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O Grupo Portucel publica, pelo quarto biénio consecutivo, o seu Relatório de 
Sustentabilidade. A presente edição corresponde ao período de 2010/2011 e 
pretende dar conhecimento, aos seus principais stakeholders, relativamente ao 
desempenho económico, ambiental e social do Grupo nos últimos dois anos.

Este relatório foi elaborado seguindo as Directrizes da Global Reporting 
Initiative versão G3.1 autodeclarando o nível A, cuja conformidade foi 
confirmada pela KPMG, SROC, SA, através de uma verificação externa, 
permitindo obter o nível A+ proposto pelas directrizes G3.1. O reporte da 
informação sobre sustentabilidade segue, como tem sido habitual, uma 
periodicidade bianual.

A informação reportada neste relatório deve ser complementada através 
da consulta dos Relatórios e Contas de 2010 e 2011 e dos Relatórios sobre 
o Governo da Sociedade dos mesmos períodos, disponíveis no website 
institucional do Grupo Portucel, www.portucelsoporcel.com.
 
O presente relatório abrange todas as empresas e atividades do Grupo que 
contribuem para os negócios de produção e de venda de pasta e papel, 
com exceção dos indicadores financeiros que, por motivos de consolidação, 
englobam a totalidade dos negócios do Grupo. No âmbito deste relatório não 
está incluído o negócio de produção de energia, dado todo este documento 
estar focado no negócio de produção de pasta e papel. Toda a informação 
presente relacionada com o negócio de produção de energia complementa 
apenas a abordagem estratégica do Grupo relativamente aos negócios de 
produção de pasta e de papel. 

O relatório foi organizado em duas partes distintas. A primeira parte 
corresponde a um destacável mais sucinto e comunicacional, com o objetivo 
de transmitir aos stakeholders os principais aspetos de sustentabilidade a 
destacar no biénio. A segunda parte é composta por um relatório técnico 
que complementa a informação proporcionada pelo primeiro com um 

sobre o relatório

9



relatório de
sustentabilidade

conjunto de informação mais detalhada, visando satisfazer necessidades dos 
diferentes stakeholders.

Os temas materiais identificados decorrem de uma revisão interna aos temas 
materiais reportados no anterior biénio, os quais resultaram de um processo 
de benchmark e de consulta aos principais conjuntos de stakeholders relevantes 
para o Grupo. Na revisão interna realizada para elaboração do presente 
relatório, foram tidos em consideração os seguintes aspetos:
• Abrangência global do negócio de produção e comercialização de pasta 

e papel do Grupo;
• Repercussão económica, para o Grupo, decorrente dos principais temas 

ambientais;
• Relevância dos temas identificados pelos principais grupos de stakeholders;
• Adequabilidade dos temas identificados ao nível de desenvolvimento 

do negócio.

O Grupo iniciou em 2011 um processo de diagnóstico da função de 
sustentabilidade, consubstanciando o segundo compromisso económico do 
anterior relatório, “Preparar o Grupo no domínio da sustentabilidade, de forma 
a ambicionar candidatar-se a um Company Assessment”. Os resultados desse 
diagnóstico serão apresentados no próximo Relatório de Sustentabilidade. 

Com o objetivo de identificar o reporte dos compromissos formalizados no 
anterior biénio e o seu grau de cumprimento, esses compromissos foram 
avaliados e assinalados no texto de acordo com a seguinte terminologia:
• Compromisso não alcançado 
• Compromisso parcialmente alcançado 
• Compromisso alcançado 

Este relatório foi elaborado segundo o estabelecido no último Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Conhecer a sua opinião
A sua opinião é um importante contributo 
para o Grupo poder melhorar a sua gestão 
da sustentabilidade e a elaboração dos seus 
relatórios. Nesse sentido, foi concebido um 
questionário de feedback deste documento, 
para o qual gostaríamos de contar com o 
seu contributo. O questionário encontra-se 
disponível em www.portucelsoporcel.com.

Toda e qualquer informação adicional a este 
relatório, dúvidas ou esclarecimentos devem 
ser colocados junto de:

Manuel Gil Mata
Telf: 213 184 737 | Fax: 213 184 738
e-mail: gil.mata@portucelsoporcel.com

João Manuel Soares
Telf: 265 709 051 | Fax: 265 709 110
e-mail: joao.soares@portucelsoporcel.com

Ana Nery
Telf: 265 709 003 | Fax: 265 709 165
e-mail: ana.nery@portucelsoporcel.com
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O presente Relatório de Sustentabilidade, relativo ao 
período de 2010 e 2011, é publicado no começo de um 
ano particularmente difícil para a economia europeia, 
em geral, e para a economia portuguesa, em particular.

Será pois interessante, para todas as partes interessadas 
do Grupo e até para o leitor acidental, encontrar nele 
garantias de que o caminho que vimos trilhando, em 
busca do Desenvolvimento Sustentável, assenta em 
fundamentos sólidos capazes de resistirem ao período 
conturbado que vivemos.

O património florestal que gerimos, cuja silvicultura se 
encontra certificada pelos mais divulgados e exigentes 
sistemas internacionais, continuará a ser objeto de 
práticas silvícolas e ambientais exemplares? As nossas 
instalações industriais continuarão a laborar no mais 
estrito respeito pelas melhores referências da legislação 
europeia? A energia que consumimos continuará a 
ser maioritariamente produzida a partir de biomassa 
renovável? Continuará o Grupo a procurar padrões 
de baixa intensidade carbónica? Continuarão os 
produtores florestais, os Colaboradores do Grupo e as 
comunidades humanas envolventes das nossas fábricas 
a dispor de adequados níveis de rendimento, condições 
de vida e bem-estar? Continuará, enfim, o Grupo a ser 
economicamente viável, ambientalmente responsável e 
socialmente aceitável?

o nosso papel 
na sociedade

A estas questões – e apenas com a incerteza que resulta 
de uma globalização impiedosa que tantas vezes distorce 
a livre concorrência – a minha resposta, enquanto 
presidente do Grupo Portucel, é um inequívoco sim.

É uma resposta e uma convicção que radica na qualidade 
e excelência dos nossos recursos humanos, na qualidade 
e excelência do nosso parque industrial e na qualidade 
e excelência da fibra papeleira que usamos, a do 
Eucalyptus globulus.

Não posso, infelizmente, ser tão perentório e otimista 
perante os custos de contexto que nos envolvem:

• Uma floresta de milhares de proprietários florestais 
privados que se defrontam com dificuldades de escala, 
de gestão e de enquadramento legislativo;

• Uma complexa teia burocrática e administrativa que 
tarda em ser resolvida.

• Uma infraestrutura logística nacional, cara e pouco 
eficiente, que penaliza quem, como nós, exporta 
para todo o mundo a partir do extremo ocidental 
da Europa.

Mesmo assim, e num momento de emergência 
nacional, orgulhamo-nos de contribuir ativa e muito 
positivamente para a melhoria das contas do país: somos 
o terceiro maior exportador nacional, o primeiro em 

Presidente do Conselho de Administração

12



Queremos que todas as nossas partes interessadas sejam 
testemunhas, fiscais e companheiros nessa viagem.

Convido-vos pois a ler este Relatório, a fazerem-nos 
chegar as vossas opiniões e reflexões e a ajudarem-nos 
a concretizar essa “utopia” maravilhosa, que os 
nossos filhos e netos exigem e merecem, que se chama 
Desenvolvimento Sustentável.

Pedro Queiroz Pereira
Presidente do Conselho de Administração

Valor Acrescentado Nacional, damos e multiplicamos 
emprego e pagamos impostos, tudo isso com respeito 
rigoroso pelos bens naturais e ecossistemas com que 
interagimos, ou seja, o solo, a água, a floresta, o ar e a 
biodiversidade.

Dessa postura resulta, naturalmente, um contributo 
muito positivo para o bem estar direto e indireto das 
comunidades locais, regionais e nacional onde nos 
inserimos.

E é também com a mesma motivação com que 
percorremos o caminho descrito neste Relatório, 
elaborado e certificado em termos da maior 
transparência, exigência e rigor, que encaramos muito 
seriamente o alargamento das atividades do Grupo para 
outros continentes.

Continuamos a perseguir uma lógica de integração, 
começando pela floresta e acrescentando 
progressivamente mais e mais valor, rendibilizando 
os recursos locais, respeitando a natureza e os seus 
recursos, valorizando as pessoas e respeitando as 
culturas.

O caminho está traçado e bem expresso na atualidade 
da Política de Sustentabilidade definida e aprovada pela 
Empresa em 2005.

13
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a sustentabilidade
do nosso papel
Fazendo jus à posição cimeira mundial da indústria da 
floresta, da pasta e do papel como sendo a que tem a 
mais elevada percentagem de companhias reportando 
em sustentabilidade, o Grupo Portucel apresenta, 
pelo quarto biénio consecutivo, o seu Relatório de 
Sustentabilidade relativo aos anos de 2010 e 2011.

Nele esperamos poder fazer transparecer a nossa forte 
convicção de que a sustentabilidade empresarial se 
consegue fazer praticando a inovação, a criação de 
valor, a relação com os stakeholders, a proteção dos 
ecossistemas, a ecoeficiência, a procura e retenção 
de talentos e a transparência numa ampla e sincera 
comunicação com a sociedade.

Entrámos no último biénio sob o signo da inovação, 
fazendo o tuning da maior, mais exigente e inovadora 
Máquina de Papel do mundo dos papéis de escrita e 
impressão não revestidos. Inovamos nas tecnologias, 
inovamos nos produtos e inovamos no mercado, 
vencendo um enorme desafio que pusemos a nós 
próprios, à indústria portuguesa, à indústria europeia  
e à indústria do papel.

Nos difíceis tempos que vivemos no país, nos últimos 
dois anos, a vocação do Grupo Portucel, como grande 
vulto da exportação e do Valor Acrescentado Nacional, 
sobressaiu na sua importante contribuição para a 
carenciada balança de transações de Portugal, como 

é demonstrado neste relatório. Ficamos satisfeitos e 
orgulhosos por essa contribuição e convictos de que ela 
será reconhecida pelo país e pelos seus governantes. 

No sentir do importante e diversificado leque dos 
nossos stakeholders, procuramos encontrar orientação 
e inspiração para o reforço do empenho que dedicamos 
às questões da sustentabilidade e ao aperfeiçoamento 
da sua vivência, no último biénio, que esperamos que 
transpareça em todo o relato que vos apresentamos.

O último biénio decorreu sob o signo da biodiversidade 
e da floresta, com a ocorrência do Ano Internacional 
da Biodiversidade, em 2010, e do Ano Internacional 
das Florestas, em 2011, temas particularmente caros 
ao Grupo Portucel, que os viveu de forma sentida e 
entusiasmada.

A Declaração de Biodiversidade que elaborámos, 
que publicámos e a que nos temos voluntária e 
convictamente submetido surgiu, no Grupo, na 
sequência da publicação da nossa Política de 
Sustentabilidade, em 2005, aquando da apresentação 
do nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade, mas 
continua cada vez mais viva entre nós.

Desde muito cedo nos apercebemos da necessidade de 
definir uma abordagem inovadora da gestão florestal, 
voltada para o respeito e conservação dos valores 

Presidente da Comissão Executiva
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processos, transparente na nossa atividade fabril e 
fazendo dos nossos produtos, cada vez mais, emblemas 
de sustentabilidade.

Demos, no último biénio, particular atenção à 
ecoeficiência energética, consolidando as nossas 
posições como grande produtor nacional de energia, 
fora do setor energético, e maior produtor português 
de energia renovável, a partir da biomassa. Pusemos 
especial empenho no cálculo e aperfeiçoamento da 
nossa pegada de carbono, mesmo tendo presente que a 
retenção anual acumulada de CO

2 
pelas nossas florestas 

é treze vezes superior ao valor da nossa licenciada 
emissão anual, mas tendo consciência da importância 
do problema das mudanças climáticas para o futuro do 
planeta e da vida na terra.

A nossa consciência ambiental continua, portanto, 
sempre muito presente e a aperfeiçoar-se 
permanentemente e, neste particular domínio da 
sustentabilidade, gostaria de salientar a contribuição 
para isso dada pelo Conselho Ambiental do nosso Grupo, 
cujos membros, com o seu saber universitário e o seu 
julgamento independente, são um permanente e sábio 
estímulo ao aperfeiçoamento dessa consciência.

As questões relativas à ética empresarial estiveram, 
como sempre, presentes na nossa atividade, com 
especial atenção para os recursos humanos e as 

naturais e da biodiversidade no património que está 
sob a nossa responsabilidade. E essa atitude deu 
interessantes resultados para a vida nas áreas que temos 
gerido e que são a melhor prenda que podíamos ter 
oferecido à biodiversidade, no ano em que foi celebrada.

Reconhecendo embora a importância fundamental da 
biodiversidade, pensamos que a floresta é bastante 
mais do que isso e, portanto, a nossa atitude, como 
proprietários e gestores dum património florestal, é 
apostar num conceito global de floresta sustentável, 
pautando a nossa ação com base num exigente Código 
de Conduta Florestal, mas não esquecendo as dimensões 
social e económica da floresta e a importância que essas 
dimensões têm para o seu presente e para o seu futuro, 
para a sua sustentabilidade.

Por isso não nos cansamos de tudo fazer para que a 
opinião pública e a administração pública reconheçam 
a importância que as atividades sociais e económicas, 
indissociavelmente ligadas à floresta, têm para a 
sustentabilidade da própria floresta, de Portugal e dos 
portugueses. Esta é, também, uma das melhores prendas 
que poderíamos ter dado à floresta, no ano em que foi 
tão referenciada.

No domínio industrial, estão espelhadas neste relatório 
as nossas permanentes e sinceras preocupações 
com a ecoeficiência, sempre presente nos nossos 
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comunidades locais das áreas geográficas onde estamos 
estabelecidos.

Neste importante domínio da ética empresarial, tivemos 
oportunidade de criar a Comissão de Ética e de publicar 
o Código de Ética, aperfeiçoando, sistematizando e 
consolidando a cultura ética que sempre presidiu à nossa 
atividade e que se impõe, sem exceções, a todos os 
Colaboradores do Grupo.

Continuamos a dar a maior atenção aos talentos, ao 
desenvolvimento pessoal e à motivação dos nossos 
recursos humanos, agora enriquecidos pelas centenas de 
jovens que recrutamos e formamos, e para cujo futuro 
estamos certos de ter contribuído, oferecendo-lhes a 
oportunidade de trabalhar na nossa nova Fábrica de 
Papel de Setúbal, numa época tão difícil para o emprego 
dos portugueses, especialmente para os mais jovens.
Pelo seu simbólico mas não menos importante 
contributo na difícil conjuntura social do país, gostaria 
de fazer referência ao nosso “Projeto Social”, iniciativa 
de apoio a famílias carenciadas que vivem nas áreas 
onde estão localizadas as nossas unidades industriais.

Para o Grupo Portucel, prosperar é um objetivo que 
anda de mãos dadas com a melhoria das condições de 
vida da comunidade envolvente e com a preservação do 
ambiente, pelo que procuramos participar ativamente 
em organizações que se preocupam em abordar, 
aprofundar e desenvolver as interações da defesa 
ambiental com as várias vertentes das dimensões sociais.

De entre as diferentes organizações com essa nobre 
e útil finalidade existentes no panorama nacional, 
permitam-me que destaque, neste biénio em que 
completou dez anos de existência, o BCSD Portugal, 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável, de que o nosso Grupo foi fundador e a que 
tenho a honra de presidir atualmente, que tem sido 
um excelente fórum de debate e aprofundamento das 
questões da sustentabilidade empresarial que muito 
tem contribuído para a visão social, empresarial e 
ambiental que enforma o Grupo Portucel e que espero 
que transpareça na leitura deste nosso Relatório de 
Sustentabilidade.

José Honório
Presidente da Comissão Executiva

‘O último biénio decorreu 
sob o signo da biodiversidade 
e da floresta, temas que o 
Grupo viveu de forma sentida 
e entusiasmada.’
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Grupo premiado como o melhor 
na categoria “Green Energy and 
Biofuels” da revista Pulp & Paper 
International:
O Grupo Portucel foi distinguido, 
em 2010, na segunda edição dos 
prémios da revista Pulp & Paper 
International (PPI), na categoria de 
Green Energy and Biofuels Award. 
Na base deste prémio internacional 
está o reconhecimento da 
estratégia seguida pelo Grupo 
na área das energias renováveis, 
consolidada num plano de 
investimentos, já concluído, e 
na sua atual posição de maior 
produtor de “Energia Verde” em 
Portugal.

Publicação do Regulamento 
e do Manual de Carreiras de 
Executantes;

Publicação do Código de Boas 
Práticas Florestais;

Organização do Seminário 
Internacional “Biodiversidade, um 
Valor com Futuro”, em novembro, 
no âmbito das comemorações 
do Ano Internacional da 
Biodiversidade 2010;

Início do Projeto LEAN, cuja 
filosofia assenta no conceito de 
“Lean Manufacturing”, um projeto 
que tem por objetivo a melhoria 
contínua dos processos das 
unidades industriais do Grupo;

Otimização do desempenho 
ambiental da caldeira de biomassa 
da Fábrica de Cacia, por alteração 
da tecnologia de queima de grelha 
rotativa para tecnologia de leito 
fluidizado;

Arranque do novo turbogerador 
com capacidade instalada de 
71MW, em setembro, no Complexo 
Industrial da Figueira da Foz;

Grupo licenciado para utilização 
do “Rótulo Ecológico da União 
Europeia – Ecolabel” no papel 
que produz e comercializa, nos 
segmentos de papel para escritório 
e papel para uso gráfico;

Soporcel eleita a Melhor Empresa 
da zona centro:
A Soporcel foi distinguida, por 
dois anos consecutivos, em 2010 e 
2011, como a “Melhor Empresa da 
zona centro do país” pela Revista 
Invest, com base em parâmetros 
que assentam na geração de cash 
flow, crescimento de resultados e 
criação de emprego. Em 2011, esta 
revista atribuiu ainda o prémio 
de “Melhor Empresário do Ano” a 
Pedro Queiroz Pereira, Presidente 
do Conselho de Administração, uma 
distinção que reconhece o trabalho 
de excelência do Grupo no mundo 
empresarial nacional.

3.1. Ano de 2010
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3.2. Ano de 2011

Publicação do Código de Ética do 
Grupo, em 20 de março;

Uniformização da Matriz Salarial 
de Executantes;

Conferência Internacional 
“As Plantações na Floresta de 
Amanhã”, no âmbito do ano 
Internacional das Florestas 2011;

Investimento do Grupo na prevenção 
e no apoio ao combate a incêndios 
florestais ascendeu a três milhões 
de euros, representando a maior 
contribuição privada em Portugal;

Cálculo do Carbon Footprint para 
todo o papel produzido pelo 
Grupo, em conformidade com 
a metodologia aprovada pela 
Cepifine/Cepiprint para o Setor;

Lançamento, em fevereiro, da 
campanha institucional “O papel 
de Portugal no mundo é mais 
importante do que imagina”;

Início do Projeto “Enhancing 
Customer Experience”:
O objetivo é melhorar o 
serviço aos clientes de papel do 
Grupo, aumentando assim a 
competitividade desse negócio;

Início do Projeto “Otimização 
do funcionamento da gestão de 
materiais de embalagem das 
fábricas de papel do Grupo”:
O objetivo é melhorar a eficiência e 
o controlo do processo, na procura 
de excelência e sustentabilidade 
no fornecimento de materiais de 
embalagem ao Grupo e otimizando 
o valor das suas existências;

Início do projeto de apoio a 
famílias carenciadas, nas áreas de 
implantação dos complexos fabris, 
através da atribuição de bens de 
primeira necessidade, denominado 
de “Projeto Social”;

Grupo premiado como Melhor 
Empresa Exportadora:
O Grupo Portucel foi premiado 
em 2011, como a Melhor Empresa 
Exportadora pela Travelstore – 
American Express, no âmbito do 
salão das viagens de negócios, 
que decorreu no Centro Cultural 
de Belém, em Lisboa, em fevereiro. 
O júri deste “Business Travel 
Awards” integrou elementos da 
AICEP, Air France/KLM, Grupo 
Lágrimas, Star Alliance, Accor, 
Hertz, Air Plus e Travelstore;

Grupo distinguido com a Medalha 
de Honra da Cidade de Setúbal:
No âmbito do Dia de Bocage e 
da Cidade de Setúbal, o Grupo 
Portucel foi distinguido com esta 
medalha, num evento que se 
realizou no dia 15 de setembro 
de 2011 e que teve como objetivo 
homenagear pessoas, empresas e 
instituições que se destacaram na 
tarefa de enriquecer a comunidade 
setubalense;

Grupo distinguido como “Melhor 
Grande Empresa Exportadora  
– Bens Transacionáveis”:
A empresa do Grupo Portucel 
constituída para o projeto da nova 
Fábrica de Papel de Setúbal – 
About the Future – foi a empresa 
vencedora dos Prémios Exportação 
& Internacionalização de 2011, 
na vertente Exportação e dentro 
da categoria “Melhor Grande 
Empresa Exportadora – Bens 
Transacionáveis”. Numa iniciativa 
do Banco Espírito Santo e do Jornal 
de Negócios, em parceria com a 
Coface e a McKinsey & Company, 
a empresa foi distinguida numa 
cerimónia que decorreu em Lisboa 
e contou com a presença do 
Ministro da Economia.
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4.1. Perfil do Grupo
Com uma posição de grande relevo no mercado internacional da pasta 
e do papel, o Grupo Portucel é uma das mais fortes marcas de Portugal 
no mundo. 

A sua estrutura produtiva assenta em três pólos industriais localizados 
em Cacia, Figueira da Foz e Setúbal, que constituem uma das grandes 
referências de qualidade e competitividade, a nível internacional, pela sua 
dimensão e sofisticada alta tecnologia.

É na floresta que se inicia toda a atividade do Grupo Portucel, traduzida 
num volume de negócios anual na ordem de 1,5 mil milhões de euros.  
O Grupo está empenhado no compromisso que assumiu com os programas 
de certificação florestal mais amplamente reconhecidos, nomeadamente 
as iniciativas FSC® (Forest Stewardship Council®)1 e PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes)2 que garantem que as florestas 
da Empresa são geridas de forma responsável do ponto de vista ambiental, 
económico e social, obedecendo a critérios rigorosos e internacionalmente 
reconhecidos.

Após meio século de existência, o Grupo Portucel é hoje uma referência 
nacional, encontrando-se atualmente entre as três maiores empresas 
exportadoras portuguesas.

A sua atividade assenta num recurso renovável, a madeira de eucalipto, 
grande parte de origem nacional, transformado num produto de Alto Valor 
Acrescentado, o papel fino de impressão e escrita não revestido  
(UWF – Uncoated Woodfree), no qual o Grupo é líder europeu, com mão de 
obra e fornecedores essencialmente nacionais. 

1 Código de licença de uso: FSC C010852
2 Código de licença de uso: PEFC/13-23-001

‘Com uma posição de grande 
relevo no mercado internacional 
da pasta e do papel, o Grupo 
Portucel é uma das mais fortes 
marcas de Portugal no mundo’

22



GRUPO PORTUCEL

A capacidade de produção de papel transformado do Grupo Portucel ascende 
a cerca de 1,6 milhões de toneladas por ano e a capacidade de produção de 
pasta é aproximadamente de 1,4 milhões de toneladas por ano, das quais cerca 
de 1,1 milhões são integradas em papel, desde o pleno funcionamento da nova 
Fábrica de Papel de Setúbal.

Sendo possivelmente o maior exportador de Valor Acrescentado Nacional, 
a sua atividade é da maior relevância para a economia do país, não só pela 
contribuição direta para o PIB, pelo Valor Acrescentado Bruto, mas também 
pelo efeito multiplicador induzido, a montante e a jusante, na economia 
nacional.

O nosso papel
O nosso papel no mundo é mais importante do que imagina:
• Somos o 1.º produtor europeu de papéis de impressão e escrita não 

revestidos (UWF – Uncoated Woodfree);
• Somos o 1.º produtor europeu de pasta branqueada de eucalipto (BEKP);
• Gerimos cerca de 120 mil hectares de floresta;
• Gerimos 61% da floresta portuguesa certificada pelo sistema FSC e 54% 

da certificada pelo sistema PEFC;
• Representamos com cerca de 0,7% do PIB nacional;
• As vendas para o mercado externo representam aproximadamente 

3% das exportações portuguesas de bens;
• Representamos cerca de 9% do total da carga portuária nacional de 

exportação, contentorizada e convencional;
• Concluímos em 2010 um plano de investimentos de 900 milhões 

de euros; 
• Detemos uma capacidade de 1,6 milhões de toneladas de papel 

(6º produtor mundial) e 1,4 milhões de toneladas de pasta branqueada 
de eucalipto (4º produtor mundial); 

• Somos o 1º produtor nacional de energia a partir de biomassa; 

Figueira da Foz 
(Pasta = 560 000t/ Papel= 790 000t)

Setúbal (Pasta = 530 000t/ Papel= 795 000t)Cacia (Pasta = 285 000t)
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• Asseguramos perto de 4% da produção total de 
energia eléctrica nacional;

• Apostamos na melhoria contínua da capacidade 
competitiva, desenvolvendo atividades permanentes 
e contínuas de inovação e I&D;

• Praticamos uma silvicultura sustentável baseada 
nas melhores práticas e num forte know-how 
acumulado;

• Temos outras produções agroflorestais, como por 
exemplo cortiça e vinho, para diversificação do uso 
do solo;

• Promovemos a conservação da biodiversidade e os 
valores socioculturais relevantes nas regiões onde 
operamos;

• Somos produtores de pasta de papel de reputação 
mundial;

• Somos criadores, produtores e vendedores das mais 
conhecidas e prestigiadas marcas mundiais de papel 
de escritório e de papéis gráficos não revestidos;

• Os nossos produtos são emblemas de 
sustentabilidade.

