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Sobre o Relatório

Este relatório tem como objectivo fundamental fornecer informação sobre o desempenho do grupo Portucel Soporcel, face aos principais desafios do desenvolvimento

D

sustentável com que se depara.

Para
O Relatório de Sustentabilidade, referente aos anos de 2006 e 2007, foi elaborado de acordo com as directrizes do Global Reporting Initiative (GRI) G3, que incluem um

activ

conjunto de orientações e princípios que têm como objectivo definir o conteúdo e âmbito do relatório, bem como garantir a qualidade da informação reportada.


A informação reportada complementa-se com a leitura do Relatório e Contas de 2007 e do Relatório de Corporate Governance de 2007, disponibilizados no website
(www.portucelsoporcel.com) sempre que assinalado com o símbolo



.



O grupo Portucel Soporcel classificou este relatório como sendo de nível A, de acordo com as directrizes GRI. Em anexo inclui-se uma tabela de

Re

no

An

Re

sta

correspondência com os requisitos e os indicadores GRI e a explicação dos critérios de cálculo de alguns indicadores.

 Âmbito
O Relatório de Sustentabilidade de 2006/2007 pretende dar continuidade à prestação de informação aos leitores sobre o desempenho do grupo Portucel Soporcel no

p
d

âmbito da sustentabilidade, iniciada com o Relatório de Sustentabilidade de 2004/2005.
O Grupo assumiu o compromisso de manter a coerência no que se refere aos limites, periodicidade (bianual) e âmbito do seu anterior Relatório de Sustentabilidade,
pelo que este documento tem como alcance as mesmas áreas de negócio, exceptuando-se as empresas que foram criadas em 2006 e 2007 (apresentadas de seguida
com* e **) que não estavam contempladas no Relatório anterior.

A im
O âmbito deste Relatório inclui as seguintes áreas de actividade e respectivas empresas do grupo Portucel Soporcel:

refo

rele

grupo Portucel Soporcel

Nas
Investigação
e Desenvolvimento

Agro-Florestal

 RAIZ

 Aliança Florestal

 Portucel

 Soporcel 2000

 Enerforest*

 About the Future**

 Soporcel Deutschland

 Portucel Florestal

Produção
de Pasta e Papel
 Soporcel

Comercialização
de Pasta e Papel
 Soporcel Austria

 Soporcel España
 Soporcel France

 Soporcel International
 Soporcel Italia

 Soporcel North America

 Soporcel United Kingdom

 Portucel International Trading
* Empresa constituída em 2006
** Empresa constituída em 2007
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 Definição dos Conteúdos do Relatório
Para a identificação dos temas relevantes a serem abordados no presente Relatório, foi realizado um estudo de materialidade que teve como base três principais
actividades:


bsite

a de

Y

38209_PORTUCEL_07final Page 5

Realização de uma análise de benchmark com base na análise documental de informação pública de algumas empresas de referência do sector, sobre o seu desempenho
no âmbito do desenvolvimento sustentável;




Análise de aspectos que constituem tendências futuras do sector;
Realização de entrevistas individuais a 12 entidades externas (entre Abril e Julho de 2008), entendidas como sendo representativas de alguns dos seus principais
stakeholders: Accionistas/ Investidores, Estado, Clientes, Fornecedores, ONGs, Media, Universidades e Entidades Sectoriais.

Benchmark
(Relatórios de sustentabilidade)

Metodologia
para a identificação
dos temas materiais

Consulta
a Stakeholders externos

Tendências
do sector

Envolvente externa

Identificação
de temas
materiais para
o grupo
Portucel
Soporcel

 Definição dos compromissos
para assegurar o desenvolvimento sustentável do Grupo.

 Selecção dos temas a considerar
no Relatório de Sustentabilidade
2006/2007 do Grupo.

ade,

uida

A importância conferida ao diálogo com os diferentes stakeholders e o interesse sobre o feedback obtido neste processo, levou a que fosse considerado pertinente
reforçar, em 2007, alguns dos mecanismos de diálogo já implementados, através da realização de uma consulta aos representantes dos grupos de stakeholders mais
relevantes para a actividade do Grupo. Esta consulta consistiu na realização de entrevistas presenciais ou telefónicas.
Nas entrevistas foram realizadas questões sobre as práticas de sustentabilidade implementadas no Grupo e sobre o conteúdo do Relatório de Sustentabilidade de
2004/2005.
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Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

O período a que diz respeito este relatório, especialmente o ano de 2007, ficou

Do mesmo passo, os investidores deste ramo (e não só) vêm descobrindo que

O g

marcado pela enorme e rápida alteração dos paradigmas económicos prevalecentes

as empresas não existem apenas para maximizar os seus lucros mas também

Sus

desde a segunda metade do Século XX.

para “fazerem o bem” (no conceito de promoverem o desenvolvimento) quer no

de n

interior da sua organização, quer na comunidade envolvente.
As alterações na procura e consumo de matérias-primas e a dramática mudança

Há n

da paisagem energética mundial ameaçaram pôr em causa as estratégias clássicas

O grupo Portucel Soporcel, sem perder de vista que a sua missão é produzir, de

Sus

do desenvolvimento dos negócios no dito mundo ocidental.

forma competitiva, papel de alta qualidade, gerando valor para os seus accionistas

fileir

e stakeholders, vem afirmando a sua responsabilidade em torno dos diferentes

cres

Mas nem por isso a indústria papeleira deixou de continuar a ser, provavelmente,

pilares do Desenvolvimento Sustentável.

uma das mais escrutinadas actividades económicas do Planeta. Pela Sociedade

Esta

em geral e pelos movimentos ambientalistas em particular.

Perseguimos a segurança e a qualidade. Respeitamos o presente e o Ambiente.

sem

Olhamos para o futuro como forma de construir, responsavelmente, uma Sociedade

refir

As preocupações em torno da sustentabilidade dos recursos e a dimensão dos

Sustentável.

proc

impactes e emissões suscitaram na opinião pública a justa vontade de conhecer,

flore

ao pormenor, as (boas) práticas da indústria do papel, bem para além do mero

Queremos continuar a ser a Empresa que o cliente escolhe, quando escolhe os

cumprimento das disposições legais aplicáveis.

papéis por nós fabricados.
Queremos continuar a ser um esteio do desenvolvimento rural de muitas áreas
do interior do País e queremos continuar a ser a razão de existir de uma vastíssima
rede de prestadores de serviços que asseguram a ponte entre a produção florestal
e as portas das nossas fábricas.
E queremos que os nossos centros fabris e as nossas florestas sejam vizinhos
desejáveis enquanto fontes de rendimento e de bem-estar social.
Merecer a confiança de todas estas partes interessadas é a razão de ser do grupo
Portucel Soporcel que se afirma - e quer continuar a afirmar-se - economicamente
viável, ambientalmente responsável e socialmente aceitável.

Presidente do Conselho de Administração

Pedro Queiroz Pereira
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Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

que

O grupo Portucel Soporcel publicou em 2006 o seu primeiro Relatório de

promovem estas campanhas, pouco preocupadas, de resto, com a qualidade e

bém

Sustentabilidade, onde deu a conhecer, de uma forma estruturada, o processo

a segurança da informação que prestam, a este respeito, aos seus clientes.

r no

de negócio nas suas componentes ambientais e sociais.
Quem conhece o tema e o estuda sabe que na Europa a actividade florestal
Há na sociedade em geral uma preocupação crescente pelo tema do Desenvolvimento

assenta em plantações feitas pelo agente económico - ser humano - que, tal como

, de

Sustentável, sendo nossa obrigação contribuir para que, no caso específico da

a agricultura e outras formas de ocupação do solo, visam o desenvolvimento de

stas

fileira florestal do eucalipto e do nosso Grupo em particular, o conhecimento seja

uma actividade económica.

ntes

crescente e fundamentado.
A indústria de produção de pasta e de papel é uma actividade que requer elevada
Esta obrigação é tanto mais importante quanto proliferam mensagens e sugestões

utilização de capital, em floresta e activos industriais, cujo retorno só é obtido

nte.

sem qualquer fundamento e manifestamente erradas - a título de exemplo,

no longo prazo. Por isso, tem uma actuação informada na preservação do solo

dade

refiram-se as campanhas de adesão a extractos e facturas digitais - em que se

e na capacidade de o mesmo produzir a madeira enquanto recurso natural em

procura associar o consumo de papel a uma actividade que não preserva a

condições que assegurem a sustentabilidade desse recurso e do processo de

floresta, disfarçando o real objectivo de redução de custos das entidades que

negócio que lhe está associado.

e os
O grupo Portucel Soporcel tem credenciais ambientais e de sustentabilidade únicas
e singulares, tais como:

reas

sima

 Produz a matéria-prima que consome, através de plantações de árvores, de

estal

uma forma que garante a sustentabilidade do recurso “eucalipto” e uma
remuneração atractiva pelo risco assumido pelo proprietário florestal;

 Desenvolve uma actividade de investigação permanente nos domínios florestal

hos

e de processo, industrial e de produto (pasta e papel), a par de uma valorização
crescente dos recursos humanos envolvidos;

 A área florestal gerida pelo Grupo representa 57% da área florestal certificada

upo

em Portugal segundo o normativo FSC;

 Produz energia em quantidade não negligenciável, superior à que consome,

ente

mediante a utilização de um recurso sustentável, a biomassa, e representa 55%
da energia total produzida em Portugal a partir de biomassa;

 Contribui de forma determinada para a preservação da floresta portuguesa e
para a melhoria do rendimento do proprietário florestal, através da cedência

José Honório
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Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

de conhecimento a título gratuito e de material genético, em condições

Num momento em que não é segredo que estudamos opções de investimento

preferenciais, oriundo de investigação própria;

fora do País, seja na vertente florestal seja na vertente da transformação industrial,

 Investe, de forma contínua, montantes significativos em acções planeadas de

não descuramos a necessidade de melhorar as condições globais para a produção

limpeza da floresta, prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais;

de papéis finos de impressão e escrita em Portugal.

do ciclo contínuo das plantações em crescimento;

É urgente uma melhoria determinada da política florestal nacional para que se

 Contribui para a redução líquida das emissões de dióxido de carbono através
 Valoriza cerca de 80% dos resíduos provenientes da sua actividade;

 Compete, com sucesso, no mercado mundial em condições de livre concorrência
com o resto do Mundo.
Enquanto alguns agentes económicos decidiram fazer agricultura e serem parte
da cadeia alimentar, nós plantamos árvores e satisfazemos uma necessidade
económica, mediante um processo integrado de elevada criação de valor acrescentado
nacional.
Continuamos determinados a crescer com a adopção das melhores práticas sociais
e ambientais, oferecendo mais e melhores produtos e serviços, garantindo a
conservação dos recursos naturais e promovendo o bem-estar Social e a valorização
contínua dos nossos recursos humanos.
De facto, foi no decorrer do período a que diz respeito o presente Relatório que
ficou consolidada a decisão de construir a nova fábrica de papel do Grupo, no
pólo industrial de Setúbal, que nos transformará no líder europeu no nosso sector

criem condições para resolver as ameaças que hoje pairam sobre a fileira
árvore/papel e temos sido parte activa nas discussões das vias que entendemos
adequadas à solução dos principais estrangulamentos à actividade silvo-industrial
em Portugal.
A Natureza e a Biodiversidade assumem um papel de relevo nesta peça de
comunicação. Não só porque são bens que o Grupo defende e preserva, mas
também porque temos orgulho de conservar no nosso património valores naturais
muito valiosos. É o caso da Quinta de São Francisco, propriedade pertencente
ao Grupo, que conta com diferentes espécies de eucaliptos centenários e uma
fauna rica e variada, destacando-se as aves que habitam neste espaço de grande
diversidade natural. São as imagens desta Quinta que sugestivamente ilustram
os separadores dos capítulos deste Relatório.
Sempre tivemos presente que os profissionais do Grupo são o seu recurso mais
valioso. O seu trabalho assíduo e dedicado é a chave do sustentado sucesso
actual e futuro do Grupo.

e os desafios da sua concretização serão objecto do próximo Relatório, tanto
mais que, em permanência, o Desenvolvimento Sustentável está presente neste
ambicioso projecto que assenta na excelência operacional e na inovação tecnológica.
Somos e continuaremos a ser pró-activos e acreditamos que a Sustentabilidade,
além de oferecer uma vasta gama de novas oportunidades para os negócios,
permitirá ao longo do tempo desfazer mitos e fundamentar opiniões e juízos de
valor, com clara vantagem para os agentes económicos que desenvolvem a sua
actividade com transparência e ética.

Presidente da Comissão Executiva
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Perfil do grupo Portucel Soporcel

PERFIL DO GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

 1º produtor europeu de papéis offset não revestidos
 5º produtor europeu de papéis de escritório

 1º produtor europeu de pasta branqueada de
eucalipto (BEKP)

 3º produtor mundial de BEKP

 1º produtor nacional de energia a partir da
biomassa

 Volume de exportação de cerca de 1.000 milhões
de euros para 80 países (92% das suas vendas)

 18% da exportação direccionada para mercados
não comunitários

 Contribuição em 2,6% para as exportações portuguesas
de bens

 Contribuição para 0,7% do PIB nacional e para
2% do PIB industrial

 Gestão de 120 000 hectares de floresta

 85% da área florestal gerida com certificação FSC
 57% da floresta portuguesa certificada (FSC)

O ANO DE

2007
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Quotas de
mercado (papel)
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-100
Quotas não definidas

Volume de negócios

Colaboradores

Produção de Papel

€1 147M

1 952

1,03 M ton
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COMPLEXO INDUSTRIAL
DE SETÚBAL

COMPLEXO INDUSTRIAL
DA FIGUEIRA DA FOZ

FÁBRICA DE CACIA

13-OCT-08

272 m ton/ano
Pasta para mercado

555 m ton/ano
Pasta integrada

770 m ton/ano
Produção de papel

210 m ton/ano
Pasta integrada

300 m ton/ano
Pasta para mercado

280 m ton/ano

Produção de Pasta

Produção de Energia

1,32 M ton

992 GWh

Produção de papel

CO2 retido pela floresta

7,7 M ton

Impostos pagos

€68,3M

no final de 2007
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1. O Desenvolvimento Sustentável
no Grupo
O grupo Portucel Soporcel encara os
desafios do sector como oportunidades
para o desenvolvimento do seu negócio,
tendo por base uma cultura de
excelência assente em modelos de
gestão que garantem a sustentabilidade,
a valorização pessoal e profissional dos
recursos humanos, a eficiência dos
processos e a qualidade dos produtos.
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O Desenvolvimento Sustentável no Grupo

 1.1 Desafios e Oportunidades do Sector

Ligado ao tema da energia, tem-se vindo a observar uma aposta na utilização

de r

de fontes renováveis para a produção de energia. A utilização de biomassa

e qu

As empresas cuja actuação depende do produto primário da floresta - a madeira

proveniente de resíduos florestais surge assim como uma oportunidade para as

e de

não transformada - estão cada vez mais sujeitas a pressões e desafios.

empresas do sector, que, em conjunto com uma melhoria da eficiência energética,
resulta numa redução real do impacte sectorial nas alterações climáticas.

A procura crescente de madeira pelas indústrias que utilizam este recurso como
principal matéria-prima - desde as actividades ligadas à produção de pasta e de

Com efeito, a utilização da biomassa florestal para fins de produção de electricidade,

papel, passando pelas indústrias da madeira e do mobiliário até à produção de

calor/frio e biocombustíveis, será instrumental para cumprir até 2020, os objectivos

energia a partir da biomassa florestal (esta última, com um significativo aumento

anunciados pela Comissão Europeia, de redução de 20% das emissões de CO2

na procura nos últimos anos) - poderá influenciar a competitividade destas

e de aumento para 20% do consumo de energia produzida a partir de fontes

indústrias, a nível local, nacional e global.

renováveis.

De facto, a contribuição das indústrias florestais para a economia portuguesa tem

No entanto, decorrente da aplicação das Directivas para cumprir os objectivos

vindo a ser muito significativa, tendo contribuído em 2007 para 2,8% do PIB

20/20/20, do pacote legislativo sobre energia da UE, que regulamentam estes

nacional, 3,7% do emprego e 9,3% das exportações de bens, números estes

valores, e atendendo à falsa expectativa de obtenção de elevadas remunerações

bastante expressivos quando comparados com a média dos restantes países

do negócio da biomassa, acredita-se que a procura de biomassa florestal para

europeus.

produção de energia, nomeadamente toros inteiros ao invés de resíduos florestais,
possa levar a um significativo défice de oferta de madeira para alguns segmentos

A potencial escassez da matéria-prima é um tema prioritário para o sector, a nível

do sub-sector (fileiras da madeira e do mobiliário e fileiras da pasta e do papel).

internacional. Com efeito, questões globais que se prendem com a desflorestação
e com a utilização de madeira para fins energéticos, são preocupações reais e

Um outro aspecto incontornável deste sector prende-se com a necessidade de

prioritárias para as indústrias da madeira, aglomerados e mobiliário, da pasta e

controlar a origem da madeira, de forma a garantir a credibilidade e a legalidade

Com

papel e da energia e biomassa. Em Portugal, apesar de se ter verificado um

dos produtos, uma clara e firme exigência dos mercados mais evoluídos. Neste

sect

crescimento da área florestal (no período de 1902-2006, a totalidade da área

contexto, as indústrias florestais procuram garantir que as áreas florestais são

falsa

florestal portuguesa aumentou 1 455 000 hectares), existem diversos riscos que

geridas de acordo com boas práticas sociais, ambientais e económicas. Os sistemas

com

não podem ser menosprezados e que podem conduzir a uma situação de escassez

de certificação como o FSC (Forest Stewardship Council) e o PEFC (Programme

e su

de madeira, assumindo particular relevo o problema dos incêndios florestais e

for the Endorsement of Forest Certification Schemes) surgem neste âmbito como

a pouca consistência da política florestal nacional.

uma garantia adicional de que estas práticas são efectivamente cumpridas.

Dada a actividade acentuadamente industrial do sector, existem também pressões

A certificação florestal assegura, naturalmente, melhorias do desempenho processual

dese

no sentido de as empresas minimizarem os seus impactes ambientais nos diversos

e ambiental, daí resultando nomeadamente, uma diminuição dos impactes

econ

indicadores relevantes (consumo de energia e de água, emissões atmosféricas,

ambientais, um cumprimento rigoroso dos requisitos legais e uma diminuição do

méd

efluentes e resíduos, minimização da utilização de químicos e dos níveis de odor,

risco de incêndios florestais. Contribui, também, para o controlo da origem da

entre outros). Na mesma perspectiva, e de acordo com a resposta à conjuntura

madeira e para que os requisitos sociais e ambientais, impostos pelas empresas

global com especial enfoque nas alterações climáticas, as empresas com forte

aos seus Fornecedores, sejam efectivamente respeitados.

Cab
sen

consciência ambiental, minimizam também os seus impactes, através da utilização
de energias renováveis e da redução das emissões de CO2.

1

O G
Estas acções também induzem o aparecimento de marcas de papel certificadas,

prep

que vão de encontro às expectativas dos Clientes e que aumentam o seu nível

futu

de satisfação.

negó

com
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ação

de recursos, que conduz muitas vezes a uma diminuição dos impactes ambientais,

portanto, parte integrante da gestão do negócio no Grupo e, por isso, componentes

assa

e que, na maioria das vezes, é o resultado de significativos projectos de investigação

fundamentais da sua estratégia de desenvolvimento futuro.

a as

e desenvolvimento.
Sendo responsável pela gestão de um recurso natural valioso, as plantações

tica,

florestais, o Grupo dedica particular atenção às questões da sustentabilidade,
tendo como principais linhas de actuação, as seguintes:

ade,

 Gestão sustentável das plantações florestais;

ivos

 Produção eco-eficiente;

CO2

 Produção de energia com base em fontes renováveis;

ntes

 Inovação.

ivos

stes

ções

para

tais,

ntos

pel).

e de

ade

Com toda esta envolvência, vários outros desafios se colocam às empresas deste

este

sector de actividade, sendo de destacar o aumento dos custos de logística e a

são

falsa percepção do público em geral acerca do verdadeiro papel das indústrias

mas

com negócio baseado na fileira florestal, que lutam diariamente pela preservação

mme

e sustentabilidade dos recursos florestais e por um adequado uso do solo.

omo
Caberá à indústria como um todo e a cada empresa, individualmente, actuar no
sentido de melhor responder a todos estes desafios numa perspectiva de

sual

desenvolvimento sustentável, alinhando os desafios do sector nas vertentes

ctes

económicas, ambientais e sociais com as oportunidades do negócio, a curto,

o do

médio e longo prazo.

m da

esas

 1.2 Estratégia e Compromissos
O Grupo tem adoptado uma estratégia que lhe possibilita, para além de

das,

preparar-se para vencer os desafios com que se depara, antecipar os desafios

nível

futuros e transformá-los em oportunidades de aperfeiçoamento e/ou inovação do
negócio. A adopção das melhores técnicas disponíveis e de um constante diálogo
com os seus stakeholders para a identificação de oportunidades de melhoria, são

oria

exemplos do modo de actuação do Grupo para tornar o negócio sustentável.

umo

As questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável sempre foram,
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De igual modo, a afectação de uma percentagem significativa do seu orçamento

 1.2.1 Principais Linhas de Actuação

e papel de qualidade ao mesmo tempo que representa um contributo real para

Com

salie

a investimentos ambientais, revela o compromisso do Grupo em produzir pasta
Abordagem económica

e pl

dos

o desenvolvimento sustentável.
O Grupo ocupa uma posição de destaque no mercado internacional da pasta e
Perante esta visão, o Grupo prossegue uma estratégia de desenvolvimento

do papel, sendo uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo.

de resultados que vão para além das exigências legais.

É de

que

sustentável dos seus negócios que se traduz na fixação de metas e na obtenção
É o maior produtor europeu e um dos maiores a nível mundial de pasta branca

fabr

de eucalipto (BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp) encontrando-se entre os

visit

Mas não só na componente florestal e de produção os princípios de sustentabilidade

grandes produtores de papéis finos não revestidos (UWF - Uncoated Woodfree

cari

são tidos em consideração na estratégia do Grupo. Também o respeito pelo capital

Paper) da Europa.

Abo

humano, o seu recurso mais valioso, é uma das preocupações prioritárias que
o Grupo integra na gestão do seu negócio.

O Grupo representa 61% das exportações do sector da pasta e do papel. A sua
actividade emprega directamente cerca de 2 000 Colaboradores, mas tem um

O G

UM CASE STUDY DE RECONHECIMENTO NACIONAL

peso muito mais elevado, principalmente ao considerar o emprego indirecto que

amb

O grupo Portucel Soporcel foi um caso destacado no Caderno de Sustentabilidade

gera nas várias actividades económicas das regiões onde estão situadas as suas

de p

do Diário Económico a 11 de Julho de 2007. Um investimento na área ambiental

unidades fabris e as plantações florestais que as abastecem.

amb

uma situação que se aproxima da auto-suficiência energética através da

Neste enquadramento, o grupo Portucel Soporcel tem uma forte influência na

O s

produção de biomassa, a certificação ambiental de todas as unidades fabris,

economia portuguesa, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento

técn

a par do ambicioso projecto de certificação florestal, foram temas evidenciados

regional sustentado e para a competitividade da fileira florestal nacional, pois

utili

e que destacaram o Grupo como um importante agente nesta matéria.

representa 2,6% das exportações portuguesas de bens (no total, o sector de pasta

de p

e papel representa 4,3%), com origem em matérias-primas maioritariamente

acom

nacionais.

de á

que representou, nos últimos anos, uma larga fatia do investimento total,

UM CASE STUDY DE RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

mod

A Câmara do Comércio Luso-Francesa atribuiu ao grupo Portucel Soporcel, a
16 de Outubro de 2007, o Troféu de Desenvolvimento Sustentável, um prémio

As vendas do Grupo representam 0,7% do PIB nacional e o VAB corresponde a

que distingue a empresa que melhor adoptou uma política de sustentabilidade

0,3% do PIB nacional e a 2% do PIB industrial.

As p

nos domínios ambiental, social e económico, para além das vertentes de
inovação e qualidade.

ene

Abordagem social

só,

func
Estes troféus visam incentivar as trocas comerciais entre Portugal e França,

Na vertente da responsabilidade social, o Grupo investe e apoia um conjunto

país onde Grupo detinha uma quota de mercado de papel de 12%, em 2007.

significativo de iniciativas de carácter social, cultural, educacional e desportivo.

No f

Neste âmbito destacam-se os donativos a projectos de mérito social levados a

corr

cabo por instituições sociais e humanitárias que se situam na área envolvente

suas

das suas unidades fabris.
Também os elevados investimentos em prevenção e apoio ao combate aos
incêndios florestais (cerca de 7,1 milhões de euros no período de 2006 a 2007),
são indicadores da preocupação do Grupo em preservar o património florestal
nacional.

(1) C
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Como práticas inerentes à política de valorização dos recursos humanos, são de
salientar a preocupação em desenvolver modelos de avaliação de desempenho
e planos de carreira e os significativos investimentos em formação e segurança
dos Colaboradores.

ta e
É de igual modo prática do Grupo fomentar uma cultura de portas abertas, pelo
que se promovem com frequência visitas dos diversos stakeholders às unidades

anca

fabris tendo, no período compreendido entre 2006 e 2007, sido registadas 309

e os

visitas, das quais 12% foram de escolas, 9% tiveram cariz institucional e 79%

free

cariz comercial, num total de 3 335 visitantes.
Abordagem ambiental

sua
um

O Grupo tem vindo a consolidar a sua estratégia no sentido de posicionar o

que

ambiente no topo das suas prioridades de gestão, através da adopção proactiva

suas

de práticas e tecnologias inovadoras, capazes de responder às preocupações
ambientais da sua actividade.

a na

O significativo investimento em equipamentos para utilização das melhores

A auto-suficiência do Grupo em termos energéticos é outro contributo de particular

ento

técnicas disponíveis tem permitido ao Grupo alcançar importantes reduções na

importância para o desenvolvimento sustentável, tendo em conta que em 2007,

pois

utilização de recursos naturais. Com efeito, desde 2000, verificaram-se aumentos

a Empresa produziu 74% das suas necessidades de energia e 92% da energia

asta

de produção (19% na produção de pasta e 54% na produção de papel) que foram

eléctrica que produz é obtida por cogeração a partir de uma fonte renovável, a

ente

acompanhados por diminuições de cerca de 43% ao nível do consumo específico(1)

biomassa florestal.

de água e de 58% na utilização de combustíveis fósseis. Obtiveram-se de igual

de a

modo importantes ganhos decorrentes da política de melhoria da eficiência

O Grupo destaca-se da média das empresas europeias do sector, em termos de

energética, minimização do uso de recursos naturais e valorização de resíduos.

auto-suficiência energética, que se situa na ordem dos 60%.

As plantações florestais em crescimento geridas pelo Grupo, contribuem, por si

A certificação florestal do Grupo é outro tema relevante na área ambiental, na

só, para a redução dos gases com efeito de estufa (GEE), tendo em conta que

medida em que permite disponibilizar ao mercado produtos com a garantia

funcionam como sumidouro de carbono.

adicional de que são obtidos a partir de matérias-primas provenientes de áreas

unto

florestais geridas de forma sustentável.

tivo.

