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Líder europeu no sector de UWF
Grupo Portucel Soporcel apoia o Congresso IUFRO 2012
•

De 9 a 13 de Julho, o grupo Portucel Soporcel participará no Congresso IUFRO 2012,
que reunirá cientistas de todo o mundo na área da investigação florestal

•

São esperados mais de 500 participantes nesta edição, uma oportunidade única para
a afirmação do sector florestal em Portugal

•

Em Portugal, a fileira florestal representa 10% das exportações de bens

O grupo Portucel Soporcel, enquanto empresa de referência no sector internacional de pasta e
papel, será Gold Sponsor do Congresso IUFRO 2012, uma iniciativa promovida pelo Instituto
Superior de Agronomia que decorrerá no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais de 8 a
13 de Julho.
O evento da IUFRO - International Union of Forest Research Organizations – Division 5 – Forest
Products, reúne de cinco em cinco anos cientistas de todo o mundo na área da investigação
florestal, e visa promover o diálogo entre a Academia e a Indústria sobre questões
determinantes para o futuro do sector. No centro do debate estará a fileira florestal, uma das
mais importantes para a economia portuguesa, que representa 10% das exportações de bens.
Tendo como objectivos a promoção da partilha global de conhecimentos científicos e o
fomento da cooperação internacional em ciências florestais, o Congresso IUFRO 2012
pretende ser uma reflexão sobre as plantações florestais no mundo, com especial ênfase no
desenvolvimento sustentável e na geração de riqueza a partir de produtos florestais.
Nesta iniciativa, o grupo Portucel Soporcel procurará chamar a atenção para a importância da
fileira florestal nacional e para o papel preponderante que assume na economia nacional e na
área da investigação em Portugal, numa intervenção de Manuel Regalado, Administrador
Executivo do grupo Portucel Soporcel. A área de I&D do Grupo também vai marcar presença
nas diferentes sessões plenárias, através da participação de técnicos investigadores.
A cerimónia de abertura, que terá lugar dia 9 de Julho, será conduzida por Pekka Sarampãã
(Presidente do Congresso), Helena Pereira (Presidente do Comité Organizador Local) e João
Ferreira do Amaral (Presidente da Direcção da AIFF – Associação para a Competitividade da
Indústria da Fileira Florestal).
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O papel do grupo Portucel Soporcel no desenvolvimento da floresta portuguesa
Atendendo à importância estratégica da gestão dos recursos florestais para o desenvolvimento
económico, social e ambiental de Portugal, importa salientar o facto de a floresta portuguesa
ocupar 38% do território, estando fortemente direccionada para os mercados externos
possuindo um elevadíssimo Valor Acrescentado Nacional. As empresas portuguesas da fileira
da pasta e do papel, representam mais de 5% das exportações nacionais de bens. O grupo
Portucel Soporcel representa perto de 70% da fileira da pasta e do papel, liderando a
contribuição global do sector florestal para a balança comercial.
O sector nacional de pasta e papel assume uma expressão relevante a nível global, na medida
em que mais de 50% das exportações europeias de papel de escritório e impressão offset
provêm da indústria portuguesa, ou seja, do grupo Portucel Soporcel.
O Grupo é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo e tem um impacte
estruturante na economia do país, enquanto grupo florestal verticalmente integrado, cuja
actividade se inicia com a investigação aplicada à gestão responsável de um recurso natural e
renovável, a floresta nacional, passando pela produção de celulose, energia e papel.
Portugal é, através do grupo Portucel Soporcel, líder europeu no sector de papéis de
impressão e escrita não revestidos – UWF (uncoated woodfree paper) e na produção de pasta
branqueada de eucalipto. A empresa, que representa 0,7% do PIB nacional e 3% das
exportações de bens, é um dos principais responsáveis pela valorização da floresta portuguesa.
Maior proprietário e gestor florestal privado nacional, o grupo Portucel Soporcel gere de forma
responsável cerca de 120 mil hectares de património florestal, tendo sido a primeira entidade
no país a usufruir da gestão florestal certificada simultaneamente pelos prestigiados sistemas
internacionais FSC® (Forest Stewardship Council-C010852) e PEFC (Programm for the Endorsement of
Foest Certification schemes PEFC/13-23-001). O Grupo está ainda envolvido no projecto NGP - New
Generation Plantations, liderado pelo WWF International, que visa definir abordagens
colectivas, que sustentem uma indústria baseada em plantações cada vez mais sustentáveis, e
a consolidação no sector de um modelo responsável do ponto de vista ambiental e social.
O grupo Portucel Soporcel vê a floresta plantada como um dos pilares fundamentais para o
desenvolvimento da sua actividade e promove a gestão eficiente e responsável dos seus
espaços agro-florestais, aplicando as melhores práticas de silvicultura, executando um plano
eficaz de defesa e protecção da floresta contra incêndios e promovendo a gestão da
biodiversidade. No âmbito da sua política de desenvolvimento da floresta, o Grupo é
responsável pelo maior viveiro de plantas florestais na Europa, sendo a produção de plantas,
para utilização própria e para o mercado interno e externo, assegurada pela sua empresa
Viveiros Aliança S.A.. Fruto de um recente investimento, os viveiros têm uma capacidade anual
de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas, que se destinam à renovação da
floresta nacional.
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Investigação e Desenvolvimento em destaque no grupo Portucel Soporcel
O grupo Portucel Soporcel promove a investigação própria, realizada através do RAIZ –
Instituto de Investigação da Floresta e Papel -,nos domínios florestal e industrial, actividade
que suporta a inovação enquanto importante factor de competitividade e diferenciação dos
seus produtos.
Com uma larga experiência, ao longo de mais de duas décadas o Grupo tem desenvolvido a
actividade de I&D no sentido de aperfeiçoar um modelo de negócio cuja proposta de valor se
encontra alicerçada na sustentabilidade do processo de inovação.
Na vertente florestal, o objectivo do RAIZ é aumentar a produtividade da floresta de eucalipto,
melhorar a qualidade da fibra produzida, implementar uma gestão florestal sustentada do
ponto de vista económico, ambiental e social, e diminuir o custo da madeira, através do
melhoramento genético do eucalipto clonal e do desenvolvimento de práticas silvícolas que
garantem a produção florestal sustentável nas diferentes regiões do país. Na área industrial,
destaca-se a melhoria contínua da qualidade da pasta e papel e dos processos de produção
com redução e minimização de impactes ambientais.
Importa salientar que a rede de investigação e formação do RAIZ integra Universidades
nacionais e internacionais de referência nas suas áreas de especialidade, promovendo o acesso
privilegiado a competências e recursos que potenciam os resultados da sua actividade e a
troca de experiências.
O apoio do grupo Portucel Soporcel ao Congresso IUFRO 2012 vem, uma vez mais, demonstrar
o compromisso com o desenvolvimento sustentável da sua actividade criando valor para o
país.

www.portucelsoporcel.com
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