Marcas do Grupo Portucel

Marcas de papel de escritório 
para uso profissional  
ou doméstico

Marcas de referência nas 
variedades Premium ou Preprint 
no segmento de papéis gráficos

Desempenho económico
O Grupo encontra-se hoje numa posição de destaque 
no mercado nacional e internacional da pasta e do 
papel, sendo líder, a nível europeu, na produção de 
pasta branqueada de eucalipto e de papéis finos de 
impressão e escrita não revestidos. 

A expetativa de aumento de atividade criada com a 
entrada em operação da nova Fábrica de Papel de 
Setúbal foi correspondida com o aumento da produção 
e do volume de negócios. Em 2011, o volume de 
negócios do Grupo cresceu 36% quando comparado 
com o ano de 2009, enquanto que o volume vendido 
de pasta e papel cresceu 9% no mesmo período.

A produção de papel de impressão e escrita não 
revestido da nova Fábrica de Papel de Setúbal tem 
continuado a aumentar, proporcionando maior 
disponibilidade de novas quantidades a colocar 
no mercado. 

As exportações do Grupo Portucel totalizaram 
aproximadamente 1,2 mil milhões de euros, quer em 
2010, quer em 2011, representando cerca de 3% das 
exportações portuguesas de bens. Estes números 
refletem a relevância do Grupo, a nível internacional, 
exportando para 115 países nos cinco continentes.

Em 2010 e 2011
• Gerámos um volume de negócios de cerca de  

1,4 e de 1,5 mil milhões de euros em 2010 e 2011, 
respetivamente;

• Produzimos cerca de 1,5 milhões de toneladas 
de papel em 2010 e aproximadamente 1,6 milhões 
em 2011; 

• Fabricámos 1,3 milhões de toneladas de pasta em 
2010 e 1,4 milhões em 2011;

• Empregámos 2 290 Colaboradores no final de 2011;
• Exportámos mais de 1,2 mil milhões de euros 

em 2011.
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Impacto económico do Grupo Portucel

2009 2010 2011 

Compras a fornecedores 
locais

70% 69% 69%

Fornecedores locais 84% 83% 83%

Exportações nas vendas 
de pasta e papel  
do Grupo Portucel

94% 94% 95%

Exportações do Grupo 
Portucel no total das 
exportações nacionais  
de bens

3% 3% 3%

Geração e distribuição de riqueza

Indicador (M€) 2008 2009 2010 2011 

Valor Económico Gerado Receitas 1 158 1 125 1 400 1 510

Valor Económico Distribuído

Custos Operacionais 771 786 872 990

Salários e Benefícios 112 115 127 134

Pagamentos a Fornecedores de Capital 46 86 199 16

Pagamentos ao Estado 33 21 48 55

Investimentos na Comunidade 0,358 0,401 0,774 0,650

Valor Económico Acumulado 192 114 153 314

Compromisso 2010/2011

Aumentar a produção global  
de papel em 25%

A produção global de papel 
aumentou 28,3% no biénio 
2010/2011 (face ao biénio 
2008/2009).
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4.2. Estrutura de Governação
Conselho de Administração
A governação do Grupo Portucel é assegurada por 
um Conselho de Administração composto por onze 
membros, o presidente e dez vogais, eleitos em 
Assembleia Geral para mandatos de quatro anos.

Comissão Executiva
Cinco dos onze membros do Conselho de Administração 
são designados para fazerem a gestão executiva do 
Grupo, constituindo a Comissão Executiva.

Comissões Especializadas
O Conselho de Administração é ainda apoiado por 
várias Comissões Especializadas que dão os seus 
contributos nas áreas específicas da sua atribuição. No 
âmbito deste relatório deve-se relevar a importância 
de três comissões que, pelas suas responsabilidades, 
garantem que a abordagem do Grupo para a 
sustentabilidade possuí correto acompanhamento, 
supervisão e aconselhamento por parte dos membros 
dessas comissões, personalidades experientes e 
especializadas e com uma elevada capacidade de 
apoiar o Conselho de Administração e a Comissão 
Executiva na prossecução dos seus objetivos. São elas 
a Comissão de Sustentabilidade, a Comissão de Ética e 
o Conselho Ambiental.

Comissão de Sustentabilidade
O Grupo tem uma Comissão de Sustentabilidade, 
presidida por um membro não executivo do Conselho 
de Administração, a qual tem como principal 
competência a definição e acompanhamento da 
implementação da Política de Sustentabilidade e de 
todas as políticas que complementam a abordagem 
estratégica do Grupo Portucel para sustentabilidade. 
A Comissão de Sustentabilidade reuniu quatro vezes 
em 2010 e seis vezes em 2011.

Comissão de Ética
Ao longo da sua história, o Grupo Portucel deparou-se 
com grandes desafios internos e externos, para os 
quais foram necessários processos de mudança, 
que foram geridos tendo em consideração as 
mais importantes questões éticas. Corporizando 
formalmente os princípio que desde sempre 
nortearam a conduta do Grupo, o Código de Ética, 
em vigor desde 2011, é a referência para todos os 

Colaboradores no que diz respeito à difusão dos 
valores, princípios e procedimentos através dos quais 
devem pautar toda a sua ação.

Foi também constituída uma Comissão de Ética, 
composta por três personalidades independentes 
e prestigiadas nomeadas pelo Conselho de 
Administração, que é o órgão que aprecia e avalia 
qualquer situação que ocorra, relativamente ao 
cumprimento dos preceitos incluídos no Código de 
Ética, abrangendo também os órgãos sociais do Grupo. 
Funciona ainda como órgão de consulta do Conselho 
de Administração, sobre matérias que digam respeito 
à aplicação e interpretação do Código de Ética.

A Comissão de Ética elabora anualmente um relatório 
sobre o cumprimento do normativo descrito no 
Código de Ética, o qual explicita todas as situações 
irregulares de que a Comissão tenha conhecimento, 
assim como as conclusões e propostas de seguimento 
adoptadas nos vários casos analisados. O relatório 
produzido está incluído no Anexo V do Relatório Sobre 
o Governo da Sociedade de 2010 e no Anexo V do 
Relatório Sobre o Governo da Sociedade de 2011.

O Conselho de Administração propõe-se esclarecer os 
Colaboradores do Grupo relativamente às dúvidas que 
surjam sobre o Código de Ética, disponibilizando para 
isso um canal direto acessível a todos os Colaboradores.

Conselho Ambiental
Dada a especificidade do negócio do Grupo e os 
riscos ambientais que lhe são inerentes, o Conselho 
de Administração promoveu em 2008 a constituição 
de um Conselho Ambiental, ao qual compete fazer 
o acompanhamento e dar parecer sobre os aspetos 
ambientais da atividade da Empresa e formular 
recomendações acerca do impacte ambiental dos 
principais empreendimentos da sociedade, tendo 
especialmente em atenção as disposições legais, as 
condições de licenciamento e a política do Grupo sobre 
a matéria. O Conselho Ambiental é composto por cinco 
membros, todos eles personalidades académicas e 
independentes de reconhecida competência técnica 
e científica, particularmente nos mais importantes 
domínios das preocupações ambientais da atividade do 
Grupo na sua atual configuração. O Conselho Ambiental 
reuniu três vezes em 2010 e três vezes em 2011. As 
principais opiniões e recomendações emitidas pelos 
membros do Conselho Ambiental estão expressas no 
presente relatório através da Mensagem do Conselho 
Ambiental, que se apresenta de seguida.
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da nova central termoeléctrica de biomassa de Cacia, 
igualmente replicada em Setúbal, bem como o importante 
novo turbogerador a vapor da Figueira da Foz.

No campo do processo industrial, o Conselho Ambiental 
procedeu ao acompanhamento periódico da informação 
disponibilizada para as autoridades ambientais e 
reguladoras, tendo constatado melhorias importantes no 
desempenho ambiental, nomeadamente nas instalações 
industriais de Cacia, proporcionadas pela caldeira de 
cogeração de biomassa, modificada para leito fluidizado, 
com notáveis reduções no consumo de fuel-óleo e na 
emissão de partículas sólidas.

Igualmente acompanhou com o maior interesse o 
lançamento da About the Future, a nova Fábrica de 
Papel de Setúbal, que integra a maior e mais sofisticada 
máquina de papel do mundo, cuja construção seguiu 
de forma notável o programa de desenvolvimento 
estabelecido, tendo sido projetada para atingir os 
melhores standards mundiais da indústria papeleira. 

O Conselho felicita o Grupo Portucel pelas iniciativas 
que tem desenvolvido, contribuindo para a melhoria do 
desempenho ambiental das instalações que opera e dos 
produtos que fabrica.

A fiabilidade dos processos e a quantidade e rigor da 
informação disponibilizada são facetas a que o Conselho 
concedeu particular importância, recomendando a 
continuação da política de transparência praticada 
perante todas as partes interessadas.

Mostrou-se também o Conselho Ambiental muito 
interessado nos projetos de desenvolvimento do Grupo, 
no sentido de conhecer um pouco mais das caraterísticas 
previstas para o seu desenvolvimento futuro, quer 
em Portugal, quer no estrangeiro. O Conselho tomou 
conhecimento de que a Empresa avaliou investimentos 
no Brasil, no Uruguai e em Moçambique, estando, numa 
primeira fase, os investimentos eleitos confinados aos 
recursos florestais. Seguir-se-ão, mais tarde, uma vez 
consolidada a base florestal, potenciais investimentos na 
atividade industrial.

O Conselho empenhou-se no reforço da relação do 
Grupo Portucel com as Universidades, nomeadamente 
no domínio das bolsas de doutoramento em meio 
empresarial, procurando estimular a criação de sinergias. 
O Conselho assinala ainda o esforço de reflexão realizado 
pelo Grupo em temas de importância-chave para a 
sustentabilidade do negócio e procurou ativamente 
contribuir para o sucesso da iniciativa.

Mensagem do Conselho Ambiental

Durante o biénio 2010-2011 o Grupo Portucel consolidou 
a sua estratégia de desenvolvimento norteado pela 
Política de Sustentabilidade que adotou em 2005, a 
qual mereceu o apoio do Conselho Ambiental do Grupo, 
que integra membros de Universidades e Institutos de 
Investigação especialmente interessados nas questões do 
ambiente e da sustentabilidade.

O Conselho Ambiental acompanhou regularmente o 
desempenho do Grupo, analisando as competências, 
os processos e os resultados das práticas silvícolas e 
industriais que caracterizam o funcionamento diário 
de uma empresa do setor da floresta verticalmente 
integrada.

No domínio florestal, o Conselho teve oportunidade de 
analisar as ações do Grupo centradas no seu objetivo de 
impedir perdas de biodiversidade, em consonância com 
o Ano Internacional da Biodiversidade, celebrado em 
2010, nomeadamente ao nível da adoção de medidas 
concretas no domínio da gestão florestal, com uma 
abordagem focada no habitat e não redutoramente 
apenas na espécie, tendo tido mesmo oportunidade 
de fazer visitas de campo demonstrativas da efetiva 
prática da Empresa nestes domínios. O Conselho tomou 
também conhecimento da participação ativa e relevante 
do Grupo no recentemente reformulado Policy and 
Standards Committee do FSC.

O Conselho regozija-se com a importância dada pelo Grupo 
a estes assuntos, salientando os esforços contínuos para 
uma adequada gestão das plantações, consubstanciados 
no Código de Boas Práticas publicado pela Empresa, 
como um fator fundamental para o equilíbrio ecológico 
do mosaico geográfico onde se inserem, prevenindo o 
eventual conflito entre biodiversidade e competitividade. 
Destaca também o empenhamento do Grupo em garantir 
que o Código seja de prática obrigatória por parte dos 
seus Colaboradores florestais, quer internos quer externos. 
O Conselho releva ainda o interesse da realização, em 
Lisboa, do Seminário Internacional das Florestas.

O Conselho Ambiental manteve o acompanhamento do 
processo de certificação do Grupo pelos sistemas FSC e 
PEFC, fundamental para uma gestão florestal sustentável 
e para a sustentabilidade do negócio.

O Conselho Ambiental acompanhou de igual forma a 
evolução dos projetos de investimento na área da energia, 
com base na biomassa florestal e tecnologias de cogeração, 
tendo conhecido e visitado as excelentes instalações 
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O Conselho Ambiental, por último e por considerar 
ser um acontecimento muito marcante do último 
ano do biénio, exprime o seu profundo pesar pelo 
falecimento do Professor Fernando Ramôa Ribeiro, 
recordando o insigne dirigente e professor universitário 
e prestando-lhe reconhecida homenagem pela sua 
contribuição fundamental para o funcionamento eficaz 
deste Conselho, na qualidade de seu Presidente.

Conselho Ambiental, 31 de Dezembro de 2011

Rui Ganho
João Santos Pereira
Casimiro Pio
Maria da Conceição Cunha

O Conselho Ambiental congratula-se com a continuidade da 
publicação do Relatório de Sustentabilidade, como reforço 
da aposta na transparência e na confiança da relação 
com os stakeholders, gerando benefícios e condições de 
aperfeiçoamento da sustentabilidade do Grupo. 

O Conselho Ambiental recomenda também o contínuo 
investimento no capital humano e em I&D nas áreas 
ambiental e energética. Aconselha, ainda, que seja 
mantido e reforçado o empenhamento na colaboração 
em I&D com instituições externas, na participação 
nos organismos internacionais e nos fora do domínio 
específico desta indústria, de modo a que seja possível 
perceber as tendências internacionais e antecipar 
exigências futuras neste setor.

Secretário da 
Sociedade

Comissão de Controlo 
Interno

Comissão Executiva
Comissão de 

Sustentabilidade
Conselho Ambiental

Comissão de Análise e 
Acompanhamento de 
Riscos Patrimoniais

Comissão de Ética
Comissão de Controlo 
do Governo Societário

Comissão de 
Acompanhamento do 

Fundo de Pensões

Organograma das comissões existentes na Sociedade

Conselho de 
Administração
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Stakeholders Mecanismo de interação Temas relevantes para o stakeholder Reporte 

Acionistas
• Relação com os investidores
• Reporte regular de 

informação financeira

Todos os temas com potencial impacte na reputação 
ou performance financeira do Grupo Portucel têm 
relevância para os acionistas. 

A prestação regular de contas e o cumprimento com 
as boas práticas de Governo das Sociedades permitem 
uma comunicação transparente e eficaz para os 
acionistas e o mercado de capitais.

Relatório e Contas  
2010 e 2011

Colaboradores

• Reuniões periódicas entre 
a Comissão Executiva e a 
Comissão de Trabalhadores

• Newsletter INFO
• Intranet
• Visitas às fábricas

Os Colaboradores permitem que a Empresa continue 
próspera no longo-prazo.

A formação, o desenvolvimento profissional, a 
remuneração, a higiene e segurança no trabalho e a 
organização do trabalho são relevantes na gestão do 
capital humano do Grupo.

Relatório de 
Sustentabilidade 
2010/2011

Capítulo: 

• Conhecer as pessoas.

Clientes

• Reuniões periódicas 
incluindo visitas às fábricas

• Inquéritos de satisfação e 
assistência técnica

• Site institucional e das 
marcas

• Auscultações periódicas
• Iniciativas e projetos 

conjuntos
• Campanhas publicitárias
• Atividade promocional
• Press Releases

Acompanhar o desenvolvimento do negócio e as 
tendências do mercado, gerindo as expetativas dos 
clientes e inovando no branding sistematicamente. 
A gestão das expetativas e das marcas próprias, 
a comunicação regular e a inovação dos produtos 
colocados no mercado são aspetos relevantes na 
relação do Grupo com os seus clientes.

Relatório de 
Sustentabilidade 
2010/2011

Capítulo: 

• Conhecer o mercado.

ONG’s

As ONG’s possuem conhecimento especializado em 
temas relevantes ambientais e sociais com potencial de 
influenciar as práticas de gestão que vão ao encontro 
destas atividades, como por exemplo a gestão da 
biodiversidade. 

Relatório de 
Sustentabilidade 
2010/2011

Capítulos:

• Conhecer a floresta,
• Conhecer o processo,  
• Conhecer o mercado.

Fornecedores • Reuniões
• Iniciativas do Grupo 

A política e os compromissos de mitigação dos 
impactes ambientais e sociais dependem, em parte, da 
cooperação dos fornecedores e da sua disponibilidade 
em complementar as boas práticas do Grupo. São 
exemplos relevantes o abastecimento de madeira 
certificada por fornecedores com boas práticas 
implementadas, ou a correta deposição de resíduos 
perigosos. Estes temas são relevantes tanto para os 
fornecedores, devido à relação comercial existente, 
como para o Grupo, que tem implementado um sistema 
de gestão da Cadeia de Responsabilidade.

Relatório de 
Sustentabilidade 
2010/2011

Capítulos: 

• Conhecer a floresta,

• Conhecer o processo.

Proprietários 
Florestais e 
Associações 
Florestais

• Celebração de protocolos
• Montras Tecnológicas

A certificação florestal, as boas práticas de 
gestão florestal e as estratégias para melhorar a 
produtividade das culturas representam os principais 
temas relevantes.

Relatório de 
Sustentabilidade 
2010/2011

Capítulo: 

• Conhecer a floresta.

Entidades 
Estatais  
e Reguladoras

• Resposta formal aos 
requisitos legais

• Reuniões e resposta a 
diversas auscultações

O reporte das boas práticas de gestão do Grupo 
permite, não só comunicar a concordância com as leis 
e regulamentos aplicáveis, como informar o regulador 
acerca de mecanismos sofisticados que contribuem 
para o bem-estar social.

Relatório de 
Sustentabilidade 
2010/2011

Capítulos:

• Conhecer a floresta,
• Conhecer o processo.

O reporte periódico de informação financeira, 
ambiental, social e de governance do Grupo permite 
apresentar as práticas e os resultados que respondem 
às expetativas identificadas no levantamento 
periódico efetuado aos stakeholders relevantes.

4.3. Conhecer os Stakeholders
A Política de Comunicação do Grupo Portucel 
apresenta uma abordagem de envolvimento e 
auscultação dos stakeholders do Grupo.
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Tema material Impactos (risco/oportunidade) Politicas e práticas de gestão

Proteção da 
floresta e 
conservação da 
biodiversidade

A preservação da biodiversidade e a proteção florestal 
permitem preservar um ecossistema que disponibiliza 
a principal matéria-prima para a produção de pasta e 
papel, a madeira.

Política Florestal, consubstanciada por uma gestão 
florestal certificada pelo FSC e PEFC;

Declaração de Biodiversidade;

Código de Boas Práticas Florestais;

Política perante os fornecedores, consubstanciada por 
um Sistema de Gestão da Cadeia de Responsabilidade 
que permite a compra de madeira certificada ou 
controlada.

Relacionamento 
com stakeholders 
externos

A mitigação dos principais impactes ambientais e 
sociais e a criação de valor socioeconómico estão 
dependentes de uma relação eficaz e mutuamente 
benéfica com os stakeholders relevantes. Quanto maior 
for a eficácia no envolvimento e comunicação com os 
stakeholders relevantes, maiores são as oportunidades 
de criação de valor.

Política de Envolvimento com a Comunidade Local;

Politica de Comunicação;

Código de Boas Práticas Florestais.

Ecoeficiência  
das operações

O Grupo possui, na sua classificação de riscos, riscos 
ambientais, que podem originar maiores custos de 
produção, ou danos ambientais nas comunidades 
envolventes, com consequências reputacionais para  
a Empresa. 

Política dos Sistemas de Gestão, consubstanciada por 
sistemas e práticas de gestão, certificadas de acordo 
com a ISO 14001 e a ISO 9001;

Licenciamento para utilização do Rótulo Ecológico da 
União Europeia;

Investimento em inovações tecnológicas que permitem 
aumentar a ecoeficiência da produção.

Emissões 
atmosféricas 

A limitação de licenças de CO2
 poderá representar 

novos encargos financeiros, caso as emissões sejam 
superiores às licenças disponíveis. A minimização das 
emissões implica não só a redução de custos, como 
uma maior contribuição do Grupo para o combate às 
alterações climáticas.

Investimento nas Energias Renováveis;

Investimento em inovações tecnológicas e na melhoria 
contínua do processo industrial;

Gestão florestal responsável, permitindo o aumento da 
área florestal em Portugal.

Conduta ética  
e combate  
à fraude e  
à corrupção

A corrupção e a fraude resultam em danos financeiros e 
reputacionais para as organizações. A correta gestão e 
monitorização da envolvente organizacional permitem 
minimizar riscos de fraude e corrupção. 

Política de Recursos Humanos e Valores Sociais;

Medidas de incentivo à conduta ética e de combate à 
fraude e corrupção (Código de Ética).

Qualidade  
dos produtos

O Grupo possui marcas com um posicionamento 
Premium, marcado pela qualidade e inovação. Os 
produtos são distribuídos para mais de 100 países 
nos cinco continentes. A garantia da qualidade dos 
produtos permite maiores níveis de satisfação dos 
clientes, facilitando o sucesso da operação do Grupo e 
das suas marcas.

Aposta nos Sistemas de Gestão baseados na melhoria 
contínua, com maior relevância para o sistema de 
gestão da qualidade certificado de acordo com a 
ISO 9001;

Aposta na inovação;

Gestão das marcas e satisfação dos clientes.

Aumento  
da capacidade  
de produção

O aumento da capacidade de produção permite crescer 
em todos os indicadores de atividade, fortalecendo a 
atividade empresarial do Grupo.

Entrada em funcionamento da nova Fábrica de Papel 
de Setúbal.

4.4. Gestão da Sustentabilidade
A gestão da sustentabilidade está alicerçada na gestão 
dos aspetos mais relevantes para o sucesso do Grupo 
no curto, médio e longo-prazo. As políticas, sistemas e 

práticas que ele tem vindo a implementar e a sofisticar 
ao longo da sua história permitem minimizar riscos 
e potenciar oportunidades de diferenciação num 
mercado cada vez mais global. 
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Arquitetura de políticas

Política 
Florestal

Política de 
Sustentabilidade

Política de 
Recursos 

Humanos e 
Valores Sociais

Política de 
Envolvimento com 

a Comunidade

Política de 
Comunicação

Política perante 
os Fornecedores

Política  
dos Sistemas 

de Gestão

A abordagem do Grupo para a gestão da 
sustentabilidade está alicerçada na Política de 
Sustentabilidade e nas políticas que endereçam os 
seus principais riscos e oportunidades ambientais, 
sociais e económicos.

A Política de Sustentabilidade estabelece as linhas 
gerais para o investimento em sustentabilidade, 
no âmbito da qual o Grupo adota os princípios da 
“responsabilização, da transparência e da cidadania, 
sem perder de vista que a viabilização económica é um 
elemento decisivo na sua estratégia”. 
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Aspetos relevantes das políticas de gestão

Política Florestal

Tem como objetivo garantir a gestão eficiente e competitiva das plantações e espaços agro-florestais e 
promover o respeito pela conservação dos recursos naturais. A Política Florestal tem como principais aspetos:

• Utilização de modelos de gestão florestal que contribuem para a manutenção e melhoria contínua das 
funções económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais;

• Contribuir ativamente para contrariar a exploração florestal ilegal;

• Promover a adoção das melhores práticas pelos fornecedores;

• Gerir o património em conformidade com os Princípios e Critérios do FSC e com os Critérios Pan-Europeus 
para a gestão florestal.

Política de Recursos 
Humanos e Valores 
Sociais

Tem como objetivo formalizar os valores e princípios na gestão dos recursos humanos do Grupo e tem como 
principais aspetos:

• Promover o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os Colaboradores, melhorando os níveis de 
competência;

• Praticar uma política salarial e de evolução profissional ditada por critérios objetivos de empenhamento, 
produtividade e mérito;

• Estimular a participação de todos os Colaboradores na prossecução dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável e de qualidade;

• Prevenir os riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Política dos Sistemas 
de Gestão

Tem como objetivo contribuir para a satisfação das necessidades e expetativas dos clientes através do 
fornecimento de produtos de elevada qualidade, da procura da excelência, da inovação e do desenvolvimento 
sustentável da atividade, tendo como principais aspetos:

• Garantir elevados níveis de excelência dos produtos e serviços, construindo uma relação com os clientes 
sustentada no cumprimento rigoroso dos compromissos acordados;

• Manter os Sistemas de Gestão adequados aos seus produtos, atividades e serviços, em conformidade com as 
normas ISO 9001, 14001, e NP 4397 e os referenciais normativos OHSAS 18001, FSC e PEFC;

• Participar ativamente em projetos de investigação e desenvolvimento;

• Encorajar os fornecedores a desenvolver produtos e serviços que respondem às exigências do Grupo.

Política perante  
os Fornecedores

Tem como objetivo servir como normativo de referência para o desenvolvimento de uma relação responsável 
entre o Grupo e os seus fornecedores e prestadores de serviços. Neste âmbito, o Grupo Portucel privilegia os 
fornecedores que:

• Respeitem e cumpram os direitos humanos, a legislação e as práticas ambientais aplicáveis e estabelecidas;

• Fomentem relações de longo-prazo, sem prejuízo dos princípios da livre iniciativa e da lealdade na 
concorrência.

Política de 
Envolvimento  
com a Comunidade

Tem como principal objetivo apresentar os princípios básicos nos quais assenta a relação do Grupo com a 
Comunidade e tem como principais aspetos:

• Apoiar projetos e atividades nas comunidades onde opera;

• Estimular o envolvimento dos Colaboradores em organizações cujas atividades visam a melhoria das 
condições de vida das comunidades;

• Propiciar oportunidades de emprego aos habitantes das regiões onde se inserem as unidades industriais;

• Valorizar os produtos e serviços nacionais necessários às atividades silvícolas e industriais do Grupo.