No final de 2007, o carbono retido e acumulado nas suas florestas em crescimento,

os a

correspondia ao equivalente a 26 vezes o CO2 fóssil emitido no mesmo ano pelas

ente

suas fábricas.

aos

07),

estal

(1) Consumo específico - consumo por unidade de produto
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PRINCIPAIS CONCRETIZAÇÕES DO GRUPO (evolução no período de 2005-2007)
ÁREA ECONÓMICA

 Aumento de 11,5% no volume de negócios

ÁREA SOCIAL

 Atribuição de mais 16,9% de donativos para

ÁREA AMBIENTAL

 Retenção acumulada de 7,7 milhões de toneladas

relativamente a 2005, atingindo 1 147 milhões de

projectos de índole social, educacional, desportiva

de CO2 pelas plantações geridas pelo Grupo, no

euros em 2007.

e cultural e de 248,6% de patrocínios, face a

final de 2007.

 Crescimento de 95,3% nos resultados operacionais,
atingindo 260 milhões de euros em 2007.

 Crescimento de 3,3% na produção global, com
as Fábricas de Cacia e da Figueira a atingirem a
sua capacidade máxima.

 Aumento de 12,2% nas vendas totais, registandose um crescimento de 6% nos mercados europeus.

2005.

 Introdução do sistema de gestão de desempenho
para Quadros e Executantes e definição de um
novo plano de carreiras profissionais.

 Realização de mais 76,7% de horas de formação
face a 2005.

 Produção total de 992 GWh de energia eléctrica
em 2007.

 Investimento na área ambiental de cerca de 13 milhões
de euros traduzidos em ganhos de eficiência.

 Redução de 1% no consumo específico de
electricidade e de 7% no consumo de água.

 Certificação de 85% da área florestal gerida pelo
Grupo, no final de 2007.

 Valorização de 78% dos resíduos produzidos,
no final de 2007.
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 1.2.2 Compromissos
De acordo com a Política de Sustentabilidade e orientações estratégicas definidas (http://www.portucelsoporcel.com/pt/info-centre.php),

e para fazer face aos desafios com que se depara,

o grupo Portucel Soporcel estabeleceu um conjunto de compromissos, a concretizar nos próximos anos. Os compromissos assumidos abrangem temas económicos, éticos, ambientais e sociais.

no

ca

TEMA

ões

elo

COMPROMISSOS FUTUROS
 Estabelecer indicadores para avaliação e monitorização do desempenho do Grupo em termos de desenvolvimento

Económico

Ética e Integridade

sustentável.

 Reforçar o modelo de gestão de risco implementado no Grupo.
 Consolidar as linhas de orientação em matéria de ética profissional, através da publicação de um código de conduta.
 Dar continuidade à política de gestão e minimização dos recursos consumidos pela actividade.

 Continuar a aposta em projectos de inovação, investigação e desenvolvimento para a melhoria dos processos de
Ambiental

gestão de florestas e processos produtivos, e para o lançamento de novos produtos e serviços com benefícios ambientais.

 Procurar soluções e implementar medidas conducentes à melhoria da pegada de carbono.

 Impedir a perda de biodiversidade no âmbito da adesão à iniciativa Countdown 2010, desenvolvida pelo IUCN
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).
 Continuar a convergência dos processos de recursos humanos e identificar áreas de insatisfação dos Colaboradores.
 Continuar a apoiar a promoção de acções junto de produtores e proprietários florestais privados com vista à

dinamização da certificação florestal, implementação de boas práticas, racionalização e optimização da produção
Social

e defesa das florestas contra os incêndios.

 Reforçar os procedimentos de diálogo e comunicação com os diversos stakeholders.

 Dar continuidade à política de apoio a iniciativas de cariz social e educacional nas comunidades envolventes.
 Sensibilizar a sociedade para o facto de a utilização de papel não ser prejudicial para a Natureza, sendo a
indústria papeleira a principal responsável pelo acréscimo das áreas florestais na Europa.
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 1.2.3 Gestão de Sustentabilidade

No

Exec
A sustentabilidade de um negócio só é possível através da contribuição e participação de todos. É sobretudo através do empenho permanente e espírito de inovação
dos Colaboradores, que se conseguem atingir níveis de desempenho excelentes em todas as vertentes do negócio (económica, ambiental e social).
Para apoiar a implementação da estratégia assumida pelo grupo Portucel Soporcel nas questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável, bem como os
compromissos assumidos e respectivos planos de acção, o Grupo dispõe de uma Comissão de Sustentabilidade presidida por um Administrador não executivo. Esta
Comissão tem também como principais atribuições a formulação da Política de Sustentabilidade e a elaboração do Relatório de Sustentabilidade do Grupo.

Conselho
de Administração

Comissão
de Sustentabilidade

Comissão
Executiva

Área
Florestal

Área
Industrial

Área
Comercial

Área
Corporativa

No âmbito da sua Política de Sustentabilidade, o Grupo participa activamente em organizações do sector e em organismos internacionais do foro da sustentabilidade
empresarial. A presença nestes organismos permite ao Grupo aferir os principais desafios e oportunidades do sector e intervir pró-activamente na resolução de problemas
e na definição de objectivos de melhoria, em consonância com a sua estratégia de desenvolvimento sustentável.
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No conjunto, participam nestes organismos cerca de 13 membros do Grupo pertencentes a diversos dos seus órgãos, tais como: Conselho de Administração, Comissão
Executiva e/ou comissões específicas, nos quais assumem diversos cargos de gestão.

ação
PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES DE REFERÊNCIA
Organismos no âmbito da Sustentabilidade

o os

Esta

dade

emas

Entidade com
que se relaciona

WBCSD
BCSD Portugal
RSE Portugal
ONU
IUCN

Tipo de Participação

O Grupo é membro desde 1995. Participa através da presença de um Delegado de Ligação.
O Grupo foi membro fundador em 2001. Participa activamente na Direcção e no Secretariado Executivo.
O Grupo foi membro fundador em 2002. Participa nos orgãos sociais e no Conselho de Orientação Estratégica.
O Grupo subscreveu os princípios do Global Compact, das Nações Unidas, em 2004.
O Grupo aderiu à iniciativa Objectivos do Milénio, das Nações Unidas, em 2005.
O Grupo aderiu à iniciativa Countdown 2010, do IUCN, em 2007.
Entidades de referência no Sector

Entidade

CELPA

CEPI
CEPIFINE (CEPI)
CIP
COGEN Portugal

Cargos desempenhados pelos membros do grupo Portucel Soporcel

Presidente; Presidente do Conselho Geral e da Comissão Executiva; Membros do Conselho Geral;
Membros dos Grupos Técnicos.
Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva; Presidente do Advisory Committee of Pulp and Paper;
Membros das Comissões Florestal, de Ambiente e de Energia.
Vice-Presidente.
Membro da Direcção; Responsável pelo Grupo de Trabalho de Licenciamentos.
Membro do Conselho Director.

ISQ

Membro do Conselho Geral.

IBET

Presidente da Direcção.

FSC - Portugal

Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Paper Profile

Membro do Steering Committee.

PEFC - Portugal
FAO

Membro da Direcção.
Membro do Advisory Committee on Paper and Wood Products.
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Gestão de Riscos

 1.3.1 Stakeholders estratégicos

As actividades do Grupo estão expostas a uma variedade de factores de risco

Tanto a comunicação interna (e a identificação das necessidades dos Colaboradores)

de negócio e operacional. Neste contexto, o Grupo tem uma abordagem activa

como a projecção do Grupo no exterior enquanto agente para o desenvolvimento

de gestão, baseada no princípio da Precaução, procurando minimizar os potenciais

sustentável, abrem um leque de oportunidades de comunicação, dimensionadas

efeitos adversos associados aos mesmos. É o que sucede no que respeita aos

de acordo com as prioridades estratégicas assumidas.

M

ambientais das suas actividades e às questões de higiene e segurança dos seus

Neste enquadramento, em 2005, o Grupo iniciou um processo de identificação

Colaboradores.

sistemática dos stakeholders que considera estratégicos e o estabelecimento de
canais de comunicação, tendo sido categorizados, para o efeito, 12 grupos
específicos, tal como ilustrado.

Grupos de stakeholders estratégicos do grupo Portucel Soporcel

e sobre a descrição do Governo da Sociedade e respectivos pelouros atribuídos,
Governo

Universidades

Colaboradores

disponível em www.portucelsoporcel.com/pt/investors/governance.php.

 1.3 Diálogo com Stakeholders
Fornecedores

Clientes

O desenvolvimento e sustentação de um bom relacionamento com todos os
stakeholders constitui um valioso mecanismo de melhoria interna para o
Grupo, na medida em que o seu reconhecimento e crescimento dependem

Entidades Sectoriais

cada vez mais da capacidade de lidar com todos os grupos de interesse.
Compreender esta relação e a sua contribuição para estabelecer um futuro
comum, é a base para que o relacionamento com os seus stakeholders seja

grupo
Portucel Soporcel

Organizações
Ambientais

Media

Comunidade Local

bem sucedido, resultando numa real agregação de valor.
Constitui, deste modo, um desafio, possibilitar uma crescente inclusão das
expectativas e interesses dos stakeholders nos negócios das empresas do

Gestores

Accionistas
Investidores

Sociedade Civil

Grupo.
Principais formas de diálogo:

 Realização de inquéritos de satisfação;
 Visitas às unidades fabris;

 Realização de jornadas técnicas, workshops e sessões de trabalho regulares;

 Participação em sessões de esclarecimento;

 Organização de sessões de formação técnica;

 Montras tecnológicas de boas práticas silvícolas.
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monitorizar estes riscos, cabendo a diferentes estruturas dentro do Grupo a sua

recomenda-se a leitura do Relatório sobre o Governo da Sociedade de 2007



al

da Comissão de Controlo Interno, que tem como missão identificar, avaliar e
gestão e/ou mitigação. Para mais informação sobre as atribuições desta Comissão

di



riscos financeiros e aos riscos associados a bens patrimoniais, às implicações

O controlo de riscos relevantes no âmbito da actividade do Grupo é do pelouro
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 1.3.2 Processo de consulta e resultados obtidos

MONTRAS TECNOLÓGICAS FLORESTAIS
Entre os vários objectivos da política florestal do Grupo,
distinguem-se:

 O aumento da produtividade privada pela difusão de boas práticas
culturais e emprego de planta melhorada;

 A promoção da imagem da área florestal do Grupo e a facilitação do
desenvolvimento de parcerias com produtores florestais privados.
Como meio de concretização destes objectivos, foram criados projectos-piloto
denominados “montras tecnológicas”, que visam fundamentalmente a divulgação
das técnicas de silvicultura mais apropriadas. Para tal, foram seleccionados
alguns dos povoamentos do património do Grupo bem como de produtores
florestais privados, que pudessem ser exemplo de boas práticas junto dos
restantes produtores privados e dos agentes da fileira florestal de eucalipto.

Localização das montras tecnológicas, rotação e idade

Para aferição e consolidação de algumas linhas de orientação estratégica, o grupo
Portucel Soporcel desenvolveu um processo de consulta a um conjunto de
entidades representantes dos seus grupos de stakeholders externos.
Decorrente da consulta efectuada, foram identificados vários temas considerados
relevantes pelos stakeholders auscultados.
De salientar, neste contexto, a importância que os stakeholders do Grupo atribuem
aos assuntos relacionados com a estratégia do Grupo e ao relacionamento deste
com os seus grupos de interesse, e às questões relativas à gestão florestal
sustentável, nomeadamente no que se refere aos sistemas de certificação florestal
e da cadeia de custódia e aos sistemas de prevenção e apoio ao combate aos
incêndios florestais.

N
PORTO

Mata da Arrota
1ª rot. 6 anos
Quinta da Lameira
2ª rot. 5 anos

COIMBRA

CASTELO BRANCO

Serra do Socorro 2
2ª rot. 5 anos

ABRANTES

Caniceira
1ª rot. 4,5 anos

l
Casal do Gavião
1ª rot. 5 anos

LISBOA

Barqueiro de Cima
1ª rot. 8 anos
ODEMIRA

s;
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O Desenvolvimento Sustentável no Grupo

Alguns comentários efectuados pelos stakeholders auscultados
“O Grupo tem tido um bom desempenho económico e apostado bem em projectos na vertente energética.”
“O Grupo, é um grupo que tem crescido ao longo do tempo, que tem apresentado um bom desempenho económico, que tem definida uma estratégia consolidada
de expansão e que tem apostado bem em projectos na vertente energética.”
“Na gestão de árvores de plantação, o Grupo tem incorporado na sua actividade as boas práticas decorrentes da certificação florestal. “
“A actividade do Grupo é de grande contributo para o desenvolvimento das florestas e do País.”
“O Grupo tem um bom sistema de combate a fogos e intervém em situações de incêndio, mesmo que não seja nas suas propriedades.”
“O Grupo é culturalmente fechado, o que se reflecte numa comunicação para o exterior muito reduzida.”
“Há alguma curiosidade sobre a forma como o Grupo pensa superar a escassez de madeira prevista a médio prazo.”
“O Grupo é conotado como tendo uma gestão muito orientada para os resultados e em questões ambientais é visto como tendo sido seguidor, em relação aos seus
concorrentes, deste tipo de preocupações.”
“O Grupo apresenta um extraordinário nível de atendimento e tem muita flexibilidade relativamente às encomendas realizadas”
“Na gestão de árvores de plantação, o Grupo tem aplicado com sucesso as boas práticas decorrentes da certificação e tem tido uma grande preocupação com a gestão
das suas florestas e com a biodiversidade”
“O Relatório de Sustentabilidade (2004/2005) transmite uma imagem muito positiva da actividade do Grupo.”

Para além dos temas referidos pelos stakeholders, foram ainda identificados (através de metodologias independentes, como análise de benchmark e estudo de tendências)
outros assuntos considerados de extrema importância para serem continuamente monitorizados pelo Grupo.
O presente Relatório tem como um dos seus principais objectivos esclarecer os stakeholders sobre a posição do Grupo relativamente a alguns temas que poderão
constituir para eles uma preocupação.
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2. A Cultura de Criação de Valor
Gerir toda a cadeia de valor, tendo
como enfoque um desempenho de
qualidade e o contributo de uma
equipa motivada e qualificada para o
desenvolvimento e concretização
operacional de produtos e serviços
com uma garantia de qualidade
superior, é uma prioridade do Grupo
e procura ser um factor diferenciador.
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 2.1 Modelo de Gestão

O quadro de Valores do Grupo

 Orientação para o Cliente: Satisfação, confiança, compromisso, focalização
nas necessidades, valor acrescentado.

 Inovação: Criatividade, iniciativa, evolução tecnológica, flexibilidade,
antecipação, excelência.

 Liderança: Responsabilização, espírito de equipa, partilha de conhecimentos,
determinação.

 Geração de Valor: Desenvolvimento sustentado, rentabilidade, eficiência,
sinergias.

 Orientação para as Pessoas: Desenvolvimento de competências, cultura
de meritocracia, respeito pela diferença, motivação, coesão.

No grupo Portucel Soporcel, os sistemas de gestão do negócio assentam em

As m

normativos de referência que contribuem para a garantia de qualidade e eficiência

fora

dos processos operacionais e de suporte.

ao m

Res
Neste âmbito, 2007 foi um ano de reconhecimento no que respeita às certificações
do Grupo, devido à certificação do Sistema de Segurança (de acordo com as

No

normas NP 4397 e OHSAS 18001) na Fábrica de Cacia. Esta certificação veio

Res

consolidar a política de Segurança do Grupo numa óptica de integração com os

dife

sistemas da Qualidade e Ambiente já certificados em todos os complexos industriais.

prop

No fim de 2006, as três unidades fabris do grupo Portucel Soporcel e os parques

A in

exteriores de madeira viram reconhecido o seu sistema de gestão de Cadeia de

van

Responsabilidade, através da emissão dos respectivos certificados.

de p

e na

 Responsabilidade Social e Ambiental: Transparência, coerência, ética,
cidadania, respeito pelo meio ambiente, sustentabilidade.

O m

mais

com

Nes

Sistemas de gestão implementados e certificados no grupo Portucel Soporcel

dese

Tipo de certificação

Sites certificados

Referenciais normativos

Benefícios na gestão do negócio

Florestal

Florestas sob gestão

FSC-FM

Garantia de uma gestão sustentável
das plantações florestais.

segm

pap
No

Grup
das

Cadeia de Responsabilidade

Figueira da Foz, Cacia, Setúbal
e Parques de Madeira

FSC-CoC
PEFC- CoC

Garantia de que a origem da madeira
não é controversa (abate ilegal, fontes
controversas).

De r

para
Qualidade

Figueira da Foz, Cacia e Setúbal

ISO 9001

Gestão do modelo de negócio e
garantia de satisfação do cliente.

Ambiente

Figueira da Foz, Cacia e Setúbal

ISO 14001

Garantia do cumprimento das leis.
Prevenção e controlo da poluição.

Saúde e Segurança

Figueira da Foz, Cacia e Setúbal

OSHAS 18001
NP 4397

Garantia do cumprimento das leis.
Prevenção e controlo dos riscos.
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As marcas de papel com certificação FSC (Forest Stewardship Council) do Grupo

ncia

foram lançadas no mercado em 2007, tendo sido precedidas pela disponibilização
ao mercado, em 2006, de marcas com referência à norma FSC da Cadeia de
Responsabilidade (FSC-CoC).

ões

m as

No entanto, não é apenas na gestão das suas plantações e da Cadeia de

veio

Responsabilidade que a actuação do Grupo se destaca. Também na resposta às

m os

diferentes necessidades e expectativas dos Clientes, o Grupo procura apresentar

iais.

propostas que traduzam maior valor acrescentado.

ues

A inovação é um valor fundamental do Grupo, contribuindo para o reforço das

a de

vantagens competitivas, suportadas na diferenciação das marcas, no lançamento

io

vel

ira
tes

.

de produtos e serviços de elevado valor acrescentado, na evolução tecnológica
e na melhoria contínua dos processos.
O modelo de negócio do Grupo, suportado por um dos processos produtivos
mais avançados a nível mundial, assenta na oferta de marcas de elevada notoriedade
com uma qualidade premium internacionalmente reconhecida.
Neste enquadramento, o Grupo tem dedicado crescente importância ao
desenvolvimento de uma estratégia inovadora de branding relevante para os seus
segmentos alvo e coerente com a valorização e crescimento do seu negócio do
papel.
No seguimento da estratégia de branding desenvolvida, as marcas próprias do

13-OCT-08

Um branding inovador assente na qualidade dos produtos (destaques
do ano de 2007):

 Um estudo* independente de referência no sector comprova a crescente
importância das marcas do Grupo, na qual se destacou a marca Navigator
pelo maior índice de notoriedade espontânea e a marca com melhor
avaliação em termos de Brand Performance, média ponderada de vários
atributos técnicos e de marketing.
* Cut-size mill and mill brand positioning & image survey 2007 da EMGE Paper Industry Consultants

 Foi lançado o Navigator Hybrid, um novo produto premium que responde
às crescentes preocupações sobre protecção ambiental, conservação da
natureza e desenvolvimento sustentável. Este produto baseia-se na

combinação entre fibras reutilizadas e novas fibras com base no conceito
ecológico dos 3Rs - redução de desperdício, reutilização de matérias-primas
e reciclagem de recursos naturais - representando assim um novo papel
de escritório que alia a elevada qualidade às preocupações ambientais.

 A marca Navigator Kids foi eleita o produto do ano, no âmbito do “Grande
Prémio de Marketing e Inovação”. Este produto foi considerado uma
referência no campo da inovação por milhares de Clientes portugueses
inquiridos.

 A gama Navigator foi premiada em Itália com o galardão Top Ten Awards,
promovido pela organização da feira Big Buyer, que decorreu em Verona.

 A marca Soporset comemorou os 15 anos de liderança no seu segmento

com o lançamento de uma nova imagem, associada ao elevado desempenho
do produto.

Grupo registaram, em 2007, uma evolução muito positiva, representando 59%
das vendas totais em folhas.
De realçar a notoriedade internacional das marcas do Grupo, com especial destaque
para as marcas Navigator e Soporset, líderes no seu segmento e com elevados
níveis de reconhecimento, comprovados por diversos estudos de mercado
independentes.

s.
o.

s.
.
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Produtos diversificados para Clientes com diferentes necessidades
A marca

2

Principais características

®

• Melhor Mill Brand no Brand Equity Tracking Survey - Office paper 2007, realizado pela Opticom.
• Best seller mundial no segmento premium.
• Vendas em mais de 70 países.
www.navigator-paper.com
• Características premium e comunicação desenvolvida para satisfazer os requisitos do público feminino.
• Apoio à Instituição Laço no combate ao cancro na mama.
• Vendas em mais de 35 países.
www.pioneer-paper.com
• Primeiro papel de escritório produzido na Europa usando fibra de Eucalyptus globulus, conferindo-lhe
elevado grau de qualidade.
• Vendas em mais de 20 países.
www.inacopia-paper.com

No g

geri

aplic

equi

2

No f

vínc

(3%

No q
• Ampla gama, incluindo papéis de escritório e papéis para a indústria gráfica.
• Vendas em cerca de 20 países.
www.target-paper.com

func

A di

sexo
• Best seller europeu na categoria de 75 g/m2
• Produzido com as melhores matérias-primas e tecnologia, permitindo um uso eco-eficiente dos recursos
tais como água, madeira e energia.
www.discovery-paper.com
• Vendas em 40 países.
• Direccionado para um segmento que valoriza sobretudo a fiabilidade e desempenho.
• Vendas em mais de 20 países.
www.multioffice-paper.com

de 2

1

11

1 22

• Desempenho e elevada qualidade de impressão são os principais valores associados a esta marca, justificando assim
a sua liderança em notoriedade de marca e o facto de ser o papel offset mais utilizado pelos gráficos europeus.
• Vendas em mais de 40 países.
www.soporset.com
• Tradição, experiência e inovação sustentam mais de três décadas como referência no fabrico do papel offset mais
branco.
• Vendas em 15 países.
www.inaset-paper.com
• Marca jovem e moderna, que representa o equilíbrio entre a inovação e sofisticação no negócio papel
• Vendas em 20 países.
www.pioneer-graphic.com

Ao n

regi

rees
Papel de escritório (office)

Papel para indústria gráfica (offset e pre-print)
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 2.2 Valor do Capital Humano

Taxa de Rotatividade (%)

geridos de modo sustentável. O contínuo aperfeiçoamento das práticas e políticas
aplicadas à gestão de recursos humanos caracterizam a dinâmica da promoção do
equilíbrio e bem-estar de outro recurso muito valioso: as pessoas.

4,9%

om

 2.2.1 Estrutura de quadros

he

No final de 2007, o Grupo contava com 1 952 Colaboradores (dos quais 1 908 com

om

om

3,2‰

vínculo laboral permanente), divididos em quatro níveis profissionais: Dirigentes
(3%), Quadros Superiores (15%), Quadros Médios (16%) e Executantes (66%).
funcionais: Técnica e de Gestão.

sexo feminino. Das 256 Colaboradoras que pertenciam ao Grupo em 2007, cerca
de 2,7% assumem cargos de Gestão.

sucesso do negócio. A média de idades dos Colaboradores, no período de 2005
a 2007, foi de 43 anos, média esta que veio a crescer neste período e que atingiu
os 44 anos em 2007.

Distribuição dos Colaboradores por qualificação (nº)
HOMENS

Estrutura etária (2007)

MULHERES
121

1 175

Executantes

1 193

118
100%

137

1 220

90%
66

244

Quadros Médios

237

80%

59

70%

33

227

60%
50%

is

225

66

Quadros

221

om

om

2007

experiência e maturidade dos profissionais que têm vindo a contribuir para o

im

pel

2006

Relativamente à estrutura etária dos Colaboradores do Grupo, salienta-se a

A distribuição por género mantém-se desde 2005, com 13% de Colaboradores do

om

om

2005

No que se refere aos níveis de Quadros e Dirigentes, existem dois tipos de categorias

os

om

11,7%

No grupo Portucel Soporcel, as plantações florestais não são os únicos recursos valiosos

Superiores

237

40%

65
74

65 e mais

30%

60 a 64

20%

50 a 59
40 a 49

10%
3

52
55
54

Dirigentes

4

30 a 39

0%

4

2007
2006
2005

18 a 29

MULHERES

HOMENS

Ao nível das entradas e saídas ocorridas no último triénio, a taxa de rotatividade

A maioria dos Colaboradores do Grupo está afecta à actividade desenvolvida em

registou, nos anos de 2005 e 2006, valores mais elevados decorrentes da

Portugal, no entanto, como resultado da actividade comercial internacional existente,

reestruturação do Grupo ocorrida em 2004. Observa-se, no entanto, uma tendência

cerca de 3,4% dos Colaboradores são de nacionalidade estrangeira e estão localizados

de decréscimo neste indicador sendo de apenas 3,2%, a taxa verificada em 2007.

nas várias subsidiárias para fins comerciais situadas na Europa e nos EUA.
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2

Distribuição geográfica dos Colaboradores (2007)

AS

Grup

med
ESPANHA
0,5%

ea

ÁUSTRIA
0,2%

À lu

FRANÇA
0,4%
ALEMANHA
0,8%

as f

e Sa

OUTROS
3,4%

ITÁLIA
0,3%

Esta
REINO UNIDO
0,5%

HOLANDA
0,3%

risco

Grup
PORTUGAL
96,6%

EUA
0,4%

uma

(59 a

É de

regi

ano

no a

 2.2.2 Formação

É também de salientar o reforço das acções de formação dedicadas à Segurança
e Higiene no Trabalho, que envolveram cerca de 1 000 Colaboradores e vários
prestadores de serviço, representando 17,9% do total de horas de formação
(21 995 horas), só em 2007.

Evolução das horas de formação (nº)
122 568

140 000

do Grupo para participar na formação ministrada pelo BCSD Portugal - Young

100 000
80 000

Formar para Gerir Sustentavelmente
Durante dois anos consecutivos (2005 e 2006), foi designado um Colaborador

120 000

69 351

60 000

Managers Team. Esta iniciativa tem como objectivo formar jovens gestores nos

57 000

temas do desenvolvimento sustentável,

40 000

na perspectiva da aplicação real de

20 000

soluções e identificação de problemas

0

para o negócio e para as empresas que

2005

2006

2007

representam. No ano de 2006, o
Colaborador representante do Grupo
integrou a equipa Pegada 39, que se
debruçou sobre o tema “Boas práticas
de comunicação interna nas empresas”.

