação e 
Desenvolvimento, com enfoque na gestão florestal 
e nas melhorias do processo produtivo e dos 
produtos;

3
Continuar a envolver os parceiros da área florestal 
no cumprimento das boas práticas de gestão 
florestal;

4

Manter o Grupo Portucel como empresa atrativa 
para os Colaboradores e procurar posicioná-lo 
como uma das empresas de excelência para 
trabalhar e como referência na atração e retenção 
de talentos. 

tornando-os, no entanto, uma pior fonte de papel para 
reciclar, devido à degradação das fibras.

Por contraste, o papel de escritório representa 
menos de 4% do consumo Europeu de papel e tem 
características mais exigentes e ciclos de vida muitas 
vezes mais longos, como seja o caso de contratos, 
faturas, documentos legais, relatórios e projetos, 
trabalhos académicos e muitos outros.

O papel de escritório, nomeadamente o papel 
produzido pelo Grupo Portucel, ao ser fabricado 
a partir de fibras novas é uma excelente fonte de 
material para reciclar e transformar em produtos com 
características progressivamente menos exigentes, 
devido não só ao seu alto conteúdo em fibras novas, 
mas também devido ao facto, bem estudado e referido 
na literatura científica e técnica, da fibra de Eucalyptus 
globulus permitir um maior número de reciclagens 
comparativamente a fibras de outras árvores. 

Não faz sentido, obviamente, utilizar elevadas 
percentagens de fibras recicladas para o fabrico de 
papéis de maior qualidade e exigência e depois utilizar 
madeira, ou seja 100% de fibras novas, diretamente no 
fabrico de materiais papeleiros de menor exigência, 
com ciclos de vida mais curtos, ou com incapacidade de 
serem reciclados. Daí que seja importante, sob os pontos 
de vista técnico e ambiental, utilizar um “padrão em 
cascata” no consumo e reciclagem do papel e cartão.

Neste contexto, a racionalidade e a sustentabilidade 
do sistema papeleiro global advogam uma elevada 
percentagem de utilização de fibras recicladas para 
os produtos de menor exigência de qualidade e 
curto tempo de vida (como a maioria dos papéis 
de embalagem, o papel de jornal e alguns tissues), 
reservando as fibras virgens para os papéis de elevada 
exigência de qualidade, bem como para aqueles a 
quem se pede maior longevidade, como são os papéis 
para impressão e escrita, e de que são um excelente 
exemplo os papéis de escritório da classe Premium.

Em termos geográficos e económicos, a abundância 
local de recursos florestais sustentáveis, ou de 
quantidades assinaláveis de papéis recuperados 
efetivamente disponíveis e adequados, deve também 
influenciar, obviamente, a extensão da aplicação 
deste princípio geral. Nas zonas com aptidão e 
vocação florestal, como é o caso de Portugal, em que 
as fibras virgens são localmente produzidas a partir 
de plantações florestais sustentáveis e detêm uma 
qualidade difícil de igualar, entende-se que deverá, 
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Contactos

Sede
Mitrena 
Apartado 55
2901-861 Setúbal
Portugal
Tel: + 351 265 709 000
Fax: + 351 265 709 165

Fábricas

Portucel

Fábrica de Cacia
Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 Cacia
Portugal
Tel: + 351 234 910 600
Fax: + 351 234 910 619

Complexo Industrial de Setúbal
Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal
Portugal
Tel: + 351 265 709 000
Fax: + 351 265 709 165

Soporcel

Complexo Industrial da Figueira da Foz
Lavos – Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz
Portugal
Tel: + 351 233 900 100/200
Fax: +351 233 940 502

Subsidiárias Comerciais

Alemanha

Portucel Soporcel Deutschland, GmbH
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln 
Germany
Tel: +49 221 270 59 70
Fax: +49 221 270 59 729
e-mail: sales-de@portucelsoporcel.com

Portucel International Trading, GmbH
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln 
Germany
Tel: +49 221 920 10 50
Fax: +49 221 920 10 59
e-mail: pitkoeln@portucelsoporcel.com

