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Informação à imprensa – 2 de Maio de 2013 
 

 
Maior feira florestal nacional 

Grupo Portucel Soporcel na EXPOFLORESTAL 
 

• A Expoflorestal decorre na mata Senhora do Socorro, em zona florestal junto ao 
Monte da Senhora do Socorro, Albergaria-a-Velha  

• Integrada no certame, com visitas técnicas guiadas e exploração a decorrer, 
encontra-se uma plantação de elevada produtividade florestal, composta por 
plantas geneticamente melhoradas do grupo Portucel Soporcel 

• Grupo Portucel Soporcel participa no programa de seminários do evento com 
uma apresentação sobre “Gestão Integrada do Risco de Incêndio – 
Oportunidades para Melhorias de Eficácia e Eficiência” 

• Líder europeu no sector de papel fino de impressão e escrita não revestido 
(UWF) promove gestão florestal responsável 

• Detentor do maior viveiro florestal de plantas certificadas de toda a Europa 
 
 
O grupo Portucel Soporcel vai participar na EXPOFLORESTAL 2013, considerada a maior 
feira florestal do País, a decorrer entre os dias 3 e 5 de Maio, em Albergaria-a-Velha. O 
certame decorre numa plantação clonal de elevada produtividade, cujas plantas 
foram alvo de um programa de melhoramento genético desenvolvido pelo grupo 
Portucel Soporcel, o que constitui um sinal claro do seu investimento no aumento da 
produtividade florestal e na valorização da floresta nacional. Neste âmbito, o Grupo 
tem vindo a desenvolver um programa de acções que envolve a cedência ao 
mercado de plantas clonais e a partilha de boas práticas de gestão florestal com os 
produtores florestais.  
 
A EXPOFLORESTAL, que este ano tem como lema “Todos pela Floresta”, é a maior feira 
florestal nacional e constitui uma referência no sector. Resulta da organização 
conjunta da ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do 
Ambiente, da Associação Florestal do Baixo Vouga e da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Albergaria reunindo os principais agentes desta fileira. Para além de se 
dirigir aos públicos-alvo do sector florestal, visa igualmente sensibilizar a sociedade civil 
para os temas mais relevantes de um sector que é crucial para o desenvolvimento e 
crescimento do País.  
 
Ao estar presente no certame, o grupo Portucel Soporcel fortalece um dos seus 
objectivos estratégicos, o qual consiste na transmissão do conhecimento adquirido aos 
proprietários florestais, prestadores de serviços e fornecedores, através de iniciativas 
locais, onde se incluem as visitas às Montras Tecnológicas, que permitem dar a 
conhecer no terreno o resultado das boas práticas silvícolas do Grupo, incentivando à 
sua adopção. A rede de Montras Tecnológicas, que conta com 13 amostras de 
plantações de eucalipto de norte e sul do País, é uma iniciativa desenvolvida em 
parceria com o RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, detido 
maioritariamente pelo grupo Portucel Soporcel, com o objectivo de partilhar o 
conhecimento desenvolvido pela sua área de I&D e promover a competitividade da 
Fileira Florestal do Eucalipto, numa lógica de estreitamento das relações com os seus 
stakeholders. De realçar, também a este nível, a transferência de conhecimento e 
tecnologia que o Grupo promove, através da formação dada aos técnicos das 
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associações de produtores florestais, pondo ao serviço dos produtores privados os 
resultados alcançados com a I&D.  
 
O grupo Portucel Soporcel desenvolve uma política activa de renovação e 
valorização da floresta nacional. Na sequência de um importante investimento 
concluído em 2012, na expansão e modernização dos seus viveiros, dispõe hoje do 
maior viveiro de plantas florestais certificadas da Europa, com uma capacidade anual 
de produção de 12 milhões de plantas.  
 