No domínio da formação, em 2007 foram realizadas 1 374 acções de formação
profissional, que corresponderam a 122 568 horas (3,7% do total de horas de
trabalho). Nestas acções estiveram envolvidos 1 494 participantes.
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 2.2.3 Segurança no trabalho

Saber auscultar para gerir melhor
No final de 2004 e início de 2005, foi lançado um grande inquérito aos Colaboradores

A Segurança dos Colaboradores continua a ser uma constante preocupação do

do grupo Portucel Soporcel com vista a conhecer o seu grau de satisfação e ajustamento

Grupo, no sentido de reduzir a zero o índice de sinistralidade. Como principais

à organização e a sua opinião sobre diversos aspectos do Grupo, desde as práticas

medidas de prevenção, salientam-se a sensibilização nos locais de trabalho

de gestão dos recursos humanos, passando pelo clima organizacional, à coordenação

e a realização de acções de formação contínua nesta matéria.

interna.
Na sequência dos resultados deste inquérito (apresentados no Relatório de

À luz do Código do Trabalho, foram reorganizadas em todas as unidades fabris
as funções higiene e segurança e estabelecidas Comissões de Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho.

identificados pelos Colaboradores como “Aspectos a melhorar”, nomeadamente:
• Práticas de Liderança - foi desenvolvido um projecto ao nível da análise
e desenvolvimento do potencial humano com vista à identificação de medidas
que potenciem melhorias em matéria de competências de trabalho, nomeadamente

Estas Comissões são responsáveis pela avaliação e mitigação das várias situações com
risco potencial nas unidades fabris e representam cerca de 90% dos Colaboradores do
Grupo. A actividade destas Comissões e das medidas implementadas contribuíram para
uma diminuição de 6,7% no número de acidentes verificado entre 2006
(59 acidentes) e 2007 (54 acidentes) e uma melhoria dos índices de frequência e gravidade.

de liderança;
• Comunicação - foi reformulada a Intranet do Grupo, alargando as áreas de
informação e respectivos conteúdos. Também a newsletter INFO passou a ser
editada em inglês para incentivar o envolvimento dos Colaboradores das subsidiárias
para fins comerciais localizadas fora de Portugal;
• Outsourcing - foram revistos e renegociados alguns contratos de outsourcing, no
sentido de optimizar os serviços prestados, em consonância com as necessidades

É de destacar que os acidentes de trabalho correspondem a 15% do absentismo
registado em 2007 que, embora tenha sido de 2,8%, diminuiu relativamente ao
ano anterior, devido sobretudo à diminuição do número de baixas registadas
no ano.

do Grupo e procurando melhorias ao nível da articulação com as diversas áreas
funcionais;
• Gestão de Recursos Humanos (RH) e Circulação de Informação - foram criados
novos instrumentos de gestão de RH, em matéria de Avaliação de Desempenho
e Gestão de Carreiras.

nça

rios

Sustentabilidade 2005), foram tomadas várias medidas relacionadas com os assuntos

Motivos de absentismo (2007)

 2.2.4 Avaliação de desempenho e gestão de carreiras

ção

O ano de 2006 foi caracterizado pela introdução de um novo sistema de Avaliação de
Acidentes de trabalho
15,0%

Desempenho, que tem como objectivo alicerçar, na totalidade dos Colaboradores do Grupo,
uma cultura empresarial fortemente motivadora, orientada por princípios de equidade,

or
Maternidade/Paternidade
18,2%

g

responsabilidade e meritocracia. Este sistema tem associado um modelo de atribuição de
prémios de desempenho anuais baseado nas competências e trabalho desenvolvido.

os

l,
Assistência Família
1,0%

s

e
BAIXAS
58,6%

Outros motivos
7,0%

Este sistema permite ainda identificar quais os Colaboradores que, de acordo com o seu
desempenho anual, deverão ser promovidos. Observa--se, neste contexto, uma continuidade
na aposta nos Colaboradores através da sua promoção por motivos de mérito (cerca de
96% em 2007) e de mudança de função (cerca de 3% em 2007).

Faltas
Injustificadas
0,2%

Colaboradores promovidos (nº)

as

Mérito

”.

Mudança de função

3
6

11
53
2005

96
72
2006

2007
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Em 2007, foi implementado um novo modelo de Gestão de Carreiras, com o objectivo de

O prémio de desempenho referente ao ano de 2007 ilustra bem esta realidade, tendo

uniformizar os critérios utilizados nas várias empresas do Grupo. Com este novo modelo,

representado, em média, para executantes e quadros, respectivamente, cerca de 17% e

procedeu-se à reclassificação dos níveis de categorias profissionais, à criação de requisitos

23% da remuneração base anual de cada Colaborador.

específicos para a evolução de carreira, entre outras situações que procuram orientar e
potenciar o desenvolvimento profissional dos Colaboradores, alinhando as expectativas de

C

A

q

N

 2.2.6 Motivação e bem-estar

C

d

evolução individuais com as oportunidades e necessidades do Grupo.
A responsabilidade social que o Grupo tem com os seus Colaboradores é traduzida por

 2.2.5 Sistema de remunerações

várias práticas de gestão de recursos humanos, que, no seu conjunto, procuram promover
a sua motivação e bem-estar. Entre as diversas práticas destacam-se as seguintes:

A política de remunerações do Conselho de Administração, disponível no Relatório sobre
o Governo da Sociedade de 2007 (www.portucelsoporcel.com/pt/investors/governance.php),
é estipulada por uma Comissão designada para o efeito (a Comissão de Fixação de
Vencimentos) que segue os princípios estabelecidos pelo Código de Governo das Sociedades.

 Gestão de Carreiras: Planos de carreiras transversais e de aplicação universal;

 Período laboral: Períodos de trabalho semanal com duração inferior ao definido
por lei e existência de 25 dias de férias instituídos, independentemente do absentismo;

 Benefícios: Comparticipação nas baixas por doença e por acidente de trabalho
e atribuição de seguros de vida e de saúde e de fundos de pensões;

Ao nível das remunerações atribuídas aos Colaboradores, a política assumida pelo Grupo

 Apoio médico: Serviços de medicina curativa e de enfermagem 24h / dia, 365 dias / ano.

entre Colaboradores dentro da mesma categoria profissional é assente numa base de

De referir que, dos encargos totais com cuidados de saúde, cerca de 75% são encargos

equidade e reconhecimento de competências.

suportados pelo Grupo sem qualquer obrigatoriedade legal.

Relação remuneração base Homem/Mulher

Encargos com cuidados de saúde (€)

1,16
0,87

0,87

0,86

0,89

0,89

0,92

300

257

1,33

1,33

1,09

1,08

1,13

18 000
16 000
14 000
12 000

250
200
150

180

8 000

192

10 000

6 000

100

4 000
50
2 000

Dirigentes

Quadros
Superiores

Quadros
Médios

2

Executantes

2007
2006
2005

0

No

Deo

com

labo

inst

0

2005

2006

2007

De

Actos de enfermagem

fund

Actos médicos

rela

Exames médicos

Princípio Global Compact nº 6:
Apoiar a abolição de práticas
de discriminação no emprego.

Encargos médios com cuidados de saúde por trabalhador [€/Colaborador]

O Grupo promove também o bem-estar e satisfação dos Colaboradores através do reconhecimento
e fomento de práticas de convívio entre Colaboradores e familiares, procurando, através destas,

Aspecto essencial da política de remunerações do Grupo é a aposta forte na componente

mostrar o apreço por aqueles que contribuem para o sucesso do negócio.

variável da retribuição de cada colaborador, promovendo e premiando a competência, o mérito
e o desempenho individuais e de grupo. A atribuição de um prémio de desempenho, em

Os grupos Desportivos dos complexos industriais dedicam-se à dinamização de eventos

Nes

função dos resultados obtidos no final de cada ano, pretende traduzir o reconhecimento da

desportivos, recreativos, culturais e lúdicos, tais como viagens, visitas temáticas e espectáculos,

asso

importância de tais factores para o sucesso crescente e sustentado do grupo Portucel Soporcel.

onde se incluem a festa de Natal para os filhos dos Colaboradores e o aniversário da Empresa.

acor
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Liberdade de associativismo (%)

Comemorações pela Antiguidade dos Colaboradores
Anualmente, o Grupo promove uma festa de homenagem aos Colaboradores

2007
2006
2005

que completam 15 e 30 anos de serviço.
Nestes eventos, que são sempre momentos de agradável convívio, os

47,9%

46,5%

46,2%

Colaboradores são distinguidos pela dedicação e empenho que sempre
demonstraram no desenvolvimento das suas funções.

37,2%

or

31,9%

31,1%

over

Colaboradores sindicalizados

smo;

 2.3 Envolvimento com as Comunidades Locais

Para além da responsabilidade social para com os seus Colaboradores, o Grupo procura

ano.

rgos

Colaboradores abrangidos por acordos
de negociação colectiva

 2.2.7 Direitos humanos e liberdade de associativismo

igualmente ter um impacto positivo junto das comunidades situadas na envolvente dos
complexos industriais. Para tal, está atento às suas necessidades e toma iniciativas que
visam promover o seu desenvolvimento, com particular ênfase na vertente educacional,

300
250

Princípio Global Compact nº1:
Apoiar e respeitar a protecção dos
direitos fundamentais da pessoa
humana universalmente reconhecidos
dentro da sua esfera de influência.

social e humanitária, conforme expresso na Política de Envolvimento com a Comunidade
do Grupo (www.portucelsoporcel.com/info-centre.php).
Neste enquadramento e atendendo à importância da cadeia de valor da indústria de pasta
e papel, o Grupo considera fundamental que a sua actuação seja desenvolvida no sentido

200
150
100
50

No grupo Portucel Soporcel, foi implementado um código com Princípios
Deontológicos que procura assegurar que o Grupo e os Colaboradores actuam
com respeito pelos direitos, deveres e garantias resultantes, quer da legislação
laboral aplicável quer dos contratos individuais de trabalho, quer ainda dos
instrumentos de regulamentação colectiva.

0

ento

stas,

de fomentar as melhores práticas, tanto a montante como a jusante da actividade desenvolvida.
Neste âmbito, promovem-se constantemente projectos e iniciativas nas vertentes ambientais,
sociais, culturais e desportivas de modo a dar continuidade às práticas assumidas pelo
Grupo naquela que é a sua responsabilidade enquanto promotor do desenvolvimento
sustentável.

ESPAÇO ABERTO À SOLIDARIEDADE DO GRUPO
De igual modo, a adesão aos princípios do Global Compact é um elemento

O grupo Portucel Soporcel apoia de forma expressiva o Espaço Aberto, um

fundamental que reforça o compromisso do Grupo com todas as questões

projecto da Câmara Municipal de Setúbal que contempla um centro de

relacionadas com os Direitos Humanos.

acolhimento para crianças e jovens em idade escolar, que procura fazer face
aos graves problemas de inserção social no Bairro da Bela Vista.

Princípio Global Compact nº3:
Apoiar a liberdade de associação e o
reconhecimento efectivo do direito à
negociação colectiva.

Em 2006 e 2007, o Grupo apoiou um conjunto significativo de iniciativas de carácter social,
cultural e educacional. Entre outros, foram concedidos apoios ao projecto “Espaço Aberto”
do Município de Setúbal, dirigido a crianças com problemas de exclusão social, bem como
ao Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro e fundos para a aquisição de mobiliário
e equipamento informático para escolas da Figueira da Foz. O Grupo apoiou ainda os

ntos

Neste enquadramento, os Colaboradores são livres de exercer o direito de

Bombeiros Voluntários de Setúbal, na realização de obras de recuperação do quartel, e

ulos,

associação para a defesa e promoção dos seus interesses sócio-profissionais, de

o projecto pedagógico que envolveu 56 000 crianças, em 2007, e que visou o desenvolvimento

resa.

acordo com as normas definidas no Código do Trabalho da legislação nacional.

de programas de contacto com a Natureza na Herdade de Cantar de Galo.
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A Cultura de Criação de Valor

Patrocínios concedidos 2006-2007

O

P

Vertente Educacional
8,0%

p

d
Eventos e conferências
9,6%

o

d




Vertente Cultural
4,3%
Vertente Ambiental
74,0%



A

d
Vertente Desportiva
4,1%

d

re

G

Q

D

RECONHECER O MÉRITO É PROMOVER A EXCELÊNCIA
O grupo Portucel Soporcel tem patrocinado, desde 2006, o prémio de mérito ao
melhor aluno da licenciatura de Engenharia Florestal e Recursos Naturais do
Instituto Superior de Agronomia. Esta iniciativa enquadra-se na política do Grupo
que tem como eixo orientador o incentivo à educação e formação dos jovens.
O Grupo concedeu 790 mil euros em donativos entre 2006 e 2007, com vista ao desenvolvimento
de um conjunto de projectos e iniciativas, na sua maioria de carácter social.

GRUPO PROMOVE FÉRIAS PARA CRIANÇAS CARENCIADAS
Com o objectivo de poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida
das comunidades, o grupo Portucel Soporcel apoia, desde 2007, a participação

p

o

so

de cerca de duas dezenas de crianças sem recursos económicos (entre os 6

OG

e os 15 anos), num programa de colónia de férias organizado pela Junta de

trad

Freguesia do Sado e que decorre na primeira quinzena de Julho de cada ano.

UM DIA DIFERENTE NA FUNDAÇÃO
SERRALVES
No período em que foi Mecenas do Parque

em

a in

no a

Serralves (2004-2006) e dentro do espírito

Donativos concedidos 2006-2007

das comemorações da Festa do Ambiente

Vertente Educacional
11,2%

e do Dia Mundial da Criança, o Grupo
proporcionou a 200 crianças do
Agrupamento de Escolas de Paião - Figueira
da Foz - a participação numa iniciativa no dia 1 de Junho de 2006 em Serralves.
A todas as crianças foi oferecido um bloco Navigator Kids, onde puderam

Vertente Desportiva
0,5%

escrever ou desenhar as várias recordações que levaram desse dia.

PROJECTO ESCOLA SEGURA
Vertente Social
83,5%

registou a presença de 48 escolas do distrito de Aveiro. Esta iniciativa contou com

P
L

a participação da G.N.R de Aveiro, P.S.P de Aveiro e da Câmara Municipal de Aveiro

A

e teve como principal objectivo alertar a população escolar para a segurança

m

rodoviária, consciencializando as crianças para os perigos existentes.

o

Em 2006, o grupo Portucel Soporcel apoiou o projecto Escola Segura, evento que
Vertente Cultural
4,8%

d

APOIO AO CONHECIMENTO

d

Na vertente do conhecimento, o Grupo patrocinou diversos seminários

O

O Grupo tem tido um papel bastante activo no apoio a conferências, eventos específicos e

dedicados a temáticas relevantes para a sua actividade, como investimentos

e

iniciativas que se tenham destacado como inovadoras. Salienta-se que os patrocínios concedidos

no sector energético, plataformas logísticas ibéricas e conferências que visam

a

a valorização da fileira florestal do eucalipto enquanto sector estratégico para

ín

a economia portuguesa.

n

totalizaram 454 mil euros, no período 2006-2007, tendo o apoio financeiro a iniciativas na
vertente ambiental aumentado 243,7% neste período.
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O GRUPO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MECENAS DE SETÚBAL NAS CELEBRAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL

Procurando incentivar o interesse dos jovens engenheiros pela indústria da

O grupo Portucel Soporcel contribuiu com um incentivo financeiro de 25 mil

pasta e do papel, o Grupo tem, desde 1989, um protocolo com o Departamento

euros destinado a melhorias de requalificação da cidade de Setúbal escolhida

de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, com base no qual tem

em 2007 pela Presidência da República como palco das celebrações do Dia

organizado e leccionado, através dos seus técnicos mais qualificados, as

de Portugal, de Camões e das Comunidades.

disciplinas da especialidade das cadeiras semestrais de opção
 Tecnologia da Celulose (desde 1989);
 Tecnologia do Papel (desde 2001);

 Ciência e Tecnologia da Pasta e do Papel (desde 2007).
Além dos docentes serem colaboradores do Grupo, muitas das aulas têm sido

Também foram atribuídos donativos sob a forma de papel a escolas e instituições
de solidariedade social, localizadas nas proximidades das unidades fabris. Nos
anos de 2006 e 2007, foram concedidas 522 doações para projectos culturais,
desportivos, educacionais e sociais, que totalizaram 75 toneladas de papel.

dadas nas Fábricas da Figueira da Foz e de Cacia e no RAIZ, e o melhor aluno
de cada cadeira, em cada ano, é contemplado com um estágio profissional

APOIO A GUIA DE RECURSOS PARA DEFICIÊNCIAS

remunerado, feito numa das fábricas ou no RAIZ, orientado por um técnico do
Grupo e acompanhado por um docente do Departamento de Engenharia
Química.
Dezenas de técnicos que hoje exercem a sua actividade profissional espalhados
pelo Grupo, pela Indústria e pela Investigação, foi desta forma que despertaram
o seu interesse pelo sector e adquiriram os primeiros conhecimentos específicos
sobre esta indústria.

6

O Grupo deu continuidade à prática, iniciada em 2001, que consiste na atribuição da verba

e

tradicionalmente dispendida em ofertas de Natal para projectos de cariz social. Em 2007, e

No âmbito da celebração do Dia Internacional da pessoa deficiente

em articulação com estruturas locais de apoio à comunidade, foram atribuídos vários donativos

(3 de Dezembro) realizou-se a 4 de Dezembro de 2006, na Biblioteca Municipal

a instituições na área dos cuidados prestados a pessoas portadoras de deficiência, e também

de Setúbal, a apresentação pública do Guia de Recursos para as Deficiências.

no apoio a populações carenciadas das regiões de Setúbal, Figueira da Foz e Aveiro.

Esta foi uma iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal à qual o grupo Portucel

o.

Soporcel se associou, oferecendo o papel necessário à publicação do Guia
e assegurando os restantes custos de edição.

GRUPO FAZ DOAÇÃO DE PLANTAS
Em 2006 foi estabelecido um protocolo com a DGRF (Direcção Geral dos
Recursos Florestais), que visa a doação de plantas, por parte do Grupo, para

s.

projectos de (re)florestação a serem efectuados e/ou coordenados pela DGRF,
como consequência da utilização da marca “Navigator Eco-Logical” pelos
diferentes Organismos do Estado Português.

m

PIONEER APOIA ASSOCIAÇÃO
LAÇO

ro

A Associação Laço, apoiada pela

ue

marca de papel Pioneer, tem como
objectivo a melhoria da prevenção,
diagnóstico e tratamento do cancro
da mama em Portugal.
O Grupo considera fundamental apoiar

os

esta associação, no sentido de auxiliar

m

a resolução de uma doença com

ra

índices cada vez mais elevados no
nosso País.

PROJECTO “CANTAR DE GALO”
O grupo Portucel Soporcel apoia desde há vários anos o projecto pedagógico
da Herdade de Cantar de Galo que tem como objectivo o desenvolvimento
de programas didácticos de divulgação e contacto com a Natureza. Dos vários
programas, orientados para as diferentes faixas etárias que visitam a Herdade
(dos 3 aos 15 anos), o Grupo apoia especificamente o programa “A minha
amiga árvore” que tem como finalidade a sensibilização das crianças para
a protecção da floresta e para os cuidados que devemos ter na prevenção
dos incêndios florestais. Viver um dia diferente, participando em actividades
lúdicas e educativas, foi o que motivou as cerca de 112 000 crianças que
entre 2006 e 2007 visitaram esta Herdade.
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3. O Ciclo Sustentável do Papel:
da floresta ao consumidor
Toda a actividade do grupo Portucel
Soporcel assenta num ciclo de desenvolvimento sustentável. Os seus
produtos têm origem em plantações
florestais geridas de forma sustentável
e são fabricados com recurso a energias naturais e renováveis.
Em todas as suas actividades, o Grupo
procura ter uma actuação responsável,
transparente e inovadora nas vertentes
económica, ambiental e social.
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O Ciclo Sustentável do Papel: da floresta ao consumidor

Para

O CICLO SUSTENTÁVEL DO PAPEL

de p

A floresta e a produção de papel fazem parte de um grande ciclo: o ciclo do carbono

Atmosfera

a ce

Emissões de dióxido de carbono
Produção
de energia
Fábrica de pasta de papel

Fabrico
de produtos de papel

Consumo

Madeira
para construção

Desperdícios

Floresta Plantada
No
Serração
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Para garantir a confiança na origem dos materiais fibrosos usados para produção

Os principais sistemas de certificação são o FSC (Forest Stewardship Council) e o

de pasta e papel, são implementadas medidas tais como a certificação florestal e

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Em ambos

a certificação da cadeia de responsabilidade.

os sistemas aplicam-se normas de gestão florestal (FM) e normas da cadeia de
custódia (CoC).

Florestas
bem geridas

FM

Fábrica de pasta
e papel

CoC

Gráfica/Editor

Consumidor final

Distribuição
de papel

CoC

CoC

Gestão das

Gestão da Cadeia de Responsabilidade

Florestas (FM)

ou Cadeia de Custódia (CoC)

ios
No final de 2007, o Grupo tinha cerca de 102 000 hectares (85% da área florestal que gere) certificados pela FSC-FM e todas as suas fábricas certificadas pelas normas
FSC-CoC e PEFC-CoC.

Florestas geridas
pelo Grupo

2006

2007
FSC-FM

Fábricas de pasta

FSC-Coc
PEFC-CoC

FSC

FSC

Venda de produtos certificados

PEFC
Fonte: grupo Portucel Soporcel
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O Ciclo Sustentável do Papel: da floresta ao consumidor

 3.1 Gestão Florestal Sustentável

As florestas são as principais fontes de matérias-primas e constituem um dos
pilares essenciais para a competitividade do Grupo: é, por isso, necessário protegê-

Para o grupo Portucel Soporcel, a gestão sustentável das plantações florestais

-las do modo mais sustentável possível. A Aliança Florestal (empresa do Grupo

permitirá manter o seu potencial para que estas desempenhem as suas funções

para a gestão e exploração florestal) e o RAIZ (Instituto de Investigação da Floresta

ecológicas, económicas e sociais relevantes a nível nacional e global.

e Papel) contribuem para esse fim utilizando as melhores práticas e técnicas

A





disponíveis. Através da Viveiros Aliança, S.A., é produzida uma grande variedade
Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO) das Nações Unidas, 53% do
consumo mundial de madeira, em toros, destina-se à produção de energia e
apenas 11% destina-se à produção de pasta de papel, donde se infere que o
impacto deste sector nas florestas não é muito significativo, comparativamente
com outras utilizações dos recursos florestais.

de espécies florestais e ornamentais e, por delegação de competências da Direcção
Geral dos Recursos Florestais (DGRF), são os próprios viveiros que certificam as
plantas, o que revela um sinal de reconhecimento da qualidade do trabalho
desenvolvido por esta Empresa.
A utilização de madeira não significa desflorestação, visto que uma gestão
sustentável da floresta aumenta a quantidade de madeira na floresta.

Volume do consumo mundial de madeira em toros (3 536 milhões m3)
(Para consultar a política florestal do Grupo:
Rolaria para a
indústria de painéis
de madeira
4%

Outras utilizações
industriais **
4%







www.portucelsoporcel.com/pt/info-centre.php).
Em 2006 e 2007, uma das prioridades do Grupo foi dar sequência à selecção
rigorosa dos activos florestais, para continuar a obter uma produção elevada e

Rolaria para
papel e cartão
11%

sustentável e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade dos solos de um modo
ambientalmente responsável. Também foi dada continuidade ao projecto específico
de melhoramento das operações de corte, rechega e transporte florestais que
permitiu conquistar importantes ganhos de produtividade.

Troncos para fábricas
de serração *
28%



Madeira para produção
de energia
53%

OG

Prat

têm

Para

atra

na m

real

Mel
*Inclui contraplacados
** Postes, estacas, pilares, etc.
Fonte: FAO 2006

 Id

p

 Id

no
De acordo com a Direcção-Geral dos Recursos Florestais, num período de cerca
de um século (1902-2006), a totalidade da área florestal portuguesa aumentou
cerca de 1,5 milhões de hectares. A floresta portuguesa é maioritariamente privada
(85%), sendo gerida, principalmente, por pequenos e médios proprietários não
empresariais. O eucalipto é a terceira espécie da floresta portuguesa, ocupando
cerca de 19% da área florestal do Continente.
O grupo Portucel Soporcel é um dos grandes proprietários florestais privados
portugueses, com cerca de 120 mil hectares sob gestão, maioritariamente compostos
por eucaliptos (cerca de 74% da área gerida).
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AS VANTAGENS FLORESTAIS DO EUCALYPTUS GLOBULUS

 Silvicultura: Perda da casca de uma forma natural e desrama dos níveis
mais baixos, durante o crescimento, enriquecendo o solo com matéria orgânica;

 Capacidade de rebentação de toiça: Preparação do solo para plantação

apenas após três cortes, o que ajuda a prevenir a erosão do solo. O tempo

dade

médio entre cada corte é de doze anos e, posteriormente ao terceiro corte,

cção

a terra é replantada;

m as

 Elevada eficiência na utilização de água: Crescimento mais rápido do que

alho

outras espécies, para a mesma quantidade de água disponível no solo;

 Rápido “fecho” da copa em plantações comerciais: Controlo do crescimento
de ervas e matos através do impedimento da passagem da luz, o que diminui

odo

ífico

e

Fertilidade

 Conclusão do estudo relativo aos principais nutrientes, designadamente
níveis críticos no solo, folhada e tecido lenhoso;

 Consolidação do uso de ferramentas que permitem projectar a fertilização
adequada a cada local;

 Realização de um extenso trabalho de caracterização edafo-climática de
terrenos, como suporte à decisão de investimentos e de projectos florestais;
Protecção

 Monitorização à escala nacional das principais pragas que afectam as plantações
de eucalipto e avaliação precoce do risco potencial de novas pragas e doenças.

o risco de incêndios;

 Árvores de folhas perenes: Processamento da fotossíntese inclusivamente
no Inverno, o que permite fixar o CO2 e crescer nesta época;

 Folhas verticais e espessas: Processamento da fotossíntese durante um
período mais longo, nos dias quentes de Verão (sem entrar em stress
devido ao excesso de luz).

Ecologia dos sistemas florestais

 Avaliação da integração à escala da paisagem florestal.

 3.1.1 Certificação florestal
A certificação da floresta é a principal forma de assegurar o reconhecimento, por

cção

da e

13-OCT-08

O Grupo não detém nem produz plantas e organismos geneticamente modificados.
Pratica o melhoramento genético, reproduzindo por via vegetativa as plantas que
têm probabilidade de melhor se adaptar a determinadas condições.

Para garantir a adopção das melhores práticas de gestão florestal, o Grupo,
através do RAIZ, tem desenvolvido uma rigorosa investigação florestal que resulta
na melhoria de técnicas e métodos de silvicultura aplicada. Entre as actividades
realizadas pelo RAIZ, destacam-se as seguintes:
Melhoramento florestal

 Identificação de clones (plantas melhoradas) que permitem ganhos de
produtividade, na produção de pasta, acima dos 50%;

 Identificação de híbridos de espécies de eucaliptos que se revelaram interessantes
no domínio de resistência à seca ou que poderão estar bem adaptados a zonas
alagadas.
Biotecnologia

 Continuação da investigação para a identificação de genes responsáveis

entidades independentes e acreditadas, da gestão sustentável da floresta e
constitui uma das prioridades definidas nas preocupações de sustentabilidade do
Grupo.
Segundo a World Wide Fund for Nature (WWF), “A certificação de um produto de
origem florestal exige, além da certificação da gestão florestal, a rastreabilidade
da matéria-prima da floresta em todas as etapas de transformação do produto
até ao consumidor final. A verificação dessa rastreabilidade é realizada de forma
independente por entidades certificadoras e é conhecida como certificação de
Cadeia de Custódia.“
Consciente das exigências provenientes dos mercados internacionais, cujos Clientes
dão crescente preferência a marcas de produtos que têm origem em florestas
geridas de forma sustentável, o Grupo obteve em 2007 a certificação de 85% da
área florestal gerida (mais de 102 000 hectares) pelo Forest Stewardship Council
(FSC-FM/CoC). O Grupo está a desenvolver acções no sentido de obter a certificação
PEFC-FM, a curto prazo.

pelas propriedades da madeira.
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PARTICIPAÇÃO NO FSC PORTUGAL
Em 2007, o Grupo deu início à sua participação na iniciativa nacional do

Não obstante a restrição citada, o Grupo, através da Aliança Florestal, tem em consideração

3

a envolvente da área que gere, preconizando os cuidados adequados para a preservação

Forest Stewardship Council (FSC), a Associação para a Gestão Florestal

dos valores a ela associados, seguindo o explícito no seu Código de Conduta Florestal, no

Um

Responsável, designada por FSC Portugal. Esta iniciativa conta também com

Princípio da Precaução: “a obtenção de resultados de qualquer natureza não pode servir

da b

a participação de outras entidades relevantes da fileira florestal portuguesa.

de justificação para a adopção de práticas lesivas à integridade física dos colaboradores,

Além do desenvolvimento de uma norma nacional, esta Associação tem por

à comunidade e ao meio ambiente”.

objectivo atingir até 2010, em Portugal, a meta de meio milhão de hectares,

ao n

no total das espécies florestais a certificar.