Política de 
Comunicação

Tem como objetivo apresentar o perfil de comunicação do Grupo e os stakeholders a quem se dirige. 
A transparência, a abertura, o diálogo e a interatividade são aspetos essenciais no perfil que o Grupo 
apresenta aos seus principais stakeholders, nomeadamente a acionistas, clientes, fornecedores, Colaboradores, 
comunidade local e outros parceiros.
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As políticas do Grupo são consubstanciadas por 
Sistemas de Gestão, certificados por entidades 
externas acreditadas, de acordo com referenciais 
internacionalmente reconhecidos. Em 2010 e 2011, 
o Grupo Portucel assegurou a manutenção dos 
Sistemas de Gestão implementados, renovando a 
certificação dos seguintes sistemas:

• Sistema de Gestão da Qualidade, da Fábrica de 
Cacia e do Complexo Industrial de Setúbal, de 
acordo com a ISO 9001;

• Sistema de Gestão Ambiental de todas as fábricas, 
de acordo com a ISO 14001;

• Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho em todas as unidades industriais do 
Grupo, de acordo com a OSHAS 18001;

• Cadeia de Responsabilidade em todas as fábricas e 
parques de madeira do Grupo Portucel, de acordo 
com o FSC e o PEFC.

Certificações / Acreditação

Instalações Industriais
Parques de madeira 

exteriores
Fábrica de Cacia Complexo Industrial 

da Figueira da Foz
Complexo Industrial 

de Setúbal

Qualidade – ISO 9001

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

1989

abril 2012

1993

 abril 2012

1989

janeiro 2015 N/A

Ambiente – ISO 14001

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

1999

abril 2012

2001

abril 2013

2004

julho 2013 N/A

Segurança – OSHAS 18001 e NP 4397

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

2007

agosto 2013

2005

novembro 2014

2006

fevereiro 2015 N/A

Cadeia de Responsabilidade  
– FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-004, 
FSC-STD-40-005

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

2006

março 2016

2006

março 2016

2006

março 2016

2006

março 2016

PEFC – ST 2002

1.ª Certificação

Último Certificado, validade

2007

março 2017

2007

março 2017

2007

março 2017

2007

março 2017

Acreditação de laboratórios  
– ISO/IEC 17025

1.ª Certificação

Validade

1989

Atual

1995

Atual

1989

Atual

N/A

N/A
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A Aposta na Inovação
A inovação desempenha um importante papel na 
manutenção e reforço da competitividade do Grupo, 
contribuindo para a sua criação de valor. Dada a 
relevância desta atividade, decidiu-se em 2006 
proceder à sua institucionalização através da criação 
da área de Gestão da Inovação. Esta área tem como 
principal missão monitorar e avaliar os projetos de 
investigação e desenvolvimento e de inovação do 
Grupo, possibilitando, a criação de um Plano de 
Inovação, através da sistematização da informação. 
O Plano de Inovação permite analisar os resultados 
e os riscos envolvidos nos projetos de I&D e de 
inovação, facilitando a disseminação dos mesmos 
através dos vários níveis de gestão da Empresa. 

O Grupo investe significativamente na investigação 
aplicada, através do RAIZ – Instituto de Investigação 
da Floresta e do Papel, organismo privado, criado 
em 1995, sem fins lucrativos, que apoia o setor 
florestal e papeleiro nas áreas de investigação, apoio 
tecnológico e formação especializada. O RAIZ tem 
como objetivo reforçar a competitividade dos setores 
de atividade do Grupo, particularmente os domínios 
florestal e papeleiro.

A atividade do RAIZ desenvolve-se numa perspetiva de 
transformar conhecimentos em tecnologia, de modo 
a incrementar a produtividade florestal sustentável, 
aumentar a qualidade da fibra produzida, reduzir 
custos de produção e melhorar a qualidade da pasta e 
do papel.

Fatores de risco decorrentes da atividade 
do Grupo
O Relatório de Gestão e o Relatório de Governo 
da Sociedade de 2010 e 2011 reportam o trabalho 
realizado pelo Grupo na identificação, controle 
e gestão dos principais riscos decorrentes da sua 
atividade e dos seus negócios. Os fatores de risco 
podem ser estruturados da seguinte forma:

1. Riscos específicos dos setores de atividade em que 
o Grupo está presente:

• Riscos associados ao setor florestal;
• Riscos associados ao abastecimento de madeira;
• Riscos associados à produção e comercialização 

de pasta (BEKP) e de papel (UWF);
• Riscos associados à produção de energia;
• Riscos ambientais;
• Riscos sociais
• Riscos de contexto geral.

 
2. Riscos decorrentes da forma como o Grupo exerce 

as suas atividades:
• Riscos associados à dívida e níveis de liquidez;
• Risco de taxa de juro;
• Risco cambial;
• Risco de crédito. 

O presente relatório foca sobretudo a gestão e 
minimização dos principais riscos ambientais e 
sociais, complementando a informação reportada 
no Relatório e Contas e no Relatório de Governo das 
Sociedades.
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Objetivos estratégicos 
No Relatório de Sustentabilidade de 2008 e 2009, 
“Conhecer o nosso papel”, o Grupo Portucel 
formalizou um conjunto de compromissos cuja 
evolução é apresentada ao longo do presente 
relatório, à medida que tocam a atividade 
desenvolvida. 

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

Objetivos estratégicos 

1

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

2

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

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

4

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

O RAIZ é o dinamizador de uma rede de investigação 
e formação que integra Universidades nacionais 
de referência nas suas áreas de especialidade, 
promovendo, desta forma, o acesso privilegiado a 
competências e recursos potenciadores dos resultados 
da sua atividade.

O Grupo é também líder no desenvolvimento de 
conceitos inovadores, quer através do lançamento 
de marcas com posicionamento diferenciador (tal 
como o Pioneer, criado para responder à crescente 
importância das mulheres no que toca à compra de 
material de escritório), quer através da introdução 
de produtos que estejam de acordo com segmentos 
de consumo nunca antes explorados no setor do 
papel de escritório (disso é exemplo o Navigator 
Limited Edition, o primeiro papel desenvolvido 
para o comprador que procura exclusividade e 
affordable luxury).

Associado a alguns dos seus produtos, o Grupo 
tem também investido no desenvolvimento de 
soluções de embalagem que visam não só reforçar o 
posicionamento de qualidade que lhe está associado, 
mas também maximizar a proteção do papel, 
através de uma embalagem reutilizável e com maior 
resistência.

Além disso, o Grupo tem, através da sua marca 
Navigator, inovado no que toca ao envolvimento de 
consumidores com a marca, nomeadamente com a 
realização de campanhas de promoção globais, que 
no biénio 2010-2011 resultaram na participação de 
mais de 1,25 milhões de utilizadores, em mais de 
100 países.
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5.1. As Pessoas
A Política de Recursos Humanos e Valores Sociais do Grupo Portucel 
baseia-se num conjunto de valores que norteiam a ação e o investimento 
no seu capital humano.

Em 2011 entrou em vigor o Código de Ética, com o objetivo de sistematizar 
os princípios, procedimentos e regulamentos em vigor nos domínios da 
ética empresarial.

O Código de Ética está disponível para todos os Colaboradores, 
através da intranet do Grupo, e o Conselho de Administração criou em 
2010 a Comissão de Ética, com o propósito de aconselhar e avaliar a 
implementação do Código de Ética, instituindo, numa base anual, a 
apresentação de conclusões e propostas para uma maior eficácia da sua 
implementação.

Valores sociais do Grupo Portucel:

Responsabilidade
• O Grupo é responsável perante os seus Colaboradores;
Respeito
• Respeita a sua dignidade e reconhece o seu mérito;
Segurança
• Garante a sua segurança e o seu bem-estar no local de trabalho;
Iniciativa
• Espera, como contrapartida, profissionalismo e iniciativa.

‘Como suporte dos objetivos 
estratégicos em sustentabilidade, o 
Grupo Portucel investe na formação 
em qualidade, sustentabilidade, 
ambiente e segurança’
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Compromisso 2010/2011

Pôr em prática o Código de Ética

Publicação do Código de Ética 
e comunicação a todos os 
Colaboradores do Grupo.

A maioria dos recursos humanos, cerca de 96% 
dos 2 2901 Colaboradores com vínculo permanente 
existentes no final de 2011, opera em Portugal 
e uma pequena percentagem, correspondente a 
4%, está localizada fora do país, a desempenhar 
funções de natureza comercial noutros países do 
continente Europeu, nos Estados Unidos da América 
e em Marrocos. 

O compromisso de longo-prazo da operação 
do Grupo Portucel e a sua capacidade de retenção 
de pessoas traduzem-se numa estrutura de recursos 
humanos onde prevalecem os contratos sem 
termo (98%).

A livre associação é um direito consagrado na 
legislação portuguesa e, no universo do Grupo, 
os Colaboradores são totalmente livres para se 
associarem a entidades que defendam os seus 
direitos e interesses profissionais. No presente 
biénio, a percentagem de Colaboradores abrangidos 
por acordos de negociação coletiva situou-se 
nos 38% em 2010 e 37% em 2011, valor que se 
deve exclusivamente à livre iniciativa laboral dos 
Colaboradores do Grupo. 

1 Nas comparações dos indicadores de pessoal deste Relatório com os do Relatório 
de Sustentabilidade de 2008/2009, deverá ter-se em consideração que os 
Administradores não foram considerados nos anos 2010 e 2011.

Executantes

Quadros Médios

Quadros Técnicos e Superiores Total de 
ColaboradoresDirigentes

Estrutura laboral por categoria profissional

* *  

 

 
     

 



 





 






 






* Nas comparações dos indicadores de pessoal deste Relatório com os do 
Relatório de Sustentabilidade de /, deverá ter-se em consideração que os 
Administradores não foram considerados nos anos  e .
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5.2. Desenvolvimento 
Profissional
O Grupo possui uma prática corrente de avaliação 
de desempenho com base em objetivos operacionais 
claros e mensuráveis. Em 2011, o sistema de avaliação 
de desempenho foi revisto com o intuito de incluir 
objetivos referentes ao nível de satisfação dos serviços 
prestados pelas direções corporativas relativamente 
aos seus clientes internos.

A revisão do sistema de avaliação de desempenho 
permitiu fortalecer a cultura de excelência e qualidade 
exigida a todo o Grupo e aumentar a eficácia na 
implementação dos objetivos estratégicos. Em 2011, 
98% dos Colaboradores estiveram envolvidos no 
processo de avaliação de desempenho e 94% no 
processo de desenvolvimento de carreira. Esta prática 
permite alinhar os objetivos dos Colaboradores com os 
objetivos da Empresa, identificando periodicamente as 
expetativas de ambas as partes.

Compromisso 2010/2011

Integrar indicadores de 
sustentabilidade no processo 
de avaliação e gestão de 
desempenho dos Colaboradores

O sistema de avaliação de 
desempenho, revisto em 2011, 
define objetivos financeiros, 
ambientais e sociais, relevantes 
para o negócio do Grupo, que 
têm reflexo na remuneração 
variável anual dos Colaboradores.

2008* 2009* 2010 2011

Colaboradores que 
recebem informação 
frequente sobre 
desempenho

97% 97% 97% 98%

Colaboradores que 
recebem informação 
frequente sobre  
desenvolvimento 
de carreira

88% 87% 88% 94%

* Nas comparações dos indicadores de pessoal deste Relatório com os do 
Relatório de Sustentabilidade de 2008/2009, deverá ter-se em consideração que os 
Administradores não foram considerados nos anos 2010 e 2011.

A remuneração dos Colaboradores tem por base a 
remuneração fixa, definida em função da categoria e 
experiência profissional, e a remuneração variável, 
definida com base na performance do Colaborador e 
da unidade funcional e nos resultados do Grupo. 

A superação dos objetivos definidos permite a cada 
Colaborador alcançar maiores níveis de remuneração e 
simultaneamente permite ao Grupo aumentar os níveis 
de eficiência e de qualidade da produção de pasta e de 
papel e diminuir os impactes ambientais e sociais. 

O Grupo Portucel tem como princípio estabelecer uma 
remuneração mínima base significativamente superior 
ao salário mínimo, tanto para o género feminino como 
para o masculino. Não existe qualquer diferença de 
princípios ou normas estabelecidas, no que respeita 
à definição da estrutura salarial para mulheres ou 
homens, em qualquer um dos níveis profissionais 
existentes. 

O Grupo procedeu à revisão das carreiras e matrizes 
salariais dos executantes com o objetivo de obter 
uma maior adequação das carreiras às atividades, 
responsabilidades e competências dos Colaboradores 
abrangidos. Estas medidas permitiram também enquadrar 
a maioria dos Colaboradores na nova matriz salarial.
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Compromisso 2010/2011

Completar o processo de revisão 
das matrizes salariais dos 
executantes e proceder à revisão 
das carreiras dos executantes

Em 2010 e 2011 foram emitidas 
as Ordens de Serviço que 
formalizam o cumprimento  
do compromisso no universo  
do Grupo Portucel.

Formação
O plano de formação anual é o suporte da gestão de 
toda a formação oferecida no Grupo. São objetivos 
deste plano organizar e tornar visível a informação 
relativa às necessidades formativas que promovam o 
aumento ou consolidação de competências, no âmbito 
do desenvolvimento pessoal e organizacional. 

A formação nas áreas de produção e manutenção das 
unidades fabris representa o maior volume de horas 
no conjunto de todo o Plano de Formação. 

Em 2011, o número médio de horas de formação por 
Colaborador diminuiu cerca de 44% relativamente a 
2009, tendo aumentado cerca de 18% relativamente a 
2010. A evolução na média de horas de formação por 
Colaborador justifica-se sobretudo pelas necessidades 
iniciais de formação criadas pelo arranque da nova 
Fábrica de Papel de Setúbal, que exigiu um acréscimo 
de investimento pontual e extraordinário em formação 
em 2008 e 2009, particularmente neste último ano.

Dirigentes

Quadros Técnicos e Superiores

Quadros Médios Média de horas
de FormaçãoExecutantes

Número médio de horas de formação 
por categoria profissional

* *  

,
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* Nas comparações dos indicadores de pessoal deste Relatório com os do 
Relatório de Sustentabilidade de /, deverá ter-se em consideração que os 
Administradores não foram considerados nos anos  e .

O Grupo participa anualmente no programa Young 
Managers Team (YMT) promovido pelo BCSD Portugal, 
facultando esta oportunidade formativa aos seus 
Quadros mais jovens, com prioridade para os que mais 
de perto lidam com atividades com forte impacto nas 
questões de sustentabilidade.

Este programa tem como objetivo familiarizar as 
futuras gerações de líderes empresariais com a 
temática do desenvolvimento sustentável. Para 
além da sensibilização para os assuntos em causa, 
o programa YMT promove também um frutuoso 
contacto dos Colaboradores de diversas empresas e 
especialistas nas mais variadas áreas.

Como suporte dos objetivos estratégicos em 
sustentabilidade, o Grupo investe na formação em 
qualidade, sustentabilidade, ambiente e segurança. 
Esta formação contribui para a melhoria dos Sistemas 
de Gestão e para a criação de novas soluções na 
gestão da sustentabilidade, fruto de compromissos 
assumidos, como são exemplo as formações recebidas 
no âmbito do water footprint e do carbon footprint. 
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Neste âmbito, é importante destacar a realização 
de 20 workshops, que abrangeram cerca de 600 
Colaboradores do Complexo Industrial de Setúbal. 
Estas ações, implementadas com o objetivo de 
sensibilizar os Colaboradores para a temática do 
desenvolvimento sustentável, permitiram recolher 
contributos sobre o desenvolvimento económico, a 
proteção do ambiente e o desenvolvimento social,em 
quatro vertentes:
1. Principais desafios da sustentabilidade em Portugal;
2. Principais desafios da sustentabilidade na região;
3. Boas práticas no Grupo Portucel;
4. Práticas a melhorar no Grupo Portucel.

Complementarmente a todas estas ações, no âmbito 
da formação dos Colaboradores no presente biénio, 
o  Grupo Portucel, com o intuito de exercer um papel 
dinamizador na formação de futuros técnicos e de 
apoiar o desenvolvimento de projetos de carácter 
inovador, manteve a concessão de estágios 
profissionais a recém-licenciados.

Merece também relevância e destaque o envolvimento 
do Grupo com o Departamento de Engenharia 
Química da Universidade de Coimbra, onde promoveu 
a criação das cadeiras de Ciência e Tecnologia da Pasta 
e Ciência e Tecnologia do Papel, que são lecionadas 
pelos especialistas do Grupo Portucel.

Compromisso 2010/2011

Incrementar a concessão 
de estágios profissionais nos 
termos estabelecidos no Grupo

Publicado Regulamento de 
Estágios, através de Ordem 
de Serviço em 2011.

Compromisso 2010/2011

Finalizar e pôr em prática as 
recomendações dos grupos de 
trabalho resultantes do Estudo 
do Clima Organizacional que 
sejam aprovadas

Os grupos de trabalho 
constituídos na sequência deste 
estudo realizaram uma extensa 
avaliação interna aos temas mais 
relevantes para o Grupo, tendo 
apresentado propostas de ação.
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Lembranças de antiguidade

Os Colaboradores que completaram 15 e 30 anos ao 
serviço das empresas do Grupo Portucel foram, mais 
uma vez, contemplados com a oferta de lembranças 
por antiguidade em 2010 e 2011. Estas lembranças 
foram oferecidas em sessões que decorreram nos 
estabelecimentos industriais do Grupo em Cacia,  
em Setúbal e na Figueira da Foz.
A entrega dos prémios de antiguidade é um 
momento simbólico que permite reconhecer o 
contributo prestado pelos Colaboradores para o 
desenvolvimento do Grupo.

 
No que diz respeito ao bem-estar e ao lazer, 
o Grupo Portucel mantém o apoio aos clubes culturais 
e desportivos, correspondentes a cada localização, com 
o objetivo de disponibilizar a todos os Colaboradores, 
que queiram ser sócios, práticas e eventos culturais, 
desportivos e recreativos. O Grupo celebrou, com 
empresas externas de serviços (telecomunicações 
móveis e combustíveis), protocolos que permitem 
oferecer, aos seus Colaboradores, serviços a preços 
mais atrativos, relativamente aos preços de mercado.

Com o objetivo de reforçar a comunicação e a 
informação dos Colaboradores, o Grupo Portucel deu 
seguimento ao projeto de otimização e reforço da 
informação presente na Intranet do Grupo e iniciou 
o programa de visitas de Colaboradores às suas 
unidades industriais com a visita à nova Fábrica de 
Papel – About the Future.

Compromisso 2010/2011

Finalizar o projeto de 
implementação do sistema  
SAP – RH

Foi finalizado o processo de 
implementação / otimização com 
especial enfoque nas áreas de 
informação de gestão  
e do portal do Colaborador.

5.3. Saúde e Bem-estar 
no Trabalho

A saúde e o bem-estar dos Colaboradores permitem 
aumentar o grau de satisfação e motivação, diminuir 
os períodos de ausência e fomentar boas relações 
no trabalho.

O Grupo possui comissões formais de higiene, 
saúde e segurança que representaram, no biénio, 
94% dos Colaboradores do Grupo, as quais reúnem 
trimestralmente e têm como principais objetivos:
• Avaliar a sinistralidade, efetuando um levantamento 

de necessidades de formação em higiene, saúde 
e segurança;

• Discutir medidas preventivas e corretivas;
• Disseminar informação aos Colaboradores;
• Efetuar consultas frequentes aos Colaboradores.

O Grupo possui, em cada uma das suas instalações 
fabris, um serviço de medicina que tem uma  atividade 
de enfermagem que funciona 24 horas por dia, de 
forma a facilitar o acesso a cuidados de saúde a todos 
os Colaboradores, o qual, para além de assumir as suas 
obrigações no âmbito da medicina no trabalho, assegura 
ainda consultas de medicina curativa aos Colaboradores. 
Todos os Colaboradores a operar em Portugal têm 
como benefício um seguro de saúde e 80% têm, ainda, 
acesso a um seguro de vida. Além disso, 74% dos 
Colaboradores do Grupo estão abrangidos por Fundos 
de Pensões, que têm por objetivo proporcionar um 
complemento de pensões de reforma por velhice ou 
invalidez e pensões de sobrevivência.

*

*
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* Nas comparações dos indicadores de pessoal deste Relatório com os do Relatório de 
Sustentabilidade de /, deverá ter-se em consideração que os Administradores 
não foram considerados nos anos  e .
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Sob o tema “Florestas para o Povo”, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU) proclamou 2011 como Ano Internacional das Florestas, com o 
objetivo de sensibilizar a opinião pública e a comunidade internacional 
para a gestão sustentável, a conservação e o desenvolvimento sustentável 
de todos os tipos de florestas. 

6.1. O Grupo Portucel e a Floresta 
O Grupo defende que as florestas, em geral, e as plantações, em particular, 
podem contribuir positivamente para a integridade dos ecossistemas à 
escala da paisagem e para o património sociocultural, através duma gestão 
que assenta em dois pilares fundamentais: (i) na avaliação de impactes 
provocados no ecossistema global pelas práticas de gestão locais e (ii) na 
definição de abordagens de planeamento e gestão que permitam maximizar 
os benefícios e minimizar os impactes residuais das atividades desenvolvidas.

ExpoFlorestal – 2011

O Grupo participou na 7ª edição da Feira ExpoFlorestal – 2011, cujo 
lema foi “Todos pela Floresta”, a qual contou com 28 mil visitantes 
e 230 expositores num total de 8 países. A participação do Grupo 
assumiu particular importância face ao seu peso no setor florestal,  
um dos mais estruturantes da economia nacional.

O RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, participou 
no debate “Competitividade dos Empresários Florestais”, onde teve 
oportunidade de expor o trabalho desenvolvido pelo Grupo em matéria 
de melhoramento genético do eucalipto e no desenvolvimento de boas 
práticas silvícolas, tendo o Grupo dado visibilidade local ao seu papel  
e importância na economia nacional.

Ano Internacional 
das Florestas 2011
Sob o tema “Florestas 
para o Povo”, as florestas 
foram as escolhidas como 
protagonistas de 2011.
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gestão e proteção da floresta. Através desta política, 
o Grupo Portucel compromete-se a contribuir 
ativamente para a promoção da adoção das melhores 
práticas pelos seus Colaboradores e fornecedores, 
mantendo igualmente uma atitude pró-ativa de 
envolvimento com outras entidades do setor florestal, 
no desenvolvimento de parcerias estratégicas e 
trabalhando ativamente na procura das formas 
mais adequadas para melhorar o desempenho e 
competitividade e a sustentabilidade global da floresta. 
Esta política é consubstanciada pelo Sistema de Gestão 
Florestal, que integra práticas diferenciadoras na 
produção e proteção florestal. O Grupo Portucel gere 
todo o seu património em conformidade com a Norma 
Portuguesa NP 4406, de Gestão Florestal Sustentável, 
e com os Princípios e Critérios do FSC, que têm como 
objetivo contribuir para uma sustentável e eficiente 
gestão florestal responsável. 

Para uma eficiente gestão global florestal, o 
Grupo Portucel tem investido na identificação, 
mapeamento e envolvimento dos principais 
stakeholders que influenciam a preservação e a 
gestão da floresta. Os pontos de vista dos diferentes 
stakeholders são integrados, sempre que possível, na 
gestão florestal do Grupo, influenciando a tomada 
de decisão sobre assuntos específicos e a revisão dos 
respetivos documentos técnicos.

Reduzindo a pressão da extração de matéria-prima 
a partir de florestas naturais e proporcionando 
oportunidades em contextos onde elas são 
praticamente inexistentes, as plantações – que 
constituem o essencial da floresta portuguesa – são 
uma solução para as necessidades das indústrias 
de base florestal, sabendo-se hoje que, com uma 
gestão adequada, elas mantêm e podem mesmo 
beneficiar os níveis de biodiversidade existentes em 
determinados contextos.

Identificado como o maior proprietário e gestor 
florestal privado em Portugal, o Grupo Portucel vê a 
floresta plantada como um dos pilares mais importantes 
para o desenvolvimento da sua atividade e, por isso, 
promove a gestão eficiente, competitiva e responsável 
das suas plantações e espaços agroflorestais. 
Atualmente gere cerca de 120 mil hectares de espaços 
silvestres, dos quais 72% correspondem a plantações de 
eucalipto e os restantes 28% a outro tipo de ocupações, 
tais como montados de sobro, povoamentos de 
pinheiro bravo, áreas de resinosas ou folhosas diversas, 
bem como manchas de habitats naturais e seminaturais 
representativos das diferentes regiões do país e, ainda, 
áreas agrícolas e pastagens.

A Política Florestal, formalmente definida em 2005, 
divulga, de forma clara, a abordagem do Grupo à 
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• Impulsionar e promover o valor económico da fileira 
florestal para o país;

• Estender a toda a cadeia de valor as boas práticas de 
gestão florestal. 

Atividade florestal geradora 
de riqueza

O abastecimento de matéria-prima aos centros 
fabris gera um significativo impacte económico 
direto e indireto, dado que cerca de 85% a 90% 
do mix de abastecimento é constituído por 
madeira de eucalipto adquirida a fornecedores 
no mercado ibérico. Nesta atividade estão 
diretamente envolvidas mais de 300 pequenas 
e médias empresas, muitas de natureza familiar, 
dedicadas à exploração e transporte florestal. 
Estima-se que a área global de eucalipto 
anualmente cortada seja de cerca de 35 000 
hectares, distribuída por propriedades de norte a 
sul de Portugal e da Galiza, com impacte direto 
na economia familiar de mais de 20 000 pequenos 
proprietários florestais. 