Agente determinante no crescimento da economia nacional, o Grupo encontra-se 
entre os três maiores exportadores em Portugal investindo, de forma sistemática, na 
área de inovação. A EXPOFLORESTAL fornece, aliás, um exemplo de boas práticas 
silvícolas assentes na inovação florestal, uma vez que, no âmbito das iniciativas 
promovidas pela organização, irão realizar-se visitas técnicas à Mata da Senhora do 
Socorro, plantada pela Associação de Produtores Florestais do Baixo Vouga, a qual 
conjuga as melhores técnicas silvícolas com a utilização de plantas geneticamente 
melhoradas (clones) desenvolvidas pelo Grupo.  
 
Na propriedade Senhora do Socorro, uma plantação datada de 2003, é possível 
confirmar as elevadas taxas de crescimento e produtividade florestal que resultam do 
uso deste tipo de plantas. Esta mata é assim o espelho do trabalho conjunto do RAIZ, 
na área do melhoramento genético, dos Viveiros do Grupo, enquanto responsáveis 
pela produção de plantas clonais certificadas, e da boa gestão silvícola levada a 
cabo pela Associação Florestal do Baixo Vouga. 
 
Nesta mata, com características semelhantes às presentes nas montras tecnológicas 
do Grupo, a conjugação do uso dos eucaliptos clonais e da boa gestão permitiu 
atingir crescimentos superiores a 300 toneladas por hectare em 10 anos, facto que 
demonstra como é possível elevar a rendibilidade do proprietário florestal através da 
adopção de uma gestão florestal certificada de acordo com as melhores práticas 
internacionais.  
 
No sentido de reforçar a sua posição e compromisso enquanto entidade privada que 
mais contribui para a prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais no País, 
o Grupo vai participar no seminário internacional “Incêndios Florestais – Sinergias para 
Prevenção e Combate” que terá lugar no âmbito da EXPOFLORESTAL. Esta presença 
será assegurada pelo responsável pela área de Protecção Florestal do Grupo, com 
uma apresentação dedicada ao tema “Gestão Integrada do Risco de Incêndio – 
Oportunidades para Melhorias de Eficácia e Eficiência”. Esta apresentação irá focar-se 
em temas relacionados os incêndios florestais - do diagnóstico às soluções, conceitos e 
estratégia de actuação do grupo Portucel Soporcel na gestão do risco de incêndio e 
exemplo de acções desenvolvidas, entre outros. 
 
Em parceria com a organização do certame, o Grupo irá ainda dinamizar no espaço 
do recinto a iniciativa “Dá a Mão à Floresta”, um programa lúdico-pedagógico, 
desenvolvido pelo Grupo em diversos municípios do País no Dia Mundial da Floresta, 
que se enquadra na sua política de Responsabilidade Social e que visa partilhar com 
as entidades e comunidades locais a sua missão de sensibilizar para a importância de 
proteger a floresta e o meio ambiente. 
 
 

www.portucelsoporcel.com 
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ANEXO: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE O GRUPO PORTUCEL SOPORCEL 
 
 
Contributo para a economia nacional 

 

Fruto de um ambicioso plano de investimentos, que ascendeu a mais de 1.000 milhões 
de euros na última década, o grupo Portucel Soporcel tem um contributo 
determinante para a economia nacional.  
 
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, perto de 9% do total da carga contentorizada e de 8% do total desta carga e 
da carga convencional exportada pelos portos nacionais. 
 
Exporta 95% das suas vendas para mais de 110 países nos cinco continentes, com 
destaque para a Europa e EUA. Tem seguido, com sucesso, uma estratégia de 
inovação e desenvolvimento de marcas próprias, que hoje representam dois terços 
das vendas de produtos transformados, merecendo particular destaque a marca 
Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório. 
 
O Grupo ocupa também uma posição de destaque no sector da energia, como 
primeiro produtor nacional de “energia verde” a partir de biomassa, uma fonte 
renovável de energia. 
 
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. 
 

Gestão responsável da floresta é uma prioridade estratégica  
 
Com uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, o grupo Portucel 
Soporcel 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® (FSC C010852) e PEFC (PEFC/ 13-23-
001).  
 