O Grupo foi a primeira entidade nacional (e uma das primeiras a nível mundial)

PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS PARA A CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL

a estabelecer um prémio pecuniário por cada metro cúbico de madeira certificada
recebida do mercado.

Com vista à promoção da certificação da floresta em Portugal, o Grupo tem
desenvolvido diversos protocolos com as principais organizações do sector,
entre as quais a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), a Federação
dos Produtores Florestais de Portugal (FPFP), a Associação Florestal de
Portugal (Forestis) e a Federação do Movimento Cooperativo Florestal
(Fenafloresta). Estas parcerias têm como objectivo apoiar as iniciativas de

da fileira florestal nacional. Ao nível das associações, destaca-se a Unimadeiras
que representa 600 produtores e constitui a maior empresa fornecedora de
madeira para celulose na Península Ibérica.

espé

dura

dete

A atribuição deste prémio, começou a ocorrer a partir de Dezembro de 2005,
e teve como principal objectivo estimular os proprietários florestais a certificarem
as suas propriedades ou actuarem como promotores / catalizadores da certificação
dos proprietários de quem são clientes.

certificação da floresta privada nacional e visam fundamentalmente o
estabelecimento de relações estreitas e duradouras para o desenvolvimento

As o

A

C

bi

an

(I

PROMOÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA FLORESTA PRIVADA
Através da Aliança Florestal e do RAIZ, o Grupo tem vindo a promover diversas

e

d

acções de formação externas com vista à certificação da floresta privada:
1) Realização de sessões destinadas a proprietários florestais, nas quais se
ministram os princípios básicos de uma boa gestão florestal;

Ficou excluída do âmbito da certificação uma área em relação à qual o Grupo não consegue
garantir uma gestão florestal sustentável no longo prazo. Trata-se de casos de contratos

2) Realização de sessões destinadas a engenheiros pertencentes a associações
de proprietários florestais, nas quais se ministram as metodologias, técnicas
e os principais critérios de gestão florestal.

de arrendamento que não se perspectiva serem renovados ou áreas em que não é possível
garantir a sustentabilidade económica. No entanto, enquanto for a entidade gestora destas
áreas, o Grupo assume publicamente o compromisso com uma conduta responsável,
respeitando o espírito e as intenções expressas nos Princípios e Critérios do FSC.

Em Portugal, as florestas ocupam mais de um terço da área continental, pertencem na
sua grande maioria a proprietários privados e têm uma área média inferior a quatro
hectares. Neste contexto, e fazendo face ao actual grau de desenvolvimento da gestão
florestal e à dificuldade de adesão a figuras de cooperação e associativismo, é absolutamente
essencial o papel da dita 'floresta social' no reforço cada vez maior de uma gestão
sustentável destes espaços, como mecanismo para o sucesso de processos de certificação.

OG
Desde 2006, o Grupo tem participado activamente em diversas iniciativas promovidas

activ

pela WWF International que visam abordar as dificuldades inerentes à certificação de

nega

pequenos proprietários privados e encontrar soluções que se adaptem a esta realidade,
tal como os esquemas de certificação de grupo ou regional. Em linha com estas iniciativas,
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e reforçando-as, o Grupo está entre os líderes das iniciativas nacionais dos dois principais

uma

programas internacionais de certificação, o PEFC e o FSC, e marca presença frequentemente

(o e

em eventos organizados pelas organizações de produtores florestais mais relevantes.

ou à

Neste enquadramento, as iniciativas realizadas no sentido da certificação reforçam a

Pod

preocupação do Grupo na criação de valor e na geração de emprego directo e indirecto
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 3.1.2 Biodiversidade
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PROJECTO CANSINO
O Grupo participa no projecto Cansino, que tem como objectivo promover a gestão e a

al, no

Um factor de grande relevância na gestão florestal do Grupo é a conservação

recuperação de linhas de água relevantes que tenham sofrido impactes negativos por

servir

da biodiversidade.

acção do Homem em áreas da região Sul do País.
Este projecto está a ser realizado em colaboração com a WWF e envolve a Silvicaima, a

ores,

dial)

cada

As operações associadas à actividade florestal podem causar impactes directos ou indirectos
ao nível dos habitats (destruição de habitats naturais ou seminaturais) ou ao nível das
espécies (destruição de espécies vegetais ou perturbação de espécies de fauna, nomeadamente
durante o seu período de reprodução, de dependência ou de hibernação, ou a
deterioração/destruição dos locais ou áreas de reprodução e repouso dessas espécies).

ação

as

PARCERIA COM A WWF
No domínio da conservação da biodiversidade, foi reforçada a parceria já
estabelecida com a WWF (World Wide Fund for Nature). Em 2007,
a WWF confirmou que cerca de 48% da área florestal certificada

005,

rem

Direcção-Geral dos Recursos Florestais (Núcleo do Algarve) e alguns proprietários privados.

ADESÃO A INICIATIVAS NO ÂMBITO DA BIODIVERSIDADE
Como resposta ao desafio global de travar a perda da
biodiversidade, o Grupo adoptou a filosofia de gestão “Business
and Biodiversity”, celebrando um protocolo com o ICNB
(Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade),
e aderiu à Iniciativa Countdown 2010 desenvolvida no seio
da International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

e gerida pelo Grupo reúne atributos consistentes para ser classificada
como áreas de alto valor de conservação, à escala da paisagem,
sem prejuízo de uma normal gestão das plantações florestais.
As principais regras de referência do Grupo que visam a mitigação dos impactes
na biodiversidade são:

 Respeitar as faixas de protecção de linhas de água, evitando a mobilização do
solo e não permitindo a passagem de máquinas;

 Evitar o atravessamento de linhas de água e, quando necessário, realizá-lo em

e

situações de solo firme ou onde existam estruturas adequadas para o efeito;

 Dar prioridade aos métodos mecânicos e manuais em detrimento de métodos

es

as

químicos para controlo da vegetação espontânea;

 Respeitar os valores naturais considerados como valores de conservação,
através de um planeamento adequado das intervenções florestais e de acções
específicas para a sua preservação.

m na

uatro

stão

A área florestal sob gestão do Grupo está geograficamente dispersa por 153

ente

Concelhos em Portugal e cruza com zonas que possuem um enquadramento

stão

regulamentar para a conservação da biodiversidade:

 Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP): 5,8 mil hectares. Destas áreas,

ação.
O Grupo tem implementado um sistema de avaliação de impactes ambientais para a

95% situam-se nos Parques Nacionais da Serra da Malcata, do Tejo Internacional

idas

actividade florestal, através do qual identifica, de forma contínua, os potenciais impactes

e do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;

o de

negativos na biodiversidade, desde a instalação ao corte dos povoamentos.

 Sítios classificados da Rede Natura 2000: 25,4 mil hectares. Destes, 70% estão
nos Sítios da Serra da Freita e Arada, São Mamede, Monchique e Malcata.

ade,

ivas,

No entanto, não é expectável que ocorram impactes significativos directos na biodiversidade,

ipais

uma vez que não se procede à conversão de habitats, à introdução de espécies exóticas

ente

(o eucalipto foi introduzido no País há cerca de 200 anos e encontra-se bem adaptado)

es.

ou à utilização de organismos geneticamente modificados.

am a

Podendo ocorrer impactes indirectos, potenciais ou reais, causados por situações de

de biodiversidade mais frequentes são os ripícolas (dominados por salgueiros ou

ecto

risco que alterem a qualidade da água ou do solo, o Grupo actua no sentido da sua

amieiros), os bosques de sobreiros ou de azinheiras, os matagais termomediterrânicos,

prevenção, mitigação e correcção.

os carvalhais ibéricos e as vertentes rochosas siliciosas.

Adicionalmente, o Grupo detém e gere mais de 4 700 hectares de sobreiros e
azinheiras que beneficiam de estatutos especiais de protecção.
O Grupo tem vindo a realizar o levantamento de habitats e a classificar o seu
estado de conservação. De acordo com os levantamentos realizados, os habitats
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PROJECTO DE CONSERVAÇÃO DE VALORES NATURAIS
O Grupo está a desenvolver um projecto complementar com especialistas na
área da biodiversidade que visa a conservação de recursos naturais nas
diferentes áreas do património sob sua gestão. Este projecto tem por principal
objectivo o desenvolvimento de metodologias de identificação de valores
naturais a conservar e a elaboração do respectivo plano de conservação.

7,1 milhões de euros em actividades de prevenção e apoio ao combate aos incêndios.
Nas actividades de prevenção incluem-se:

O

 Construção de aceiros, aumento das áreas e caminhos limpos;

d

 Beneficiação dos pontos de água;

 Realização de testes aos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios
do seu património e de terceiros e respectivos Planos Operacionais Municipais.

Num projecto liderado pelo Centro de Estudos da
Avifauna Ibérica (CEAI) e no âmbito da gestão dos
seus povoamentos de eucalipto, o Grupo

 Actividades de detecção, vigilância, combate e rescaldos;

acções que visam preservar e recuperar a Águia
de Bonelli, espécie classificada com o estatuto de “ameaçada”.

1,8

Este projecto está a ser desenvolvido na região do Alentejo e conta com a

1,6

colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
(ICNB). Para sensibilizar a sociedade para a necessidade de preservar esta
espécie em risco, o Grupo patrocinou, em 2007, o livro “Águias de Bonelli
em Portugal”. Esta obra é um testemunho rico da vida desta espécie e um

1,8

1,7

at

1,9
1,6

1,6

0,6

0,2

dos habitats avaliados, o Grupo elaborou modelos de gestão-tipo cuja aplicação

0

e especificações técnicas se relacionam com o estado da conservação encontrado
em cada situação. As acções de monitorização e avaliação de biodiversidade
desenvolvidas nas áreas de alto valor de conservação são baseadas nestes modelos.
De salientar que 20% do território nacional (segundo o Programa Operacional de
Ambiente, do Terceiro Quadro Comunitário de Apoio) são áreas protegidas, sendo
o equivalente valor médio europeu de 14,6% e o mundial de 11,5% (Fonte: United
Nations List of Protected Areas, 2003).

 3.1.3 Prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais
Os incêndios florestais têm um elevado impacte no sector florestal e,
consequentemente, na economia portuguesa. Em 2007, verificou-se uma redução
da área percorrida pelos incêndios florestais. Os 31 mil hectares ardidos nesse

N

(o

em

As b
eà

0,4

Partindo do cruzamento das medidas de gestão para a conservação de espécies e

B

q

1

para a sua nidificação.

d

C

1,2

0,8

ao

b

2,0

1,4

apelo à sua protecção, sendo as florestas de eucalipto um habitat adequado

n

d

Gastos na prevenção e apoio ao combate aos incêndios (Milhões de euros)
2

fl

Em

 Especialização, profissionalização e comando único.

comprometeu-se a desenvolver um conjunto de

p

é

As actividades de apoio ao combate incluem:

CONSERVAÇÃO DA ÁGUIA DE BONELLI

IN

flore

de g

2005

2006

Apoio ao combate aos incêndios
Prevenção contra incêndios

2007

De s

gerid

ardid

2,81

De s

na á

flore

flore

P

O

d

p

d

ano representam menos 2,4 vezes do que em 2006 e cerca de sete vezes menos

A

que a média referente ao período de 2000 a 2006.

m

p
A equipa de Defesa da Floresta Contra os Incêndios (DFCI) do grupo Portucel
Soporcel prepara e implementa os planos de apoio à defesa contra incêndios, não
só do seu património como de terceiros, tendo disponibilizado, em 2006 e 2007,
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INTERVENÇÃO DA AFOCELCA
O Grupo deu continuidade à estratégia de mobilização

13-OCT-08

Também no âmbito do programa PROLUNP para a erradicação do nemátodo do
pinheiro bravo e das parcerias estabelecidas com a Direcção-Geral dos Recursos

de importantes meios humanos e técnicos na

Florestais (DGRF), é de salientar a actuação do Grupo em algumas áreas deste

prevenção e apoio ao combate aos incêndios

programa, com o corte de quase 120 mil árvores adultas afectadas. Os resultados

florestais através da AFOCELCA. Esta organização,

obtidos deveram-se à utilização de técnicas e práticas adequadas de gestão florestal,

na qual o Grupo detém uma posição maioritária,
é constituída por empresas do sector.
Em 2007, o Grupo disponibilizou cerca de 1,6 milhões
de euros à AFOCELCA, tendo contribuido, em parte,
através desta Associação, para a campanha de apoio

à investigação realizada nesta área e à intervenção de recursos humanos e financeiros.
Desta forma, o Grupo tem a seu crédito uma importante acção na defesa da vitalidade
da floresta portuguesa, quer através destas intervenções fitossanitárias quer pelo
combate a infestantes (também em áreas detidas por entidades públicas), bem

ao combate aos incêndios florestais com 40 veículos

como pela redução indirecta do risco de fogo pela diminuição do sub-coberto

de primeira intervenção, 14 meios semi-pesados, 2 autotanques e 3 helicópteros

arbustivo.

bombardeiros com as respectivas equipas heli-transportadas, integrando 11
CDOS (Centros Distritais de Operações de Socorro do Serviço Nacional de
Bombeiros e Protecção Civil).
Na campanha de 2007, a AFOCELCA, interviu em 1 220 incêndios florestais dos
quais cerca de 20% (249 incêndios) diziam respeito a incêndios próprios
(ocorridos nas áreas florestais das empresas associadas) e os restantes 80%

 3.2 Madeira de Origem Controlada
O controlo da origem das madeiras é essencial para o sector, sendo de extrema
importância a análise de risco das fontes de onde provêm.

em florestas particulares.
O ano de 2007 foi caracterizado por uma situação de grande tensão entre a oferta
As boas práticas levadas a cabo pelo Grupo, aliadas aos factores climatéricos favoráveis

e a procura nos mercados de madeira. No mercado doméstico, esta situação é

e à melhoria do grau de eficácia do sistema nacional de combate aos incêndios

em parte reflexo dos incêndios florestais ocorridos, em particular, nos anos de

florestais, contribuíram para, apesar do património ameaçado ter sido de uma ordem

2003 e 2005. Os efeitos destes incêndios tornaram-se mais visíveis em 2007,

de grandeza semelhante à de anos anteriores, a área queimada ter sido menor.

altura em que estariam em idade de corte volumes significativos de madeira que

De salientar neste contexto, que em 2007 a área queimada nas plantações florestais

deixaram de estar disponíveis para alimentar as necessidades da indústria.

geridas pelo Grupo, foi de apenas 131 hectares em comparação com os 3 276 hectares
ardidos em 2006. A área ardida nas plantações florestais geridas pelo Grupo representou

Apesar desta situação, o Grupo conseguiu manter a sua quota no mercado nacional

2,81% da área ardida a nível nacional no período 2006-2007.

com um enorme esforço financeiro e inevitáveis repercussões ao nível dos resultados.

De salientar ainda, que no período de 2006 a 2007, a Enerforest (empresa do Grupo

A madeira utilizada pelo Grupo para produção de pasta provém em cerca de 20% das

na área da biomassa para energia), valorizou áreas que foram afectadas por incêndios

florestas sob sua gestão sendo os restantes 80% adquiridos (cerca de 3,3 milhões de metros

florestais, removendo o material ardido e permitindo a recuperação dos povoamentos

cúbicos equivalentes de madeira descascada, em 2007). Na sua produção, o Grupo incorpora

florestais afectados (Serra de Ossa, Serra do Anel, entre outras).

cerca de 90% de madeira proveniente da floresta ibérica (Portugal e Galiza) da espécie
Eucalyptus globulus e pontualmente importa de outras regiões madeira desta espécie.

PARTICIPAÇÃO NO PROLUNP
O PROLUNP é o programa nacional de erradicação do nemátodo da madeira

Madeira adquirida por origem (2007)

do pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus, praga que foi detectada pela
primeira vez em 1979 no estado de Columbia, EUA, e em Portugal, na região
de Setúbal, em 1999.
A Enerforest participou em 2007 no PROLUNP, efectuando trabalhos
Outros
7,0%

maioritariamente na Faixa de Contenção, em acções que são fundamentais
para a contenção da mortalidade no pinhal bravo.
O nemátodo tem um efeito muito rápido nas resinosas (P. pinaster, P. radiata,
e outros), sendo por isso uma séria ameaça à biodiversidade e sobrevivência

Mercado Ibérico
93%

destes ecossistemas florestais.
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Para a aquisição da madeira, o Grupo selecciona os seus Fornecedores com base
no grau de cumprimento dos requisitos de contratação estabelecidos internamente.
No processo de selecção e avaliação, o Grupo procura incentivar os Fornecedores
nacionais a respeitarem os padrões de qualidade e de eficiência exigidos.

Princípio Global Compact nº 2:
Garantir que outras empresas suas
participadas ou Fornecedores não são
cúmplices na violação dos direitos humanos

Apes

e ma

O ab

redu

por v
Com esta prática, o Grupo pretende também fomentar o desenvolvimento e a

O Grupo detém ainda outros mecanismos de controlo da origem da madeira dos seus

especialização da economia nacional num sector com claras vantagens competitivas,

Fornecedores, nomeadamente através da realização, por amostragem, de cerca de 200

sendo o aumento das áreas florestais certificadas um dos seus principais objectivos.

inspecções de campo anuais, para garantir e verificar que a madeira fornecida é de
origem conhecida e não provém de fontes controversas, tais como:

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS NA CADEIA DE ABASTECIMENTO
No âmbito do processo de certificação florestal, foram desencadeadas acções
tendo em vista o esclarecimento, informação e gestão de expectativas de
diversos grupos de stakeholders da área de abastecimento de madeira:
1- Realização de consulta a stakeholders, que contou com a realização de
sessões de esclarecimento nas quais participaram cerca de 169 entidades
e envio de questionários a 490 entidades;
2- Desenvolvimento de um estudo socio-económico das operações florestais

1

9

 Áreas onde os direitos humanos e culturais possam estar a ser violados;

8

 Florestas não certificadas, de alto valor de conservação, onde as actividades

7

6

florestais possam provocar danos irreversíveis;

 Zonas onde tenha ocorrido a modificação genética de árvores;

5

 Áreas onde seja efectuado o corte ilegal ou não autorizado de árvores;

4

 Florestas naturais convertidas em plantações ou outros usos não florestais.

3

2

do Grupo que contou, numa primeira fase, com a análise de resultados
de diversas iniciativas desenvolvidas pelo Grupo (workshops, questionários,
sessões de esclarecimento) e, numa segunda fase, com a realização de um
inquérito de opinião sobre conhecimentos, atitudes e comportamentos
relativamente às florestas através de entrevistas.

EUCALYPTUS GLOBULUS - ÁRVORE IDEAL PARA A PRODUÇÃO DE PAPÉIS
DE IMPRESSÃO E ESCRITA

1

Relativamente à origem e corte legal de madeiras - embora em Portugal
a questão praticamente não se coloque, dada a ausência de conflitos
sobre o cumprimento da lei, sobre a posse da terra ou com povos
indígenas - o Grupo aderiu, desde 2002, à tomada de posição efectuada
pela CEPI, a propósito do chamado “illegal logging”.

Emb
Formalmente a Empresa adere pois aos seis princípios do Código de Conduta sobre
o Corte Legal de Madeiras patrocinado pela CEPI, (e pela CELPA), comprometendo-se
a cumprir a legislação aplicável, a adquirir somente madeira explorada de forma legal,
a implementar procedimentos adequados a um Sistema de Gestão Ambiental, a instituir
A política florestal do grupo Portucel Soporcel assenta no aproveitamento
racional dos recursos naturais disponíveis e numa preocupação constante
pela preservação ambiental. No vasto e diversificado património florestal do
Grupo, não se perde de vista o conceito de aproveitamento agro-florestal de
uso múltiplo, quer à escala de propriedade quer à escala do mosaico regional.

métodos de controlo da documentação aplicável, a manter a documentação disponível
para consulta e a formar os seus colaboradores sobre toda esta matéria.

lançou ainda um conjunto de iniciativas para dinamizar processos de Certificação da

Sudoeste Asiático) onde existem várias espécies de eucalipto, em Portugal

Gestão Florestal (FM) e da Cadeia de Custódia (CoC) de Fornecedores e produtores

é quase exclusivamente cultivada a espécie Eucalyptus globulus. Esta situação

florestais, no sentido de apoiá-los a posicionarem-se de forma mais competitiva.

garante uma elevadíssima consistência da qualidade dos produtos com origem
globulus apresentar uma forte aptidão para a produção de papéis para
impressão e escrita.
Para a produção da pasta é utilizada pelo Grupo, quase exclusivamente, esta
espécie de árvore. A sua madeira é constituída por fibras de comprimento
curto e muito homogéneo, que conferem ao papel produzido uma notável
opacidade, uma excelente rigidez, um excepcional índice de mão e uma
grande estabilidade dimensional.
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Consciente da importância do sector para a geração de emprego indirecto, o Grupo

Ao contrário de outras grandes regiões produtoras (América do Sul, África e

nacional, factor a que acresce o facto de a pasta celulósica do Eucalyptus

prio

No sentido de promover as relações com os Fornecedores e produtores florestais, o
Grupo tem vindo a desenvolver diversas iniciativas, tais como:

 Realização de visitas de associações de produtores florestais às unidades fabris;
 Participação em sessões de esclarecimento;

 Organização de sessões de formação técnica;

 Realização de reuniões de trabalho regulares com os Fornecedores mais
representativos do Grupo.
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Apesar dos esforços do Grupo para aumentar o abastecimento de madeira pela via ferroviária
O abastecimento por esta via representou 92% em 2005, tendo-se vindo a verificar uma

O Grupo tem consolidado a sua estratégia no sentido de posicionar o ambiente

redução do seu peso relativo, situando-se em 89% em 2007. Neste ano, o abastecimento

no topo das suas prioridades, através da adopção pró-activa de práticas e

por via marítima passou a representar cerca de 8% do abastecimento de madeira.

tecnologias inovadoras, que permitem a minimização dos impactes ambientais e
a auto-suficiência energética.

seus

Vias de abastecimento de madeira (%)

200

A actividade do Grupo está concentrada em três unidades fabris. Os complexos

é de

obre

o-se

egal,

tituir

nível

100%

industriais da Figueira da Foz e de Setúbal produzem pasta que integram na produção

90%

de papel, enquanto que a Fábrica de Cacia está apenas vocacionada para a produção

80%

de pasta.

70%
60%

No período de 2005 a 2007, verificou-se um aumento da produção de pasta de

50%

3,3% e de 3,3% na produção de papel.

40%
30%

A produção de pasta branca de eucalipto aumentou para 1,3 milhões de toneladas

20%

em 2007, o que posicionou o Grupo como o maior produtor europeu e o terceiro

10%

a nível mundial. A pasta produzida é parcialmente integrada no processo de

0%

produção de papel (57%) ou é vendida no mercado de pasta (43%).
2005

2006

2007

Via rodoviária

Quando arrancar, em final de Agosto de 2009, a nova Fábrica de Papel de Setúbal,

Via ferroviária

os dois complexos industriais do Grupo, Figueira da Foz e Setúbal, ficarão

Via marítima

Embora não exista no seio do Grupo uma política global orientada para a
uma estabilidade nas transacções com Fornecedores localizados nos Concelhos
limítrofes (até 100 km) onde o Grupo tem as suas unidades fabris. Neste
enquadramento, verifica-se que o volume de aquisições a Fornecedores locais foi
em 2007 de cerca de 2,4 milhões de metros cúbicos, de madeira o que correspondeu
a cerca de 135 milhões de euros, ou seja, 17% do volume total gasto com
Fornecedores.

Volume de aquisições em 2007 a Fornecedores locais (%)

ores

is, o

completamente integrados na produção de papel.

prioritização das aquisições de madeira a fornecedores locais, é possível observar

upo

o da

 3.3 Produção Eco-eficiente

e marítima, o abastecimento continua a ser efectuado maioritariamente pela via rodoviária.

AS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO EUCALYPTUS GLOBULUS NA
PRODUÇÃO DE PASTA
 Elevado rendimento em pasta e papel

Em comparação com outras espécies, inclusive de eucalipto, fornece mais
pasta (celulose), logo, produz mais papel para igual volume de madeira.

 Conteúdo de celulose

Apresentando um elevado conteúdo em celulose, a quantidade de compostos
não celulósicos a separar é menor, o que se traduz na utilização de menos
químicos no processo de branqueamento, contribuindo, deste modo, para
a preservação do ambiente.

Fornecedores da
Fábrica de Cacia
30%

Fornecedores da
Fábrica de Setúbal
23%

s;

Fornecedores da
Fábrica da Figueira da Foz
47%
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O Grupo posiciona-se entre os líderes europeus e mundiais com maiores preocupações

Na sequência do projecto iniciado em 2006 para a implementação do sistema

ao nível da eco-eficiência.

de gestão de Saúde e Segurança no Trabalho na Fábrica de Cacia, em 2007 foi
obtida a certificação do sistema de acordo com as normas NP 4397 e OHSAS

GRUPO É CASE-STUDY DE ECO-EFICIÊNCIA

18001. Tendo este último sistema sido já implementado nos complexos industriais

O grupo Portucel Soporcel foi um caso de estudo de soluções para a eco-

de Setúbal e da Figueira da Foz, esta certificação consolidou a política de segurança

eficiência apresentado na Conferência “Gestão Ambiental da Indústria” do

do Grupo numa visão de integração com os sistemas da Qualidade e Ambiente

Jornal Água e Ambiente, que decorreu em Lisboa, em 2006.
Teve particular destaque o facto de o Grupo ser o maior produtor nacional

anteriormente certificados.

de energia verde a partir da biomassa e o facto de ter investido na área
ambiental cerca de 270 milhões de euros desde o ano 2000, cujos resultados
se revelaram decisivos em termos de performance ambiental.

FORMAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Em 2007, salienta-se o reforço das acções de formação em segurança e saúde

A ECO-EFICIÊNCIA DO GRUPO (EVOLUÇÃO DESDE 2000)

no trabalho para Colaboradores e prestadores de serviço, totalizando 21 995

Aliado ao aumento da produção de pasta e papel (aumento de 19% e 54%,

horas, que representam 18% do total de horas de formação ministradas

respectivamente, entre 2000 e 2007), o desempenho ambiental do Grupo

naquele ano.

tem vindo a registar sucessivas melhorias no processo produtivo, resultado
dos investimentos efectuados e da optimização dos processos industriais:

 Redução de 43% do consumo de água por tonelada de produto produzido
(2000-2007);

 Aumento da utilização de energia renovável. Em 2007, 92% da energia
produzida foi proveniente de biomassa;

Todas as fábricas do Grupo estão certificadas segundo as normas ISO 9001, ISO
14001 e OHSAS 18001, e os respectivos laboratórios acreditados. Em 2007, os
sistemas de gestão ambiental das Fábricas da Figueira da Foz e Setúbal obtiveram

 Diminuição de 58% do consumo de combustíveis fósseis (2000-2007);

a renovação dos respectivos certificados por um novo ciclo de três anos.

 Diminuição das emissões atmosféricas e de efluentes líquidos comparáveis

 3.3.1 Investimento ambiental

 Redução de 58% nas emissões totais de CO2 fóssil das suas fábricas (2000-2007);

na r

com os resultados obtidos com a aplicação das melhores técnicas disponíveis
e os melhores valores limites de referência da Europa;

 Melhoria na gestão de resíduos com uma redução de 48% dos resíduos
processuais com destino a aterros (em 2007 a valorização de resíduos
atingiu 80%);

 Certificação do Sistema de Gestão Ambiental de acordo com os referenciais
ISO 14001 em todas as fábricas;

 Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho,
de acordo com o referencial OHSAS 18001, em todas as fábricas;

 Diminuição de 11% do transporte rodoviário (2000-2007) no que se
refere à logística de papel.