Associadas ao abastecimento, surgem ainda, 
de forma indireta, atividades ligadas ao 
aproveitamento de biomassa florestal, e 
subsequentemente replantações de áreas antigas, 
estas últimas com impacte nas atividades dos 
viveiros florestais, da preparação de solos e 
das plantações.

Colaboração com associações florestais 
No âmbito da defesa e promoção da floresta, o Grupo 
tem vindo a celebrar protocolos com organismos 
associativos diretamente relacionados com a 
produção florestal. 

A celebração destes protocolos tem como principais 
objetivos:
• Construir uma frente comum na defesa dos 

interesses da fileira florestal;
• Promover ativamente a divulgação do conceito de 

Certificação Florestal;
• Promover a melhoria da produtividade da floresta 

portuguesa;
• Transferir tecnologia e conhecimento silvícola 

do RAIZ;

Stakeholders relevantes para a gestão 
e preservação florestal

Entidades 
Públicas

Associações
Florestais

Floresta

Fornecedores
de madeira

Outros 
fornecedores
e prestadores 

de serviços
ONGs

Proprietários

Empresas

A formação e a monitorização de prestadores de 
serviços florestais são vetores de eleição deste 
processo.      
     
Outra forma de envolvimento com as comunidades 
envolventes, no âmbito da gestão florestal, consiste na 
consulta a stakeholders relevantes, para a identificação 
e classificação de bens naturais, de interesse 
arqueológico ou sociocultural. 

O diálogo regular e continuado com os stakeholders 
que influenciam a gestão e preservação da floresta 
ocorre quer através de recurso a instrumentos 
institucionais de comunicação, como o Website e a 
Intranet, quer através da realização de sessões de 
comunicação e sensibilização, ou ainda através dos 
contactos estabelecidos durante a avaliação prévia de 
impactes para a elaboração de projetos. Este diálogo 
permite ao Grupo:
• Proporcionar apoio técnico e formação;
• Disseminar as boas práticas de gestão florestal, 

como a certificação florestal;
• Potenciar a conservação da biodiversidade, através 

da divulgação de informação;
• Acolher as perceções de ONG’s, no que diz respeito 

às melhores práticas a adotar;

51



relatório de
sustentabilidade

Código de Boas Práticas Florestais

O Código de Boas Práticas Florestais, publicado em 
2010, resulta de um processo de sistematização e 
de adoção interna, de boas práticas associadas a 
uma gestão florestal sustentável. É um documento 
que está em linha com a Política Florestal do 
Grupo e que vem explicitar, de forma detalhada, 
o Código de Conduta Florestal. 

O Código de Boas Práticas Florestais 
constitui, para os Colaboradores florestais do 
Grupo Portucel, um documento de referência 
capaz de servir de guia às práticas silvícolas 
do Grupo, em qualquer área geográfica onde 
este atue, não se limitando assim ao território 
nacional.

Este documento representa, ainda, um contributo 
do Grupo Portucel para todos os stakeholders 
relevantes na gestão e preservação da floresta, no 
sentido de comunicar as boas práticas de gestão 
florestal a proprietários e produtores florestais, 
associações e outras pessoas e entidades com 
uma preocupação real na gestão e preservação 
da floresta.

• Aumentar a área certificada dos produtores 
florestais privados;

• Identificar proprietários interessados em colaborar 
com o Grupo;

• Fomentar o uso de plantas melhoradas de eucalipto.

Para além do apoio financeiro, a formação a técnicos 
florestais, assegurada por especialistas do RAIZ e da 
Área Florestal do Grupo, a participação em ações de 
sensibilização e comunicação e a participação em 
iniciativas de âmbito regional ou nacional, são as 
formas preferenciais de envolvimento de que o Grupo 
dispõe, com o intuito de concretizar os objetivos 
anteriormente apresentados.

É importante realçar o incentivo que o Grupo, no 
quadro dos protocolos, proporciona para o uso das 
plantas clonais melhoradas de eucalipto produzidas 
nos seus Viveiros Aliança, as quais são colocadas à 
disposição dos produtores florestais, assegurando 
o Grupo a diferença de custos da planta clonal 
face à planta seminal tradicional. Esta prática foi 
alargada aos fornecedores de madeira do Grupo 
que são simultaneamente produtores florestais, 
como incentivo a uma produção sustentável com 
melhor índice de rendibilidade, representando 
um investimento significativo em prol de uma 
floresta sustentável. 
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O Grupo tem melhorado a sua abordagem à gestão 
florestal, com o objetivo de influenciar todos os 
proprietários, produtores, e transportadores de 
madeira a adotarem as mesmas práticas e princípios 
que o Grupo adota e comunica nas suas políticas de 
gestão. A adoção pioneira de um prémio pecuniário 
para fornecedores de madeira certificada é um 
exemplo desta abordagem. Esta prática foi destacada, 
como um caso de estudo mundial, no relatório 
“Celebrating Success: Stories of FSC® Certification”, 
lançado na 6ª Assembleia Geral do Forest Stewardship 
Council, tendo sido objeto de referências em 
publicações nacionais e internacionais.

O Grupo obteve, em 2007, a certificação FSC da gestão 
florestal para a rolaria de eucalipto. Em 2009, o 
âmbito desta certificação foi alargado para abranger a 
cortiça. A área de floresta para a qual o Grupo possui 
certificação florestal FSC e PEFC tem aumentado 
gradualmente, desde 2008 até hoje, validando o 
seu esforço e investimento na implementação das 
melhores práticas internacionais.

2008 2009 2010 2011

Área  
florestal 
certificada 
gerida pelo 
Grupo (ha)

FSC 102 495 106 621 119 754 121 197

PEFC – 118 174 119 754 121 197

Na sequência de um longo e diversificado percurso 
de participação em iniciativas relacionadas com a 
certificação florestal, o Grupo esteve envolvido, a nível 
Europeu, no biénio em apreço, no Certification Issue 
Group da CEPI.

Montras tecnológicas 
No presente biénio, iniciou-se um programa de 
visitas às Montras Tecnológicas, que teve por 
objetivo proporcionar visitas de cariz pedagógico 
a proprietários florestais, prestadores de serviços e 
fornecedores, no âmbito do qual foram realizadas 
diversas visitas, que permitiram aos participantes 
conhecer, in loco, o resultado das boas práticas 
silvícolas adotadas, sendo incentivados a seguir o 
mesmo exemplo. 

6.2. Gestão  
e Certificação Florestal

A atitude do Grupo Portucel, enquanto proprietário 
e gestor de património, é a de apostar nas melhores 
práticas de planeamento e gestão florestal, 
assumindo o compromisso de pautar a sua ação com 
base num conjunto de princípios e regras explicitadas 
no seu Código de Conduta Florestal. 

O planeamento é baseado num conjunto de 
elementos que fornecem informação essencial para 
a definição dos objetivos e da programação das 
atividades necessárias para os atingir. 

Também o conhecimento e respeito pelo quadro 
legal aplicável e a avaliação prévia de condicionantes 
envolventes são elementos-chave da gestão. 
A avaliação de condicionantes implica o levantamento 
da presença de valores naturais ou socioculturais 
relevantes e dos impactes potenciais das atividades, 
condicionando a definição de medidas de gestão que 
contribuem para manter ou melhorar o estado de 
conservação daqueles valores.

Decorrendo dos compromissos com a certificação, o 
Grupo identificou os aspetos ambientais e riscos de 
saúde e segurança das atividades florestais por ele 
desenvolvidas e identificou os impactes ambientais 
e socioeconómicos dessas atividades, promovendo 
a sua avaliação sistemática no exercício da sua 
gestão. Esta avaliação tem em conta a dimensão e 
escala de atuação da gestão florestal e encontra-se 
documentada, tendo para ela contribuído especialistas 
externos e equipas multidisciplinares internas.

Associados às diversas atividades florestais, 
identificam-se como principais impactes potenciais, 
diretos ou indiretos, a diminuição de biodiversidade 
(flora/fauna) com importância para a conservação, 
a perturbação dos ciclos biológicos de espécies 
de fauna ameaçadas, a degradação do estado de 
conservação de habitats classificados, a perturbação 
ou dano de valores de conservação, a erosão do solo, 
a contaminação do solo ou da água e a alteração do 
regime hidrológico. A prevenção destes impactes é 
definida na estratégia de conservação que o Grupo 
desenvolveu e integrou no seu modelo de gestão 
florestal (vide capítulo 6.4.).
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Compromisso 2010/2011

Continuar os esforços de 
investigação, desenvolvimento 
e inovação na gestão florestal.

O Grupo desenvolveu esforços 
significativos de investigação, 
desenvolvimento e inovação 
na gestão florestal através da 
realização de projetos, nas 
seguintes áreas, por parte 
do RAIZ:
• Melhoramento Genético;
• Propagação das Plantas;
• Solos e Nutrição;
• Ecofisiologia Florestal;
• Proteção Florestal;
• Biometria;
• Zonagem Edafoclimática.

Produção de plantas
A produção de plantas florestais e ornamentais do 
Grupo Portucel, para utilização própria e para o 
mercado interno e externo, é assegurada pela Viveiros 
Aliança S.A. que concretizou, em 2011, o seu plano de 
expansão, um investimento de 2,3 milhões de euros. 
Com três viveiros em Portugal, ficam capacitados para 
produzir, anualmente, cerca de 12 milhões de plantas 
de diversas espécies florestais, que se destinam à 
renovação da floresta nacional.

Nestes viveiros do Grupo produz-se já uma grande 
diversidade de plantas, entre as quais mais de 
30 espécies florestais diferentes e 130 espécies 
ornamentais e arbustivas, para além de 5 variedades 
de oliveira. A Viveiros Aliança também presta serviços 
de jardinagem e de recuperação paisagística. 

Novas plantações florestais

O Grupo Portucel está envolvido, desde 2007, no projeto “New Generation Plantations” (NGPP), coordenado 
pelo WWF Internacional, que assenta no princípio do reconhecimento mundial de que as plantações florestais 
bem geridas e adequadamente localizadas contribuem para paisagens florestais saudáveis e multifuncionais, 
compatíveis com a conservação da biodiversidade e a satisfação das necessidades humanas. Tendo terminado, em 
agosto de 2009, a primeira fase do NGPP e reconhecido o seu valor, o Grupo decidiu avançar para a segunda fase 
que se iniciou no terceiro trimestre de 2009. No decorrer das duas fases deste projeto, impulsionaram-se áreas de 
conhecimento, como a conservação da biodiversidade e a gestão de impactes, associadas à gestão florestal e, em 
finais de 2011, aderiu-se à terceira fase, visando manter a participação nos trabalhos.

No âmbito deste projeto, o Grupo Portucel coorganizou com aquela ONG, entre junho e julho de 2010, um 
workshop internacional intitulado de “New Generation Plantations and Responsible Forest Finance”, o qual foi 
dedicado ao tema do financiamento responsável das florestas e teve por objetivo procurar identificar, junto do 
setor financeiro, os critérios de seleção e de apoio à tomada de decisão na avaliação da sustentabilidade dos 
investimentos planeados para as florestas plantadas. Estiveram presentes cerca de 70 pessoas de vários países 
e diversas instituições da banca e de organizações de produtores florestais. 
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Inovação

Foi iniciado um projeto de caraterização dos solos portugueses, ao nível das suas potencialidades florestais 
e necessidades nutricionais do eucalipto, com o seguinte objetivo: aumentar o conhecimento em relação à 
caraterização dos solos portugueses e suas potencialidades florestais, bem como as necessidades nutricionais 
do Eucaliptus globulus, com o intuito de aprimorar as normas técnicas de estabelecimento e manutenção de 
povoamentos da espécie, especialmente no que se refere à utilização de práticas adequadas de preparação do 
terreno e adubação.

Foi concluído um estudo que comprova a viabilidade técnico-económica do uso de rega e/ou gel durante a 
fase de instalação de povoamentos de eucalipto em situações de estiagem, com redução da mortalidade à 
plantação.

Foram realizados estudos preliminares para a avaliação das lamas de cal como corretivo da acidez do solo e 
fertilizante, sendo definidas doses ótimas para aplicação. Diante da comprovada eficácia deste material, foi 
obtida a homologação do produto como corretivo agrícola, em 2011.
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Estudo prospetivo para o setor florestal
A Associação para a Competitividade da Indústria 
da Fileira Florestal (AIFF), na qual o Grupo Portucel 
participa ativamente sendo membro da Direção e 
do Conselho Cientifico, lançou em 2011 um concurso 
para a elaboração de um estudo prospetivo para o 
setor florestal, que deverá estar concluído no início de 
2012. Este estudo tem por objetivo delinear políticas 
concretas para a indústria da fileira florestal e prever 
o seu impacte na economia nacional, num horizonte 
temporal de 30 anos. Estas políticas passam pela 
definição das áreas a ocupar pelas três principais 
espécies florestais nacionais, de acordo com três 
cenários possíveis:
• Supondo o cumprimento das metas contidas nos 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal;
• Mantendo as tendências das ultimas décadas 

no setor;
• Desenvolvendo o cluster florestal, tendo tendo 

em consideração as alterações climáticas e a aptidão 
do solo.

Conferência internacional
Em setembro de 2011, no âmbito das comemorações 
do Ano Internacional das Florestas, o Grupo Portucel 
organizou em Lisboa a Conferência Internacional 
“As Plantações na Floresta de Amanhã”. Este evento 
possibilitou reunir alguns dos mais conceituados 
especialistas do setor florestal, a nível nacional e 
internacional, em torno dos desafios que se colocam 
ao setor florestal, relativamente à gestão eficaz dos 
recursos florestais e ao papel das plantações na 
sustentabilidade da floresta mundial e das indústrias 
de base florestal. Esta conferência, transmitida 
em direto pela web, contou com alguns dos mais 
prestigiados especialistas mundiais ligados à floresta e 
com cerca de 375 participantes oriundos de empresas, 
entidades governamentais, organismos públicos, 
ONG’s e associações florestais, o que demonstrou o 
interesse das temáticas abordadas. 

Ano Internacional das Florestas 2011
No âmbito das comemorações do Ano Internacional 
das Florestas, o Grupo esteve envolvido nos seguintes 
eventos e iniciativas:
• Publicação do Código de Boas Práticas Florestais; 
• Recepção do Secretário de Estado das Florestas 

e do Desenvolvimento Rural, em março de 2011, 
numa visita à Herdade de Espirra e à nova Fábrica 
de Papel de Setúbal, subordinada ao tema “Circuito 
económico da floresta: da produção da planta ao 
produto acabado – fileira do eucalipto”; 

• Acolhimento de uma visita do GFTN – Global Forest 
& Trade Network (Rede de Comércio e Florestas), 
organização da WWF, em abril de 2011. A visita 
inseriu-se no programa da Reunião Anual do GFTN, 
nesse ano realizada em Portugal, juntando perto 
de 50 coordenadores daquele projeto, oriundos de 
mais de trinta países;

• Colaboração com instituições de ensino secundário 
e superior, especialmente na vertente do ensino 
da Engenharia Florestal, através de acolhimento 
de visitas de estudo, seminários e participação em 
trabalhos conjuntos;

• Participação nas III Jornadas Transfronteiriças 
sobre Paisagem, Espaços Protegidos e Gestão e 
Sustentabilidade da Floresta, organizadas pelo 
Centro de Estudos Ibéricos, Guarda, abril de 2011;

• Acolhimento de visita do Grupo de Trabalho das 
Culturas Energéticas (GTCE), sob o patrocínio da 
Autoridade Florestal Nacional com representantes 
dos Ministérios da Agricultura e do Ambiente, do 
CBE, de Universidades, Associações Empresariais, 
Associações de produtores florestais e empresas 
florestais, em maio de 2011;

• Colaboração com a RTP2 no programa infantil 
ZigZag, com filmagens de carácter didático 
apresentando “Como se faz o papel”, em Espirra 
e na nova Fábrica de Papel de Setúbal, agosto 
de 2011;

• Conferência Internacional: “As Plantações na 
Floresta de Amanhã”, organizada pelo Grupo 
em setembro de 2011, em Lisboa (ver detalhes 
adiante);

• Participação em seminários dedicados à floresta, 
à fileira do eucalipto e às boas práticas;

• Participação no relatório de caraterização da 
fileira florestal Portuguesa 2010, organizado pela 
Associação para a Competitividade da Indústria 
da Fileira Florestal (AIFF).
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Gestão de combustíveis florestais 
– promoção e uso do fogo controlado
Concretizando o planeamento de médio prazo, entre 
2010 e 2011 foram realizadas várias ações de gestão 
de combustíveis florestais (limpezas de mato manual 
e mecânica, fogo controlado, aplicação de herbicidas), 
numa área superior a 11 000 ha/ano, e conservados 
aceiros e caminhos florestais, em mais de 10 300 Km. 
Neste biénio, foram tratados também mais 300 ha de 
pinhais, eucaliptais e matagais, com recurso à técnica 
do fogo controlado.

A aplicação desta técnica assume um caráter 
demonstrativo e formativo, envolvendo os corpos de 
bombeiros locais, as estruturas locais do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade e os 
respetivos municípios.

6.3. Prevenção e Apoio  
ao Combate aos Incêndios 
Florestais

A gestão do património florestal do Grupo Portucel 
passa também pela prevenção e apoio ao combate 
aos incêndios florestais. A estratégia de gestão do 
risco de incêndio aposta na redução da probabilidade 
de ocorrência do evento fogo e na minimização da 
exposição e mitigação do risco, socorrendo-se, para 
sua correta concretização, da aplicação de ferramentas 
de gestão de risco, de engenharia e de processos 
de supervisão e controlo das operações. Defender 
a floresta contra incêndios é uma prioridade para o 
Grupo, e a demonstrá-lo estão os diversos projetos 
em que esteve envolvido, no presente biénio, e que 
representaram um investimento superior a três 
milhões de euros/ano. 

Projeto FIRE-ENGINE
Participação do Grupo no projeto de Investigação e 
Desenvolvimento denominado Fire-Engine - Flexible 
Design of Forest Fire Management Systems, no âmbito 
do programa do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) Portugal e de três universidades portuguesas, 
a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), o Instituto Superior de Agronomia (ISA) e a 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 
Este projeto congrega a experiência e o conhecimento 
de gestão florestal, prevenção e combate a incêndios 
do Grupo Portucel com as competências da 
Engineering Systems Division (ESD) do MIT e das 
restantes universidades parceiras. Tem por objetivo 
gerar contributos técnicos e científicos importantes 
para a melhoria dos Sistemas de Gestão do risco 
de incêndio florestal, nos domínios das políticas 
públicas, da gestão e da engenharia. Nos próximos 
3 anos, a equipa deste projeto propõe-se desenvolver 
métodos de desenho de soluções de proteção florestal 
(prevenção/combate) e modelos de decisão que 
considerem explicitamente a eficiência económica das 
diversas alternativas de gestão do risco de incêndio.
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Movimento ECO – Empresas Contra os Fogos
O Grupo Portucel encontra-se associado ao 
Movimento ECO - Empresas Contra os Fogos, que 
tem como objetivo acionar a responsabilidade social 
das empresas e colocar em prática uma campanha 
direcionada para um comportamento preventivo na 
defesa da floresta na sociedade civil, promovendo 
uma mudança de comportamentos de risco em atos 
como, por exemplo, fazer uma fogueira ou de lançar 
um foguete.

Portugal é o país europeu com maior área florestal 
face à sua dimensão, ocupando 38,4% do território, 
pelo que a floresta é fundamental, tanto a nível 
económico como a nível social, sendo o efeito dos 
incêndios devastador quer no quotidiano social, quer 
no quotidiano económico dos portugueses. 
 

Grupo Portucel investe mais de três 
milhões de euros na prevenção e 
apoio ao combate aos incêndios 
florestais

Em 2011, o Grupo reforçou o investimento na 
prevenção e apoio ao combate de incêndios 
florestais, apostando na promoção de ações do tipo:
• Ações de sensibilização das populações em 

áreas de maior risco; 
• Participação ativa nas comissões municipais de 

defesa da floresta contra incêndios de mais de 
35 municípios;

• Gestão de combustíveis em mais de 11 000 ha, 
incluindo a promoção do fogo controlado em 
pinhais, eucaliptais e matagais;

• Forte participação no projeto FIRE-ENGINE, no 
âmbito do MIT-Portugal, no desenvolvimento 
científico em Risk Management and Engineering 
Systems;

• Participação no dispositivo nacional, através 
da Afocelca, com mobilização e nível de 
empenhamento de acordo com o risco 
meteorológico de incêndio;

• Dispositivo complementar ao nacional, com 
mais de 300 elementos em 4 helicópteros,  
51 meios terrestres e 6 torres de vigia.

Este investimento ascendeu a mais de três milhões 
de euros, a maior contribuição privada para o 
apoio ao combate a incêndios e respetiva proteção 
florestal, em Portugal.

Participação no dispositivo  
nacional de combate 
Complementando uma estratégia especialmente 
focada na prevenção, o Grupo Portucel participa no 
dispositivo nacional de combate, através da Afocelca, 
organização do Setor em que o Grupo detém uma 
participação maioritária. De salientar que em cada 
campanha mais de 85% dos fogos, que são combatidos 
pelas equipas das empresas que compõem esta 
organização, ocorrem em propriedades de vizinhos. 
Este fato reforça a evidência de que uma floresta bem 
gerida é muito menos vulnerável ao risco de incêndio. 
Na campanha de 2011, estiveram envolvidas cerca de 
300 pessoas, incluindo 5 sapadores florestais chilenos, 
que asseguram a supervisão e formação das  
55 unidades terrestres e aéreas.
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Seminário Internacional de Biodiversidade

No Ano Internacional da Biodiversidade, o Grupo Portucel organizou um Seminário sob o tema “Biodiversidade, 
um Valor com Futuro”, que reuniu alguns dos melhores especialistas nacionais e internacionais no domínio da 
conservação da biodiversidade. 

Este evento, que decorreu em novembro de 2010, teve como principal objetivo sensibilizar para o valor e para a 
importância que a conservação da biodiversidade representa para o país e para as indústrias de base florestal. 
Com este objetivo, o seminário internacional 2010 visou debater a conservação dos valores naturais e a sua 
gestão, numa ótica de valorização económica, social e ambiental, um assunto da maior importância para a 
sociedade em geral. 

Os diversos oradores deste seminário colocaram a tónica na preservação ambiental e conservação da 
biodiversidade, como fatores indissociáveis de uma sociedade responsável e sustentável. O debate envolveu 
temas tão diversos como o valor económico dos ecossistemas, a partilha de benefícios ambientais e a educação 
ambiental e contou com a participação, entre outros, de Pavan Sukdev, líder do projeto EECB.
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A operacionalização destas medidas faz-se, desde 
a instalação dos povoamentos à sua exploração, 
através de projetos de florestação (e reflorestação) 
ou de ações inscritas em iniciativas específicas, e é 
regularmente monitorizada. 

O trabalho desenvolvido resultou na integração da 
estratégia de conservação no modelo de gestão 
florestal e na sua aplicação, de forma sistemática e 
contínua, às várias atividades florestais. Toda esta 
abordagem, aliada à preservação de habitats, à 
ausência de utilização de organismos geneticamente 
modificados e ao esforço de erradicação de espécies 
invasoras (como as acácias e as háqueas), faz com que 
não sejam registados impactes significativos, indiretos 
ou diretos, na biodiversidade.

Esta estratégia tem potenciado o controlo dos 
impactes da gestão florestal na biodiversidade e 
ecossistemas e garante o reconhecimento da uma 
gestão responsável através da certificação florestal.
 

6.4. Conservação  
da Biodiversidade

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano 
de 2010 como Ano Internacional da Biodiversidade, 
com o objetivo de aumentar a consciência pública 
sobre a importância da preservação da biodiversidade 
na continuidade da vida na Terra, identificando e 
combatendo as ameaças subjacentes e promovendo a 
compreensão do valor económico da biodiversidade. 
Esta iniciativa teve também como objetivo poder 
realçar os esforços que já foram empreendidos, até 
ao momento, por governos, comunidades e empresas 
para minimizar ou mitigar a perda da biodiversidade, 
assim como as metas a estabelecer para o futuro.

Em 2007 o Grupo promulgou a sua Declaração de 
Biodiversidade. Este documento vem na sequência 
da adoção, em 2005, da Política de Sustentabilidade 
e tem por objetivo clarificar a visão do Grupo sobre a 
preservação da biodiversidade e o seu impacto, bem 
como os compromissos assumidos em matéria de 
conservação.

Compromisso 2010/2011

Organizar um Seminário 
Internacional de Biodiversidade.

O Grupo Portucel organizou  
um Seminário Internacional  
de Biodiversidade que decorreu  
a 5 de novembro de 2010, 
em Lisboa.

O Grupo Portucel apercebeu-se muito cedo da 
necessidade de definir uma abordagem de gestão 
florestal inovadora para a conservação de valores naturais 
no património sob sua responsabilidade. Esta abordagem 
deu lugar à estratégia de conservação do Grupo e assenta 
na avaliação de valores naturais e de biodiversidade, 
mapeamento de Zonas com Interesse para a Conservação 
(ZIC), na avaliação de impactes potenciais das operações, 
na definição e implementação de medidas para os mitigar 
e em programas de monitorização. 
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Estratégia de conservação do Grupo

Avaliação inicial 
Monitorização T0

Avaliações contínuas 
Monitorização Tn

Gestão de valores naturais 
com objetivo de conservação

Fontes de informação:
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (fichas do ICNB, Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade)
Planos de Ordenamento de área protegida e de outras áreas classificadas
Doc. internos elaborados com apoio de especialistas em Conservação (incluindo PAC’s)

Proteção
Manutenção/
Requalificação

Habitats
Flora
Fauna

Estado de 
conservação

Estatuto de 
conservação

Classificação 
de zonas com 
interesse para 
a Conservação 

(ZIC)

Orientação 
de gestão 

(PACs, MTAB’s 
e referencial 

técnico interno)

Avaliação de 
impactes

Projetos

Monitorização
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Em 2010, terminaram as avaliações de biodiversidade 
em grande parte do património do Grupo, tendo 
sido identificados cerca de 12 000 hectares de zonas 
classificadas com interesse para a conservação, 
elaborados Manuais de Avaliação da biodiversidade 
e desenvolvidos Planos de Ação de Conservação para 
uma cobertura de mais de 40% da área gerida.