Áustria/ Europa Central e de Leste

Portucel Soporcel Austria GmbH
Fleschgasse 32 
1130 Wien 
Austria
Tel: + 43 187 968 78
Fax: + 43 187 967 97
e-mail: sales-au@portucelsoporcel.com

Portucel Soporcel Poland Sp. Z.O.O.
Pulawska street, 476, 02-884 Warsaw
Poland
Tel: + 48 (22) 100 13 50
e-mail: sales-au@portucelsoporcel.com

Bélgica/ Luxemburgo

Portucel Soporcel Sales & Marketing NV
Lambroekstraat, 5A
B – 1831 Diegem 
Belgium
Tel: + 32 27 190 380
Fax: + 32 27 190 389
e-mail: sales-be@portucelsoporcel.com

Espanha

Portucel Soporcel España, S.A.
C/ Caleruega, 102-104 Bajo izda
Edifício Ofipinar – 28033 Madrid 
Spain
Tel: +34 91 383 79 31
e-mail: sales-es@portucelsoporcel.com

Estados Unidos da América

Portucel Soporcel North America Inc.
40 Richards Avenue
5th Floor
Norwalk, Connecticut 06854 
USA
Tel: + 1 203 831 8169
Fax: + 1 203 838 5193
e-mail: soporcel@soporcelna.com

França

Portucel Soporcel France 
20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison 
France
Tel: + 33 155 479 200
Fax: + 33 155 479 209
e-mail: sales-fr@portucelsoporcel.com

Grécia/ Outros Mercado Overseas

Soporcel, S.A.
Apartado 5 – Lavos
3081-851 Figueira da Foz 
Portugal
Tel: + 351 233 900 175
Fax: + 351 233 900 479

Holanda/ Países Nórdicos/ Estados 
Bálticos

Portucel Soporcel International, BV
Industrieweg 16
2102LH Heemstede 
Holland
Tel: + 31 235 47 20 21
Fax: + 31 235 47 18 79
e-mail: sales-nl@portucelsoporcel.com

Itália/ São Marino

Portucel Soporcel Italia, SRL  
Piazza Del Grano, 20
37012 Bussolengo (VR) 
Italy
Tel: + 39 045 71 56 938
Fax: + 39 045 71 51 039
e-mail: sales-it@portucelsoporcel.com

Portugal / Palop’s / Marrocos 

Soporcel 2000
Lavos – Apartado 5 
3081-851 Figueira da Foz 
Portugal
Tel: + 351 233 900 176
Fax: + 351 233 940 097

Mitrena 
Apartado 55
2901-861 Setúbal 
Portugal
Tel: + 351 265 700 523
Fax: + 351 265 729 481
e-mail: sales-po@portucelsoporcel.com

Portucel Soporcel Afrique du Nord

Zénith Millénium
immeuble 1 – 4ème étage
Lotissement Attaoufik-Sidi Maarouf
20190 Casablanca
Maroc
Tel: + 21 252 287 9475
Fax: + 21 252 287 9494
e-mail: sales-po@portucelsoporcel.com

Reino Unido/ Irlanda

Portucel Soporcel UK, Ltd.
Oaks House, Suite 4A
16/22 West Street
Epsom
Surrey KT18 7RG 
United Kingdom
Tel: + 44 1 372 728 282
Fax: + 44 1 372 729 944
e-mail: sales-uk@portucelsoporcel.com 

Suiça 

Portucel Soporcel Switzerland
Regus Airport
18, Avenue Louis-Casaï – 1209 Geneva, 
Switzerland 
T +41 (0) 22 747 7919  
F +41 (0) 22 747 7900
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Grupo portucel
Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal – portugal
www.portucelsoporcel.com

Desenvolvimento e coordenação
comissão de Sustentabilidade
Assessoria do conselho de Administração 
para a Floresta e Ambiente
Departamento de Imagem  
e comunicação Institucional

características da publicação

A versão impressa do relatório de 
Sustentabilidade utilizou papel 
certificado FSc® Soporset premium 
offset de 120 g/m2 para o miolo e 
350 g/m2 para a capa, produzido pelo 
grupo portucel Soporcel. A cadeia de 
custódia certificada FSc (FSc-c008924) 
assegura que o papel tem por base 
florestas com gestão responsável 
e outras fontes controladas.
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