Para assegurar operacionalmente este desempenho ambiental, o Grupo adoptou
importantes e coerentes políticas internas relacionadas com o ambiente, qualidade
e segurança no trabalho.

Principio Global Compact nº8.
Adoptar iniciativas que
promovam uma responsabilidade
ambiental mais abrangente
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Nos

É de realçar o volume de investimento do Grupo em projectos para a protecção
do ambiente que, desde o ano de 2000, já investiu mais de 270 milhões de euros
nas suas unidades industriais. Nos anos de 2006 e 2007 foram investidos cerca
de 13 milhões de euros.
No ano de 2007, verificou-se um aumento do investimento em processos de fim
de linha, embora, no total, o investimento em áreas ambientais tenha baixado,
como resultado da diminuição das necessidades de investimento na área da
prevenção, cujos investimentos foram realizados em anos anteriores.

Principio Global Compact nº7.
Apoiar o princípio de adopção de
medidas preventivas relativas aos
problemas ambientais
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 3.3.2 Desempenho ambiental

Tipo de investimentos ambientais (1000 €)

7 foi

SAS

riais

ança

Energia

25 000

22 519

O Grupo tem um elevado índice de autosuficiência energética, sendo a maioria dos
combustíveis utilizados de origem renovável, proveniente das suas centrais de biomassa.

20 000

ente

Consumo de Energia

15 000
115
10 000

9 699

95

5 000

3 865

as

780

0

Prevenção

ISO

2005

, os

2006

ram

2007

2 133
450
Fim-de-linha

Evolução (%) Refª. 2005

110

de

105
100
95
90
85
80

2005

2006

2007

Total Energia Primária (GJ)

Nos últimos três anos, o investimento ambiental tem-se concentrado maioritariamente

Consumo Energia Eléctrica Total (GJ)

na redução e tratamento das emissões gasosas.

cção

uros

Total Biomassa (GJ)

Investimentos ambientais 2005-2007 (€)

erca

Existem porém centrais, para além das de biomassa, que contribuem para a actividade
do Grupo, como é o caso da Soporgen, no complexo industrial da Figueira da Foz.
Esta central funciona a gás natural e produz energia térmica, exclusivamente para

Resíduos sólidos;
374 849
1%

o Grupo e energia eléctrica, em que o excedente não utilizado no complexo da
Figueira é colocado na rede pública (REN).

fim

ado,

Decorrente das boas práticas a nível energético que caracterizam o Grupo, em 2004,
Outros;
371 796
1%

a da

Emissões gasosas;
36 548 163
93%

Efluentes líquidos;
2 150 889
5%

foi instalada uma caldeira de recuperação na Figueira da Foz e, em 2006, outra em
Cacia, que permitem um desempenho energético cada vez mais positivo.
Para além disso, está prevista para 2008 a conclusão de duas novas centrais geradoras
de energia a partir de biomassa (Setúbal e Cacia), garantindo, no seu conjunto, uma
produção líquida para a rede de 167 GWh/ano. Também se espera que a eficiência
energética aumente como resultado do novo turbo-gerador que está a ser instalado
nas centrais geradoras de energia, a partir de biomassa, na Figueira da Foz.
Principio Global Compact nº 9.
Desenvolver e divulgar as
tecnologias mais eficientes em
termos ambientais
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Produtos químicos do processo

Consumo de água

As e

O grupo Portucel Soporcel controla cuidadosamente os produtos químicos utilizados

O Grupo tem como objectivo a permanente minimização do consumo de água.

ener

ao longo do processo de produção, procurando sempre, através do recurso à

Decorrente das boas práticas implementadas, tem-se verificado uma diminuição

cont

investigação e utilização das melhores técnicas disponíveis, reduzir os impactes

progressiva e significativa do consumo de água, atingindo, em 2007, um consumo

esfo

ambientais e consumo dos mesmos.

médio de água de 14 m3 por tonelada de papel e 35 m3 por tonelada de pasta.

de e

Um dos critérios de procura de químicos é o de privilegiar sempre a aquisição de

Consumo de água

produtos não perigosos ou, quando impossível, a substituição por outros com menor
nível de perigosidade.
105

No período de 2005 a 2007 verificou-se um aumento no consumo de produtos

100

uma paragem particularmente prolongada da Fábrica de Pasta de Setúbal. O aumento

95

dos consumos de oxigénio líquido e peróxido de hidrogénio resulta essencialmente
da implementação de boas práticas de gestão de químicos, em substituição do
clorato de sódio, cujo consumo diminuiu.

REGULAMENTO REACH
O Grupo tem vindo a desenvolver as acções necessárias ao cumprimento da

Evolução (%) Refª. 2005

químicos, parcialmente justificado pelo aumento de produção, mas também por

90
85
80
75
70

nova regulamentação (REACH), enquanto produtor, importador e utilizador
de produtos químicos em todas as instalações fabris, nomeadamente através
de:

 Inventariação e classificação dos produtos químicos e artigos produzidos,

65

2005

2006

dos produtos químicos e artigos adquiridos e respectiva origem (da UE

Meio hídrico subterrâneo (1000m3)

ou importados);

m3/t produto

 Registo dos produtos químicos produzidos e importados (onde aplicável);

2007

Meio hídrico superficial (1000m3)

 Garantia de que os artigos produzidos/importados não contêm substâncias
de elevada preocupação em concentrações superiores às estabelecidas;

 Fornecimento de informação relativa à utilização dos produtos químicos,
através de comunicação na cadeia de abastecimento.
Desta forma garante-se, caso a caso, o cumprimento das obrigações relativamente
aos requisitos estabelecidos no REACH.

Para os resultados progressivamente obtidos, contribuiu o trabalho desenvolvido
nas fábricas com o apoio do RAIZ, através de estudos de caracterização do processo
fabril na componente água, antecipando a utilização das melhores técnicas disponíveis
e respectivas melhorias daí decorrentes. A análise dos sistemas de água das fábricas
de pasta permitiu identificar medidas para a redução de consumos e simular os
impactes da introdução de novas tecnologias no futuro.
Paralelamente, a comparação de cada uma das fábricas com a situação de referência
permitiu determinar potenciais medidas de redução do consumo. O desenvolvimento
de um modelo dinâmico das tiragens da Fábrica de Cacia permitiu identificar e
quantificar medidas de redução de consumo de água em situação de quebra.
Emissões atmosféricas
Além das preocupações do rigoroso cumprimento do estipulado nos diplomas legais
aplicáveis, o Grupo adopta e implementa, cada vez mais, práticas de melhoria
contínua, de modo a minimizar os impactes ambientais, decorrentes da sua actividade.

52 _ grupo Portucel Soporcel Relatório de Sustentabilidade 2006/2007

Cyan Magenta Yellow Black

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

38209_PORTUCEL_07final Page 53

13-OCT-08

As emissões para o ar resultam essencialmente da actividade de produção de

A redução das emissões gasosas de SOx e CO2 de origem fóssil é resultado da

gua.

energia. As emissões de CO2, com origem em combustíveis fósseis, que em muito

instalação de novas caldeiras de recuperação nas unidades fabris de Cacia e Figueira

uição

contribuem para as alterações climáticas, têm diminuído, como resultado de um

da Foz, retrofit para leito fluidizado das caldeiras de biomassa das Fábricas de

umo

esforço sistemático para aumentar o recurso a combustíveis renováveis na produção

Setúbal e da Figueira da Foz, modificação do forno de cal da Figueira da Foz, para

a.

de energia.

permitir a substituição da maior parte da utilização de fuelóleo por gás natural
(combustível com menor emissão específica de CO2), e melhoria nos sistemas de
alimentação de biomassa às respectivas caldeiras. A redução de NOx na Fábrica
de Setúbal é resultado da optimização da alimentação de ar primário na fornalha
da caldeira de biomassa.
O ligeiro aumento do valor da emissão de partículas pode ser justificado com o arranque,
em 2004, da caldeira de recuperação. A caldeira a fuelóleo que funciona apenas como
make-up, passou a funcionar em situações excepcionais e por períodos curtos, regime
de exploração que nem sempre permite optimizar as condições de operação.
No que se refere às emissões de CO2 fóssil reportadas ao abrigo do PNALE II e contempladas
nos Relatórios de Verificação do CELE, verificou-se que em 2007 foram emitidas cerca de
264 mil toneladas de CO2eq, correspondentes a uma redução de cerca de 13% relativamente
a 2005, em linha com a tendência observada no sector em Portugal. A nível nacional foram
na totalidade reportadas cerca de 100,1 milhões de toneladas de CO2, tendo o Grupo
contribuído para esse valor em apenas 0,3%.

Emissão de CO2 eq
Emissões para o ar
300

vido

95

icas

ncia

ento

ar e

gais

oria

Evolução (%) Refª. 2005

veis

r os

Evolução (%) Refª. 2005

100

esso

90
85
80
75

250
200
150
100
50

70
0
65

2005

60

2005

2006

2007

2006

2007

grupo Portucel Soporcel
Sector (Portugal)

Particulas (PTS), kg/t

Total das emissões nacionais reportadas ao abrigo do PNALE

Óxidos de Azoto (NOx), kg NO2/t
Óxidos de Enxofre (SOx), kg SO2/t
Dióxido de Carbono fóssil (CO2), kg CO2/t

ade.
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Resíduos e efluentes

No período de 2005 a 2007, verificou-se um aumento de 25% dos resíduos

A crescente preocupação com a gestão dos resíduos tem resultado na procura de medidas

valorizados. Parte deste aumento é justificado pelo estudo realizado pelo RAIZ

e soluções alternativas para a sua redução na fonte e a sua valorização, nomeadamente

relativo a alternativas da valorização de resíduos, encontrando-se em fase de

ao nível da deposição e da sensibilização dos Colaboradores do Grupo para esta matéria.

licenciamento a utilização de lamas secundárias como fertilizante florestal. Foram

m

igualmente iniciados os estudos que permitirão utilizar este produto nos casos

Ten

em que a fertilidade florestal não dispensa uma adubação de libertação lenta.

efl

Resíduos

Também se realizaram, com êxito, testes de produtos compósitos em materiais
de revestimento e de construção.

Evolução (%) Refª. 2005

120

BA

De

ind

mi

com

aco

110

atr

100

Quanto aos efluentes emitidos ao longo dos últimos três anos, verificou-se

na

globalmente, uma redução das emissões, particularmente na carga orgânica, tendo

rev

90

para tal contribuído a redução na fonte dos consumos de água e das cargas

com

80

poluentes e a elevada eficiência do tratamento de fim de linha dos efluentes

Pra

70

industriais.

PR

60

2005

2006

2007

Emissões para a água

Produção total (ton)
Valorização de Resíduos (%)
110

O aumento dos resíduos não perigosos em 2006 e 2007 é justificado pela saída

105

de resíduos não processuais, das Fábricas de Cacia e Setúbal, que estavam

100

resíduos de obras e, na Fábrica da Figueira da Foz, a contribuição foi devida
a resíduos gerados pelo processo de limpeza das bacias de retenção de efluentes
que, não sendo uma prática rotineira, originou um aumento anormal deste tipo
de resíduos.
Apesar de serem pouco expressivos em termos quantitativos, no global da

Evolução (%) Refª. 2005

armazenados temporariamente. No caso da Fábrica de Cacia, também contribuíram
95
90
85

70

que representam para o ambiente. O aumento dos resíduos perigosos em 2007

65

e limpeza do derrame justificam o aumento de resíduos perigosos que foram
devidamente encaminhados para operadores licenciados.

da

Po

75

actividade do Grupo, os resíduos perigosos merecem destaque pelo risco associado
deveu-se a um derrame acidental de fuel na Fábrica da Figueira da Foz. A retenção

Ai

80

Lei

com

um

sis
2005

2006

2007

Sól. Susp. Totais, kg/t
Carência Química de Oxigénio, kg O2/t
Carência Bioq. de Oxigénio (CBO5), kg O2/t

Como resultado da introdução de boas práticas ao longo dos últimos anos, cerca
de 80% dos resíduos que resultam directamente da produção são valorizados
através da:

 Reutilização nas plantações florestais geridas pelo Grupo;
 Reutilização no processo produtivo;
 Produção de energia.

Os restantes 20% são redireccionados para aterros ou recolhidos por empresas
externas devidamente licenciadas, responsáveis pela sua gestão.
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PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA ETAR DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA
FIGUEIRA DA FOZ

Em 2

No segundo semestre de 2007, iniciou-se a execução do projecto de ampliação

recla

da ETAR do complexo industrial da Figueira da Foz com o objectivo de alargar

anal

ano

o tratamento secundário ao efluente da Fábrica de papel. Esta instalação,
quando entrar em funcionamento em 2008, vai contribuir para uma significativa
redução dos valores de emissão final no efluente tratado.
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BANDEIRA AZUL NA PRAIA DA LEIROSA
Desde Agosto de 1995 que os efluentes líquidos tratados do complexo
industrial da Figueira da Foz são conduzidos para o mar, a cerca de 1 500

ram

m da costa, através de um emissário submarino localizado na Praia da Leirosa.

asos

Tendo em vista a avaliação do impacte ambiental associado à descarga desses

nta.
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reclamações ambientais, salientando-se neste âmbito, a substituição da caldeira de
biomassa na Fábrica de Cacia.

 3.3.4 Investigação e desenvolvimento

efluentes, o Grupo realiza anualmente a monitorização da qualidade

O Grupo, através do RAIZ, assegura um conjunto significativo de actividades de

microbiológica e físico-química das águas numa faixa da orla marítima

investigação aplicada nas áreas do processo industrial, ambiente e floresta, além de

compreendida entre Gala e Vieira de Leiria. Os ensaios foram realizados de
acordo com a Directiva 76/160/CEE, transposta para a legislação nacional
através do Decreto-Lei N.º 236/98, sobre amostras de água balnear colhidas

acções especializadas de consultoria e formação. O RAIZ apoia os sectores florestal e
papeleiro nas áreas de investigação, apoio tecnológico e formação especializada. Este

u-se

nas praias e no mar, a 1 200 m da costa atlântica. Os resultados obtidos

instituto tem sido um local privilegiado de contacto com os Clientes de pasta e papel,

ndo

revelam que o impacte dos efluentes industriais não é significativo. Em consonância

escolas e profissionais do sector e ponto de encontro com investigadores nacionais e

gas

com estes resultados, refira-se a atribuição, desde 2005, da Bandeira Azul à

estrangeiros.

ntes

Praia da Leirosa.

PROTECÇÃO DAS DUNAS DE LEIROSA

operações, da eficiência do uso dos recursos naturais e da adequabilidade dos produtos
à satisfação dos Clientes, tendo sempre em vista a rendibilidade sustentável das
operações.
Relativamente à investigação tecnológica, e no âmbito do processo de produção de
pasta, o RAIZ está em fase de ultimação da avaliação de novas tecnologias de cozimento,
tendo sido identificados os processos associados à evolução da madeira em parque
e os seus efeitos sobre extractáveis e variáveis primárias que têm impacto no rendimento
e na aptidão papeleira.
Foram igualmente determinados os motivos da variabilidade de natureza sazonal na

A implementação de um emissário submarino para descarga dos efluentes
das fábricas da Celbi e do complexo industrial da Figueira da Foz do grupo
Portucel Soporcel conduziram a algumas alterações no sistema dunar da
Leirosa. A fim de restabelecer essa situação, as Fábricas da Celbi e do

qualidade da pasta e caracterizado o processo que origina a referida variabilidade,
tendo sido produzidos os dados científicos e tecnológicos que permitem a optimização
das operações.

complexo industrial da Figueira da Foz do grupo Portucel Soporcel, estabeleceram
um protocolo em 1999 com o IMAR para a promoção da reabilitação do

Quanto ao desenvolvimento do papel, foi clarificada a contribuição das diferentes

sistema dunar, cujo projecto foi desenvolvido com êxito e concluído em 2006.

variáveis de natureza química e física, associadas à superfície de papel, para a qualidade
de impressão, nomeadamente impressão a jacto de tinta. Este projecto, considerado

 3.3.3 Conformidade legal

enriquecedor pelo know-how que gerou, envolveu investigadores de três universidades
e responsáveis das Fábricas do Grupo.

Em 2007 foram registadas duas coimas, no valor de 5 500 euros, não existindo no
ano de 2006 infracções a reportar. No período de 2006 a 2007 foram recebidas 17

o

reclamações de cariz ambiental (odor, poeiras e ruído), as quais foram devidamente

ar

analisadas e cuidadosamente tratadas.

a

A sua actividade tem incidido em preocupações de natureza ambiental, de custo das

O Grupo, com forte consciência ambiental e procurando continuamente melhorar o
seu desempenho, tem vindo a desenvolver medidas com vista a reduzir as multas e
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A APOSTA DO GRUPO NA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

LIVROS EDITADOS PELO GRUPO

O Grupo, ao criar e manter activo e dinâmico um Instituto de Investigação
próprio, o RAIZ, acreditando e investindo no aprofundamento do conhecimento
tecnológico, no desenvolvimento e na inovação, é um caso algo singular no
panorama industrial português.
O RAIZ contribui para o reforço da posição de liderança do Grupo focando
a sua actividade em três desafios principais:

Para comemorar a plantação de eucaliptos feita por Jaime de Magalhães Lima

 Estimular e suportar a diferenciação dos produtos papeleiros do Grupo,
pela captura das oportunidades que as tecnologias emergentes de impressão
encerram e pelo potencial de mudança do exigente consumidor europeu.

 Mudar a realidade instalada na floresta portuguesa, desenhando a floresta
competitiva do futuro inspirada no conhecimento e na inovação.
 Capturar as oportunidades que as mudanças do contexto internacional
da energia encerram, designadamente no domínio do desenvolvimento das
energias renováveis e dos biocombustíveis.

O RAIZ desenvolveu actividades nas áreas das tecnologias da gaseificação, produção
de etanol a partir de carbohidratos e produção de biodiesel a partir de materiais
lenhosos.

cont

tipo

em 1906 foram editados, em colaboração com o Departamento de Biologia

perc

da Universidade de Aveiro, os livros “Eucaliptos Centenários da Quinta de

relaç

São Francisco” e “Aves da Quinta de São Francisco”.

próx

Estes livros espelham a riqueza de espécies centenárias classificadas como
exemplares únicos em Portugal, numa quinta que é património do Grupo
e onde se encontram as instalações do RAIZ.
Já no final de 2007, o Grupo integrou estes contributos numa edição de
prestígio, “Os Eucaliptos e as Aves da Quinta de S. Francisco” que salientou
o património histórico e natural bem como a riqueza em biodiversidade desta
propriedade.

Tr

 3.4 Produtos Ambientalmente Responsáveis
O volume de negócios consolidado do Grupo atingiu em 2007 os 1 147 milhões
de euros, mais 66,7 milhões que em 2006, tendo cerca de 71% desse volume
sido gerado pelas vendas de papel, 21% pelas vendas de pasta e 8% pelas
vendas de energia e outros serviços, tendo alcançado resultados de destaque

Em 2007, foi efectuada uma parceria com as Universidades de Aveiro, Beira Interior

em comparação com valores equivalentes do sector (o Grupo atingiu o valor de

e Coimbra, com o intuito de dar continuidade aos projectos que visam desenvolver

29,7% em 2007 na margem EBITDA/Vendas).

modificações na superfície do papel que conduzam a uma qualidade superior de
impressão.

RAIZ - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO DA FLORESTA E PAPEL

Estes números, obtidos com exigentes critérios de preservação ambiental no

Nos

fabrico dos produtos, sem comprometer os seus elevados padrões de qualidade,

de p

revelam a forma sustentável como é gerido o negócio.

 3.4.1 Mercados de pasta e papel

O de

Grup

de p
É visão do Grupo ser um fornecedor global dos mercados mundiais de papéis

as qu

finos não revestidos e líder nos segmentos de papéis de escritório (office) e de
O RAIZ tem como sócios principais o grupo Portucel Soporcel (96%

papéis para a indústria gráfica (offset).

No n

seus

de participação), a CAP (2%), o Instituto Superior de Agronomia (2%)
e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (2%).

Nas subsidiárias do Grupo para fins comerciais espalhadas pelo mundo (Figueira

A Direcção do RAIZ (onde se encontram representados os sócios industriais e

da Foz, Setúbal, Madrid, Paris, Londres, Amesterdão, Colónia, Viena, Verona e

florestais) tem um papel determinante na definição dos objectivos de trabalho.

Norwalk) o Grupo estabelece um contacto directo com os Clientes e coordena as

Esta

grandes operações de venda. Decorrente dessa actividade, são expedidos produtos

dos

para os diversos mercados, verificando-se que em 2007, cerca de 1,6 milhões de

prem

(12 Universidades Brasileiras e 8 Institutos de Investigação, Universidade da

toneladas de produtos (mais de 92% dos produtos vendidos) foram encaminhados

tend

Tasmania, CINRAD e Cooperative Research Centre for Sustainable Production

para mais de 80 países.

A proximidade com os técnicos das empresas sócias e a ligação a instituições
científicas nacionais (Universidades de Aveiro, Coimbra, Beira Interior,
Trás-os-Montes e Alto Douro e Instituto Superior de Agronomia) e internacionais

Forestry, entre outras), posicionam o RAIZ numa situação privilegiada para
desenvolver, com sucesso, a sua actividade de investigação aplicada.

RAIZ - A alavanca do conhecimento e da inovação do Grupo.
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contentorizada, representando cerca de 8% do movimento dos portos nacionaisneste

Localização das subsidiárias comerciais do Grupo

tipo de carga. Foi, no entanto, o transporte rodoviário (38% dos quilómetros
percorridos e 47% do volume) que registou o crescimento mais significativo em
relação a 2006, por virtude do volume de papel vendido a mercados europeus

Europa

U.S.A
Norwalk, CT

próximos de Portugal.

o
Londres

Distância em quilómetros percorrida por meio de transporte
para fins de distribuição de papel (%)

a

Pessoas por km2

250

50

jornal, papel sanitário. O papel de escritório representa apenas 5% do total do
consumo europeu de papel e cartão. (fonte: CEPI)

CASE STUDY DO HERALD TRIBUNE: WHEN LESS IS MORE

Transporte marítimo
61,4%

Transporte ferroviário
0,2%

r de

l no

Nos últimos dois anos, o Grupo colocou no mercado cerca de 1 103 mil toneladas

ade,

de pasta branqueada e 2 035 mil toneladas de papéis finos não revestidos.

O grupo Portucel Soporcel, com o seu papel eco-eficiente Discovery 75 g/m2
foi, já em 2001, um caso de estudo destacado no website do WBCSD e
relatado pelo jornal internacional HERALD TRIBUNE num suplemento referente
às empresas e à sua actuação uma década após a Conferência do Rio.
Em ambos os casos é referido o Grupo como uma empresa europeia que
conquistou o mercado com um papel de gramagem inferior a 80 g/m2, um
produto inovador no mercado europeu.
Os benefícios ambientais decorrentes da utilização de um produto com estas
características são descritos em ambos os artigos: menor uso de matérias
primas, água e energia do que nos papéis standard europeus de 80 g/m2
alcançando qualidade e performance superiores.

O destino de exportação de pasta continuou a reflectir a orientação dominante do
Grupo no sentido de privilegiar os mercados europeus, onde se situam os produtores
de papéis de maior qualidade, com capacidade tecnológica e know-how para valorizar
as qualidades naturais da pasta de Eucalyptus globulus produzida pelo Grupo.

e de

eira

Verona
Madrid

64% do consumo europeu de papel e cartão destina-se a embalagens, papel de

Transporte multimodal
1,2%

ume

péis

Colónia
Viena

1000

hões

que

Figueira da Foz
Setúbal

Transporte rodoviário
37,2%

u

elas

Paris

Amesterdão

 3.4.2 Fibras virgens e fibras recicladas
A Indústria Papeleira Europeia tem credenciais difíceis de igualar em matéria de
sustentabilidade e tem tido um grande empenhamento, com reconhecido sucesso, no

No negócio do papel, as exportações registaram um reforço das vendas de papel nos
seus mercados estratégicos (Europa com +2,7% e EUA a manter-se estável), em
contrapartida com a ligeira diminuição ocorrida em 2007, das vendas noutros mercados.

na e

suporte à prática da Reciclagem das Fibras Papeleiras.
Em termos de sustentabilidade, essa prática, bem estabelecida que consideramos muito
meritória e indispensável em termos de gestão e valorização de resíduos, tem também
que ser encarada de forma clarividente, procurando a solução que garanta melhor balanço

a as

Esta evolução positiva nas vendas foi acompanhada por um enriquecimento do mix

utos

global entre os aspectos económicos, sociais e ambientais em análise, havendo alguns

dos produtos de papel comercializados pelo Grupo, com as vendas de produtos

s de

factores fundamentais a não esquecer na abordagem de cada caso concreto a considerar:

premium a crescerem 11% globalmente, e 17% no mercado europeu, consolidando a

ados

tendência que se vem verificando há vários anos.

 As mesmas fibras papeleiras não podem ser recicladas ilimitadamente, dado a sua
própria natureza e ao fim de poucas reciclagens, dependendo das aplicações, têm que

ser substituídas. No fim da sua vida útil, essas fibras podem ser objecto de valorização
O aumento do peso dos produtos premium está em linha com a estratégia seguida

energética para produção de energia verde. As fibras virgens são, portanto, indispensáveis

eito

pelo Grupo, e reflecte a percepção pelo mercado, quer da qualidade dos seus produtos,

para a renovação e para a sustentabilidade do sistema global de produção de papel

% do

quer da notoriedade e prestígio das suas marcas, quer ainda do elevado nível de

arga

serviço prestado aos canais de distribuição.

e cartão.

 A logística da recolha, selecção, separação, enfardamento e distribuição dos
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papéis recuperados, embora necessária, é complexa e cara, e os processos de

Simultaneamente, tem a satisfação e o privilégio de oferecer, ao mercado mundial,

fabrico de alguns tipos de papel com fibras recicladas, como por exemplo os

papéis de escritório de qualidade ímpar e produção asseguradamente sustentável.

papéis finos para impressão, podem ter custos não negligenciáveis, em termos
sociais, económicos e ambientais.

 Na produção de papéis finos, a incorporação de fibras recicladas, em percentagens
elevadas, é incompatível com a obtenção de níveis de qualidade e performance
idênticos aos encontrados na generalidade dos produtos da gama do grupo

Co

es

Hy
A aposta do Grupo na sustentabilidade insere-se numa lógica de renovação permanente

pr

dos recursos, assente, como já foi referido, em actividades de reflorestação e de protecção

co

da floresta. Contudo, esta aposta passa também por desenvolver e comercializar produtos

pl

que visam uma eficiente utilização dos recursos naturais.

A

di

Portucel Soporcel. Por definição, a substituição de fibra virgem por fibra

Na verdade, aquilo que imprimimos é uma “área” de papel mas a selecção do papel é

ge

reciclada na produção de papéis finos, deteriora sempre a sua qualidade.

efectuada, quase sempre, com base noutra característica: o seu “peso”, ou gramagem,

-lo

 Assim, a racionalidade e sustentabilidade do sistema papeleiro global advogam
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

em função do trabalho a imprimir. Gramagens mais elevadas são utilizadas, normalmente,
para trabalhos mais exigentes.
Na Europa os primeiros papéis de escritório foram desenvolvidos há cerca de quarenta
anos no Norte e Centro do Continente. Nessa época e nestas regiões as espécies florestais,

fibras virgens para os papéis de elevada exigência de qualidade e longo tempo

a qualidade das restantes matérias-primas e a tecnologia de fabricação disponíveis

de vida (como é o caso dos papéis finos para impressão). A abundância local

implicavam a utilização de um mínimo de 80 g/m2 para se garantir uma qualidade

de recursos florestais sustentáveis, ou de quantidades assinaláveis de papéis

adequada ao uso.