Áreas de Alto Valor de Conservação
Dentro das zonas com interesse para a conservação, 
as Áreas de Alto Valor de Conservação são as mais 
relevantes, pois são definidas considerando a presença 
de valores ambientais, sociais e culturais de carácter 
excecional. Dada a escala e dispersão do património 
gerido pelo Grupo, a abordagem a este conceito, 
exclusivo do FSC, foi desenvolvida numa parceria com o 
Programa Mediterrâneo (WWF Med PO) da organização 
não governamental WWF. Esta parceria teve por base 
o desenvolvimento de estudos que demonstram que 
a estrutura espacial à escala da paisagem florestal 
tem impacte sobre a diversidade, a abundância e as 
interacções entre espécies e ecossistemas. A metodologia 
adotada permitiu classificar Áreas de Alto Valor de 
Conservação à escala da paisagem e à escala local, sendo 
que, neste último caso, estas áreas são estabelecidas em 
torno de ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo 
de extinção, ou de zonas críticas para a conservação e 
proteção das bacias hidrográficas, para a conservação 
do solo e para a identidade cultural tradicional de 
comunidades locais (pelo seu significado cultural, 
económico ou religioso).

A gestão destas áreas baseia-se no princípio da 
precaução e tem por objetivo garantir que os valores 
nelas presentes sejam mantidos ou potenciados, 
recorrendo-se aos Planos de Ação de Conservação 
para os casos em que os valores a salvaguardar são 
habitats e espécies.

Espécies ameaçadas
A estratégia de conservação da biodiversidade do 
Grupo determina que seja realizada a avaliação da 
biodiversidade existente no património, com o objetivo 
de definir medidas para a prevenção e mitigação de 
potenciais impactes negativos das operações, tendo em 
vista a sua proteção efetiva. Em 2010 e 2011, decorrente 
da atividade de avaliação da biodiversidade, apurou-se 
informação sobre a presença e número de espécies 
listadas na Lista Vermelha da IUCN e na Lista Nacional de 
Conservação das Espécies.

Compromisso 2010/2011

Continuar os esforços 
para travar a perda de 
biodiversidade.

Ao longo do biénio 2010/2011, 
os esforços do Grupo para 
travar a perda da biodiversidade 
passaram pela aplicação da 
estratégia para integrar a 
conservação da biodiversidade 
no seu modelo de gestão 
florestal.

Biodiversidade no património  
do Grupo Portucel
Uma parte significativa da área gerida pelo Grupo 
Portucel localiza-se ou está adjacente a zonas 
protegidas ou zonas de alto índice de biodiversidade.

A Unidade de Gestão Florestal gere cerca de 120 mil 
hectares, dispersos por 158 concelhos de Portugal, 
nos quais existem áreas abrangidas pela Rede Natura 
2000 e pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 
O Grupo tem desenvolvido uma colaboração ativa com 
as entidades tutelares, promovendo a conservação dos 
recursos florestais, criando valor e reconhecimento 
pela sociedade e restantes stakeholders. As áreas que 
se localizam em Rede Nacional de Áreas Protegidas 
e Rede Natura abrangem várias Áreas Protegidas, 
Sítios Classificados e Zonas de Proteção Especial, 
ascendendo a mais de 20% do património do Grupo e 
contendo habitats em diversos estados de conservação 
(degradado, evolutivo, favorável e climáxico). 

Rede  
Nacional 
de Áreas 

Protegidas 

Sítios 
classificados  

na Rede  
Natura 2000

Zonas de  
Proteção  

Especial da Rede  
Natura 2000

Área do 
Grupo (ha)

6 268 26 371 19 998

Peso na área 
total

5,1% 21,5% 16,3%
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Ano Internacional da Biodiversidade 2010
O Grupo contribuiu ativamente para as comemorações 
do Ano Internacional da Biodiversidade através do 
apoio a iniciativas externas, de orientações para 
melhores práticas de gestão e de iniciativas de 
comunicação e de sensibilização: 

• Colaboração dada à publicação do Guia de campo 
do “Dia B”, em maio de 2010, através da cedência de 
papel offset certificado, para a sua impressão; 

• Participação em alguns eventos organizados pelo 
Museu de História Natural e o Centro de Biologia 
Ambiental - Bioeventos 2010; 

• Produção e aprovação do Código de Boas Práticas 
Florestais do Grupo

• Projeto LIFE - Em 2011 finalizou-se o projeto LIFE – 
Natureza “Conservação de Populações Arborícolas 
de Águia de Bonelli em Portugal, no qual o Grupo 
colaborou como parceiro do Centro de Estudos da 
Avifauna Ibérica (CEAI). O projeto, iniciado em 2006, 
visou a conservação das populações arborícolas da 
Águia de Bonelli no sul de Portugal. 

• Novo protocolo de colaboração com o CEAI. Em 
simultâneo com a conclusão do projeto LIFE, procedeu-
se à celebração de novo protocolo de colaboração 
com o CEAI, que tem por objetivo a prestação de apoio 
técnicocientífico pelo CEAI ao Grupo, tendo em vista a 
minimização dos impactes ambientais das atividades 
florestais e a compatibilização destas atividades 
com a conservação da Águia de Bonelli no território 
nacional; 

• Realização e divulgação de “case studies” do 
Grupo Portucel, relacionados com a conservação 
da biodiversidade; tais como “Responding to 
the Biodiversity Challenge”, “Biodiversidade e 
Certificação Florestal”,  
“An approach to the identification of High 
Conservation Value Areas (HCVA) in a scattered 
landscape”, “Biodiversity Post-2010: Biodiversity in 
a Changing World”, “Biodiversity and Certification: 
Integrating Biodiversity Conservation in the Forest 
Management Model” e “Biodiversity Conservation in a 
Scattered Landscape in Portugal”;

• Participação no curso de formação European 
Reciprocal Training (ERT), organizado pelo Instituto 
Nacional de Administração, com o Apoio do ICNB, 
em outubro 2011;

• Participação nas V Jornadas da Biologia da 
Conservação, em Anadia, Portugal, em abril de 2011.

Nível de risco de extinção Número de espécies

Criticamente em Perigo (CR) 3

Em Perigo (EN) 12

Vulneráveis (VU) 26

As espécies identificadas foram agrupadas pelo nível 
de risco de extinção e estão presentes essencialmente 
nas manchas de ocupação de solo que correspondem 
a zonas de conservação, ocupadas por espécies de 
vegetação natural ou semi-natural, na vizinhança 
e sob influência das áreas plantadas com floresta 
de produção. Pela localização dos seus habitats, 
ou porque podem realizar as suas funções vitais, 
alimentação, refúgio, reprodução, entre outros, no 
património do Grupo, podem ser potencialmente 
afetadas pelas atividades florestais.

Habitats e sua requalificação
Dos 43 tipos de habitats que se encontraram nas 
unidades de gestão do Grupo, verificou-se haver uma 
boa representatividade dos habitats classificados na 
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e na Rede 
Natura 2000 (RN2000).

Neste conjunto de habitats, que existem isolados ou 
em combinação com outros, incluem-se 8 habitats 
prioritários (ou 9 em casos pontuais de presença de 
orquídeas), como são exemplo os charcos temporários 
mediterrânicos, as florestas endémicas de zimbro e as 
florestas aluviais de amieiros e freixos. Outros habitats 
identificados e com área expressiva no património 
do Grupo foram os montados de quercíneas de folha 
perene, os bosques de sobreiro e azinheira e os 
habitats que compõem as galerias ripícolas dominadas 
por salgueiros e choupos.

Até ao final de 2011, o Grupo protegeu uma área de 
habitats correspondente a 3 974,5 hectares, entre os 
quais concretizou ações de requalificação em cerca de 
20 hectares.
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Consumo de madeira por tipo 

Madeira certificada

Madeira controlada

%

%

O Sistema da Cadeia de Responsabilidade tem por base 
a aquisição de madeira certificada, a qual permite, 
através de um sistema de gestão de créditos, vender 
um volume equivalente de produto pasta ou produto 
papel com logótipo FSC e/ou PEFC.

O Grupo utiliza madeira das seguintes categorias:
• Madeira 100% certificada ou mista (PEFC ou FSC);
• Madeira controlada FSC (FSC Controlled Wood);
• Material fibroso controlado.

6.5. Cadeia de 
Responsabilidade

A implementação do Sistema da Cadeia de 
Responsabilidade de acordo com os referenciais 
normativos FSC e PEFC traduz as exigências do Grupo 
relativamente à estratégia de abastecimento dos 
materiais fibrosos de origem florestal. Estes sistemas 
garantem que os materiais provêm de florestas 
certificadas ou de origem controlada, possibilitando, 
através de processos de rastreabilidade de toda a cadeia 
de abastecimento, a venda de pasta celulósica e de 
papel certificados.

O sistema da Cadeia de Responsabilidade 
implementado tem como principais objetivos:

•  Garantir o controlo da origem dos materiais fibrosos 
utilizados na produção de pasta e de papel;

•  Demonstrar a todos os stakeholders que são 
seguidas e respeitadas políticas de abastecimento 
de madeira e de compra de fibras que garantem o 
cumprimento dos requisitos FSC e PEFC relativos ao 
controlo da origem dos produtos não certificados;

•  Utilizar o logótipo FSC ou PEFC nos produtos, como 
forma de comunicação com os consumidores.
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do abate ilegal de madeiras, do desrespeito pelos 
direitos tradicionais e do Homem, da destruição de 
altos valores de conservação ou culturais, etc.).

Em 2010 e 2011, o Grupo efetuou inspeções  
a 260 matas, das quais 45 integradas na rede natura, 
consideradas ao abrigo da categoria de risco FSC 
“Destruição de Altos Valores de Conservação”.

Como resultado do esforço em certificação 
desenvolvido pelo Grupo e da eficácia dos Sistemas 
de Gestão Cadeia de Responsabilidade, o volume de 
madeira certificada abastecida às fábricas representou 
cerca de 36% em 2010 e 32% em 2011 do volume 
total abastecido.

Compromisso 2010/2011

Continuar os esforços de 
alargamento da percentagem 
de madeira com certificação 
florestal recebida dos 
fornecedores externos do 
mercado ibérico.

O Grupo Portucel, em 2010 
e 2011, comprou 5% e 15%, 
respetivamente, de madeira 
certificada FSC e/ou PEFC, 
a fornecedores externos do 
mercado ibérico.

Número de fornecedores inspecionados

   

 




O Grupo Portucel assumiu o compromisso, na 
Política dos Sistemas de Gestão, de incorporar 
nos seus processos de fabrico apenas material 
fibroso certificado ou de origem controlada. Este 
compromisso assegura que a madeira e material 
fibroso utilizados não provêm de origens controversas 
ou fontes inaceitáveis. Para cumprir com este 
compromisso, o Grupo Portucel desencadeia uma 
análise de risco (controlo dos critérios relativos à 
origem e gestão do material fibroso) definida no 
documento denominado “Análise de Risco na Receção 
de Madeira e Pasta Controlada”. 

O programa de inspeções do Grupo a toda a madeira 
controlada assenta em:

• Auditorias documentais ao fornecedor – Realizadas 
aos abastecimentos não certificados de baixo 
risco e têm por objetivo atestar a autenticidade da 
documentação, rastrear e/ou recolher a informação 
necessária para identificar a origem da madeira 
e, ainda, sensibilizar a cadeia de abastecimento 
para os critérios associados às categorias de risco 
especificadas para o FSC e PEFC.

• Programa de verificações – Realiza-se às fontes 
de abastecimento consideradas de risco não 
especificado, para pelo menos uma das categorias 
de risco FSC, ou de alto risco segundo, os critérios 
do PEFC. Este programa tem como objetivo avaliar 
o cumprimento dos indicadores e obter evidência 
de que a madeira proveniente de uma determinada 
fonte é controlada. Com este programa, o Grupo 
previne a possibilidade de que todo o material 
não certificado possa ter proveniência em origens 
controversas ou em em fontes inaceitáveis (casos 
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ferroviário junto das principais zonas da origem da 
madeira e das zonas limítrofes e de maior distância 
aos centros fabris, conseguindo com isso uma grande 
cobertura geográfica a nível ibérico, promovendo a 
multi-modalidade com uma articulação, cada vez maior, 
entre transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. 
Durante os anos de 2010 e 2011 o Grupo Portucel 
realizou um reposicionamento dos seus parques de 
compra de madeira na Galiza, estando neste momento 
a trabalhar em dois parques ferroviários, três marítimos 
e três rodoviários, o que tem permitido reduzir a 
distância percorrida no transporte rodoviário. 

Para além das poupanças no transporte, decorrente 
da otimização de toda a logística de abastecimento 
de madeira, o Grupo Portucel está certo de ter 
conseguido uma redução não negligenciável do 
consumo de combustível e da consequente emissão de 
gases com efeito estufa, bem como uma diminuição do 
tráfego de viaturas pesadas nas estradas de Portugal.

Logística no transporte florestal
Em 2010, o Grupo Portucel procedeu à otimização 
de toda a actividade logística florestal do Grupo, 
responsável pelo transporte anual de mais de 
quatro milhões de toneladas. As principais medidas 
implementadas, em 2010, decorrentes deste 
investimento de otimização, foram:
• Utilização de uma frota exclusiva, com um menor 

número de veículos, de forma a aumentar a sua 
utilização diária;

• Utilização de viaturas tecnicamente preparadas para 
atingir um peso bruto máximo de 60 toneladas, 
superior às 40 toneladas utilizadas anteriormente;

• Início do processo de instalação de sistemas de 
georreferenciação nos veículos, que uma gestão 
mais eficiente de rotas através da ocupação máxima 
das viaturas e da otimização de percursos.

O Grupo tem igualmente vindo a manter a estratégia 
de promoção da utilização do transporte marítimo e 
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7.1. As Unidades Industriais
O Grupo Portucel tem a sua estrutura produtiva assente em três unidades 
industriais, a Fábrica de Cacia, o Complexo Industrial da Figueira da Foz e o 
Complexo Industrial de Setúbal. São estas três unidades que permitem que 
o Grupo ocupe hoje uma posição líder na Europa na produção de papel fino 
não revestido.

Fábrica de Cacia
A Fábrica de Cacia está instalada na zona centro do país, no coração da 
maior mancha florestal de eucalipto de Portugal, próximo de Aveiro. A sua 
localização, próxima da matéria-prima, constitui um importante fator de 
eficiência que se reflete numa maior competitividade e valorização do seu 
produto. A Fábrica de Cacia é especializada na produção de pasta de papel 
com características especiais, “desenhadas” para a produção de papéis 
especiais de alto valor acrescentado, nomeadamente papéis decorativos, 
para filtros, cigarros e embalagens flexíveis, nos quais as qualidades 
inerentes à pasta de Eucalyptus globulus são mais valorizadas.

Nestes segmentos de mercado, que representam cerca de 60% do total 
das vendas de pasta do Grupo, esta unidade industrial possui uma posição 
consolidada, graças à sua constante atitude inovadora e foi nela que foi 
produzida pela primeira vez, em 1957, pasta de papel a partir de eucalipto 
pelo processo Kraft.

A capacidade instalada de produção de pasta para mercado é de 285 mil 
toneladas por ano, tendo produzido cerca de 535 mil toneladas de pasta de 
eucalipto branqueada para mercado (BEKP) no biénio de 2010/2011.

Complexo Industrial da Figueira da Foz
O Complexo Industrial da Figueira da Foz iniciou a produção em 1984 e 
está localizado a sul da Figueira da Foz, na freguesia de Lavos, possuindo 

‘A gestão industrial do Grupo 
Portucel tem por objetivo a criação 
de valor através de práticas que 
corporizem os compromissos 
assumidos com o mercado, 
o ambiente e a comunidade’
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uma capacidade anual instalada de cerca de 560 mil 
toneladas de pasta (BEKP) totalmente integradas em 
aproximadamente 790 mil toneladas de produção de 
papel fino não revestido (UWF) transformado.
Atualmente é considerada uma das maiores e mais 
eficientes unidades industriais da Europa na produção 
deste tipo de papel, que é transformado em folhas de 
grandes formatos, para a indústria gráfica, e em folhas 
A4 e A3 para escritório.

No biénio de 2010/2011, o Complexo Industrial da 
Figueira da Foz produziu cerca de 1,1 milhões de 
toneladas de pasta integrada e 1,6 milhões toneladas, 
na bobinadora, de papel fino não revestido, a partir 
de duas máquinas de papel de 8,6 m de largura cada, 
instaladas em 1991 e em 2000, sendo uma grande 
referência mundial na produção de pastas e papéis 
de eucalipto de elevada qualidade, onde nasceu e se 
desenvolveu a marca “Navigator”, o papel de escritório 
de qualidade Premium mais vendido no mundo.

Complexo Industrial de Setúbal 
O Complexo Industrial de Setúbal foi iniciado em 1957 
e encontra-se localizado na Mitrena, junto ao estuário 
do Sado, sendo constituído por três fábricas, a fábrica 
de pasta branqueada de eucalipto, a Fábrica de Papel 
de Setúbal e a nova Fábrica de Papel de Setúbal, 
denominada About the Future (ATF).

A Fábrica de Pasta iniciou a sua laboração em 1964, 
tendo sido sucessivamente ampliada e possuindo 
hoje uma capacidade instalada de produção de pasta 
branqueada de eucalipto (BEKP) de cerca de 530 mil 
toneladas por ano. Esta é uma das mais importantes 
fábricas de produção de pasta branqueada de eucalipto 
pelo processo Kraft da Europa, distinguindo-se pelo seu 
excelente desempenho energético.

Em 2011, praticamente toda a pasta de papel 
produzida nesta unidade industrial foi diretamente 
integrada na produção de papel da Fábrica de Papel 
de Setúbal e da nova Fábrica de Papel de Setúbal 
(ATF), sendo a remanescente alvo de vendas pontuais a 
clientes especiais.

A Fábrica de Papel de Setúbal entrou em 
funcionamento em 1969 e possui hoje uma capacidade 
anual instalada de cerca de 290 mil tonelada de 
produção de papel fino não revestido, obtida em duas 
Máquinas de Papel que produzem papéis uncoated 
woodfree (UWF).

A nova Fábrica de Papel de Setúbal – About the Future, 
(ATF) tem a maior e mais sofisticada Máquina de 
Papel do mundo, com uma largura de 10,4m e com 
capacidade anual de produção de aproximadamente 
500 mil toneladas de papel fino não revestido, que 
arrancou em agosto de 2009, tendo a capacidade de 
produção total de papel do complexo aumentado 
para cerca de 800 mil toneladas por ano. No biénio 
2010/2011, a ATF e a Fábrica de Papel de Setúbal 
produziram um total de cerca de 1,5 milhões de 
toneladas, nas bobinadoras, de papel fino não 
revestido. 

O papel produzido nas duas fábricas de papel do 
complexo é transformado em papel de escritório e em 
folhas de grandes formatos para a indústria gráfica, 
que também se distinguem pelo seu elevado nível de 
qualidade, apanágio dos papéis do Grupo.
O Complexo Industrial de Setúbal é também uma 
referência a nível Europeu na produção de pasta e 
de papel fino não revestido, devido ao constante 
investimento na sua eficiência operacional e no seu 
desempenho ambiental. 
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7.2. Um Processo Ecoeficiente
O Grupo Portucel tem implementado com grande 
sucesso uma Política de Sistemas de Gestão, divulgada 
através do Manual dos Sistemas de Gestão do 
Grupo, que tem por objetivos a adoção de práticas 
que corporizem os compromissos assumidos com 
o mercado e a comunidade, através da satisfação 
das necessidades e expetativas dos clientes, da 
minimização dos impactes ambientais da atividade e 
da garantia das condições de segurança e saúde de 
todos os seus Colaboradores. 

Tendo investido em larga escala nesse domínio, 
o Grupo tem hoje implementado um Sistema de 
Gestão Integrado, certificado no âmbito da Gestão da 
Qualidade, do Ambiente e da Segurança, pelas normas 
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, respetivamente. 
Estas certificações abrangem todas as unidades 
industriais do Grupo. 

A Política dos Sistemas de Gestão é baseada 
no princípio da melhoria contínua, tendo sido 
desenvolvidos diversos projetos com o objetivo de 
melhorar os processos industriais associados  

à produção de pasta e de papel. Dos mais recentes 
destacam-se o Projeto implementado para melhoria da 
Eficiência Global das Operações (EGO), que terminou 
em 2010, e o projeto LEAN, cuja filosofia assenta no 
conceito de “Lean Manufacturing” e que está em curso.

Capitalizando nos resultados do projeto EGO, foi 
formulado e implementado no biénio em reporte 
o Projeto LEAN, um projeto de sustentabilidade 
e melhoria contínua dos processos das 
unidades industriais, que tem uma estrutura de 
acompanhamento transversal ao processo industrial e 
cujas ações têm os seguintes objetivos:

• Reduzir o desperdício das unidades industriais  
nas atividades sem valor acrescentado;

• Reduzir a variação dos processos;
• Melhorar os sistemas de informação para suporte  

à tomada de decisão da gestão e operação;
• Reduzir custos nas áreas operacionais, nas vertentes 

processos, equipamentos e pessoas;
• Reduzir o esforço dos recursos existentes em ações 

pouco eficazes;
• Otimizar os inventários existentes de materiais  

de consumo corrente;

Principais inputs e outputs dos processos industriais para a produção 
de pasta e de papel do Grupo

Unidades industriais
Materiais:
• Renováveis 

(madeira, fibras)
• Não Renováveis  

(produtos químicos)

Papel

Emissões 
atmosféricas:
• Emissões Diretas 

de CO2
• Outras Emissões

Emissões  
para a água

Resíduos

Utilização de Água

Pasta

Consumo de Energia:
• Renovável
• Não Renovável
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• Otimizar os processos e procedimentos de compra;
• Garantir um elevado nível de exigência dos 

domínios da Segurança, do Ambiente e da 
Qualidade.

O Projeto LEAN traduz-se em planos de melhoria 
dos Sistemas de Gestão, que contêm metas e ações 
específicas a implementar em cada unidade industrial 
do Grupo e, durante, a sua implementação, foram 
identificados, através de uma análise de valor dos 
processos, novas oportunidades de redução do 
desperdício em atividades ou procedimentos que não 
acrescentam valor. 

No biénio em reporte, o Grupo, com o intuito de 
quantificar a sua pegada ambiental, promoveu, 
em parceria com as empresas do setor, várias 
iniciativas com o objetivo de encontrar metodologias 
harmonizadas para o seu rigoroso cálculo: 
• Colaboração, a nível europeu, com a Cepifine/

Cepiprint, na elaboração do manual para o cálculo 
da Pegada de Carbono de papéis gráficos, publicado 
em 2010. Com o acordo de todos os produtores, 
este manual contém uma metodologia com limites 
e fatores de conversão e de cut-off comuns; 

• Cálculo do Carbon Footprint, para todo o papel 
produzido pelo Grupo, em conformidade com 
a metodologia aprovada pela Cepifine/Cepiprint para 
o setor. Este cálculo possibilitou obter uma média 
europeia para os papéis gráficos, a publicar em 
2012;

• Participação ativa nas Comissões e grupos de 
trabalho, a nível europeu, na CEPI, e nacional, 
na Celpa, para análise e definição do modelo a 
adotar no cálculo do Water Footprint;

• Participação na revisão do método de cálculo da 
Green Water do Water Footprint Network (WFN), 
onde o Grupo, em colaboração com a CEPI e a 
Celpa, está a estudar a melhor forma de aplicar a 
metodologia do WFN ao cálculo da Green Water;

• Participação ativa no processo de desenvolvimento 
de documentação Europeia, em parceria com a CEPI, 
para definição dos critérios para o Product Footprint 
Category Rules aplicável ao papel.

Compromisso 2010/2011

Avaliação da “Pegada 
Ambiental” do Grupo. 

Cálculo do Carbon Footprint e 
participação ativa com o objetivo 
de desenvolver uma metodologia 
de cálculo do Water Footprint.

Energia
Em 2011, 68,2% da energia produzida nas fábricas do 
Grupo foi proveniente de biomassa. 

No Grupo Portucel há atualmente duas atividades de 
produção energética distintas:
• A mais importante, pela sua dimensão e por estar 

intrinsecamente ligada ao core business do Grupo, 
é a produção de energia nas suas Centrais de 
cogeração a biomassa, onde se produz a energia 
térmica necessária às utilizações dos processos 
de fabrico de pasta e de papel e se aproveita 
para gerar energia elétrica em turbinas, energia 
esta que é utilizada na própria instalação ou, 
quando é excedentária, lançada na rede nacional 
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de distribuição elétrica. Esta energia elétrica é 
indissociável da atividade produtiva do Grupo e 
portanto é a considerada neste relatório.

• A energia elétrica produzida nas suas centrais 
térmicas a biomassa, dedicadas exclusivamente 
à produção de eletricidade para a rede, sem 
utilização interna de calor nos processos de fabrico 
de pasta e de papel e, como tal, não contemplada 
neste relatório.

Fontes de energia primária -  

Biomassa Gás natural Fuel

,%

,%

,%

A principal fonte da energia primária, relacionada 
com as instalações ligadas à sua atividade produtiva, 
consumida pelo Grupo Portucel é a biomassa, 
resultante de subprodutos e resíduos do processo, 
como são os casos do licor negro, da casca e da 
serradura. O licor negro, subproduto do cozimento da 
madeira, é queimado na caldeira de recuperação, e a 
casca e a serradura, resíduos resultantes das operações 
de descasque e crivagem das aparas de madeira, são 
queimadas na caldeira de biomassa. 