O Grupo é também o primeiro agente económico responsável pela produção de 
plantas certificadas em Portugal, já que os seus Viveiros possuem uma capacidade 
anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas de diversas espécies, que 
contribuem para a renovação da floresta nacional. 
 
A aplicação das melhores práticas de silvicultura, a execução de um plano eficaz de 
defesa e protecção da floresta contra incêndios e a integração de uma estratégia de 
conservação da biodiversidade no modelo de gestão florestal, são elementos 
essenciais da forma como o Grupo gere o património natural sob sua responsabilidade 
e condição que garante a manutenção da certificação do seu sistema de gestão 
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. Salienta-se neste domínio a colaboração do Grupo no FIRE-ENGINE - Flexible 
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Design of Forest Fire Management Systems, um projecto de investigação, enquadrado 
no programa MIT-Portugal, que visa desenvolver métodos para apoiar decisões de 
políticas públicas e estratégias de operações no sistema de gestão de prevenção e 
combate a incêndios florestais. Participam neste projecto o grupo Portucel Soporcel, o 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), o Instituto Superior de Agronomia, o INESC 
Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Os resultados 
preliminares têm sido partilhados com as instituições públicas portuguesas, através do 
Conselho de Representantes do projecto (ANPC; GNR; ICNF; UNAC; CAP; FORESTIS, CM 
Torres Vedras e CM Odemira). 
 
 
365 dias a cuidar da floresta 

 
O grupo Portucel Soporcel é um grupo florestal verticalmente integrado, com 
actividade de investigação própria, desenvolvendo actividades em toda a cadeia de 
valor, desde a floresta à produção de pasta de celulose, energia e papel. Com 
activos industriais em Portugal e 13 subsidiárias comerciais nos EUA, Europa e Norte de 
África, o Grupo é líder europeu no sector de papéis finos de impressão e escrita não 
revestidos (UWF), e 6º a nível mundial. É ainda uma das principais referências mundiais 
na produção de pasta branqueada de eucalipto.  
 
O Grupo é um dos principais responsáveis pela valorização da floresta portuguesa, 
contribuindo para a dinamização da fileira florestal nacional que representa mais de 
9% das exportações de bens do País.  
 
Tem uma política activa de conservação da biodiversidade integrada no seu modelo 
de gestão florestal e que se baseia numa abordagem inovadora para a conservação 
de valores naturais. Para além da avaliação, é efectuado o registo dos valores 
naturais presentes no património do Grupo, no que respeita a espécies e habitats e ao 
seu estatuto e estado de conservação.  
 
Actualmente, do ponto de vista das espécies, estão contabilizadas mais de 700 
espécies de flora, 69 com especial estatuto de conservação, e estão identificadas 236 
espécies de diferentes grupos de fauna (aves, mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e 
bivalves), 98 das quais são espécies classificadas no Plano Sectorial da Rede Natura 
2000. Foram identificados 42 habitats diferentes, dos quais 8 considerados prioritários 
para conservação, existindo também uma boa representatividade dos habitats 
classificados na Rede Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000.  
 
Consciente do valor ambiental do seu património florestal, o Grupo recorre a modelos 
de gestão florestal que contribuem para a manutenção e melhoria contínua das 
funções económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais, quer ao nível do 
povoamento, quer à escala da paisagem florestal. 
 
Dada a importância da certificação florestal, fundamental para garantir a 
competitividade dos produtos portugueses de base florestal nos mercados 
internacionais, o Grupo tem sido um forte impulsionador da expansão do processo de 
certificação florestal no País. Para isso tem estabelecido protocolos de cooperação 
com organizações de produtores e dinamizado acções de formação e sensibilização 
junto dos proprietários. De salientar, igualmente, que o Grupo paga um prémio a toda 
a madeira certificada que adquire, aspecto em que foi inovador a nível mundial. 

 