O pa

recic

para

cont

mad

prom

e me

recuperados efectivamente disponíveis e adequados, deve influenciar, obviamente,
a extensão da aplicação deste princípio geral.

Actualmente, recorrendo a uma espécie florestal que permite fabricar mais volume de
papel com a utilização do mesmo volume de madeira (o Eucalyptus globulus disponível
na Península Ibérica), à moderna tecnologia de fabricação de papel e ao know-how

3

Nas zonas com aptidão e vocação florestal, como é o caso de Portugal, em que

interno, o grupo Portucel Soporcel tem vindo a produzir e comercializar produtos de 75

as fibras virgens são localmente produzidas a partir de plantações florestais

g/m2, como alternativa credível ao papel de escritório europeu standard de 80 g/m2,

sustentáveis, por razões sociais (manutenção da actividade florestal e suporte a

sendo hoje um líder claro neste domínio com uma quota de mercado acima de 80%

É po

centenas de milhares de proprietários florestais); económicas (as fibras virgens são

(fonte: CEPIFINE).

seus

locais, abundantes e de primeira qualidade, enquanto que as recicladas, para a
produção de papéis finos de impressão, são importadas, escassas, mais caras e
de mais fraca qualidade) e ambientais (maior eficiência de fabrico, menor recurso

Mais de uma década de comercialização destes produtos no mercado europeu e vários
estudos internos e externos, em laboratórios independentes, demonstram que os papéis
de 75 g/m2 produzidos pelo Grupo são considerados superiores aos produtos standard

a combustíveis fósseis e maior incentivo à sustentabilidade da floresta), entendemos

de 80 g/m2 dos concorrentes europeus. A redução de 5 g/m2 garante uma utilização

que deverá, racionalmente, ser dada clara preferência ao uso de fibras virgens,

eficiente dos recursos, dado que o mesmo número de resmas pode ser produzido com

sobretudo para papéis de alta qualidade.

menos matérias-primas.

O grupo Portucel Soporcel bem como a Indústria Papeleira Europeia são apoiantes
da promoção da recolha de papéis usados, da sua reciclagem e adequada utilização

Vocacionado para um público-alvo mais profissional, Discovery é a marca standard em
papel de 75 g/m2, posicionada para o segmento de alto volume (centros de cópia e
grandes utilizadores). A marca Navigator Eco-logical - eleito pelos consumidores portugueses

ao longo do ciclo de vida, quando ela se apresenta como a solução globalmente

produto do ano em 2005 - é a marca premium em 75 g/m2, com um grau de brancura

mais sustentável, e salienta que os modestos 5% que os papéis de escritório

idêntico à restante gama Navigator, e adaptado também para impressoras de jacto-de-

representam na produção papeleira europeia global são uma excelente oportunidade

tinta.

O Grupo contribui de modo muito relevante para a estruturação da economia

Atento aos consumidores mais preocupados com a reutilização de fibras, mas consciente
por regra, a qualidade mínima adequada aos modernos equipamentos de escritório e
pode não ser nem ambientalmente nem economicamente racional, o grupo Portucel
Soporcel lançou, pela primeira vez na Europa um produto inovador - Navigator Hybrid,

portuguesa e da fileira florestal do eucalipto em particular, tendo em conta que

que incorpora 30% de fibras recicladas e 70% de novas fibras.
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que um papel de escritório feito com 100% de fibra reciclada (pós-consumo) não tem,

nacional, ao empenhar-se, de forma determinada, na sustentabilidade da floresta
existem mais de 400 000 proprietários florestais em Portugal.
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para fazer o refrescamento de fibra virgem indispensável à satisfação das necessidades
dos consumidores que o sistema produtivo papeleiro mundial necessita de contemplar.
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Com um posicionamento “re-use” (à semelhança de outros consumíveis de

De entre os principais meios de relacionamento com os Clientes, referem-se os

escritório reciclados, como por exemplo os cartuchos de toner), o Navigator

seguintes:

Hybrid oferece um blend optimizado para minorar o impacte na qualidade do

e

produto. Com 30% de fibras recicladas e 70% de novas fibras, o Navigator Hybrid

o

contribui assim para a reutilização de recursos mas também para a contínua

os
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plantação de novas árvores, pela incorporação de fibras virgens.
A responsabilidade ambiental presente nestes conceitos encontra-se assim ao

 Inquéritos de satisfação;

 Comunicação interactiva (através dos websites de cada marca);

 Visitas às unidades fabris;

 Jornadas técnicas, workshops e sessões de trabalho regulares;

dispôr dos utilizadores e está assimilada pelos próprios produtos da Empresa:

 Serviço de apoio a Clientes.

é

gerar e manter recursos naturais, utilizá-los de uma forma eficiente e reutilizá-

Os produtos do Grupo são desenvolvidos considerando em cada fase do seu ciclo

,

-los de forma ambientalmente correcta.

de vida, os impactos na Segurança dos Colaboradores bem como dos Clientes

e,

a

s,

el

5

os

is

d

m

m

es

a

-

e

,

finais. Neste enquadramento, os produtos contêm uma descrição das principais
O papel do Grupo é um produto verdadeiramente ecológico, biodegradável e

características, aplicações, conselhos de utilização e reciclagem de modo a informar

reciclável, fabricado a partir de um recurso renovável plantado especificamente

os Clientes acerca dos principais aspectos do ciclo de vida do papel no que se

para este fim. Ao imprimir neste tipo de papel o consumidor está também a

refere à segurança na utilização e impactes ambientais associados.

contribuir para a sustentabilidade das plantações florestais de onde provém a
madeira utilizada no seu fabrico. A reciclagem deste papel, após a sua utilização,
promove a transformação noutro produto de papel de características diferentes
e menos exigentes, promovendo assim um ciclo sustentável.

A informação e controlo relativos à disposição final dos seus produtos é, de igual modo,
uma das práticas que o Grupo procura ter e manter de uma forma sistemática.

By buying products with an FSC label you are supporting the growth
of responsible forest management worldwide.

 3.4.3 Garantia de qualidade e informação aos Clientes
É política comercial do grupo Portucel Soporcel a procura contínua da satisfação dos
seus Clientes e a realização dos esforços necessários para ultrapassar dificuldades
pontuais. As boas práticas de marketing, assentes fundamentalmente num relacionamento
transparente com o mercado e no sucesso das suas marcas, são aspectos chave da
actuação do Grupo.
O que dizem os Clientes do Grupo:

 “Se existisse um prémio para o melhor fornecedor de pasta de papel,
seria o grupo Portucel Soporcel a recebê-lo”.

 “Sinto-me sempre como se fosse o Cliente nº1”.

 “Tenho a certeza que o Grupo irá continuar a ser economicamente eficiente
e a garantir a qualidade dos seus produtos”.

Para garantir continuamente a satisfação dos Clientes, promove-se no Grupo uma
relação de diálogo aberto, através de diversos meios onde se procura sobretudo
fornecer aos Clientes todas as informações consideradas relevantes sobre as
características do produto.

DESEMPENHO RECONHECIDO
O bom desempenho do Grupo foi destacado na edição de 2007 do Customer
Satisfaction Survey, com uma melhoria de dois pontos percentuais no índice de
satisfação de Clientes em comparação com a edição de 2006.
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Índice de satisfação de Clientes referente ao produto papel (%)

RESPONSABILIDADE PELOS PRODUTOS
Na sequência da sua política de comunicação responsável, o grupo Portucel
Soporcel aderiu ao Paper Profile, iniciativa voluntária acordada por um grupo

100%

87%

90%

de empresas-líderes da Europa, que prevê a emissão de uma declaração ambiental

89%

87%

das características dos produtos de papel. Deste modo, os consumidores de

80%

papel ficam a saber as principais características do produto que utilizam no que

70%

se refere aos principais parâmetros ambientais.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2005

2006

2007

NAVIGATOR KIDS - Desperta para a consciência ecológica dos mais novos
Índice de reclamações referente aos produtos papel e pasta

um desafio aos futuros protectores do Ambiente, propondo como tema de

0,9

0,9

redacção “Alguma vez imaginaste o futuro da Terra?”. Também através do
site (www.navigatorkids.com) são relembradas as regras ecológicas que todos

0,8

0,7

deverão seguir para proteger o planeta Terra.

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4
0,4

0,3

0,2

2005

0,1

2006
2007

0,0

Índice de reclamações
por causas externas
ao produto
(transporte, serviço)
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Para assinalar o Dia Mundial da Criança, o Navigator Kids lançou em 2007,

Índice de reclamações
imputáveis ao produto
(embalagem, qualidade
do produto)
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4. A Energia Renovável
Tem sido política do Grupo apostar
cada vez mais nas energias renováveis,
privilegiando a bioenergia em
detrimento da energia de origem fóssil.
Estas medidas têm-se materializado
num bom desempenho energético e
numa contribuição do Grupo no
combate às alterações climáticas.
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A Energia Renovável

 4.1 Energia Sustentável

No quadro das novas orientações estratégicas, na área tecnológica (RAIZ) deuse particular atenção às novas tecnologias energéticas a partir de fontes renováveis.

O Grupo apresenta um bom desempenho energético, que se caracteriza por uma

Também foi dada prioridade a outras tecnologias passíveis de integrar o processo

situação de elevada auto-suficiência (74%, se não for incluída a produção de

e contribuir para um melhor desempenho energético.

CEN

São

adj

des
de

energia eléctrica da cogeração da Soporgen).
É de referir a cooperação entre o RAIZ e os responsáveis fabris no desenvolvimento

GW

de uma nova tecnologia de refinação, que poderá levar à economia de mais de

Dados energéticos no grupo Portucel Soporcel em 2007

 Da energia produzida pelo Grupo, 92% provém de centrais próprias de cogeração

10% da energia.

alimentadas por biomassa;

 O Grupo é responsável por 55% da produção de energia a partir de biomassa
em Portugal;

 O Grupo aumentou em 4% a produção de energia eléctrica (992 GWh), o que

No q

INOVAÇÃO - DESCASCADOR DE MADEIRA NA FÁBRICA DA FIGUEIRA DA FOZ

tem-

Em 2007, entrou em funcionamento um novo descascador de madeira no complexo

e de

industrial da Figueira da Foz. Este equipamento permite uma melhor eficiência

cont

equivale a um consumo médio de 450 mil habitantes e a 2% do consumo total

energética e desempenho ambiental do processo, nomeadamente na minimização

em Portugal (sem a Soporgen).

das perdas de madeira e redução do ruído.

O Grupo é o maior produtor português de “energia verde” proveniente de biomassa.
As principais fontes deste combustível utilizadas pelo Grupo para a produção de

 4.2 Bioenergia e Combustíveis Fósseis

energia são a lenhina, separada no processo de produção de pasta, a casca e
outros desperdícios da madeira, obtidos no seu manuseamento fabril ou florestal.
Os valores de consumo de energia primária do Grupo demonstram uma predominância

Grup

Em 2

anua

A estratégia do Grupo neste domínio passa por assumir um papel cada vez mais

A En

relevante na produção nacional de energia com base em fontes renováveis,

de b

nomeadamente na vertente biomassa.

técn

com

do consumo de biomassa, principalmente sob a forma de lenhina, produzida pelo
Analisando a evolução entre os anos de 2000 e 2007, o Grupo reduziu as suas

próprio processo.

Biom

e De

emissões de CO2 de origem fóssil em cerca de 58%, resultado do investimento

Consumo de Energia Primária (GJ)

financeiro realizado em equipamentos e mecanismos que visam a minimização
do uso desses combustíveis. Mesmo com os sucessivos aumentos de produção,

40 000 000

os valores de emissão de GEE atingidos situam-se em níveis muito reduzidos de

35 000 000

emissão por unidade de produto.

30 000 000

26 372 193

25 000 000

23 393 119

20 000 000

25 058 644

O
DA
O

bio

tér

elé
Para dar continuidade ao progresso nesse domínio, foi lançado o projecto para

flo

a construção de duas novas centrais termoeléctricas a biomassa, a instalar na

co

Fábrica de Cacia e no complexo industrial de Setúbal, garantindo no seu conjunto

15 000 000

uma produção líquida para a rede correspondente a cerca de 167 GWh/ano.

10 000 000

GR
CO

5 000 000

3 464 582

2 950 677

3 212 715

0

4 164 331

4 302 670

4 381 229

Adicionalmente será instalado um novo turbogerador a vapor na central de

A

2005

2006

2007

cogeração a biomassa no complexo da Figueira da Foz, que irá usar vapor de

co

elevada pressão e substituir dois turbogeradores a vapor antigos, aumentando

pr

Biomassa (Lenhina + casca + desperdícios florestais)
Fuel
Gás natural (inclui Soporgen)
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consideravelmente a eficiência energética e a produção líquida de electricidade
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CENTRAL DE COGERAÇÃO DE CICLO COMBINADO A GÁS NATURAL
São de salientar os novos projectos lançados pelo Grupo e que compreendem a

13-OCT-08

Apesar dos constrangimentos inerentes à recolha e transporte de matéria-prima
devido às suas características especiais, à natureza dispersa e ao baixo peso por

adjudicação de uma nova central de cogeração de ciclo combinado a gás natural,

unidade, os resultados de 2007 consolidam o programa do Grupo no desenvolvimento

destinada a suprir as necessidades de energia térmica da nova Fábrica de papel

da produção de energia a partir da biomassa, num mercado ainda incipiente e

de Setúbal cujo fornecimento anual à rede eléctrica nacional será de cerca de 543

com alguma subida dos custos de produção.

GWh, em funcionamento normal.
Também em 2007, no âmbito do projecto da bioenergia, o RAIZ realizou os

s de

Biomassa florestal para fins energéticos

primeiros ensaios culturais de diversas espécies com potencial energético. Foi

No que concerne à utilização de biomassa para a produção de energia, o Grupo

desenvolvido o estudo de processos de pré-extracção de constituintes da madeira

Z

tem-se afirmado como entidade produtora e fornecedora de biomassa florestal

não úteis para a produção de pasta e sua conversão em combustíveis líquidos.

o

e de resíduos de madeira, consolidando a sua posição ao assinar, em 2007,

o

contratos comerciais de fornecimento com várias entidades nacionais externas ao
Grupo.

No final do ano de 2007 ficaram ultimadas a Directivas da UE sobre energias
Em 2007, foi adquirido um novo equipamento de trituração, com uma capacidade

renováveis e mercado de emissões. Estas Directivas constituem um desafio

anual de trituração própria de 90 mil toneladas.

colocado a todos os países membros da União Europeia, em geral, e uma séria
ameaça à indústria papeleira europeia, em particular.

mais

A EnerForest presta serviços de produção de biomassa florestal, gestão de parques

veis,

de biomassa, abastecimento de biomassa florestal, agrícola e residual, estudos

suas

técnicos de desenvolvimento da biomassa, culturas energéticas, gestão de resíduos,

NOVAS DIRECTIVAS EUROPEIAS: REDUÇÃO DE EMISSÕES, EFICIÊNCIA
E ENERGIAS RENOVÁVEIS - A AMBIÇÃO 20/20/20

comercialização da biomassa (incluindo exportação) e projectos de Investigação

Estas Directivas fixam em:

e Desenvolvimento.

ento

ação

ção,

s de

O GRUPO É O MAIOR PRODUTOR NACIONAL DE ENERGIA A PARTIR
DA BIOMASSA
O Grupo assume o estatuto de maior produtor nacional de energia a partir da
biomassa, em centrais de cogeração, processo que combina a energia eléctrica e
térmica e que é mais eficiente do que a convencional produção exclusiva de energia
eléctrica. Em 2007, a produção de energia eléctrica do Grupo a partir da biomassa

para

florestal correspondeu a cerca de 55% do total de energia produzida em Portugal,

r na

com base nesta fonte renovável.

unto

l de

 4.3 Nova Directiva das Energias Renováveis e Mercado de Emissões

 20% de redução de GEEs até 2020;

 20% a melhoria de eficiência energética até 2020;

 20% de energia consumida a partir de fontes renováveis em 2020.
Embora estas Directivas admitam a existência de consumos conflituais
e concorrentes para a biomassa florestal disponível, não acautela adequadamente
a hierarquização dos usos de maior valor acrescentado (como é o caso
da indústria papeleira) versus os usos exclusivamente energéticos de valor
acrescentado bem menor. Desta forma, surge a ameaça sobre a indústria
papeleira de uma concorrência desleal e práticas não sustentáveis,
num momento em que este sector está irreversivelmente comprometido com
a Sociedade em relação à sustentabilidade do uso das suas matérias-primas

GRUPO PRODUZIU POR COGERAÇÃO O EQUIVALENTE A 3% DO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM PORTUGAL
A energia eléctrica produzida em 2007 pelo Grupo representou cerca de 3% do

florestais. A indústria papeleira para além de produzir produtos de grande
valor acrescentado a partir de matérias primas renováveis e recicláveis,
é parte integrante da solução para o aumento de produção de energia

r de

consumo total de energia eléctrica em Portugal. Este valor foi alcançado pela

a partir de fontes renováveis e a consequente redução das emissões

ndo

produção de energia pelas centrais de cogeração do Grupo, onde se inclui a

de GEE desde que seja acautelada a sustentabilidade ao longo do tempo

Soporgen. A Soporgen é uma empresa participada do Grupo vocacionada para

do recurso “biomassa”.

dade

o fornecimento de energia térmica ao complexo industrial da Figueira da Foz. Em
2007, a Soporgen produziu 437 GWh de electricidade.
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A Energia Renovável

Os próximos anos ficam dependentes das alterações que o Parlamento Europeu
possa introduzir na versão final da Directiva, em matérias como o comércio de
“certificados verdes”, a promoção da cogeração a partir da biomassa, as prioridades

CONTRIBUIÇÃO PARA A REDUÇÃO DE CO2
As plantações em crescimento do Grupo retiveram, no final de 2007, mais de sete
milhões de toneladas de CO2. Este valor ultrapassa em cerca de 26 vezes o montante

e regras de acesso à rede de distribuição de energia e, especialmente, os critérios

de emissões de CO2 registadas no processo de produção no mesmo ano. O Grupo

e exigências de práticas sustentáveis do uso energético das matérias-primas

tem um papel de relevo para a redução de CO2 na atmosfera uma vez que:

lenhosas.

 É o maior produtor nacional de energia a partir da biomassa;

Para dar resposta a estes desafios, a indústria da pasta e papel, juntamente com

 Desenvolve plantações florestais de eucalipto e utiliza-as de forma responsável

 Adopta práticas sustentáveis na gestão das florestas;

as partes interessadas, nomeadamente autoridades públicas, estão a procurar

e sustentável.

incrementar a disponibilidade física da madeira, nomeadamente através de políticas
florestais ambientalmente criativas, socialmente justas e economicamente

A actividade do Grupo contribui para a redução de CO2 na atmosfera, acompanha as

consequentes. É de salientar que, em Portugal, esta matéria é crucial para a fileira

evidências científicas e avalia o risco das alterações climáticas para a sua actividade, uma

silvo-industrial do eucalipto.

vez que podem ter impacto nas florestas, nomeadamente a sua degradação e extinção local.

 4.4 Influência e Actuação do Grupo nas Alterações Climáticas

O Grupo mitiga o risco das alterações climáticas através de uma política activa de

O carbono armazenado pelos 120 000 hectares da área florestal gerida pelo Grupo
equivale às emissões geradas por 1,5 milhões de automóveis a dar uma volta ao Mundo.

As alterações climáticas são um tema em que o Grupo tem depositado crescente
atenção e tem intervido no decorrer das suas actividades, nomeadamente através
da aposta nas energias renováveis, utilizando a biomassa florestal.
As formas mais imediatas de remover o CO2 da atmosfera são através da redução
das emissões e através da sua captura e/ou armazenamento. As plantações e os
produtos florestais têm capacidade de intervir em ambos os domínios.
Através da fotossíntese, as florestas capturam o CO2 atmosférico, o que contribui
para que o Grupo tenha um impacto positivo na questão das alterações climáticas,
uma vez que faz uma gestão das mesmas e promove a sua conservação.

prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais, do cálculo dos riscos bióticos
e abióticos e da ponderação do risco nas suas decisões de investimento florestal.
O Grupo estabelece assim um novo paradigma: reduzir o risco, aumentar o rendimento
económico da produtividade lenhosa e capturar a totalidade do valor gerado.
Para viabilizar este paradigma, desenvolve um conjunto de acções, nomeadamente:

 Promove o apoio a uma gestão florestal profissional assim como o reconhecimento
pela Sociedade do valor, qualidade e importância da floresta de eucalipto e dos seus
proprietários;

 Encontra instrumentos financeiros e fiscais capazes de fazer partilhar os proveitos
e reduzir os riscos;

 Apoia o movimento associativo florestal, o combate ao consumo desmesurado
das matérias-primas lenhosas pelos consumos energéticos e ao abate ilegal das
árvores;

 Promove a certificação florestal.
A redução dos gases com efeito de estufa (GEE) resulta de uma imposição legal e do
compromisso de sustentabilidade assumido pelo Grupo, no sentido de minimizar os impactos
das alterações climáticas potencialmente resultantes da concentração destes gases.

CO2
A actuação do Grupo nestas matérias, acompanhada de importantes investimentos

CO2

realizados e medidas implementadas, permitiram uma redução significativa das emissões
O2

de CO2. Terminado o primeiro período (2005-2007), do Plano Nacional de Atribuição
de Licenças de Emissão (PNALE I), verificou-se que as emissões atmosféricas anuais
de CO2 de origem fóssil das instalações do Grupo foram inferiores às licenças atribuídas,
o que demonstra um bom desempenho de todas as instalações abrangidas, incluindo
as actividades de produção de energia e produção de pasta e papel.
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Anexo I - Tabela GRI

Correspondência com o Índice GRI

ESTRATÉGIA E ANÁLISE
1.1

Pág.

Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

3.7

Declaração da pessoa com o maior
poder de decisão na organização

3.8

sobre a relevância da sustentabilidade
para a organização e a sua estratégia.
1.2

6-8

Descrição dos principais impactes,
riscos e oportunidades.

14-19

PERFIL ORGANIZACIONAL
2.1

Denominação da organização relatora.

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços.

2.3

Estrutura operacional da organização

Total

3.9

4,10,11,29,
30,56,57

Relatório e Contas 2007

Total

10,57

Relatório e Contas 2007

Total

e principais divisões, operadoras,
subsidiárias e joint ventures.
2.4

Localização da sede social da organização.

2.5

Número de países em que a organização

91

3.1

Total

opera, assim como os nomes dos países
onde se encontram as principais operações
ou que têm uma relevância específica

3.1

para as questões da sustentabilidade,
abrangidas pelo relatório.

10,56,57

Relatório e Contas 2007

Total

Sociedade Anónima

Total

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

2.7

Mercados abrangidos

3.1

(incluindo uma análise geográfica

3.1

discriminativa, os sectores abrangidos
e os tipos de Clientes/beneficiários).

10,56,57

Relatório e Contas 2007

Total

10

Relatório e Contas 2007

Total

2.8

Dimensão da organização relatora.

2.9

Principais alterações que tenham ocorrido,

GO

durante o período abrangido pelo relatório,

4.1

referentes à dimensão, à estrutura
organizacional ou à estrutura accionista.
2.10

4

Relatório e Contas 2007

Total

Prémios recebidos durante
o período abrangido pelo relatório.

16,29,60

Total

4.2

PARÂMETROS DO RELATÓRIO
3.1

Período abrangido (por ex., ano fiscal/civil)
para as informações apresentadas no relatório.

4

Total

3.2

Data do último relatório publicado (se aplicável).

4

Total

3.3

Ciclo de publicação de relatórios
4

Total

91

Total

5

Total

5

Total

(anual, bianual, entre outros).
3.4

ao relatório ou ao seu conteúdo.
3.5

Processo para a definição
do conteúdo do relatório.

3.6

4.3

Contacto para perguntas referentes

Limite do relatório
(por ex.: países, divisões, subsidiárias,
instalações arrendadas, joint ventures,
Fornecedores).

* Indicador complementar
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Pág.
3.7

Refira quaisquer limitações específicas

3.8

Base para a elaboração do relatório, no que

relativas ao âmbito e ao limite do relatório.

Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

4

Total

4

Total

Anexo III

Total

4

Total

4

Total

Motivo da omissão ou da resposta parcial

se refere a joint ventures, subsidiárias,
instalações arrendadas, operações atribuídas
a serviços externos e outras entidades,
passíveis de afectar significativamente
a comparação entre diferentes períodos.
3.9

Técnicas de medição de dados e as bases
de cálculo, incluindo hipóteses e técnicas
subjacentes às estimativas aplicadas
à compilação dos indicadores e de outras
informações contidas no relatório.

3.10

Explicação do efeito de quaisquer reformulações
de informações existentes em relatórios
anteriores e as razões para tais reformulações
(por ex., fusões/ aquisições, mudança
do período ou ano base, natureza do negócio,
métodos de medição).

3.11

Alterações significativas, em relação a relatórios
anteriores, no âmbito, limite ou métodos
de medição aplicados.

3.12

Sumário do Conteúdo da GRI.

3.13

Política e prática corrente relativa

Anexo I

Total
Não se considerou material a procura

à procura de um processo independente

de um processo independente de

de garantia de fiabilidade para o relatório.

garantia de fiabilidade para o relatório.

Total

GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO
4.1

Estrutura de governação da organização,
incluindo comissões subordinadas ao órgão
de governação hierarquicamente mais elevado
e com responsabilidade por tarefas específicas,
tais como a definição da estratégia
ou a supervisão da organização.

4.2

da Sociedade (Cap. I e IV)

Total

Indique se o Presidente do órgão
de governação hierarquicamente mais elevado
é, simultaneamente, um director executivo

O Presidente do Conselho
de Administração tem funções

(e, nesse caso, quais as suas funções

não executivas. Para mais

no âmbito da gestão da organização

informações, consultar o Relatório

e as razões para esta composição).
4.3

Relatório de Governo
20

Indique, no caso de organizações com uma
estrutura de administração unitária, o número

de Governo da Sociedade (Cap.IV).
e cinco membros são executivos.

de membros do órgão de governação

Para mais informações,

hierarquicamente mais elevado que são

consultar o Relatório de

independentes e/ou os membros não-executivos.

Total

Quatro membros são não executivos

Governo da Sociedade (Cap.IV).

Total

* Indicador complementar
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Correspondência com o Índice GRI

Pág.
4.4

Mecanismos que permitam a accionistas

Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

No que respeita aos accionistas,

e Colaboradores transmitir recomendações

existem canais de comunicação

ou orientações ao órgão de governação

abertos no sentido em que dois

hierarquicamente mais elevado.

membros do Conselho
de Aministração são membros
da Comissão Executiva do accionista
maioritário (SEMAPA).
No que respeita a Colaboradores,
não existem mecanismos formais
para promover este tipo de diálogo.
Para mais informações, consultar
o Relatório de Governo
da Sociedade (Cap.IV).