Fontes de energia primária -  

Biomassa Gás natural Fuel

,%

,%

,%

Entre 2008/2009 e 2010/2011, registou-se um aumento 
do consumo de combustíveis fósseis, nomeadamente 
gás natural, com a entrada em funcionamento da nova 
unidade de produção de papel em Setúbal, que fez 
apelo a novas necessidades energéticas, recorrendo-se 
à produção de energia com elevada eficiência, através 
de cogeração a gás natural. A cogeração consiste na 
produção simultânea de energia elétrica e energia 
térmica, com a finalidade de aumentar a eficiência 
global da produção energética.

O consumo de energia térmica, produzida nas centrais 
de cogeração e usada nos processos industriais, é 
superior ao consumo de energia elétrica, o que mostra 
a importância dominante da produção e consumo da 
energia térmica nesta indústria.

Energia térmica

Energia elétrica

Consumo de energia (GJ)

   


 


 



 


 





 


 



 


 





 


 



 


 





 


 



 


 




A procura de maiores níveis de eficiência energética 
é um dos objetivos fundamentais para a eficiência 
das operações e, neste sentido, o Grupo Portucel tem 
realizado investimentos contínuos na racionalização 
da utilização de energia no processo produtivo. Este 
investimento, espelhado nos planos de racionalização 
energética, que incluem as medidas de eficiência 
energética por unidade industrial, tem possibilitado a 
redução no consumo de energia do Grupo.
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Compromisso 2010/2011

Continuar a fazer progressos 
na melhoria da eficiência 
energética, na percentagem 
de uso de energia renovável 
de biomassa e na redução da 
Pegada de Carbono. 

Para a concretização deste 
compromisso contribuíram 
todas as práticas e medidas 
implementadas nos planos 
de Racionalização Energética 
decorrentes dos projetos EGO  
e LEAN.

Consumo de energia total por produção
de pasta e papel (GJ/t Produto)

   

,
,

,
,

Principais iniciativas implementadas para alcançar maior eficiência energética 

Acções transversais 
a todas as unidades 
Industriais

• Substituição de 406 lâmpadas de vapor de mercúrio de 400W, por lâmpadas de iodetos metálicos de 
150 e 250 W com balastro eletrónico;

• Substituição de 1234 lâmpadas florescentes T8 de 58 W por lâmpadas florescentes T5 de 35 W com 
balastro eletrónico;

• Substituição gradual de motores standard por motores de alto rendimento.

Fábrica de Cacia

• Otimização do desempenho ambiental da caldeira de biomassa, por alteração da tecnologia de queima 
de grelha rotativa para tecnologia de leito fluidizado, considerada uma Melhor Técnica Disponível (MTD) 
no documento de referência europeu para o setor da pasta e papel, BREF Pulp & Paper. Este investimento 
permitiu, a partir de 2010, melhorar significativamente a performance da caldeira, com a melhoria do seu 
rendimento e redução drástica nas necessidades de recorrer a combustível fóssil auxiliar. Permitiu ainda a 
alteração do combustível auxiliar para gás natural, menos poluente do que o fuelóleo.

Complexo Industrial  
da Figueira da Foz

• Desenvolvimento do modelo de gestão energética, através da definição de indicadores de referência, da 
contabilização dos ganhos e da identificação de medidas de poupança na pasta e no papel;

• Aumento de 27% da eficiência energética na produção de energia elétrica entre o 1º semestre de 2010 
e o período homólogo de 2011, por arranque, em setembro de 2010, de um novo turbogerador com 
capacidade instalada de 70MW;

• Instalação de variador eletrónico de velocidade em quatro motores elétricos ligados à produção de pasta; 

• Substituição dos discos dos refinadores da Máquina de Papel 2.

Complexo Industrial  
de Setúbal

• Redução do consumo e das perdas de energia na Fábrica de Papel de Setúbal, através da otimização da 
refinação das Máquinas de Papel 1 e 3, da substituição do grupo de bombagem da Máquina de Papel 1 
e da instalação de Variador de Velocidade no grupo de bombagem da refinação da Máquina de Papel 3;

• Criação do modelo simplificado de gestão energética;

• Optimização do sistema de vácuo da Máquina de Papel 4.
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Compromisso 2010/2011

Aumentar a produção global  
de energia em 50%.

Entre 2008, ano de referência 
em que ainda não existiam as 
novas unidades de produção de 
energia (novas centrais térmicas a 
biomassa – CTB – e nova central 
de cogeração a gás natural no 
Complexo Industrial de Setúbal), e 
2011, o Grupo Portucel aumentou 
a sua produção de energia 
elétrica em 93%. No âmbito das 
instalações cobertas por este 
relatório (excluindo as centrais 
térmicas de biomassa e incluindo 
a Soporgen), o aumento de 
produção de energia elétrica entre 
2008 e 2011 atingiu 50,1%.

O Grupo Portucel é excedentário, enquanto produtor 
de energia elétrica, face às necessidades das suas 
atividades produtivas. Em 2011, o Grupo atingiu 
uma produção bruta anual de energia de 2,1 mil 
GWh, o que representa um aumento superior a 30% 
face ao ano de 2009, devido sobretudo à entrada 
em funcionamento da nova central de cogeração 
de ciclo combinado a gás natural instalada em 
Setúbal, destinada a produzir energia calorífica para 
a nova Fábrica de Papel de Setúbal, aproveitando as 
vantagens de eficiência energética da cogeração para 
a produzir.

Para além deste aumento, é importante destacar 
também a entrada em funcionamento, em 2010, 
de duas centrais termoelétricas a biomassa (CTB), 
nas fábricas de Cacia e Setúbal, que apesar de não 
estarem a alimentar as necessidades energéticas do 
processo de produção de pasta e papel, contribuem 
para a produção nacional de energia renovável. Estas 
centrais, não sendo, porém, ligadas aos processos 
produtivos de pasta e papel, não veem os respetivos 
valores incluídos nas variáveis energéticas do Grupo 
apresentadas neste relatório. Globalmente, a produção 
total de energia elétrica do Grupo representou, em 
2010 e em 2011, cerca de 4% de toda a energia elétrica 
produzida em Portugal.
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Inovação

Novas tecnologias de refinação
O RAIZ iniciou um projeto de otimização dos 
processos produtivos que visa os seguintes 
objetivos:
• Otimizar as condições de refinação da fibra do 

Eucalyptus globulus, considerando a influência 
da intensidade da refinação e do input de 
energia e salvaguardando, ou melhorando, as 
caraterísticas da aptidão papeleira das fibras;

• Estudar o efeito do pré tratamento da fibra 
do Eucalyptus globulus com formulações 
enzimáticas específicas;

Os Resultados alcançados 
O estudo efetuado, referente à utilização de 
enzimas no pré-tratamento da pasta antes da 
refinação, foi confirmado em ensaio industrial e 
permitiu observar poupanças de energia de cerca 
de 20% do consumo total nesta operação.

Emissões de CO2 e outras emissões atmosféricas 
As emissões de CO2 libertadas para a atmosfera 
nas unidades produtoras de pasta e papel provêm 
essencialmente da área de produção de energia. 
Relativamente às emissões de CO2, registou-se um 
aumento de cerca de 24,2%, entre 2009 e 2011. Por 
tonelada de pasta e papel produzidos, o aumento 
registado foi de 10%, para o mesmo período. Este 
aumento das emissões diretas deve-se à incorporação, 
nos valores das emissões de CO2 do Grupo, das 
emissões relativas à Soporgen (central de cogeração a 
gás natural de ciclo combinado onde a Portucel detém 
18%) e à entrada em funcionamento da nova Fábrica 
de Papel de Setúbal e da central de cogeração a gás 
natural a ela associada, que implicou um aumento do 
consumo de gás natural. A opção do Grupo Portucel 
por esta tecnologia deve-se ao elevado rendimento 
das soluções de cogeração, no que respeita à energia 
consumida em função da energia produzida. O gás 
natural é o combustível fóssil com menor fator de 
emissão de CO2, tornando-se o combustível fóssil mais 
limpo em termos de emissão de gases com efeito de 
estufa.

A otimização dos processos associada à diminuição do 
consumo de fuelóleo nas atividades do Grupo 
permitiu, em 2011, uma redução global das emissões 
de CO2 por tonelada de produto produzido, face a 
2010, de 0,12%.

Fontes de emissão de CO , 

Outros processos de combustão

Processos físico-químicos

Produção de energia, 
com Soporgen

,%

,%

,%

Fontes de emissão de CO , 

Outros processos de combustão

Processos físico-químicos

Produção de energia,
com Soporgen

,%

,%

,%

Numa perspetiva de melhoria contínua, o Grupo tem 
aplicado práticas para a minimização dos seus impactes 
ambientais em todas as frentes. Assim, também as 
emissões para a atmosfera (partículas, NOx, SOx), que 
provêm essencialmente da produção energética, têm 
registado, globalmente, significativas melhorias.
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Emissões directas de CO
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Outras emissões atmosféricas por produção 
de pasta e papel (Kg/t Produto)

    

,
,

,

,

,

,
,

,,

,

,

,

Conferência  
“Alterações Climáticas:  
o Desafio Após Copenhaga”

O Grupo Portucel participou na Conferência 
“Alterações Climáticas: o Desafio Após 
Copenhaga”, que foi organizada pela Associação 
Portuguesa para a Eficiência Energética e 
Promoção da Cogeração (COGEN Portugal) e pela 
Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia 
Industrial (APGEI), em parceria com a Fundação 
de Serralves. O objetivo desta conferência foi dar 
a conhecer quais os desafios que a Humanidade 
enfrenta após o Acordo de Copenhaga. O Grupo 
abordou a temática das emissões no âmbito do 
CELE, a atribuição das licenças de emissão de CO

2
 

no âmbito do PNALE, as medidas transversais, 
implementadas pela indústria para reduzir as 
emissões de GEE, e ainda do risco das alterações 
climáticas para a indústria. 

No âmbito das emissões de substâncias destruidoras 
da camada de ozono, o Grupo Portucel dispõe de 
um rigoroso plano de manutenção preventiva dos 
equipamentos de refrigeração, realizado por técnicos 
qualificados, de acordo com a legislação específica. 
No período de 2010 e 2011, ocorreu um total de 
454 kg de emissões de substâncias destruidoras da 
camada de ozono. Sempre que possível, as unidades 
de refrigeração que contêm fluidos frigogénios com 
HCFCs são reconvertidas para utilização de um fluido 
refrigerante sem potencial de destruição da camada 
de ozono. Quando a reconversão não é possível e/ou 
viável, então essas unidades são substituídas por 
outras, com utilização de fluidos que assegurem o 
cumprimento da legislação especifica em vigor. 
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às diversas ações implementadas no âmbito dos 
projetos de redução do consumo de água nos processos, 
nomeadamente por recirculação e reutilização. 

Utilização de água por fonte, 

Meio hídrico superficial

Meio hídrico subterrâneo

%

%

Utilização de água por fonte, 

Rede pública

Meio hídrico subterrâneoMeio hídrico superficial

,%

,%
,%

Relativamente aos efluentes, todas as descargas 
efetuadas pelas fábricas do Grupo Portucel são 
previamente sujeitas a Tratamento Primário e 

Água e Efluentes
A água usada pelo Grupo nos diversos processos 
industriais tem origem superficial em Cacia e na 
Figueira, a partir dos rios Vouga e Mondego e tem 
origem subterrânea em Setúbal , a partir do aquífero 
da bacia Tejo/Sado, cumprindo todas as captações de 
água a legislação em vigor aplicável. Em 2011, o Grupo 
começou a utilizar água da rede pública no Complexo 
Industrial da Figueira da Foz e na Fábrica de Cacia para 
abastecer a rede de água para consumo humano.

Utilização de água por produção de pasta
e Papel (m/t) 

   

,

, ,

,
,

,
,

Produto

Do total de água utilizada, cerca de 85% é devolvida 
nos pontos de descarga dos efluentes e de acordo 
com os requisitos de qualidade definidos nas licenças 
ambientais, sendo o restante fundamentalmente 
enviado para a atmosfera sob a forma de vapor. No 
período 2009/2011, verificou-se uma diminuição de 
8,8% na quantidade de água utilizada por tonelada de 
pasta e papel produzidos, devendo-se este decréscimo 

Principais iniciativas implementadas para redução das emissões atmosféricas

Ações 
transversais 
a todas as 
unidades 
industriais

• Implementação de um novo modelo para a monitorização e controlo das emissões gasosas 
e uniformização da aplicação da sua monitorização em contínuo;

• Realização do levantamento dos pontos onde ocorrem emissões difusas e desenvolvimento de um estudo 
para definir a melhor metodologia da sua avaliação.

Fábrica  
de Cacia

• Otimização do desempenho ambiental da caldeira de biomassa, induzindo uma redução nas suas 
emissões, nomeadamente de partículas sólidas e de CO2.

Complexo 
Industrial  
de Setúbal

• Remoção de partículas na preparação de madeiras, através da colocação de cortinas de água e de 
sistema de despoeiramento nas mesas de descarga de madeira.
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Tratamento Secundário pelo sistema de lamas 
activadas, sendo vertidas, através de difusores 
submarinos, no oceano (Fábrica de Cacia e Complexo 
Industrial da Figueira da Foz) e no estuário do Sado 
(Complexo Industrial de Setúbal). Em 2010 e 2011, o 
volume total de efluentes produzidos pelo Grupo foi 
de 19,4 e 18,8 m3/ t Produto, respetivamente e, entre 
2009 e 2011, esse valor diminuiu 5,5%.

Efluentes produzidos por produção de pasta
e papel (m/t Produto)

   

,
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,

Azoto total Fósforo total

CQO SST CBO Compostos orgânicos halogenados

Emissões para a água por produção 
de pasta e papel  (kg/t Produto)
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Todos os parâmetros relativos às emissões de efluentes 
para a água têm apresentado melhorias significativas, 
encontrando-se abaixo dos valores – limite de emissão 
estabelecidos por lei, apesar dos acréscimos de produção 
de pasta e papel que sucessivamente foi havendo.

Principais iniciativas implementadas  
para redução da utilização de água

Complexo Industrial  
da Figueira da Foz

• Redução da utilização de água 
nas Máquinas de Papel.

Complexo Industrial  
de Setúbal

• Eliminação dos potenciais focos 
de contaminação das águas 
pluviais;

• Redução da perda de fibra para 
o efluente. 

Resíduos
No âmbito da gestão de resíduos, o Grupo Portucel 
continua a apostar na melhoria dos processos 
produtivos, tendo como principais objetivos a redução 
da produção de resíduos e o aumento da sua taxa de 
reutilização e valorização, nomeadamente através da 
sua valorização orgânica e energética e através da 
sua adequada eliminação. Tem ainda sido promovido 
o desenvolvimento de projetos de I&D, em parceria 
com o RAIZ e entidades utilizadoras de resíduos, 
promovendo a sua valorização como matéria-prima 
para outros processos. Face ao biénio anterior, em 
2010 e 2011 verificou-se um aumento na produção de 
resíduos, resultantes dos trabalhos de manutenção  
e na sequência do arranque da nova Fábrica de Papel, 
em 2009, e do aumento de produção de lamas do 
forno da cal, no Complexo da Figueira da Foz, por 
motivo de avaria.
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Valorização de resíduos, 

,%,%

,%
,%

Resíduos usados na produção de energia

Resíduos enviados para a reciclagem

Aplicação agrícola e compostagem

Outros

Valorização de resíduos, 

,%,%

,%

,%

Resíduos usados na produção de energia

Resíduos enviados para a reciclagem

Aplicação agrícola e compostagem

Outros

Produção total de resíduos por produção 
de pasta e papel (Kg/t Produto)

   

,

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

Entre os destinos dos resíduos valorizados, salientam-se 
as aplicações agrícola e florestal, a produção de energia 
e a produção de “composto”.

A produção de resíduos perigosos resulta principalmente 
da atividade de manutenção, representando, face ao 
total dos resíduos produzidos, uma percentagem inferior 
a 0,2%. Todos os resíduos perigosos são encaminhados 
para recuperação, regeneração ou eliminação, através de 
operadores licenciados para o efeito.

Compromisso 2010/2011

Aumento da recuperação global 
de fibras em 2%.

Redução global da perda  
de fibras em 12%.

Principais iniciativas implementadas  
para redução de resíduos

Fábrica  
de Cacia

• Otimização da aplicação de gestão 
de resíduos (SGR);

• Medidas de redução de perda de 
fibras na linha de pasta;

Complexo 
Industrial da 
Figueira da Foz

• Otimização da aplicação de gestão 
de resíduos (SGR);

• Elaboração de estudo para avaliar 
o potencial da compostagem de 
resíduos processuais, para produção 
de “composto” para aplicação 
agrícola e florestal;

• Medidas de redução de perda de 
fibras e filler nas máquinas de papel.

Complexo 
Industrial de 
Setúbal

• Aumento de 64% da taxa de 
valorização energética interna  
de resíduos processuais, através  
da queima de lamas primárias  
na caldeira de biomassa; 

• Medidas de redução da perda  
de fibras na preparação da pasta.
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Consumo de materiais renováveis
e não renováveis, 

Materiais renováveis

Materiais não renováveis

,%

,%

O aumento da eficiência dos processos produtivos, 
com a consequente diminuição de consumo de 
recursos, tem sido uma preocupação constante do 
Grupo. Como resultado da implementação de ações 
de melhoria, no âmbito dos Sistemas de Gestão e 
de projetos específicos, registou-se, entre 2009 e 
2011, uma diminuição de 2,9% no consumo dos mais 
importantes produtos químicos da produção de pasta 
que são reportados, e que representam 80% do total.

Materiais
Os principais materiais utilizados no processo 
produtivo da pasta e do papel são essencialmente 
de origem renovável: a madeira, o amido, a fibra 
longa e a fibra reciclada e os cartões e madeiras 
da embalagem. Outros materiais, de origem não 
renovável, são também utilizadas no processo 
produtivo, tais como cargas minerais, soda cáustica, 
clorato de sódio, ácido sulfúrico, oxigénio líquido e 
peróxido de hidrogénio, mas em quantidades muito 
menos expressivas. 

Consumo de materiais renováveis
e não renováveis, 

Materiais renováveis

Materiais não renováveis

,%

,%

85



relatório de
sustentabilidade

Investimentos ambientais
O Grupo Portucel, ciente dos impactes ambientais 
decorrentes dos seus processos de produção de pasta 
e de papel, tem realizado esforços continuados no 
domínio dos investimentos ambientais e suportado 
custos ambientais acrescidos. Em 2010 e 2011, o total 
de custos e investimentos na proteção do ambiente 
ascendeu a cerca de 11,7 e 12,7 milhões de euros. Estes 
investimentos foram realizados essencialmente em 
melhorias ao nível dos equipamentos, no tratamento 
de efluentes, na gestão de resíduos (reciclagem e 
deposição em aterro) e na melhoria de instalações. 

Todos estes investimentos e custos têm permitido 
aumentar a eficiência dos processos produtivos, 
melhorar as condições de segurança de instalações e 
consequentemente reduzir os impactes ambientais.

Principais iniciativas implementadas para 
redução de consumos de produtos químicos

Complexo 
Industrial 
de Setúbal

• Redução das perdas de sódio 
e diminuição das quantidades 
armazenadas de clorato de sódio;

• Acompanhamento e monitorização 
diária dos consumos específicos de 
diversos produtos químicos;

• Redução do consumo de soda cáustica;
• Redução do consumo de hidrazina ou 

substituição por outro produto e/ou 
substância mais favorável para o meio 
ambiente.

Fábrica  
de Cacia

• Redução do consumo de dióxido de 
cloro e de soda cáustica.
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A componente saúde no trabalho é assegurada 
pela Direcção de Pessoal e Organização, através 
da Medicina no Trabalho, sendo ainda da sua 
responsabilidade, no âmbito das atribuições da 
área de Serviços Administrativos e de Apoio, as 
seguintes funções:
• Assegurar o controlo de acessos às instalações  

e da respetiva movimentação interna;
• Assegurar a vigilância das instalações, de modo  

a garantir a integridade de pessoas e bens.

No biénio 2010/2011, foram implementadas as 
seguintes práticas, relativamente à segurança no 
processo, no âmbito dos planos de melhoria dos 
Sistemas de Gestão:

Principais iniciativas desenvolvidas  
no âmbito da Segurança

Fábrica de Cacia
• Formação no sentido da 

minimização dos riscos 
associados a máquinas e 
equipamentos de trabalho.

Complexo Industrial 
da Figueira da Foz

• Monitorização e a implementação 
de medidas de minimização da 
exposição profissional a agentes 
químicos, físicos e biológicos.

Complexo Industrial 
de Setúbal

• Classificação de todas as áreas 
com atmosferas explosivas 
e minimização dos riscos 
associados, através da criação de 
um grupo de trabalho específico.

7.3. A Segurança no Processo
A Política dos Sistemas de Gestão estabelece os 
princípios e os objetivos da Empresa relativamente às 
condições adequadas de segurança de pessoas e bens e 
ao envolvimento e empenhamento dos Colaboradores 
neste objetivo. 

A estrutura, as responsabilidades e a metodologia 
de gestão para garantir a manutenção do Sistema de 
Gestão da Segurança, como forma de consubstanciar 
a política e os objetivos definidos, estão detalhados 
nos Manuais de Higiene e Segurança aprovados pela 
Administração. A identificação, a avaliação dos riscos 
e a correta adoção dos meios de prevenção e proteção 
são a base desse sistema, que visa garantir as condições 
de higiene e segurança dos Colaboradores do Grupo 
e de todos os prestadores de serviços.

Perante a legislação em vigor e as exigências 
de prevenção de acidentes industriais e de 
desenvolvimento da capacidade de resposta a 
situações de emergência, o Conselho de Administração 
definiu para a função Segurança uma estrutura 
que complementa as respetivas competências e 
responsabilidades a todos os níveis do Grupo. Esta 
estrutura visa garantir o cumprimento das disposições 
legais e dos procedimentos e regras de segurança e 
a promoção de medidas que reforcem a cultura de 
segurança subjacente aos princípios definidos na 
organização e funcionamento das estruturas do Grupo, 
no desenvolvimento das suas atividades.

Às Direcções Fabris, através dos responsáveis da área de 
Higiene e Segurança, compete, na direta dependência 
do Conselho de Administração e no cumprimento das 
suas competências no domínio da segurança, o suporte 
técnico às restantes direções e respetivas estruturas 
operacionais, a fim de cumprirem com sucesso as suas 
atribuições, no respeito pelas diretrizes da Política do 
Grupo, em matéria de segurança de pessoas e bens.

As atividades desenvolvidas nas unidades industriais, 
realizadas por entidades externas, são enquadradas 
pela função segurança através dos seus técnicos que, 
de forma participativa e interativa, contribuem para 
o cumprimento dos procedimentos e práticas de 
segurança definidos no Grupo.

A função Segurança é garantida por todos os 
Colaboradores, de acordo com a legislação, a política 
definida, os planos, os procedimentos e as práticas 
estabelecidas.
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O número de Colaboradores, pelos quais o Grupo foi 
responsável em termos de saúde e de segurança, em 
2010 e 2011, foi 2 354 e 2 321, respetivamente.

Os executantes constituem o grupo de Colaboradores 
que possui os maiores índices de gravidade, de 
frequência de doenças profissionais e de frequência 
de acidentes com baixa. Este grupo de Colaboradores, 
devido às funções que executa nas unidades fabris, é o 
que possui um maior número de horas de exposição ao 
risco, justificando os resultados alcançados nos referidos 
índices, mas implicando que sejam alvo da maior atenção 
por parte das suas hierarquias e dos responsáveis das 
áreas da Segurança e dos Recursos Humanos.

Desempenho de segurança e saúde
A monitorização do desempenho da Segurança é 
fundamental para perseguir os objetivos da melhoria 
contínua, nas unidades industriais do Grupo. 

Todas as ocorrências relacionadas com a saúde 
e segurança dos Colaboradores são objeto de 
tratamento, análise e divulgação. A divulgação 
e a análise rigorosa das causas permitem a 
implementação de ações corretivas e preventivas e a 
consequente eliminação ou minimização dos riscos 
para a saúde e segurança, tornando deste modo o 
ambiente de trabalho mais seguro. 

A Certificação em Segurança assegura que as regras 
e os procedimentos implementados neste âmbito 
são regularmente validados por entidades externas 
independentes.

Executantes Quadros  
Médios

Quadros
e Técnicos 
Superiores

Dirigentes

Índice de Frequência  
de Acidentes com Baixa

2008 30,5  –  –  –

2009 26,9 8,1 3,6 7,9

2010 29,3 4,0 1,8  – 

2011 27,8 12,4  –  – 

Índice de Frequência  
de Doenças Profissionais

2008 0,4  –  –  – 

2009 0,3  –  –  – 

2010 0,3  –  –  – 

2011  –  –  –  – 

Índice de Gravidade

2008 835,7 492,4  –  – 

2009 776,3 75,7 17,8 79,3

2010 967,3 147,3 136,3 20,0

2011 975,3 392,4 3,4  –
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Índice de frequência de doenças profissionais

* *  

,

, ,

,

Índice de frequência de acidentes com baixa

* *  

, ,
, ,

Em 2010 e 2011, o número de dias perdidos 
decorrentes de acidentes de trabalho foi de 3 215 dias 
e 3 303, respetivamente. No presente biénio não foi 
registado nenhum óbito relacionado com acidentes 
de trabalho.

