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Informação à Imprensa – 30 de Setembro de 2013 

 

Maior evento de sustentabilidade em Portugal 

Grupo Portucel Soporcel  

participa no GreenFest 2013 

 
• 6ª Edição visa promover o encontro entre cidadãos e empresas que se 

preocupam com o futuro do ambiente, estimulando a troca de experiências e 

conhecimentos. 

 

O grupo Portucel Soporcel vai participar na 6ª edição do 

GreenFest 2013, o maior evento de sustentabilidade 

realizado em Portugal que celebra as melhores práticas 

empresariais nas vertentes social, ambiental e económica, 

que decorrerá entre os dias 3 e 6 de Outubro, no Centro 

de Congressos do Estoril. 

 

“Partilhar” é a palavra de ordem para a edição de 2013 

desta iniciativa, que pretende estimular o poder participativo quer de cidadãos 

individuais, quer das organizações em busca de oportunidades e desafios que 

conduzam à mudança de atitudes que os novos tempos exigem. O evento irá ainda 

assinalar as celebrações do Ano Internacional para a Cooperação da Água, Ano 

Europeu do Cidadão e Ano da Arquitectura Portuguesa. 

 

O grupo Portucel Soporcel vai marcar presença no evento com a sua iniciativa de 

Responsabilidade Social “Dá a Mão à Floresta”, que engloba actividades concebidas 

especificamente para o público mais jovem, no âmbito da sensibilização para o ciclo 

sustentável do papel. Educar e sensibilizar são dois grandes objectivos do Jogo da 

Floresta e da Árvore dos Desejos, actividades que irão animar as mais de 1000 

crianças esperadas no evento. 
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Contribuir para um maior esclarecimento sobre a actuação da Empresa no que se 

refere à protecção da floresta, mais concretamente, na importância da prevenção 

como forma de reduzir o risco de incêndio florestal, assim como na preservação e 

conservação dos recursos naturais, são alguns dos objectivos desta participação.  

 

A presença do Grupo no Greenfest enquadra-se na política de proximidade que o 

Grupo tem vindo a desenvolver junto da comunidade escolar, particularmente dirigida 

ao 1º ciclo do Ensino Básico, no âmbito da sensibilização de professores e alunos para 

o ciclo sustentável do papel e para a importância económica, ambiental e social dos 

produtos de base florestal. No âmbito da sua política de responsabilidade social, o 

grupo Portucel Soporcel investe cerca de 3 milhões de euros na prevenção e apoio ao 

combate aos incêndios florestais.   

 

A gestão responsável da floresta é uma prioridade estratégica para o grupo Portucel 

Soporcel. Com uma posição preponderante na fileira florestal, tem sob sua 

responsabilidade a gestão de um património de aproximadamente 120 mil hectares 

de floresta, tendo sido a primeira entidade em Portugal a obter as licenças de uso das 

marcas de certificação da gestão florestal concedidas pelos sistemas internacionais 

FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001).  

 
Sobre o grupo Portucel Soporcel 

 

• Líder europeu e 6º a nível mundial na produção de papéis não revestidos 

• Um dos 3 maiores exportadores nacionais 

• Gera 1% do total do PIB nacional 

• Produz 12 milhões de plantas anualmente 

 
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. 
 
A nova fábrica de papel teve um impacto significativo na economia nacional, posicionando o 
Grupo como líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos 
(UWF) e 6º a nível mundial. O Grupo é também o maior produtor europeu, e o quinto a nível 
mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp. 
 
O grupo Portucel Soporcel encontra-se entre os três maiores exportadores em Portugal, sendo 
possivelmente aquele que gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa 
aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens, cerca 
de 9% do total da carga contentorizada e cerca de 8% do total desta carga e da carga 
convencional é exportada pelos portos nacionais. 
 
A sua posição de liderança internacional, a forte contribuição para a economia nacional e a 
estratégia de crescimento e inovação que prossegue, a par das credenciais éticas e de 
sustentabilidade, levaram a que o Grupo fosse nomeado, em Junho de 2013, como a “Melhor 
Empresa da Europa”, pelos European Business Awards.  
 
É um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe de um Instituto de Investigação 
Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em 
Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas FSC ® (licença nº FSC C010852) e 
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PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas 
de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e 
de 2,5 TWh/ano de energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual superior a 1,5 mil 
milhões de euros. 

Fruto de um recente investimento na duplicação da capacidade de produção dos seus viveiros, 
o Grupo dispõe dos maiores viveiros florestais de plantas certificadas da Europa, com uma 
capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas de diversas espécies, que 
se destinam à renovação da floresta nacional. 

O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas 
próprias, que hoje representam mais de 60% das vendas de produtos transformados, merecendo 
particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de 
escritório. 

As vendas do Grupo têm como destino mais de 110 países nos cinco continentes, com destaque 
para a Europa e EUA.  

O Grupo promove a valorização e protecção da floresta desenvolvendo uma actividade de 
investigação própria e gerindo um património florestal de cerca de 120 mil hectares.  

O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como primeiro 
produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, representando aproximadamente 
50% do total da energia eléctrica produzida em Portugal a partir desta fonte renovável. 
No âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o Grupo está a desenvolver um 
importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em Moçambique, que 
culminará com a construção de uma fábrica de produção de pasta de celulose com uma 
capacidade anual de 1,3 milhões de toneladas. 

 

www.portucelsoporcel.com 
 