4.5

Total

Relação entre a remuneração dos membros

4.1

do órgão de governação hierarquicamente
mais elevado, dos directores de topo e dos
executivos (incluindo acordos de tomada
de decisão) e o desempenho da organização
(incluindo o desempenho social e ambiental).
4.6

Relatório de Governo
34

Processos ao dispor do órgão de governação

da Sociedade (Cap.IV)

Total

O Código de Princípios Deontológicos

GO

hierarquicamente mais elevado para evitar

implementado no Grupo estabelece

4.1

a ocorrência de conflitos de interesse.

directrizes de actuação, para evitar

4.1

o conflito de interesses, entre outras.
Para mais informações, consultar
o Relatório de Governo da Sociedade
(Cap.IV) - Código de conduta.
4.7

Processo para a determinação das qualificações

Total

4.1

Os pelouros dos membros

e competências exigidas aos membros

da Comissão Executiva

do órgão de governação hierarquicamente

são estabelecidos considerando

mais elevado para definir a estratégia

as competências e qualificações

da organização relativamente às questões

4.1

necessárias para assegurar

ligadas ao desempenho económico,

a gestão das várias questões ligadas

ambiental e social.

ao desempenho económico, social

4.1

4.1

e ambiental do Grupo. Para mais
informações, consultar o Relatório
de Governo da Sociedade
(Cap.I - Pelouros
4.8

da Comissão Executiva)

Total

4.1

Relatório e Contas 2007

Total

AB

O desenvolvimento interno de declarações
de princípios ou de missão, códigos
de conduta e princípios considerados
relevantes para o desempenho económico,
ambiental e social, assim como
a fase de implementação.

4.9

Processos do órgão de governação,

20,28

DM

hierarquicamente mais elevado, para
supervisionar a forma como a organização

* Indicador complementar

72 _ grupo Portucel Soporcel Relatório de Sustentabilidade 2006/2007

Cyan Magenta Yellow Black

DM

* Ind

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

38209_PORTUCEL_07final Page 73

13-OCT-08

Pág.

Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

efectua a identificação e a gestão
do desempenho económico, ambiental

Funcionam no âmbito da sociedade

e social, a identificação e a gestão de riscos

três comissões específicas:

e oportunidades relevantes.

Comissão de Controlo Interno
do Governo Societário,
Comissão de Sustentabilidade
e Comissão de Controlo Interno,
responsáveis pela superfivão
dos desempenhos económico,
ambiental e social. Para mais
informações, consultar o Relatório
de Governo da Sociedade
(Cap.I - Pelouros
20,22

4.10

Processos para a avaliação do desempenho

da Comissão Executiva)

Total

Funcionam no âmbito da sociedade,

do órgão de governação hierarquicamente

uma Comissão de Vencimentos.

mais elevado, especialmente em relação

Para mais informaçãoes consultar

ao desempenho económico, ambiental e social.

o Relatório de Governo da Sociedade
- Política de remunerações.

Total

Relatório e Contas 2007

Total

GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO
4.11

Explicação sobre se o princípio da precaução
é abordado pela organização e de que forma.

4.12

22

Cartas, princípios ou outras iniciativas,
desenvolvidas externamente, de carácter
económico, ambiental e social,
que a organização subscreve ou defende.

4.13

21

Total

21

Total

22

Total

22,23

Total

Participação significativa em associações
(tais como associações industriais) e/ou
organizações de defesa nacionais/internacionais.

4.14

Relação dos grupos que constituem as partes

4.15

Base para a identificação e selecção das partes

4.16

Abordagens utilizadas para envolver as partes

interessadas envolvidas pela organização:
interessadas a serem envolvidas.
interessadas, incluindo a frequência

21-23,29,

do envolvimento, por tipo e por grupos,

33,44,48,

das partes interessadas.
4.17

59,61

Total

Principais questões e preocupações identificadas
através do envolvimento das partes
interessadas e as medidas adoptadas pela

21-23,29,

organização no tratamento das mesmas,

33,44,48,

nomeadamente através dos relatórios.

59,61

Total

ABORDAGEM DE GESTÃO
DMA EC

Abordagem de Gestão
ao Desempenho Económico

DMA EN

16

Relatório e Contas 2007

Total

17

Relatório e Contas 2007

Total

Abordagem de Gestão
ao Desempenho Ambiental

* Indicador complementar
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DMA LA

Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

IN

ao Desempenho Social: Práticas laborais

EN

e trabalho condigno

16,17

Relatório e Contas 2007

Total

EN

DMA HR Abordagem de Gestão
ao Desempenho Social: Direitos humanos

35

Total

35-37

Total

EN

DMA SO Abordagem de Gestão
ao Desempenho Social: Sociedade
DMA PR

Motivo da omissão ou da resposta parcial

Abordagem de Gestão

EN

Abordagem de Gestão
ao Desempenho Social: Produto

56-60

Relatório e Contas 2007

Total

EN
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO
EC1

EN

Valor económico directo gerado
e distribuído, incluindo receitas, custos
operacionais, indemnizações
a Colaboradores, donativos e outros
investimentos na comunidade, lucros

10,16-18,

não distribuídos e pagamentos

35-37,56

a investidores e governos.
EC2

EN

Anexo II

Relatório e Contas 2007 - Cap.7

66

- Cap.7 - nota 1.5 e nota 33

e oportunidades para as actividades
da organização, devido às alterações climáticas.
EC3

Cobertura das obrigações referentes ao plano

EC4

Apoio financeiro significativo

de benefícios definidos pela organização.

Relatório e Contas 2007
Total

Relatório e Contas 2007
34

- Cap.7 - rubrica 1.20 e rubrica 27

Total

2 833 363 € no período 2005 a 2007.

recebido do Governo.

EN

EN

Para mais informações,
consultar o Relatório e Contas 2007

EC5*

Total

Implicações financeiras e outros riscos

Total

Rácio entre o salário mais baixo
e o salário mínimo local, nas unidades
operacionais importantes.

EC6

Anexo II

Políticas, práticas e proporção de custos

Total
109 569 240 €

com Fornecedores locais, em unidades

EN

no período 2005 a 2007.

operacionais importantes.

Para mais informações, consultar
o Relatório e Contas 2007
- Cap.7 - nota 1.20 e nota 27

EC7

Procedimentos para contratação local

Em circunstâncias de igualdade,

e proporção de cargos de gestão de topo

o Grupo poderá dar preferência

ocupado por indivíduos provenientes

EN

EN

ao recrutamento de indivíduos

da comunidade local, nas unidades

provenientes da comunidade local.

operacionais mais importantes.

EN

No entanto, não existe nenhum
procedimento escrito para o efeito.

EC8

Total

Total

Desenvolvimento e impacto dos

EN

investimentos em infra-estruturas
e serviços que visam essencialmente
o benefício público através de envolvimento
comercial, em géneros ou pro bono.

* Indicador complementar
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Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
EN1

Materiais utilizadas, por peso

EN2

Percentagem de materiais utilizados que são

EN3

Consumo directo de energia, discriminado

ou por volume.
provenientes de reciclagem.
por fonte de energia primária.
EN4

Consumo indirecto de energia, discriminado

EN5*

Total de poupança de energia devido

EN6*

Iniciativas para fornecer produtos e serviços

por fonte primária.
a melhorias na conservação e na eficiência.

49, Anexo II

Total

Anexo II

Total

64

Total

51

Parcial

18,51,64-66

Total

baseados na eficiência energética ou nas
energias renováveis, e reduções no consumo
de energia em resultado dessas iniciativas.
EN7*

51,64-66

Iniciativas para reduzir o consumo indirecto

Total
O Grupo tem procurado, no

de energia e reduções alcançadas.

desenvolvimento das suas actividades,
diminuir o impacte do transporte,
especialmente no que se refere
à distribuição de produtos, procurando
para o efeito, alternativas aos meios
que tem disponíveis.

EN8
EN11

Consumo total de água, por fonte.

Total

52

Total

45,46

Total

Localização e área dos terrenos pertencentes,
arrendados ou administrados pela organização,
no interior de zonas protegidas, ou a elas
adjacentes, e em áreas de alto índice
de biodiversidade fora das zonas protegidas.

EN12

Descrição dos impactes significativos
de actividades, produtos e serviços sobre
a biodiversidade das áreas protegidas
e sobre as áreas de alto índice
de biodiversidade fora das áreas protegidas.

EN13*

Habitats protegidos ou recuperados.

EN14*

Estratégias e programas, actuais e futuros,
de gestão de impactes na biodiversidade.

EN16

Total
Total

45,46

Total

52,53

Total

Emissões totais directas e indirectas
de gases com efeito de estufa, por peso.

EN17

45,46
45,46,55

Outras emissões indirectas relevantes

Face à expressiva actividade industrial

de gases com efeito de estufa, por peso.

do Grupo e consequentes emissões
de GEE, o relato deste indicador
Ausente

EN18*

não foi considerado material.

Iniciativas para reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa, assim como reduções
alcançadas.

50, 64-66

Total

* Indicador complementar
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EN19

da camada de ozono, por peso.
EN20

Anexo II

Total

54, Anexo II

Total

54

Total

54

Parcial

LA

Não foi possível quantificar

LA

o volume do derrame ocorrido em 2007.

Iniciativas para mitigar os impactes
ambientais de produtos e serviços
e grau de redução do impacte.

EN27

Total

Número e volume total de derrames
significativos

EN26

LA
Anexo II

Quantidade total de resíduos, por tipo
e método de eliminação.

EN23

Motivo da omissão ou da resposta parcial

Descarga total de água, por qualidade
e destino.

EN22

Status reporting

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas, por tipo e por peso.

EN21

Notas adicionais / Outras referências

Emissão de substâncias destruidoras

44-46,
49-54, 64-66

Total

Percentagem recuperada de produtos

O Grupo não faz recuperação das

vendidos e respectivas embalagens,

embalagens de papel, embora incentive a

por categoria.

0 (zero)

Ausente

LA

reciclagem e tenha um acordo estabelecido
com a Sociedade Ponto Verde. Não obstante,
incorpora fibra reciclada no seu
processo produtivo.

EN28

LA

Montantes envolvidos no pagamento
de coimas significativas e o número total
de sanções não-monetárias por
incumprimento das leis e regulamentos
ambientais.

EN30*

55

Total

51

Total

LA

Total de custos e investimentos
com a protecção ambiental, por tipo.

LA
INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL:
Práticas laborais e trabalho condigno
LA1

Discrimine a mão-de-obra total, por tipo

LA

de emprego, por contrato de trabalho
e por região.
LA2

31,32

Total

31,32

Total

Número total de Colaboradores
e respectiva taxa de rotatividade,
por faixa etária, género e região.

LA3*

Benefícios assegurados aos Colaboradores
a tempo inteiro que não são concedidos
a Colaboradores temporários ou a tempo parcial.

LA4

Total

Percentagem de Colaboradores abrangidos
por acordos de contratação colectiva.

LA5

(Cap.7 - nota 1.20 e nota 27)

Di

H

Relatório e Contas 2007
31,32

IN

35

Total

Prazos mínimos de notificação prévia
em relação a mudanças operacionais,
incluindo se esse procedimento
é mencionado nos acordos de contratação
colectiva.

* Indicador complementar
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Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

Percentagem da totalidade da mão-de-obra
representada em comissões formais
de segurança e saúde, que ajudam no
acompanhamento e aconselhamento sobre
programas de segurança e saúde ocupacional.

LA7

33

Total

33

Total

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias
perdidos, absentismo e óbitos relacionados
com o trabalho, por região.

LA8

Programas em curso de educação, formação,
aconselhamento, prevenção e controlo

O Grupo não dispõe desse tipo de

de risco, em curso, para garantir assistência

planos e programas. Não obstante,

aos Colaboradores, às suas famílias ou aos

procura assegurar a saúde dos seus

membros da comunidade afectados por

Colaboradores através de diversas

doenças graves.
LA10

práticas de medicina gratuitas

Total

Média de horas de formação, por ano,

o

por colaborador, discriminadas por categoria

,

de funções.

Não foi possível descriminar por categoria
de função tendo em consideração o
32

Parcial

processo de convergência dos indicadores
de RH que está em desenvolvimento
para todas as empresas do Grupo.

LA11*

Programas para a gestão de competências
e aprendizagem contínua que apoiam
a continuidade da empregabilidade dos
Colaboradores e para a gestão de carreira.

LA12*

33,34

Total

33,34

Total

Percentagem de Colaboradores que recebem,
regularmente, análises de desempenho
e de desenvolvimento da carreira.

LA13

Composição dos órgãos sociais da empresa
e relação dos Colaboradores por categoria,
de acordo com o género, a faixa etária, as
minorias e outros indicadores de diversidade.

LA14

Relatório de Governo
31

Discriminação do rácio do salário base entre
homens e mulheres, por categoria de funções.

da Sociedade (Cap.IV)

Total

Relatório e Contas 2007
34

(Cap.7 - conta 6); Relatório
de Governo da Sociedade (Cap.I)

Total

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL:
Direitos Humanos
HR1

Percentagem e número total de contratos

Não existiram contratos de investimento

de investimento significativos que incluam

que incluissem cláusulas referentes a

cláusulas referentes aos direitos humanos
ou que foram submetidos a análise
referentes aos direitos humanos.

Direitos Humanos. Não obstante, os
Princípios Deontológicos implementados
no Grupo e a própria Constituição
Portuguesa, definem por si só as
directrizes gerais que devem reger a
conduta da Gestão de Topo do Grupo
e a dos seus colaboradores tanto nas
relações com terceiros como com o mercado.

* Indicador complementar
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Notas adicionais / Outras referências

Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

H

Também os Princípios Global Compact
nº 1 e 2 asseguram o cumprimento
deste indicador.
HR2

Percentagem dos principais Fornecedores
e empresas contratadas que foram

Total

Tanto a Política de Fornecedores
como os princípios Deontológicos

submetidos a avaliações relativas a direitos

implementados no Grupo, definem

humanos e medidas tomadas.

as directrizes gerais que devem reger

HR

a sua conduta e dos seus fornecedores
tanto nas relações com terceiros como
com o mercado. Também os Princípios
Global Compact nº 1 e 2 asseguram
o cumprimento deste indicador.
HR3*

Total

IN

Embora não existam formações

So

em políticas e procedimentos relativos

específicas em Direitos Humanos,

SO

a aspectos dos direitos humanos relevantes

em todas as acções de formação

Número total de horas de formação

para as operações, incluindo a percentagem
de Colaboradores que beneficiaram
de formação.

ministradas aos colaboradores
do Grupo, são revistos os valores
da Grupo e os princípios deontológicos,

SO

que deverão ser adoptados por todos
os contratados. Também o Princípio
Global Compact nº 1 assegura
o cumprimento deste indicador
HR4

Número total de casos de discriminação
e acções tomadas.

SO

relatório não houve registos de casos
de discriminação

HR5

Total

No período abrangido pelo
Total

Casos em que exista um risco significativo
de impedimento ao livre exercício
da liberdade de associação e realização
de acordos de contratação colectiva,
e medidas que contribuam
para a sua eliminação.

HR6

Casos em que exista um risco significativo
de ocorrência de trabalho infantil, e medidas
que contribuam para a sua eliminação.

Não existem.
Cumprimento dos Princípios
Global Compact nº 1 e 3

Total

SO

Tanto os Princípios Deontológicos

SO

implementados como a própria
Constituição Portuguesa, definem
o modo de actuação perante o risco
de ocorrência de exploração infantil.
Também o cumprimento dos Princípios

SO

do Global Compact nº 1 e 5,
asseguram o cumprimento
deste indicador.

* Indicador complementar
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Status reporting

Motivo da omissão ou da resposta parcial

Tanto os Princípios Deontológicos

de ocorrência de trabalho forçado

implementados como a própria

ou escravo, e medidas que contribuam

Constituição Portuguesa, definem

para a sua eliminação.

o modo de actuação perante o risco
de ocorrência de trabalho forçado.
Também o cumprimento dos Princípios
do Global Compact nº 1 e 4, asseguram

HR9*

o cumprimento deste indicador.

Total

Principio Global Compact nº 1

Ausente

Número total de Incidentes que envolvam
a violação dos direitos dos povos indígenas

Não aplicável, pois em Portugal não existem

e acções tomadas.

populações indígenas.

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL:
Sociedade
SO1

Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer
programas e práticas para avaliar e gerir
os impactes das operações nas comunidades,
incluindo no momento da sua instalação
durante a operação e no momento da retirada.

SO2

35-37

Total

Percentagem e número total de unidades
de negócio alvo de análise de riscos
à corrupção.

SO3

22

Total

Percentagem de Colaboradores que tenham

Os Colaboradores do Grupo cumprem

efectuado formação nas políticas e práticas

o estipulado no Código de Princípios

de anti-corrupção da organização.

Deontológicos que está implementado
em todas as Empresas do Grupo
e que prevê entre outros aspectos,
medidas anti-corrupção. Também
o cumprimento da própria Constituição
Portuguesa assegura a não existência
de práticas de corrupção.

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos

SO5

Posições quanto a políticas públicas

Ausente

No período que abrange o relatório não

de corrupção.

houve registos de casos de corrupção.

Total

O Grupo tem uma posição activa

e participação na elaboração de políticas

no que se refere à participação

públicas e em grupos de pressão.

em políticas públicas relacionadas
com o desenvolvimento da fileira
florestal portuguesa.

SO8

Total

Montantes das coimas significativas
e número total de sanções não monetárias
por incumprimento das leis e regulamentos
ambientais.

55

Total

* Indicador complementar
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Status reporting

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL:
Responsabilidade pelo Produto
PR1

Indique os ciclos de vida dos produtos
e serviços em que os impactes de saúde
e segurança são avaliados com o objectivo
de efectuar melhorias, bem como
a percentagem das principais categorias
de produtos e serviços sujeitas
a tais procedimentos.

PR3

57-60

Total

59,60

Total

Tipo de informação sobre produtos
e serviços exigida por regulamentos,
e a percentagem de produtos e serviços
significativos sujeitos a tais requisitos.

PR6

Programas de observância das leis, normas
e códigos voluntários relacionados com

PR8

A área de marketing do Grupo respeita

comunicações de marketing, incluindo

o estabelecido no Código de Conduta

publicidade, promoção e patrocínio.

da "European Marketing Confederation".

Total

Número total de reclamações registadas
relativas à violação da privacidade
de Clientes.

PR9

Montante das coimas (significativas)
por incumprimento de leis e regulamentos
relativos ao fornecimento e utilização
de produtos e serviços.

No período que abrange o Relatório,
não se observaram coimas por
incumprimento de leis e regulamentos
relativos ao fornecimento
e utilização de produtos

* Indicador complementar
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Anexo II - Tabela de Indicadores

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2006/2007
Desempenho Económico
GRI
Estrutura de Balanço [1000€]
EC1 Activo Líquido Total
Investimento operacional
Capital Próprio
Passivo Total
Passivo Financeiro
Estrutura de Resultados [1000€]
EC1 Volume de Negócios
Cash Flow
Cash Flow por Acção
Cash Flow Operacional (EBITDA)
EBITDA/Vendas (%)
EBITDA por acção
Resultados Operacionais (EBIT)
Resultados Correntes
Imposto sobre rendimento
Resultados Financeiros
Resultados Líquidos
Resultados Líquidos por acção
Endividamento Líquido
Valor contabilístico por acção
Indicadores Financeiros
EC1 Cobertura do Imobilizado:
Capital permanente/(imobilizado líquido + existências médio e longo prazo)
Autonomia Financeira: (Capital próprio + interesses minoritários)/activo líquido
Leverage: Endividamento líquido/
(capital próprio+interesses minoritários+endividamento líquido)
ROCE: Resultados operacionais/
(capital próprio+interesses minoritários+endividamento líquido
Endividamento líquido/EBITDA
Estrutura de Custos [1000€]
Inventários consumidos e vendidos
Materiais e serviços consumidos
EC3 Gastos com pessoal
Planos de pensões
Encargos totais por colaborador
Encargos totais com pessoal
EC5 Menor salário base pago (em €)
Salário Mínimo Nacional (SMN)
Rácio entre o menor salário pago e o SMN
Cumprimento com as obrigações fiscais e financeiras [1000€]
EC1 Encargos com imposto sobre o rendimento
Juros suportados
Juros Obtidos
Benefícios Fiscais
Indicadores Operacionais
EC1 Produção papéis finos não revestidos (milhares de toneladas)
Produção Pasta Branqueada de Eucalipto (milhares de toneladas)
Pasta para integração (tAD)
Pasta para Mercado (tAD)
Papel para Mercado (t)
Área de Floresta Gerida (milhares de hectares)
Área Agrícola
Outras Espécies Florestais
Outras Ocupações
Principais Produções (milhões):
Planta clonal de Eucalyptus globulus
Planta seminal de Eucalyptus globulus
Pinus pinaster
Outras espécies florestais, arbustivas e ornamentais
Prestação de serviços (€)
Investimentos realizados pelo Grupo [1000€]
Ambiente
Investimentos Industriais Pasta
Coimas por incumprimento de disposições legais [€]
Multas Fiscais
Multas não Fiscais
Total
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GRUPO PORTUCEL SOPORCEL (CONSOLIDADO)
2005

2006

2007

2 226 912
43 417
1 031 955
1 194 957
775 156

2 292 728
18 814
1 123 612
1 169 116
748 958

2 458 662
52 373
1 176 244
1 282 418
752 869

1 029 086
196 971
0,26
266 943
25,9%
0,35
133 264
85 701
22 415
-47 439
63 291
0,08
736 138
1,34

1 080 659
227 860
0,30
312 519
28,9%
0,41
209 311
182 855
58 184
-26 457
124 653
0,16
480 060
1,46

1 147 395
234 370
0,31
340 741
29,7%
0,44
260 323
232 782
78 811
-27 541
153 952
0,20
367 704
1,53

1,11
0,46

1,26
0,49

1,30
0,48

0,42

0,30

0,24

0,08
2,76

0,13
1,54

0,17
1,08

351 122
295 869

357 840
300 164

420 015
288 407

-1 100
58,4
115 955
652
375
1,74

7 307
55,3
107 850
386
386
1,00

5 594
58,3
113 843
403
403
1,00

22 415
27 514
256
1 528

58 184
32 314
4 195
12 361

78 811
39 776
14 448
8 345

998
1 279
738 986
540 413
1 069 572

1 024
1 314
751 693
561 832
1 102 118

1 031
1 321
740 060
581 256
1 109 127

2
17
14

2
16
15

2
15
14

2,6
2,5
2,4
1,0
15 884

2,4
1,1
1,5
0,8
7 762

3,2
1,6
0,6
0,7
10 426

28 361
7 736

9 360
5 177

2 926
21 107

14 290
6 978
21 268

7 458
741
8 199

7 431
6 696
14 127

G

E

E

E

E

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2006/2007
Desempenho Ambiental
GRI
EN1

EN2
EN3

EN8

EN16
EN19
EN20

EN21

EN22

EN28

EN30

Utilização de Recursos
Consumo de materiais, por peso ou volume
Materiais para embalagens
Papel e Cartão (t)
Plástico (t)
Metais (t)
Madeira (paletes) (t)
Matérias Primas e Subsidiárias
Madeira (sm3)
Soda Cáustica (t)
Clorato Sódio (t)
Ácido Sulfúrico (t)
Oxigénio Líquido (t)
Peróxido Hidrogénio (t)
Fibra Longa (tAD)
Cargas (t)
Amidos (t)
Pasta reciclada para produção de papel (%)
Pasta reciclada (%)
Energia
Energia primária (GJ)
Gás natural (GJ)
Biomassa-Licor negro (GJ)
Biomassa-Desperdícios da floresta e manuseamento de madeiras (GJ)
Fuel (GJ)
Energia Total Primária, GJ
Energia renovável (%)
Consumo de energia eléctrica (GJ)
Consumo de energia térmica (GJ)
Consumo total de água [1000 m3]
Meio hídrico superficial
Meio hídrico subterrâneo
Emissões
Emissões de gases com efeito de estufa
Emissões de CO2, t
Emissões de gases destruidores da camada de ozono
HCFCs (hidroclorofluorocarbonetos, Equip. refrigeração/ar condicionado), kg
Emissões para o ar, referidas a tonelada de produto (pasta+papel)
Óxidos de Azoto NOx (kg NO2/t)
Óxidos de Enxofre Sox (kg SO2/t )
Partículas (kg/t)
Emissões para a Água, referidas a tonelada de produto (pasta+papel)
Sólidos Suspensos Totais (kg/t)
Carência Química de Oxigénio CQO (kgO2/t)
Carência Bioquímica de Oxigénio CBO5 (kg O2/t)
Compostos Orgânicos Halogenados AOX (kg Cl/t)
Gestão de Resíduos
Produção total (ton)
Resíduos Perigosos (ton)
Resíduos Não Perigosos (ton)
Valorização de Resíduos (%)
Conformidade legal
Multas ambientais (n.º)
Valor das multas ambientais (euros)
Reclamações ambientais (n.º)
Ocorrências ambientais (n.º)
Custos ambientais (€)
Investimentos
Prevenção
Fim-de-linha
Total

13-OCT-08

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL (CONSOLIDADO)
2005

2006

2007

22 932
1 933
1 377
29 479

22 328
2 097
1 341
31 756

23 167
2 013
1 356
32 514

3 765 693
60 145
53 675
41 512
2 974
6 531
44 384
214 933
54 949

3 857 810
76 312
53 186
43 974
3 633
7 673
42 026
220 304
54 865

3 892 658
81 568
52 338
44 907
3 993
10 344
41 750
219 629
52 160

0

3

8,4

4 164 331
19 015 313
4 377 806
3 464 582
31 022 031
75
4 832 438
21 832 128

4 302 670
20 188 902
4 869 742
2 950 677
32 311 991
78
4 842 907
22 670 745

4 381 229
20 816 806
5 555 387
3 212 715
33 966 137
78
4 795 460
23 902 390

40 702
25 211

42 635
22 134

40 279
21 063

302 627

268 326

263 793

---

---

349

1,10
0,55
0,51

0,96
0,51
0,35

0,97
0,44
0,47

0,70
7,0
0,91
0,062

0,70
7,6
0,80
0.062

0,61
6,2
0,64
0,058

273 945
340
273 604
74

305 911
484
305 427
77

328 790
5 713
323 077
78

1
250
3
0

0
0
2
1

2
5 500
15
1

22 518 758
3 864 783
26 383 540

9 699 278
450 259
10 149 537

779 733
2 132 885,22
2 912 619

INDICADOR GRI ESSENCIAL
INDICADOR GRI COMPLEMENTAR
OUTROS INDICADORES
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Anexo III - Critérios de cálculo de indicador

Económicos

Alte

Varia
Percentagem de aquisições a Fornecedores locais

varia

O critério adoptado para Fornecedores locais corresponde aos Fornecedores

déca

localizados nos concelhos limítrofes onde estão situadas as unidades fabris do

inter

Grupo, a uma distância máxima de 100km

com

A percentagem obtida corresponde ao peso entre as aquisições a Fornecedores

1 da

locais e as aquisições totais.

(CQN

atrib

Sociais

da a

obse
Taxa de Rotatividade

entr

A taxa de rotatividade foi calculada com base no rácio entre o número de

com

Colaboradores que entraram e saíram em 2007 sobre o número total de Colaboradores
a 31 de Dezembro de 2007.

AOX

Conc
Taxa de Absentismo
Rácio entre as horas não trabalhadas e as horas trabalháveis.

BCS

Asso
Número de Acidentes

emp

Acidentes que foram participados ao seguro.

Coun

prim
Relação Remuneração Base Homem/ Mulher

o pl

Rácio entre a média ponderada do vencimento base ilíquido anual dos Colaboradores

emp

do sexo masculino e a média do vencimento base ilíquido anual dos Colaboradores

nas

do sexo feminino.

com

Ambientais

Bioc

Com
Consumos de energia primária

prod

A energia primária é referente aos combustíveis adquiridos pelo Grupo: gás natural,

a pa

licor negro, biomassa e fuel.

past

No cálculo da percentagem de energia renovável consumida, consideram-se a
biomassa e licor negro.