Índice de gravidade

* *  

,

,

, ,

* Nas comparações dos indicadores de pessoal deste Relatório com os do Relatório de 
Sustentabilidade de 2008/2009, deverá ter-se em consideração que os Administradores não 
foram considerados nos anos 2010 e 2011.
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8.1. O Papel do Grupo 
Portucel
 
Marcas de papel
Detentor de diversas marcas de papel, o Grupo Portucel, 
através de uma estratégia de branding inovadora e 
coerente que potenciou a valorização e o crescimento 
do seu negócio, tem vindo a reforçar a presença das 
suas marcas que registaram, no presente biénio, uma 
posição de relevo nos mercados internacionais, fazendo 
do Grupo uma referência, a nível Europeu, nas marcas 
de papel de escritório e offset e um exportador para 
mais de 100 países.

Subsidiárias comerciais
A área comercial do Grupo Portucel é a estrutura que 
garante, internamente, a gestão de produto, a gestão das 
marcas e as vendas de pasta e papel em todo o mundo, 
assegurando, de igual forma, a análise do negócio, o 
planeamento da produção e da expedição, o serviço 
ao cliente, a gestão dos materiais de embalagem, a 
assistência técnica ao mercado, o desenvolvimento dos 
produtos e toda a logística das vendas.
Atualmente, o Grupo Portucel está presente com 
subsidiárias comerciais em 13 países, permitindo assim 
aumentar a diversificação geográfica das vendas de 
pasta e de papel e alcançar a liderança de mercado em 
alguns dos mais importantes segmentos.
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Marcas de Papel Office

São as marcas de papel de escritório de que o Grupo dispõe para uso profissional ou doméstico. 
Concebidas para oferecer a melhor performance nos exigentes equipamentos de impressão disponíveis,  
as marcas Office do Grupo detêm uma significativa quota de mercado na Europa e nos EUA.

Factos relevantes sobre as marcas Office:

• A marca Navigator é líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório, possui o 
maior índice de notoriedade espontânea e é líder em termos de Brand Performance e Brand 
Reputation, de acordo com estudos independentes de referência no Setor (Cut-Size Mill and 
Mill Brand Positioning & Image Survey 2010, da EMGE Paper Industry Consultants). No estudo 
independente de marcas de papel de escritório na Europa – Brand Equity Tracking Survey 
da Opticom International Research 2011, realizado junto de 3 000 consumidores de papel, o 
Navigator foi considerado como a segunda marca mais valiosa na Europa, ponderando critérios 
como notoriedade, qualidade percebida e lealdade dos consumidores.

• A marca Navigator está presente em 90 países e registou um aumento do volume de vendas, 
tendo crescido 9% ao ano, entre 2009 e 2011.

• A marca Discovery tem presença em 60 países e as suas vendas cresceram em volume 18% 
ao ano, entre 2009 e 2011, crescimento este que, juntamente com o lançamento da nova 
embalagem, realizado em 2011, potenciou a entrada da marca, pela primeira vez, no top 10 do 
Brand Equity Index do estudo Opticom.

• A marca Pioneer beneficiou do relançamento internacional de toda a imagem e comunicação da 
marca em 2010, tendo atingido um crescimento do volume vendido de 17% entre 2009 e 2011, 
sendo uma marca reconhecida pela sua performance e características físicas de acordo com o 
estudo da EMGE.

• A marca Inacopia aumentou em 22% o seu volume de vendas ao ano entre 2009 e 2011, 
alcançando um lugar de destaque no estudo Opticom.

• Em 2010, foi lançada a marca Inacopia office 70 g/m2, possibilitando assim aliar à alta 
performance as preocupações ambientais.

Marcas de Papel Offset

Marcas de referência nas variedades Premium ou Preprint no segmento de papéis gráficos. 
A elevada qualidade de impressão destas marcas resulta do apoio dos centros de investigação e desenvolvimento do Grupo, 
onde são testadas de forma intensiva.

Factos relevantes sobre as marcas Offset:

• A marca Soporset aumentou 22% ao ano o seu volume de vendas, entre 2009 e 2011, 
sendo líder de mercado no segmento print na Europa.
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Campanhas globais Navigator

O desenvolvimento de campanhas globais de 
promoção com recurso às novas tecnologias tem 
sido uma prática recorrente da marca de papel 
Navigator. As promoções efetuadas neste biénio 
não foram exceção: recorrendo ao website da 
marca, ofereceram-se, em 2010, 500 netbooks 
Toshiba e, em 2011, 333 Apple iPad 2.
A interação global com consumidores, através 
de promoções diretas para o utilizador final do 
produto, comunicadas através da embalagem, 
canais de media impressa e electrónica, é uma 
inovação para todo o setor. Ao concretizar 
promoções neste domínio, através da oferta de 
gadgets de última geração, a marca Navigator 
conseguiu, em 2010, atingir mais de 850 000 
participações, de mais de 350 000 utilizadores. 
Em 2011, através destas campanhas, a 
marca Navigator ultrapassou 1,5 milhões de 
participações, de mais de 500 000 utilizadores, 
oriundos de mais de 100 países, contribuindo 
assim para elevar a notoriedade da marca, a 
nível mundial.

O Grupo respeita o Código de Conduta da European 
Marketing Confederation e os princípios nele 
considerados, de integridade, honestidade, ética e 
profissionalismo, bem como as triagens externas (através 
da intervenção em focus groups) e internas (através da 
Direção de Marketing) a que todas as embalagens são 
sujeitas, antes de serem lançadas no mercado. Desta 
forma garante não só estar em concordância com a 
regulação externa e as orientações estratégicas internas, 
mas também com as expetativas e necessidades dos 
respetivos clientes.

O esforço posto no desenvolvimento responsável e 
sustentável da pasta e do papel colocados no mercado 
é complementado por uma comunicação responsável, 
tendo como objetivo não só responder às expetativas dos 
consumidores, mas também obedecer ao rigor técnico 
e científico, relacionado com as vantagens ambientais, 
sociais e económicas associadas ao consumo dos 
produtos fabricados pelo Grupo.

A política de comunicação do Grupo Portucel reforça 
a ênfase na proximidade, na resposta permanente 
às necessidades e na construção de uma relação de 

Comunicação responsável
Na sequência da sua política de comunicação, 
o Grupo Portucel cumpre a legislação Europeia, 
nomeadamente o Regulamento 453/2010, editando 
para todos os produtos uma ficha técnica de 
segurança que contém uma descrição das principais 
características, aplicações e recomendações de 
utilização e de reciclagem. Relativamente aos 
materiais de embalagem utilizados, no que toca à 
reciclagem e potenciais reduções nos seus consumos, 
são também cumpridas as normas Europeias EN 
13427, EN 13428, EN 13429 e EN 13430, que foram 
criadas para dar resposta à diretiva comunitária 
1994/62/EC que regulamenta as embalagens e os 
resíduos das embalagens. Nesta matéria, o Grupo 
está ainda associado à Sociedade Ponto Verde e, 
para todas as marcas de fábrica vendidas no mercado 
nacional, é paga uma taxa a esta sociedade, que é 
o operador económico nacional responsável pela 
gestão dos resíduos das embalagens. 

O Grupo cumpre ainda todos os requisitos do 
regulamento comunitário 1907/2006 (regulamento 
REACH) e, no que respeita a longevidade e vida de 
arquivo, todos os papéis produzidos cumprem os 
critérios da norma internacional ISO 9706. 

Todas as fábricas do Grupo são detentoras de Licença 
Ambiental, emitida pela entidade competente 
para as questões ambientais e ao abrigo da mais 
exigente legislação Europeia, que tem como 
referência as Melhores Técnicas Disponíveis, facto 
que contribui para o cumprimento dos requisitos 
legais aplicáveis aos produtos papel, incluindo os 
referentes ao seu fim de vida. Todas as informações 
ambientais constantes nas embalagens de 
marcas de papel do Grupo Portucel respeitam o 
estabelecido na norma internacional ISO 14021. 
Sendo detentor de certificados FSC e PEFC para a 
Cadeia de Responsabilidade, o Grupo implementou 
processos de controlo e rastreabilidade do material 
fibroso utilizado na produção dos produtos papel, 
cumprindo, deste modo, os referenciais normativos 
para efeitos de rotulagem. Desde 2010, este facto 
passou a ser relevante para o cumprimento com os 
requisitos necessários para a utilização do selo do 
Ecolabel, o Rótulo Ecológico da União Europeia.

O Grupo Portucel mantém a sua adesão ao Paper 
Profile, uma iniciativa voluntária de vários fabricantes 
de papel da Europa, que consiste na emissão  
anual de uma declaração ambiental para os papéis 
produzidos.
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o Ecolabel, no papel que produz e comercializa no 
segmento de papel para escritório e papel para 
uso gráfico, e contribuiu, entre setembro de 2008 e 
outubro de 2010, para o processo de revisão, a nível  
da Comunidade Europeia, dos critérios que presidem  
à sua atribuição. 

No segmento de papel para escritório e papel para usos 
gráficos, este rótulo obriga a aplicar princípios  
de gestão sustentável para as florestas, à utilização  
de madeira certificada e de origem controlada e limita o 
uso de substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde. 
Promove, igualmente, a redução dos danos e riscos para 
o ambiente relacionados com a utilização de energia 
(aquecimento global, acidificação, empobrecimento 
da camada do ozono e esgotamento de recursos não 
renováveis) através da diminuição do seu consumo 
e das suas consequentes emissões para a atmosfera, 
promovendo também as reduções da poluição dos 
meios aquáticos e obrigando à implementação de um 
rigoroso sistema de gestão de resíduos.

Os critérios de desempenho ambiental são o resultado 
de estudos científicos e de consultas alargadas no âmbito 
do Comité do Rótulo Ecológico da União Europeia, 
constituído por organismos competentes dos Estados-
membros, por representantes de ONG’s ambientais, de 
associações industriais e de consumidores, de sindicatos e 
de pequenas e médias empresas.

fidelização com o cliente, como aspetos essenciais 
no envolvimento com este stakeholder fundamental. 
O sistema de gestão de reclamações e o índice de 
satisfação de clientes são as duas ferramentas prioritárias 
para auscultar o cumprimento do Grupo em relação a 
esta abordagem. 

Todas as reclamações são avaliadas e ponderadas, com 
o objetivo de integrar melhorias sucessivas nos Sistemas 
de Gestão.

O índice de satisfação de clientes permite avaliar a 
sua satisfação e assim validar toda a abordagem de 
gestão, relativamente à relação com os clientes e à 
oferta apresentada. Este índice é calculado com base em 
inquéritos de satisfação confidenciais, realizados por 
uma empresa externa ao Grupo. Estes inquéritos são 
realizados através de questionários que têm por base 
a importância, expetativas e experiência do cliente, 
tendo em conta temas como a perceção de qualidade 
do produto, os serviços (entrega, logística e assistência 
pós-venda), o marketing e as vendas.

Em 2011, o índice de satisfação de clientes atingiu os 91% 
um acréscimo de 2%comparativamente ao valor de 2009. 

Ecolabel – Rótulo Ecológico da União Europeia
Em 2010 o Grupo Portucel obteve a licença para 
utilização do Rótulo Ecológico da União Europeia, 
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A certificação FSC e PEFC 
As certificações do Forest Stewardship Council 
(FSC) e do Programme for the Endorsement of 
Product Certification (PEFC) têm a capacidade e o 
beneficio de demonstrar à sociedade que todo o 
processo de compra e produção de madeira cumpre 
com os mais exigentes padrões relativamente à 
minimização dos impactes negativos, ambientais 
e sociais. Com o aumento da consciencialização 
dos principais stakeholders do Grupo Portucel 
para a degradação dos ecossistemas e para a 
problemática das alterações climáticas, tornou-se 
urgente demonstrar, através de entidades externas 
e reputadas, que as práticas do Grupo respondem a 
estas pressões, minimizando os impactes negativos 
na biodiversidade e protegendo o ecossistema de que 
o Grupo está dependente – a Floresta.

A utilização dos selos do FSC e PEFC nos produtos 
contribui para a criação de valor para as marcas do 
Grupo Portucel, garantindo aos clientes um consumo 
consciente e responsável de produtos fabricados a 
partir de uma floresta gerida de forma responsável. 
De 2009 a 2011, a evolução do volume de papel 
vendido com os selos FSC e PEFC situou-se nos 162%, 
consistente com a evolução na compra de madeira 
certificada. Esta evolução valida a aposta que o Grupo 
tem realizado na sofisticação do sistema de gestão 
da Cadeia de Responsabilidade e na gestão florestal. 
É importante realçar que toda a matéria-prima 
utilizada na produção de pasta e papel do Grupo 
é de origem controlada, quando não é certificada, 
oferecendo uma garantia adicional, a todos 
consumidores, de que o produto consumido não 
implicou a diminuição da área florestal do planeta. 

O Grupo Portucel tem realizado diversos esforços no 
sentido de aumentar o abastecimento de madeira 
certificada e a prova disso é a adoção pioneira do 
já referido prémio pecuniário para fornecedores de 
madeira certificada.

Compromisso 2010/2011

Obtenção do Rótulo Ecológico 
da União Europeia – Ecolabel

O Rótulo Ecológico da União 
Europeia é um reconhecimento 
externo e independente dos 
produtos do Grupo, validando 
os esforços de minimização dos 
impactes ambientais decorrentes 
da sua produção. O rótulo é 
também um mecanismo eficiente 
de envolvimento com os clientes, 
consubstanciando, de forma 
transparente, os compromissos 
assumidos pelo Grupo na sua 
Política de Sustentabilidade. Foi 
alcançado com sucesso em 2010.
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Compromisso 2010/2011

Desenvolver ações de 
sensibilização tendentes a 
demonstrar que o uso de 
papel não é prejudicial para 
a Natureza

As iniciativas descritas neste 
capítulo têm como objetivo 
consubstanciar este compromisso. 
O papel desempenhado pelo 
Grupo Portucel junto das 
associações do setor e associações 
especialistas em sustentabilidade 
permitiu igualmente ir ao 
encontro deste objetivo.

8.2. Perceções a esclarecer  
ao Mercado

O papel é um material milenar, que tem tido uma 
contribuição inigualável na promoção e divulgação 
da ciência, da arte e da cultura, ao mesmo tempo que 
mostrou ser um suporte, cada vez mais indispensável, 
das sociedades civilizadas, em áreas tão fundamentais 
como a comunicação, a higiene e a embalagem.

Adicionalmente, tem uma relevante ficha de 
identidade nos domínios da sustentabilidade, dado 
que usa matéria-prima renovável, a madeira, é 
reciclável e pode ainda ser utilizado como combustível 
não fóssil, no fim do seu ciclo de vida.

Apesar de todas estas virtudes, bem conhecidas e 
reconhecidas, em termos de sustentabilidade, surgem 
ainda com alguma frequência, na opinião pública, 
certas dúvidas e perceções menos corretas sobre o 
papel, que vale a pena esclarecer. 

O Grupo participou, durante o presente biénio, 
em diversas iniciativas externas com o objetivo de 
esclarecer perceções erradas sobre a indústria e sobre 
o sobre o seu negócio.
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O tema da eficácia visa sensibilizar profissionais de 
marketing e anunciantes para o excelente complemento 
de campanhas publicitárias que a comunicação em 
papel representa. Anúncios em revistas ou jornais, 
produção de brochuras ou catálogos e a utilização de 
direct mail são alguns exemplos práticos.

Utilizando fontes fatuais e argumentos credíveis, 
a iniciativa Two Sides surge como uma vertente 
essencialmente informativa e pretende esclarecer 
alguns mitos ligados à comunicação em papel, tais 
como a importância dos papéis de fibra virgem no 
crescimento e manutenção de florestas saudáveis e 
renováveis e na manutenção da sustentabilidade da 
cascata do papel. Tal como a folha de papel tem dois 
lados para se darem a conhecer, importa conhecer 
também o lado verde que a comunicação em papel tem 
para mostrar. 

O papel tem por base recursos naturais renováveis, com 
um contributo muito positivo para o desenvolvimento e 
proteção da Floresta e, além disso, permite um registo 
permanente, é biodegradável, tem elevadas taxas de 
reciclagem e recorre largamente a energias renováveis 
para o seu fabrico. Mas, apesar do papel ser um dos 
produtos mais “verdes” pela sua própria natureza, 
ainda existe uma tendência instalada, baseada em 
alguns mitos inconsistentes, que leva a uma perceção 
oposta e errada, pelo que importa clarificar as ideias 
que levam a esses mitos, para que a verdadeira 
realidade possa ser conhecida.

A campanha europeia Two Sides (inserida na iniciativa 
Pan-Europeia Print Power) tem contribuído para essa 
sensibilização, tendo, inclusive, em alguns países 
(incluindo Portugal), contactado várias empresas que 
têm vindo a recorrer a afirmações que relacionam 
vantagens ambientais com a redução de consumo de 
papel. O Grupo Portucel conseguiu demonstrar-lhes, 
divulgando factos que o mostram de uma forma 
sumária e construtiva, como consumir papel é sinónimo 
de cuidar do meio ambiente e não o oposto. A iniciativa 
Two Sides revelou que 27 das 33 maiores empresas 
contatadas no Reino Unido alteraram a sua publicidade 
relativa à passagem de comunicação em papel para 
comunicação digital (incluindo faturação eletrónica, 
extratos de conta, e outras aplicações), deixando 
de mencionar quaisquer vantagens ambientais na 
publicidade associada a essa mudança. 

Durante o biénio 2010/2011, o Grupo, através da 
Cepifine, aderiu à iniciativa Pan-Europeia PrintPower 
e foi uma das entidades fundadoras da iniciativa, em 
Portugal (Print Power Portugal), através da Celpa. 
Print Power que reúne várias entidades de 12 países 
europeus ligadas à indústria gráfica, desde o fabrico 
de papel até à distribuição postal, tendo lançado 
as campanhas Print Power e Two Sides. Print Power 
tem como objetivo sensibilizar especialistas de 
comunicação e marketing para a eficácia do uso do 
papel como suporte de comunicação e Two Sides tem 
como objetivo informar a opinião pública sobre a 
sustentabilidade da comunicação em papel. 

“More Forests, Better Future” promove produtos papeleiros portugueses

A campanha “More Forests, Better Future” é uma iniciativa promovida pela Associação da Indústria Papeleira 
Portuguesa (Celpa) com o objetivo de promover os produtos papeleiros portugueses. A campanha pretende 
evidenciar a qualidade e a responsabilidade ambiental dos produtos papeleiros, assim como comunicar o seu peso 
e importância nas exportações europeias contribuindo para o reforço da competitividade de Portugal e dos seus 
produtos nos mercados internacionais.

Com a assinatura “Paper from Portugal”, a campanha apoia-se em headlines com afirmações fortes e factos 
concretos com o objetivo de eliminar preconceitos sobre a indústria da pasta e do papel, clarificar o seu 
contributo para o crescimento da floresta e demonstrar a sustentabilidade dos produtos papeleiros portugueses.

Visando os mercados internacionais, concretamente Alemanha, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Espanha, 
a campanha que teve início do final de 2011 decorrerá até ao primeiro trimestre de 2013. 

www.paperfromportugal.com
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Papel: Suporte de Comunicação 
Sustentável

No âmbito da Feira Papergift & DecoGreen 
2010, o Grupo Portucel, em colaboração com 
a AIP / FIL, organizou no dia 11 de março um 
workshop subordinado ao tema “Papel: suporte 
de comunicação sustentável”, numa ação que 
pretendeu esclarecer alguns dos mitos sobre 
a indústria papeleira e reforçar a postura 
ambientalmente responsável do Grupo.
Para isso elaborou uma apresentação de 
esclarecimento sobre o ciclo sustentável do papel, 
focada na defesa de um produto verdadeiramente 
ecológico, biodegradável e reciclável.

Importância da fibra virgem na manutenção 
do ciclo de produção de papel
A introdução de novas fibras provenientes de 
florestas renováveis é fundamental para garantir a 
sustentabilidade no consumo global dos vários tipos 
de papel e cartão. O papel e cartão para embalagem, 
o papel de jornal e os papéis de utilização higiénica 
e sanitária (65% do total) são os incorporadores 
naturais de fibra reciclada. Já o papel de impressão e 
escrita, de que são exemplo os papéis de escritório 
(cerca de 4% do total), é uma importante fonte 
de novas fibras. Os papéis produzidos pelo Grupo 
Portucel têm especial destaque no contributo para 
a sustentabilidade global do ciclo de vida do papel 
e cartão, na Europa, pelo seu elevado conteúdo em 
fibra virgem, maioritariamente de Eucalyptus globulus, 
e pela superior reciclabilidade das fibras desta árvore, 
conforme concluiu o estudo, conduzido no Japão por 
Okayama Takayuk, intitulado “Characteristics of pulp 
fibre with high recycling performance”. 
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Portugal. Fruto de um projeto de ampliação os seus 
modernos e impressivos viveiros irão produzir, em 
média, anualmente a partir de 2012, mais de 10 
milhões de plantas de diversas espécies florestais, que 
se destinam à renovação da floresta nacional. 

Como já foi dito, as florestas do Grupo são 
certificadas, garantindo, assim, que são geridas de 
uma forma responsável do ponto vista ambiental, 
social e económico, respeitando rigorosos critérios 
internacionalmente estabelecidos.

Estas práticas sustentáveis asseguram que imprimir 
no papel que é produzido a partir de eucalipto 
plantado é também contribuir para a sustentabilidade 
das plantações florestais de onde provém a madeira 
utilizada no seu fabrico. 

Importa salientar que, na floresta portuguesa, o 
eucalipto existe há quase dois séculos e ocupa cerca de 
21% da área florestal. 

A espécie de eucalipto dominante no país é o 
Eucalyptus globulus que, embora seja apenas uma 
das mais de 700 espécies de eucalipto conhecidas a 
nível mundial, é unanimemente reconhecida como a 
melhor fibra virgem para a produção de papéis finos 
não revestidos de impressão e escrita. A nível mundial, 
53% da área cultivada com esta espécie encontra-se na 
Península Ibérica.

Consumir papel é contribuir para 
a desflorestação?
Tem sido tema de debate, nos últimos anos, a ideia de 
que consumir papel contribui para a desflorestação 
do planeta. No entanto, existem atualmente factos 
irrefutáveis que demonstram que o papel, 
nomeadamente aquele que é produzido na Europa 
(onde se encontra o Grupo Portucel), é, pelo contrário, 
um eficaz promotor de florestação sustentável.

A indústria de papel na Europa assenta num ciclo 
de produção sustentável a partir de um recurso 
renovável, a floresta, recorrendo às melhores 
práticas silvícolas, promovendo a conservação da 
biodiversidade e rejeitando, em absoluto, o corte 
ilegal de madeira. A floresta europeia cresceu cerca 
de 17 milhões de hectares entre 1990 e 2010, (estes 
valores incluem o Chipre, a Geórgia e a Turquia), o que 
representa a florestação de mais de 1,5 milhões de 
campos de futebol por ano.
 
Também em Portugal a floresta tem vindo a crescer. 
De facto, durante cerca de um século (1902-2006), a 
totalidade da área florestal portuguesa aumentou 
77%, tendo sido a indústria papeleira, na segunda 
metade do século XX, a principal entidade responsável 
pela produção e plantação de árvores no nosso 
país. Atualmente, Portugal tem cerca de 3,4 milhões 
de hectares de floresta, o que significa que a área 
florestal portuguesa é maior do que a soma das 
existentes no Reino Unido e na Holanda.

Importa salientar que o consumo de madeira, a nível 
mundial, tem diversos destinos, para além da sua 
utilização na produção de pasta e papel. Com efeito, 
cerca de 90% da madeira é utilizada diretamente na 
construção, no mobiliário e na produção de energia, 
absorvendo esta última utilização mais de 50% do 
consumo total.

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

O Grupo Portucel utiliza como matéria-prima principal 
a madeira de plantações sustentáveis e renováveis, 
criadas especificamente para este fim, contribuindo, 
deste modo, para o aumento da área florestal em 
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Todo o papel e cartão deveria ser feito 
com fibra reciclada? 
Importa esclarecer alguns argumentos presentes 
no debate que surge frequentemente sobre “papel 
reciclado vs. papel feito a partir de madeira”, uma 
vez que para haver papel reciclado é indispensável 
proceder à incorporação permanente de fibra virgem 
no sistema produtivo papeleiro.

Para além da limitada capacidade de reciclagem das 
fibras papeleiras, que perdem as suas características 
indispensáveis para o fabrico de papel ao fim de cerca 
de cinco reciclagens, existem papéis que não podem 
ser reciclados após a sua utilização. Embora o papel, 
na Europa, seja um dos produtos mais reciclados 
(68,9%, em 2010), a taxa de reciclagem de papel não 
pode atingir os 100%. Estima-se que 19% do consumo 
europeu de papel e cartão é considerado não apto 
para reciclagem, estando incluídos dentro desta 
categoria, a título de exemplo, os guardanapos, as 
toalhas e lenços de papel, as fraldas descartáveis e 
o papel higiénico. Do restante papel disponível para 
reciclagem, mais de 85% é de facto reciclado, o que 
representa uma taxa de reciclagem sem paralelo, 
quando analisada em comparação com outras 
matérias-primas passíveis de serem recicladas. 

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

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

Atualmente, 65% do consumo europeu de papel 
e cartão diz respeito a materiais de embalagem, 
papel de jornal e papel de utilização higiénica e 
sanitária. Estes produtos, com aplicações menos 
exigentes e ciclos de vida mais curtos, incorporam 
habitual e naturalmente elevadas percentagens 
de fibra reciclada que, na generalidade dos casos, 
não tem grande impacte na sua qualidade e na sua 
performance, tornando-os, no entanto, uma pior 
fonte de papel para reciclar.