Biod

Estimativa das emissões de CO2 eq

A bio

Os valores reportados referentes às emissões do Grupo e às emissões nacionais,

dive

correspondem aos valores verificados e aceites no âmbito do CELE, disponível

e bi

em http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm.

gene

Os valores referentes às emissões do sector, estão disponíveis no boletim estatístico
2007 da CELPA.

Biom

Percentagem de pasta reciclada

Mate

Volume de pasta reciclada no total de pasta adquirida.

recu
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Anexo IV - Glossário e Acrónimos

Alterações Climáticas

ou volume. A biomassa morta é frequentemente incluída nesta definição como

Variação estatisticamente significativa nas condições climáticas médias e na sua

matéria vegetal morta recentemente.

variabilidade que persiste durante um período de tempo prolongado (geralmente
décadas ou mais). As alterações climáticas podem resultar de processos naturais

BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp)

internos ou causas externas, ou de modificações antropogénicas duradouras na

Pasta química branqueada de eucalipto produzida pelo processo kraft.

composição da atmosfera ou na utilização do solo. Refira-se ainda que o Artigo
1 da Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas

Cadeia de valor

(CQNUAC) define alterações climáticas como sendo uma modificação no clima

Série de actividades relacionadas e desenvolvidas pelo Grupo, com o objectivo

atribuível, directa ou indirectamente, à actividade humana que altera a composição

último de satisfação das necessidades dos Cliente, e que abrangem todas as fases

da atmosfera global e que, conjugada com as variações climáticas naturais, é

produtivas do processo, desde a gestão sustentável das plantações florestais,

observada durante períodos de tempo comparáveis. A Convenção distingue assim

ciclos de produção e distribuição dos produtos, até à produção de energia, gestão

entre alterações climáticas atribuíveis a actividades humanas que alteram a

de recursos humanos e financeiros.

composição da atmosfera e variações climáticas atribuíveis a causas naturais.
CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio)
AOX (Compostos Orgânicos Absorvíveis)

Parâmetro de avaliação da quantidade de oxigénio consumido na degradação da

Concentração de compostos orgânicos clorados presentes nos efluentes.

matéria orgânica por processos biológicos.

BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

CELE - Comércio Europeu de Licenças de Emissão

Associação sem fins lucrativos, criada em Outubro de 2001 por iniciativa das

Constitui o primeiro instrumento de mercado intracomunitário de regulação das

empresas Sonae, Cimpor e Soporcel, associadas ao WBCSD - World Business

emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), sendo habitualmente designado

Council for Sustainable Development, em conjunto com mais 33 empresas de

por Diploma CELE. Trata-se de um mecanismo criado para garantir o cumprimento

primeira linha da economia nacional. Esta Associação ter por missão transpor para

da estratégia europeia de redução de emissões de GEE, sob a forma da Directiva

o plano nacional os princípios orientadores do WBCSD, sensibilizar o meio

2003/87/CE de 13 de Outubro, transposta para a ordem jurídica interna pelo

empresarial para uma mudança rumo ao Desenvolvimento Sustentável e promover

Decreto-Lei n.º 233/2004 de 14 de Dezembro (actualizada pelo Decreto-Lei n.º

nas empresas a eco-eficiência, a inovação e a responsabilidade social. Conta hoje

72/2006 de 24 de Março.

com 109 membros.
Tem uma abordagem orientada para o mercado, visando a consecução de objectivos
Biocombustível

ambientais que permite, àqueles que reduzam as emissões de gases com efeito

Combustível produzido a partir de matéria orgânica seca ou de óleos combustíveis

de estufa para além do exigido, utilizar ou comercializar a redução excedente para

produzidos por plantas. Exemplos de biocombustíveis incluem o álcool produzido

compensar emissões de uma outra fonte dentro ou fora do país. De uma forma

a partir de açúcar fermentado, o licor negro resultante do processo produtivo da

geral este comércio de emissões pode ocorrer entre empresas ou a nível nacional

pasta de papel, a madeira e o óleo de soja.

ou internacional. O Segundo Relatório de Avaliação do IPPC adoptou a convenção
de utilizar licenças para os sistemas nacionais de comércio de emissões e quotas

Biodiversidade

para os sistemas internacionais. Ao abrigo do Artigo 17 do Protocolo de Quioto,

A biodiversidade contempla a variabilidade genética dentro de cada espécie e a

o comércio de emissões consiste num sistema de quotas transaccionáveis com

diversidade total de espécies e de grupos funcionais, como habitats, ecossistemas

base nas quantidades atríbuidas de valores de emissão, os quais são calculados

e biomassa. Trata-se, portanto, do número e relativa abundância de diferentes

de acordo com os compromissos de redução e limitação de emissões previstos

genes, espécies e ecossistemas (comunidades) existentes numa determinada área.

no Anexo B do Protocolo.

Biomassa

CELPA - Associação da Indústria Papeleira

Material orgânico, não fóssil, de origem biológica, parcialmente aproveitável como

Associação portuguesa sem fins lucrativos que tem como finalidade assegurar

recurso energético. É a massa total de organismos vivos numa determinada área

junto de entidades e organismos, nacionais e internacionais, públicos e privados,
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Anexo IV - Glossário e Acrónimos

a representação dos interesses colectivos da actividade industrial da pasta, papel

Desenvolvimento Sustentável

Ener

e cartão e suas actividades afins.

O Desenvolvimento Sustentável foi colocado na agenda política mundial na Cimeira

Font

da Terra. Esta Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento

ciclo

CEPI - Confederation of European Paper Industries

(CNUAD) foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. Nessa ocasião foi reafirmado

carb

Associação europeia que monitoriza e analisa a legislação europeia e as iniciativas

este conceito, lançado em 1987 pelo Relatório Brundtland "O Nosso Futuro

ines

Comum", elaborado sob a égide das Nações Unidas na Comissão Mundial para

conv

o Ambiente e Desenvolvimento. Foi definido como: “o desenvolvimento que satisfaz

e tér

na área da indústria, ambiente, energia e exploração florestal.
Ciclo do Carbono

as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras

Expressão utilizada para designar a transferência do carbono (sob diversas formas,

de satisfazer as suas próprias necessidades”. A sua implementação é realizada

Euca

por exemplo dióxido de carbono) através da atmosfera, dos oceanos, da biosfera

com base em três pilares essenciais: o desenvolvimento económico, a coesão

Desi

terrestre e da litosfera.

social e a protecção do ambiente.

espé

Cogeração

Dióxido de Carbono (CO2)

Produção combinada de energia eléctrica e térmica, que efectua o aproveitamento

Gás incolor e inodoro. Pode existir na natureza ou ter fontes de origem humana

do calor residual resultante da geração de electricidade. A cogeração pode ser

que incluem a queima de combustíveis fósseis, processos industriais diversos e

utilizada para fins industriais ou para aquecimento central residencial.

alterações no uso dos solos. Embora não afecte directamente a saúde humana,

oriun

é um gás antropogénico com efeito de estufa responsável por afectar o equilíbrio
COGEN Portugal - Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção
Associação sem fins lucrativos que tem por objectivo promover a utilização eficiente

Eco-eficiência

da energia, através de processos de produção combinada de calor e electricidade,

Conceito que se baseia na produção eficiente de bens e serviços, minimizando

vulgarmente conhecidos por cogeração ou através da produção descentralizada

o consumo de recursos naturais.

da energia, independentemente da fonte de energia primária utilizada.
Ecossistema
Combustíveis fósseis

Sistema composto por organismos vivos que interagem num meio físico entre si.

Combustíveis à base de carbono extraídos de depósitos de carbono fóssil, como

Os limites de um ecossistema são até certo ponto arbitrários, dependendo do
objecto de interesse ou de estudo em questão. A extensão de um ecossistema
pode variar entre a mais pequena escala hierárquica de um habitat até à Terra

Consumo Total de Energia Primária

inteira.

Total de combustíveis fósseis (e de biomassa) consumidos nas instalações industriais
do Grupo.

Tipo

se d

biog

radioactivo da Terra e contribui para o potencial de aquecimento global.

da Cogeração

são o petróleo, o gás natural e o carvão.

Flore

Efeito de estufa

FSC

É um

a ge

crité

apoi

inde

em f

À se

facil

impl

flore

Processo que ocorre quando uma parte da radiação solar reflectida pela superfície
CQO (Carência Química de Oxigénio)

terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como

Parâmetro de avaliação da quantidade de oxigénio necessária para a oxidação

consequência disso, o calor fica retido, não sendo liberado no espaço.
Eficiência energética

Iniciativa Pan-Europeia que pretende, até 2010, apoiar os países a proteger e
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Actividade que procura optimizar o uso das fontes de energia e diminuir o consumo

supe

de energia.

princ

carb

recuperar a estrutura e o funcionamento dos sistemas naturais, no sentido de
travar a perda de espécies, habitats e de paisagens naturais.

Os g

natu

total da matéria orgânica presente na água.
Countdown 2010

Gase

Emissões atmosféricas

dest

No contexto das alterações climáticas, emissões referem-se à libertação para a

do h

atmosfera de gases com efeito de estufa e/ou dos seus precursores e aerossóis

brom

numa determinada área e durante um certo período de tempo.

N2O
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Energias renováveis

com efeito de estufa, a saber: o hexafluoreto de enxofre (SF6), os

meira

Fontes de energia disponíveis por um período de tempo curto, relativamente aos

hidrofluorocarbonetos (HFC) e os perfluorocarbonetos (PFC).

ento

ciclos naturais da Terra, compreendendo tecnologias sem carbono ou neutras em

mado

carbono. É a energia obtida a partir de origens consideradas essencialmente

GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol Initiative)

turo

inesgotáveis, contrariamente aos combustíveis fósseis, tais como: hidroeléctrica

Parceria de negócios entre várias entidades com o objectivo de desenvolver normas

para

convencional, biocombustíveis, biogás, biomassa, geotérmica, eólica, fotovoltaica

internacionais aceites, de monitorização e comunicação das emissões de GEE e

isfaz

e térmica solar.

promover a sua aceitação global.

zada

Eucalipto

Global Compact

esão

Designação dada a várias espécies do género Eucalyptus (família Myrtaceae). A

O Pacto Global das Nações Unidas resulta de uma iniciativa de cidadania empresarial

espécie mais comum em Portugal é o Eucalyptus globulus, uma árvore folhosa

lançada pelo Secretário-Geral Kofi Annan, anunciado a 31 de Janeiro de 1999, no

oriunda da Austrália (Tasmânia) introduzida em Portugal em 1852.

Fórum Económico Mundial. Tem como objectivo a promoção dos direitos humanos,

uras

mana

os e

ana,

íbrio

ando

e si.

o do

ema

Terra

trabalho, ambiente e práticas anti-corrupção, estabelecendo para o efeito um
Floresta
se diversas definições de floresta, reflectindo profundas diferenças nas características

GRI - Global Reporting Initiative

biogeofísicas, na estrutura social e na economia.

Instituição global e independente que desenvolve uma estrutura mundial de
directrizes de relato, permitindo às empresas preparar relatórios sobre o seu

FSC - Forest Stewardship Council

umo

desempenho económico, ambiental e social.

É uma organização independente, não-governamental e não-lucrativa que promove
a gestão responsável das florestas a nível mundial. Actua no estabelecimento de

Habitat

critérios, certificação de qualidade e serviços de acreditação para empresas,

O meio ou local específico onde um organismo ou espécie vive, tratando-se de

apoiando organizações que se interessem pela florestação responsável. A certificação

uma parte circunscrita do meio ambiente total.

independente do FSC, assegura aos consumidores que os produtos têm origem
em florestas geridas de forma responsável.

IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica
Instituto que tem por objecto o exercício e a promoção de investigação no campo

À semelhança do que aconteceu noutros países, a WWF assumiu-se como entidade

da biologia, da química e da biotecnologia e a formação, reciclagem e actualização

facilitadora do processo de certificação FSC em Portugal, promovendo a sua

de quadros científicos e técnicos necessários.

implementação e apelando a todos os produtores, proprietários e gestores de
florestas para adoptarem esta certificação.

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

Gases com efeito de estufa (GEE)

em Portugal, bem como acompanhar e assegurar a execução das políticas de

Os gases com efeito de estufa são os componentes gasosos da atmosfera, sejam

conservação da natureza e da biodiversidade. Este organismo promove a elaboração

naturais ou antropogénicos, que absorvem e emitem radiação em determinados

e implementação de planos e acções, nomeadamente ao nível da inventariação,

comprimentos de onda do espectro de radiação infravermelha emitido pela

monitorização, fiscalização, valorização e reconhecimento do património natural.

O ICNB é o Instituto governamental que tem por missão gerir as áreas protegidas

rfície

omo

conjunto de 10 princípios.

Tipo de vegetação em que predominam as árvores. Em todo o mundo utilizam-

superfície da Terra, pela atmosfera e pelas nuvens. Na atmosfera da Terra, os
principais gases com efeito de estufa são o vapor de água (H2O), o dióxido de

Impacte Ambiental

carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O), o metano (CH4) e o ozono (O3). Para além

Qualquer alteração no meio ambiente ou em algum dos seus componentes por

destes, existem gases com efeito de estufa na atmosfera produzidos pela acção

consequência de determinada acção ou actividade.

ara a

do homem, tais como os halocarbonetos e outras substâncias contendo cloro e

ssóis

bromo, os quais são regulados pelo Protocolo de Montreal. Para além do CO2,

A quantificação das alterações, classificadas como positivas ou negativas, grandes

N2O e CH4, o Protocolo de Quioto estabelece normas relativamente a outros gases

ou pequenas, devem ser obtidas, comparando a situação que ocorreria, num
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período de tempo e numa determinada área (situação de referência), se um

Normas ISO 9000

Past

determinado projecto não viesse a ter lugar.

Conjunto de normas internacionais da International Organization for Standardization

Past

(ISO) que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em

maté

Índice de mão

geral, qualquer que seja o seu tipo ou dimensão.

Pape

Volume por unidade de massa, obtido dividindo a espessura de uma folha pela
sua gramagem.

Normas ISO 14000

Decl

Conjunto de normas internacionais da International Organization for Standardization
Investimento ambiental

(ISO) sobre sistemas de gestão ambiental.

Este

Montante de despesas capitalizadas de carácter ambiental, com o objectivo de
evitar, reduzir ou reparar os danos ambientais.
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade

PEFC

Normas OHSAS 18001

euro

Normas integradas nos Occupational Health and Safety Assessment Series para a

o PE

certificação de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho.

da g

Euro

Instituto que tem como missão contribuir para a melhoria contínua da indústria
e dos serviços portugueses, com a consequente projecção internacional, prestando

NOx (Óxidos de Azoto)

Apó

ao Estado, Autarquias e às empresas colaboração ao nível da transferência e

Termo utilizado para descrever o conjunto formado por NO, NO2 e outros óxidos

expo

desenvolvimento de tecnologia, inovação de produtos e processos, estruturação

de azoto que desempenham um papel muito importante na formação de ozono.

com

a en

de processos de gestão e controlo da qualidade, higiene e segurança, controlo
ONG

flore

Organização Não Governamental.

cons

Organização internacional fundada em 1948 com vista à conservação dos recursos

Objectivos do Milénio

PIB

naturais. Associa cerca de 83 estados americanos, 108 agências governamentais,

A Declaração do Milénio, adoptada em 2000, por todos os 189 Estados Membros

Som

766 ONGs e 81 organizações internacionais e cerca de 10.000 profissionais de

da Assembleia-Geral das Nações Unidas, veio lançar um processo decisivo da

resid

vários países do mundo. Entre 1990 a 2008, adoptou como nome oficial World

cooperação global no século XXI. Nela foi dado um enorme impulso às questões

dedu

Conservation Union, utilizando a mesma abreviatura. Em 2008, voltou a utilizar

do Desenvolvimento, com a identificação dos desafios centrais enfrentados pela

ou r

o nome original.

Humanidade no limiar do novo milénio, e com a aprovação dos denominados

um a

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (MDGs) pela comunidade internacional,

esgo

a serem atingidos num prazo de 25 anos.

utiliz

Partículas

Plan

energético e ambiental, e valorização sistemática dos recursos humanos.
IUCN - International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

Matéria-prima
Substância principal ou essencial que entra no processo produtivo para transformação.
Multas ambientais

Poluente atmosférico constituído por material finamente dividido em suspensão

Plan

Valor monetário correspondente às coimas e indemnizações a terceiros por

no ar.

esta

lhe d

incumprimento da legislação ambiental.
Pasta celulósica
NAPM - National Association of Paper Merchants

Aglomerado de fibras celulósicas utilizado como matéria-prima na produção de

PNA

É a única associação de comércio acreditada para comerciantes de papel e cartão

papel.

Plan

e credibilidade ao sector. A ligação a esta associação actua como marca de

Pasta integrada

Prot

qualidade da competência profissional e integridade de negócio.

Pasta produzida por uma unidade fabril e que é destinada à produção de papel,

Trata

dentro dessa mesma unidade, sem sofrer um processo intermédio de secagem.

para

desde a sua fundação em 1920. A existência desta associação cria um reconhecimento

de a

do a
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Pasta para Mercado

obrigados a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos,

ation

Pasta destinada à venda em mercado aberto, nacional ou internacional, como

5,2% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012 (para alguns

s em

matéria-prima para o fabrico do papel.

países este valor corresponde a 15% abaixo das emissões esperadas para 2008).

Paper Profile

Reciclagem de papel

Declaração ambiental subscrita voluntariamente pelos produtores de papel.

Reprocessamento de papéis recuperados num processo de produção para o fim
original ou outros fins, incluindo a compostagem mas excluindo a queima para

ation

ara a

idos

ono.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

produção de energia.

Este programa surge em 1999, pela iniciativa dos proprietários florestais dos países
europeus, com o apoio dos profissionais do sector florestal da madeira. Inicialmente,

Reflorestação

o PEFC foi desenvolvido para criar um quadro de referência para a certificação

Plantação de novas florestas em terras que foram ao longo do tempo convertidas

da gestão florestal sustentável, tendo por base as especificidades da floresta

para outros usos. Para mais informações sobre o termo “floresta” e outros termos

Europeia.

relacionados, como florestação, reflorestação e desflorestação, consulte o Relatório

Após lançamento e afirmação na Europa, o PEFC registou um crescimento

do IPPC sobre a Utilização do Solo, Alterações da Utilização do Solo e Silvicultura

exponencial, alargando-se a outras regiões do globo. O PEFC apresenta-se assim

(IPCC, 2000).

como solução para abordar problemas florestais globais, promovendo e apoiando
a entrada de países, onde os problemas de liderança e organização dos proprietários

Resíduos não perigosos

florestais são maiores, e nos quais, os quadros legislativos são menos coesos e

Resíduos que não apresentam características que ponham em perigo a saúde e

consolidados, no desafio da comprovação da gestão florestal sustentável.

o ambiente, como definido na Lista Europeia de Resíduos, aprovada pela Portaria
209/2004 de 3 de Março.

PIB (Produto Interno Bruto)

bros

Soma do valor acrescentado bruto, a preços de comprador, por todos os produtores

Resíduos perigosos

o da

residentes e não residentes na economia, acrescido de todos os impostos e

Resíduos que apresentam características de perigosidade para a saúde ou para

tões

deduzido de todos os subsídios não incluídos no valor dos produtos de um país

o ambiente, definidos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos, aprovada

pela

ou região geográfica durante um determinado período de tempo, normalmente

pela Portaria 209/2004 de 3 de Março.

ados

um ano. Calcula-se sem deduções pela depreciação de bens fabricados ou pelo

onal,

esgotamento ou degradação dos recursos naturais. O PIB é frequentemente

Rolaria

utilizado como medida, embora incompleta, do bem-estar.

Troncos de madeira de menor diâmetro para as indústrias de trituração (painéis
de madeira e celulose).

Planta clonal
Planta produzida em viveiro a partir de outra planta por via de enraizamento de

RSE PORTUGAL - Responsabilidade Social Empresarial

estacas. Trata-se de plantas que têm o mesmo património genético da planta que

Associação que tem como objecto promover a responsabilidade social das empresas,

lhe deu origem.

contribuindo para o desenvolvimento e competitividade sustentável através da

PNALE - Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão

formativa, social, cultural, científica, ambiental, cívica e económica, de âmbito

Plano nacional que regula as licenças de emissão de dióxido de carbono.

nacional, internacional e transnacional.

Protocolo de Quioto

Sequestro de Carbono

apel,

Tratado internacional discutido no Japão em 1997 que estabelece os compromissos

Processo para aumentar o teor de carbono de um depósito de carbono que não

em.

para a redução da emissão dos gases que provocam o efeito de estufa, considerados,

seja a atmosfera. Do ponto de vista biológico, inclui o sequestro directo de dióxido

de acordo com a maioria das investigações científicas, como causa antropogénica

de carbono da atmosfera através de uma alteração na utilização do solo, florestação,

do aquecimento global. Com este protocolo, os países desenvolvidos ficam

reflorestação ou outras práticas que melhoram o carbono nos solos agrícolas.

nsão

o de

concepção, execução e apoio a programas e projectos nas áreas educacional,
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SOx (Óxidos de Enxofre)
Moléculas gasosas compostas por enxofre e oxigénio.
SST (Sólidos Suspensos Totais)
Medida dos sólidos em suspensão existentes em águas residuais, efluentes ou massas
de água. O aumento do teor de sólidos suspensos reduz a profundidade a que a luz
penetra abaixo da superfície da água, reduzindo assim a profundidade a que as
plantas podem viver.
Stakeholders
Grupos de interesse que integram todos aqueles que afectam ou são afectados pela
actividade de uma determinada Entidade.
Sustentabilidade
Conceito segundo o qual o desenvolvimento das empresas, organizações e países
deve ter em conta não só os tradicionais factores económicos mas também os aspectos
ambientais e sociais, os quais são considerados factores de risco para a organização.
Valorização de resíduos
Encaminhamento de resíduos para reciclagem e/ ou reutilização.
WBCSD - World Business Council for Sustainable Development.
Organização líder mundial na abordagem empresarial das temáticas do Desenvolvimento
Sustentável, que congrega cerca de 200 empresas líderes das suas áreas de negócio
ao nível global, incluindo o grupo Portucel Soporcel.
WWF - World Wide Fund for Nature
Criada no início da década de 1960, como resposta às problemáticas globais, tem
como missão deter a degradação do ambiente natural do planeta e construir um
futuro em harmonia com a natureza, através da conservação da diversidade biológica
mundial. Esta organização tem ainda como objectivo, assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais renováveis e promover a redução da poluição e do consumo
desmesurado de recursos naturais.
A WWF é uma das maiores organizações ambientais do mundo, gerindo mais de
1 300 projectos de conservação em todo o planeta.
Em 2006, a WWF assumiu a responsabilidade de implementar a Iniciativa Nacional
FSC (FSC Portugal). Uma das suas principais linhas de acção tem sido a divulgação
e promoção da Certificação Florestal FSC e o acompanhamento de alguns projectos
de certificação considerados estratégicos.
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Contactos

Sede

Espanha

Portucel International, GmbH

Mitrena - Apartado 55

Soporcel España, S.A.

Gertrudenstrasse, 9

2901-861 Setúbal - Portugal

C/ Caleruega, 102-104 Bajo izda

50667 Köln - Germany

Tel: + 351 265 709 000

Edifício Ofipinar - 28033 Madrid

Tel. +49 221 920 10 50

Fax: + 351 265 709 165

Spain

Fax +49 221 920 10 59

Tel. +34 91 383 79 31

e-mail: pitkoeln@portucelsoporcel.com

Escritórios e Fábricas:

Fax +34 91 383 79 54
e-mail: sales-es@portucelsoporcel.com

Itália
Soporcel Italia, SRL

Portucel
Fábrica de Cacia

França

Via Verona 8/A

Rua Bombeiros da Celulose

Soporcel France, EURL

37012 Bussolengo (VR) - Italy

3800-536 Cacia - Portugal

20, Rue Jacques Daguerre

Tel. +39 045 71 56 938

Tel. + 351 234 910 600

92500 Rueil Malmaison - France

Fax +39 045 71 51 039

Fax: + 351 234 910 619

Tel. +33 155 479 200

e-mail: sales-it@portucelsoporcel.com

Fax +33 155 479 209
Complexo Industrial de Setúbal

e-mail : sales-fr@portucelsoporcel.com

Áustria
Soporcel Austria, GmbH

Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal - Portugal

Reino Unido

Fleschgasse 32

Tel. + 351 265 709 000

Soporcel UK, Ltd

1130 Wien - Austria

Oaks House, Suite 4A

Tel. +43 1 879 68 78

16/22 West Street

Fax +43 1 879 67 97

Soporcel

Epsom

e-mail : sales- au@portucelsoporcel.com

Complexo Industrial da Figueira da Foz

Surrey KT18 7RG

Lavos - Apartado 5

United Kindom

Estados Unidos da América

3081-851 Figueira da Foz - Portugal

Tel. +441 372 728 282

Soporcel North America, Inc

Tel. + 351 233 900 100/900 200

Fax +441 372 729 944

40, Richards Avenue.

Fax: + 351 233 940 502

e-mail: sales-uk@portucelsoporcel.com

Norwalk, Connecticut 06854 - USA

Fax: + 351 265 709 165

Tel. +1 888 662 2736

Subsidiárias Comerciais:

Benelux

Fax +1 203 838 5193

Soporcel International, Bv

e-mail : soporcel@soporcelna.com

Portugal/PALOP's/Marrocos/Tunísia

Industrieweg 16

Soporcel 2000

2102LH Heemstede - Holland

Mitrena - Apartado 55

Tel. +31 23 547 20 21

2901-861 Setúbal - Portugal

Fax +31 23 547 18 79

Tel. +351 265 700 540

e-mail: sales-nl@portucelsoporcel.com

Fax +351 265 729 481
Alemanha
Lavos - Apartado 5

Soporcel Deutschland, GmbH

3081-851 Figueira da Foz - Portugal

Gertrudenstrasse, 9

Tel. +351 233 900 177/8

50667 Köln - Germany

Fax +351 233 940 097

Tel. +49 221 270 59 70

e-mail: sales-po@portucelsoporcel.com

Fax +49 221 270 59 729

Para mais informação sobre este Relatório, contactar:

Manuel Gil Mata
Tel: 213 184 737 Fax: 213 184 738
email: gil.mata@portucelsoporcel.com
João Manuel Soares
Tel: 265 709 051 Fax: 265 709 110
email: joao.soares@portucelsoporcel.com
Ana Nery
Tel: 265 709 070 Fax: 265 101 355
email: ana.nery@portucelsoporcel.com

e-mail: sales-de@portucelsoporcel.com
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Grupo Portucel Soporcel
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

Esta publicação foi impressa em papel Soporset Premium Offset: miolo em 120 g/m2
e capa em 350 g/m2. O papel foi produzido pela Soporcel, empresa do Grupo certificada
ISO 9001, ISO14001 e OHSAS 18001, tendo por base florestas com gestão sustentável.
A versão electrónica do Relatório de Sustentabilidade 2006/2007 encontra-se disponível
no website www.portucelsoporcel.com.
Assessoria
KPMG Advisory - Consultores de Gestão, Lda.
Imagens
Banco de Imagens do Grupo
Slides & Bites
Fotografias dos separadores 1, 2, 4 e “Anexos”; Páginas 9,25 e 45
da autoria de Paulo Oliveira in “Os Eucaliptos e as Aves da Quinta de São Francisco”.
Fotografias das páginas 23 e 46 da autoria de Joaquim Pedro Ferreira in “Águias de
Bonelli em Portugal”.
Concepção e Design
Uzina Publicidade
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