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

Em resumo, por todas as razões apresentadas, 
consumir papel produzido pelo Grupo Portucel é 
uma efetiva contribuição para a sustentabilidade da 
floresta portuguesa.
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curto tempo de vida (como a maioria dos papéis 
de embalagem, o papel de jornal e alguns tissues), 
reservando as fibras virgens para os papéis de elevada 
exigência de qualidade, bem como para aqueles a 
quem se pede maior longevidade, como são os papéis 
para impressão e escrita, e de que são um excelente 
exemplo os papéis de escritório da classe Premium.

Em termos geográficos e económicos, a abundância 
local de recursos florestais sustentáveis, ou de 
quantidades assinaláveis de papéis recuperados 
efetivamente disponíveis e adequados, deve também 
influenciar, obviamente, a extensão da aplicação 
deste princípio geral. Nas zonas com aptidão e 
vocação florestal, como é o caso de Portugal, em 
que as fibras virgens são localmente produzidas a 
partir de plantações florestais sustentáveis e detêm 
uma qualidade difícil de igualar, entendemos que 
deverá, racionalmente, ser dada clara preferência 
ao uso de fibras virgens, sobretudo para papéis de 
alta qualidade. Ao contrário, nas zonas menos aptas 
e menos ricas em florestas e onde abundam os 
papéis para reciclar, deve previlegiar-se, obviamente, 
a reciclagem e a produção dos papéis que a 
recomendam e suportam.

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

Por contraste, o papel de escritório representa 
menos de 4% do consumo Europeu de papel e tem 
características mais exigentes e ciclos de vida muitas 
vezes mais longos, como seja o caso de contratos, 
faturas, documentos legais, relatórios e projetos, 
trabalhos académicos e muitos outros.
O papel de escritório, nomeadamente o papel 
produzido pelo Grupo Portucel, ao ser fabricado 
a partir de fibras novas é uma excelente fonte de 
material para reciclar e transformar em produtos 
com características progressivamente menos 
exigentes, devido não só ao seu alto conteúdo em 
fibras novas, mas também devido ao facto, já descrito 
anteriormente, da fibra de Eucalyptus globulus permitir 
um maior número de reciclagens comparativamente a 
fibras de outras árvores. 

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

Neste contexto, a racionalidade e a sustentabilidade 
do sistema papeleiro global advogam uma elevada 
percentagem de utilização de fibras recicladas para 
os produtos de menor exigência de qualidade e 
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9.1 Envolvimento com a Comunidade

Para o Grupo Portucel, prosperar é um objetivo que anda de mãos dadas 
com a melhoria das condições de vida da comunidade envolvente e com a 
preservação do meio ambiente.

O envolvimento do Grupo com a comunidade baseia-se numa atitude de 
cooperação e interação com os stakeholders representativos da sociedade, 
materializada pelo desenvolvimento de uma relação contínua com a 
comunicação social, com organizações promotoras da sustentabilidade, 
com organizações dos setores da pasta, do papel, da floresta e da energia, 
com organizações não governamentais e com a comunidade envolvente.

No sentido de dar a conhecer a atividade da Empresa e as suas principais 
realizações, o Grupo tem desenvolvido um conjunto de iniciativas com os 
órgãos de comunicação social, nomeadamente a participação em programas 
televisivos, artigos e revistas de imprensa e conferências. Através destas 
iniciativas, o Grupo sensibiliza a opinião publica, não só para o peso 
socioeconómico que tem para o país, mas também para temas ambientais, 
sociais e económicos que afetam a fileira florestal. Esta colaboração mais 
próxima com os órgãos de comunicação social tem permitido alcançar um 
vasto e diversificado público-alvo.

‘Para o Grupo Portucel, prosperar 
é um objetivo que anda de 
mãos dadas com a melhoria das 
condições de vida da comunidade 
envolvente e com a preservação 
do meio ambiente.’
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Campanha Institucional - 2011

“O papel de Portugal no mundo é mais importante 
do que imagina” - foi o tema da nova campanha 
institucional do Grupo Portucel lançada em 
fevereiro de 2011. Esta campanha, que realçou o 
forte peso do Grupo nas exportações nacionais 
e europeias de papéis finos não revestidos para 
o mercado internacional marcou presença na 
imprensa e em diversos outdoors de várias cidades 
portuguesas.

Compromisso 2010/2011

Promover ações de “porta 
aberta” para os OCS – Órgãos 
de Comunicação Social

O Grupo Portucel tem vindo a 
estreitar ligações com alguns 
meios de comunicação social 
proporcionando momentos de 
comunicação/divulgação.

Com a inauguração da nova Fábrica de Papel de 
Setúbal, em 2009, o Grupo Portucel teve um acréscimo 
de pedidos para a realização de visitas, suscitado pelo 
interesse em conhecer a mais sofisticada Máquina 
de Papel fino não revestido do mundo. As visitas 
dos vários stakeholders do Grupo às suas instalações 
industriais, áreas florestais e unidades de investigação 
contribuem, de forma relevante, para estreitar as 
relações da Empresa com os públicos-alvo, permitindo 
um melhor conhecimento da sua atividade. No biénio 
2010/2011, tiveram lugar mais de 300 visitas, com a 
participação de mais de 4 000 pessoas, desde clientes a 
organismos públicos, escolas, jornalistas, proprietários 
florestais e ONG’s, entre outros.

De igual forma, o Grupo iniciou, em 2010, o programa 
“About the Future – Portas Abertas 2010”, que teve 
por objetivo organizar visitas para os Colaboradores e 
suas famílias à nova Fábrica de Papel. Entre outubro e 
novembro, o Grupo recebeu mais de 1 500 visitantes 
nas suas instalações e, em 2011, fez uma nova edição 
do programa e abriu as portas da unidade fabril de 
Setúbal à comunidade envolvente, recebendo, em 
novembro, cerca de 200 pessoas. Este programa foi 
divulgado em orgãos de comunicação social da região 
e nos meios de informação da autarquia que, desde o 
primeiro momento, se empenhou em promover esta 
iniciativa junto da população, tendo sido parceira do 
Grupo no transporte dos visitantes. 

Compromisso 2010/2011

Promover visitas organizadas 
de Colaboradores e famílias 
à nova Fábrica de Papel de 
Setúbal

Em outubro e novembro de 
2010, o Grupo realizou visitas 
organizadas, à nova Fábrica 
de Papel de Setúbal, para os 
Colaboradores e suas famílias.
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Compromisso 2010/2011

Atualizar o website do 
Grupo e desenvolver os seus 
aspetos de sustentabilidade 
e reforçar as práticas de 
diálogo e comunicação com os 
stakeholders, com recurso às 
novas tecnologias

O website do Grupo está em 
constante atualização, sendo 
relevante destacar o concurso, 
lançado no presente biénio, 
para o desenvolvimento de 
um novo website.
O Grupo Portucel está 
atualmente representado 
nas redes sociais através das 
suas marcas.

Para além dos stakeholders já reportados, o Grupo 
Portucel participa ativamente em organizações com o 
objetivo de acompanhar as principais tendências do 
setor e a evolução dos principais riscos e oportunidades 
ambientais, sociais e económicos. A participação 
nos trabalhos destas entidades permite ao Grupo 
contribuir para o debate e desenvolvimento de soluções 
pragmáticas e relevantes no âmbito da gestão da 
sustentabilidade no setor.
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De entre essas entidades podem-se destacar as seguintes:

Entidade Tipo de participação

WBCSD – World Business Council for Sustainable 
Development

Organização mundial de referência no âmbito do Desenvolvimento 
Sustentável. O Grupo Portucel é membro desde 1995

BCSD Portugal – Conselho Empresarial para  
o Desenvolvimento Sustentável

Membro fundador do BCSD Portugal.Desde a sua constituição em 2001 que se 
mantém nos orgãos sociais da organização. Desde maio de 2010, a Presidência 
da Direção é assegurada pelo Presidente da Comissão Executiva do Grupo, José 
Honório

ONU – Organização das Nações Unidas Assinatura dos Princípios do Global Compact das Nações Unidas em 2004

IUCN – International Union for Conservation  
of Nature

Em 2007, aderiu à iniciativa do Countdown 2010

Celpa – Associação da Indústria Papeleira
Participação nos órgãos sociais, nomeadamente na Comissão Executiva, 
Conselho Geral, e membro dos Grupos Técnicos

CEPI – Confederação Europeia das Indústrias de 
Papel 

Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva e do Fórum 
dos CEO. Membro das Comissões Florestal, de Ambiente e de Energia

CEPIFINE – European Association of Fine Paper 
Manufacturers

Vice-Presidência do Setor Uncoated Woodfree e Chairman do Environmental 
Working Group.

CIP – Confederação da Indústria Portuguesa
Membro da Direção. Responsável pelo Grupo de Trabalho de Licenciamentos. 
Membro do Grupo de Trabalho de Energia

COGEN Portugal Membro do Conselho Diretivo

APREN – Associação Portuguesa de Energias 
Renováveis

Membro da Direção

ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade
Membro do Conselho Geral

IBET – Instituto de Biologia Experimental 
e Tecnológica

Membro do Conselho Fiscal

FSC Portugal Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paper Profile – Environmental Product Declaration 
for Paper

Membro do Steering Committee

PEFC Portugal Membro da Direção

FAO – Food and Agricultural Organization Membro do Advisory Committee on Paper and Wood Products

PRODEQ – Associação para o Desenvolvimento  
da Engenharia Química – Universidade de Coimbra

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Forestis – Associação Florestal de Portugal Membro do Conselho Superior

AIFF – Associação para a Competitividade  
da Indústria da Fileira Florestal

Membro da Direção

APE – Associação Portuguesa de Energia Membro da Direção (desde mar 2011)

Conselho Externo de Acompanhamento e Aferição 
(CEAA) da iniciativa Energia para a Sustentabilidade 
(EFS) da Universidade de Coimbra e MIT Portugal

Membro

Tecnicelpa Representado na Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Diretivo

AEM Presidente do Conselho Geral 

Print Power Portugal Entidade aderente e Country Manager

FEEM
Membro do Conselho Geral do Fórum Empresarial da Economia do Mar. 
Responsável pelo grupo de trabalho enquadramento da Gestão Portuária como 
instrumento de Competitividade 

CPC Membro da Direção do Conselho Português de Carregadores

CPFF Membro da Direção da Comunidade Portuária da Figueira da Foz 

CPS Membro da Comunidade Portuária de Setúbal.

CPA Membro da Comunidade Portuária de Aveiro
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Impacte do Grupo nas Comunidades Locais

O Grupo Portucel encomendou em 2010 um estudo 
sobre o impacte do Grupo nas comunidades locais. 
O estudo, ainda com conclusões provisórias, da 
autoria do Dr. João Ferreira do Amaral, teve por 
objetivo avaliar o impacte das unidades de produção 
das empresas Portucel e Soporcel nas economias 
dos concelhos onde se inserem as suas unidades 
industriais. O “Estudo do impacte da atividade das 
unidades de produção das empresas Portucel e 
Soporcel sobre as economias dos concelhos de Aveiro, 
Figueira da Foz e Setúbal” foi elaborado através da 
monitorização de quatro variáveis:
• Valor Acrescentado
• Emprego
• Remunerações
• Impostos

As conclusões provisórias do estudo permitem 
inferir que o impacte das atividades do Grupo nas 
economias das zonas onde se localizam as unidades 
industriais é muito significativo, embora a sua 
importância seja diferenciada.
O Complexo Industrial da Figueira da Foz é a unidade 
do Grupo que possui o maior impacte na comunidade 
local, decorrente do valor acrescentado e das 
receitas municipais criadas. Ao nível do emprego, é 
o Complexo Industrial de Setúbal que possui o maior 
impacte na comunidade local. No que diz respeito 
aos impactes decorrentes da massa salarial, estes são 
superiores aos do emprego e atingem os valores mais 
elevados em Setúbal e na Figueira da Foz.
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Grupos Desportivos e Culturais

Criados pelos Colaboradores com o apoio do 
Grupo Portucel, os grupos Culturais e Desportivos 
têm como objetivo proporcionar actividades 
culturais, desportivas e recreativas aos 
Colaboradores do Grupo. 
No presente biénio, os grupos desportivos e 
culturais desenvolveram um leque variado 
de atividades na esfera cultural e desportiva, 
com o intuito de fomentar o convívio entre os 
Colaboradores e de reforçar a coesão interna. 
Grande parte das atividades são alargadas às 
famílias dos Colaboradores e, em alguns casos, 
aos ex-Colaboradores do Grupo.

9.2. Responsabilidade Social
O Grupo Portucel desenvolve, participa e apoia 
projetos e atividades educacionais, sociais e 
humanitárias nas comunidades onde se encontra 
inserido, tendo, em 2010 e 2011, investido cerca 
de 770 mil e 650 mil euros, respetivamente, nessas 
atividades. 

As doações de papel representam uma importante 
forma de contribuição para a sociedade. Em 2010  
e 2011, o Grupo doou cerca de 21 500 resmas  
e mais de 19 700 resmas, respetivamente, das quais 
cerca de 10 200 e 7 700 corresponderam à vertente 
educacional. 
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Prémios atribuídos a Escolas  
e a Estudantes

O Grupo tem vindo a incentivar a educação 
e a formação de jovens alunos em escolas e 
Universidades através de atribuição de prémios 
de mérito. Entre eles destacam-se o apoio ao 
Agrupamento de Escolas de Buarcos, a atribuição 
à Universidade da Beira Interior de um prémio 
para o melhor aluno no mestrado de engenharia 
e gestão industrial e à escola secundária Dom 
Manuel Martins, para um projeto de melhoria 
do desempenho ambiental, levado a cabo pelos 
alunos da instituição. Destaca-se ainda o apoio 
à remodelação de uma sala no Instituto Superior 
de Agronomia – ISA, de forma a dotá-la de 
equipamento essencial à prática do ensino.

Iniciativas de responsabilidade social
Projeto Social – A iniciativa mais relevante 
desenvolvida pelo Grupo na área social e humanitária, 
neste biénio, consistiu no lançamento de um 
projeto de apoio a famílias carenciadas, nas áreas 
de implantação dos seus complexos fabris, através 
da atribuição de bens de primeira necessidade, 
priviligiando a esfera alimentar. O Projeto Social 
foi concretizado em parceria com Instituições de 
Solidariedade Social de reputada idoneidade e 
detentoras de um conhecimento real das necessidades 
da população local. Através deste projeto, foram 
apoiadas 118 famílias carenciadas em 2011, num total 
de 376 pessoas. Após avaliação dos resultados obtidos 
prevê-se dar continuidade a este projeto em 2012.

Compromisso 2010/2011

Incrementar as ações de apoio 
social e educacional  
às comunidades envolventes 
dos pólos industriais, incluindo 
ações de combate à pobreza  
e exclusão social

Desenvolvimento  
do “Projeto Social”.

Hospital de São Bernardo em Setúbal – Apoio para 
aquisição de equipamento para o Serviço de Medicina 
Física e de Reabilitação, a ser utilizado por crianças, 
portadoras de deficiências motoras graves, oriundas 
de famílias com baixos recursos económicos.

Bombeiros Novos de Aveiro – Apoio para a aquisição 
de uma viatura pesada, cuja principal funcionalidade 
consiste em proceder ao desencarceramento e resgate 
em operações de socorro.

Protocolo com o Instituto da Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade (ICNB) – o Grupo celebrou, em 
agosto de 2010, um protocolo com esta instituição 
por um período de 10 anos, o qual visa desenvolver e 
implementar um sistema de gestão e monitorização 
da qualidade ambiental do estuário do Sado e das 
espécies a ele associadas.
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Apoios em papel a publicações 
externas ao Grupo

No presente biénio, o Grupo Portucel doou 
papel para diversas publicações externas, das 
quais se destacam as seguintes: Anuário de 
Sustentabilidade; Guia de Campo da Bioeventos 
e a Brochura Roadmap 2050 da CEPI.

Projeto educativo desenvolvido pela Câmara Municipal 
da Figueira da Foz – Esta iniciativa irá abranger cerca 
de 600 alunos de diversas escolas básicas do concelho 
da Figueira da Foz, decorrerá até junho do ano letivo 
de 2011/2012 e consiste num projeto educativo que 
contempla um conjunto de atividades que visam 
desenvolver atitudes ambientalmente corretas. Uma das 
temáticas abordadas consiste em conhecer a importância 
da floresta para o desenvolvimento do país, identificar as 
espécies predominantes na floresta portuguesa e, ainda, 
os produtos e as profissões que lhe estão associados. 

Limpar o Mar na Figueira da Foz – Apoio ao Movimento 
“Limpar Mar”, uma iniciativa de limpeza da Marina da 
Figueira da Foz, a qual contou com a participação de 
cidadãos voluntários, entidades locais e Colaboradores 
do Grupo, envolvendo a recolha subaquática de resíduos 
na marina, limpeza na envolvente das praias e um 
conjunto de ações de sensibilização ambiental.

Agrupamento de escolas de São Bernardo em Aveiro – 
Visita de cerca de 1 500 alunos do 1º, 2º e 3º ciclo deste 
agrupamento à Quinta de São Francisco, espaço onde se 
situa a sede do RAIZ. Os alunos tiveram oportunidade 
de apreciar as suas 150 diferentes espécies de árvores, 
entre as quais, alguns dos eucaliptos centenários da 
Quinta, um espólio único em Portugal. 

Ação para crianças no Jardim Zoológico de Lisboa 
– O Jardim Zoológico de Lisboa convidou a Celpa – 
Associação da Indústria Papeleira a participar numa 
ação educativa destinada a crianças com idades 
compreendidas entre os 5 e os 10 anos. O Grupo, por 
intermédio da Associação, divulgou um folheto destinado 
a crianças sobre a história do papel, com mensagens de 
sustentabilidade adaptadas ao público-alvo infantil.
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Dia Mundial da Floresta

Em 2010, o Grupo foi convidado a participar na 
iniciativa “Plante uma Árvore”, promovida pela 
Representação da Comissão Europeia em Portugal, 
a Autoridade Florestal Nacional e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. Contribuiu 
com a oferta de 4 454 plantas de espécies 
florestais autóctones para esta iniciativa, que 
foram utilizadas em diversos municípios de norte 
a sul do país.

do Grupo, tais como eucaliptos, freixos, azinheiras e 
carvalhos, entre outras, o que se traduziu num total de 
2 500 plantas. Foi oferecido também um folheto sobre 
a importância do setor florestal na economia nacional 
e no desenvolvimento sustentável do País.

“Dá a Mão à Natureza” – Iniciativa organizada e 
coordenada pelo Grupo desde 2010, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial da Floresta. Consiste 

Mecenas de creche para crianças carenciadas – O Grupo 
Portucel assumiu o papel de mecenas na construção 
de uma creche em Santa Luzia de Lavos, freguesia da 
Figueira da Foz, onde se localiza um dos complexos 
industriais da Empresa. Esta creche, com capacidade para 
40 crianças, destina-se a servir a comunidade, integrando 
algumas crianças oriundas de famílias carenciadas.

Projeto Limpar Portugal – Em 2010, decorreu de norte 
a sul do país a iniciativa “Limpar Portugal”, que teve por 
objetivo juntar o maior número possível de voluntários 
para limpar a floresta portuguesa, com particular 
incidência nas zonas florestais. O Grupo Portucel apoiou 
esta ação de voluntariado nas regiões envolventes às suas 
unidades fabris - Setúbal, Aveiro e Figueira da Foz, através 
da oferta de papel para a divulgação de informação aos 
participantes na iniciativa “Limpar Portugal”.

Colónias de férias para crianças desfavorecidas – 
Apoio a crianças carenciadas do concelho de Setúbal 
para poderem usufruir da colónia de férias organizada, 
em Julho, pela Junta de Freguesia do Sado. Esta 
iniciativa conta com o apoio do Grupo desde 2007, 
altura em que teve início.

Iniciativa “Setúbal Mais Bonita” – Promovido pela 
Câmara Municipal de Setúbal, este projeto decorreu 
entre 23 e 25 de setembro de 2011, em Setúbal, e 
teve por principal objetivo desenvolver ações de 
requalificação dos espaços urbanos, através da 
participação voluntária dos cidadãos. O Grupo apoiou 
esta iniciativa, através da oferta de 537 plantas 
arbustivas e 100 pequenas árvores, necessárias 
para a criação de uma ação designada de “Bosque 
do Centenário”, inserida nas comemorações do 
Centenário da República Portuguesa, que visa a 
plantação de pequenos bosques de 100 árvores de 
espécies autóctones em cada um dos municípios de 
Portugal. Destaca-se ainda a participação voluntária 
de Colaboradores do Grupo e seus familiares nesta 
iniciativa pública. 

Iniciativas promovidas no âmbito  
do Ano Internacional das Florestas
“Dá a Mão à Floresta” – Ação dinamizada pelo Grupo 
com o objetivo de sensibilizar as populações urbanas 
envolventes das unidades fabris e algumas zonas 
florestais do Grupo (Aveiro-Cacia, Figueira da Foz, 
Setúbal, Chamusca e Redondo) para a importância 
de cuidar da floresta e preservar os recursos naturais. 
A ação traduziu-se na oferta de várias espécies 
florestais e ornamentais, provenientes dos viveiros 
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ofereceu igualmente 1 150 pequenos pinheiros mansos 
de que cada aluno irá cuidar e tratar, para que, no 
Dia da Árvore de 2012, sejam plantados, na Serra da 
Boa Viagem.

Junta de Freguesia de Maiorca na Figueira da Foz – 
O Grupo apoiou esta Junta de Freguesia no projeto 
paisagístico de reflorestação do Parque do Lago de 
Maiorca, através da oferta de 100 árvores de diferentes 
espécies que foram plantadas por 150 crianças 
das escolas do 1º ciclo e dos jardins de infância 
desta localidade.

numa ação pedagógica de plantação de árvores e 
sensibilização para a proteção da floresta, promovida 
em conjunto com a marca Navigator Eco-Logical, que 
proporcionou, no biénio, uma visita à Herdade de 
Espirra, a cerca de 300 crianças do 1º ciclo de escolas 
de Setúbal, Cacia e Figueira da Foz.

Plantação de Medronheiros – Em 2011, no Ano 
Internacional das Florestas, os Colaboradores do 
Grupo participaram ativamente nas comemorações do 
Dia Mundial da Floresta, através da plantação de um 
medronheiro oferecido pelo Grupo e da participação 
no concurso de fotografia que premiou os «melhores 
momentos» desta ação. Um pequeno gesto para a 
valorização da floresta nacional.

Junta de Freguesia de São Julião na Figueira da Foz – 
O Grupo associou-se a uma iniciativa de educação 
ambiental dinamizada por esta Junta de Freguesia, 
que consistiu num conjunto de ações destinadas 
aos alunos de cinco escolas públicas e três escolas 
privadas do ensino pré-escolar, num total de 1 150 
crianças. Ofereceu as 48 árvores que cada turma teve 
oportunidade de plantar no Parque das Abadias e 
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2008 2009 2010 2011

Número	de	
Colaboradores

Por	categoria		
profissional

Dirigentes 73 73 61 60

Quadros	e	Técnicos	
Superiores

313 326 334 343

Quadros	Médios 280 282 283 276

Executantes 1	509 1	616 1	653 1	611

Por	género
Homens 1	902 2	008 2	042 2	004

Mulheres 273 289 289 286

Por	geografia

Portugal 2	107 2	211 2	246 2	205

Holanda 8 10 11 10

Alemanha 15 16 14 15

Espanha 9 16 17 15

Áustria 4 6 6 6

França 8 10 10 10

Itália 7 9 10 10

Reino	Unido 8 9 9 8

Marrocos 0 0 0 1

Argentina 0 0 0 1

América 9 10 8 9

Por	tipo	de		
contrato	de	trabalho

Contrato	a	termo 109 205 113 54

Contrato	sem	termo 2	066 2	092 2	218 2	236

Abrangidos	
por	acordos	de	
negociação	coletiva

886 887 889 851

Número	de	Colaboradores	
que	recebem	frequentemente	
informação	sobre	o	seu	
desempenho

Por	género

Homens 1	832 1	938 1	984 1	958

Mulheres 270 286 287 285

Número	de	Colaboradores	
que	recebem	frequentemente	
informação	sobre	o	
desenvolvimento	de	carreira

Por	género

Homens 1	712 1	797 1	843 1	909

Mulheres 199 201 209 245
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Número	de		
Colaboradores		
por	categoria		
profissional,	de	acordo		
com	a	faixa	etária

Dirigentes

Idade	inferior	a	25	anos – – – –

Idade	entre	25	e	35	anos 2 – – –

Idade	entre	36	e	45	anos 10 9 8 10

Idade	superior	a	45	anos 61 64 53 50

Quadros	e	Técnicos	
Superiores

Idade	inferior	a	25	anos – – 1 1

Idade	entre	25	e	35	anos 68 64 61 62

Idade	entre	36	e	45	anos 110 119 113 114

Idade	superior	a	45	anos 135 143 159 166

Quadros	Médios

Idade	inferior	a	25	anos – – – –

Idade	entre	25	e	35	anos 27 26 22 15

Idade	entre	36	e	45	anos 58 56 55 47

Idade	superior	a	45	anos 195 200 206 214

Executantes

Idade	inferior	a	25	anos 53 67 64 45

Idade	entre	25	e	35	anos 358 409 434 404

Idade	entre	36	e	45	anos 481 474 455 452

Idade	superior	a	45	anos 617 666 700 710

Taxa		
de	Absentismo

Por	género
Homens 2,15 2,51 3,14 2,99

Mulheres 2,82 2,01 3,68 2,72

Por	categoria		
profissional

Dirigentes 2,63 1,60 2,99 0,35

Quadros	e	Técnicos	
Superiores

1,40 1,21 1,43 1,58

Quadros	Médios 1,37 1,83 2,37 2,76

Executantes 2,56 2,84 3,70 3,36

Número		
de	Admissões

Por	género
Homens 214 134 81 26

Mulheres 19 18 17 10

Por	faixa	etária

Idade	inferior	a	25	anos 62 39 22 4

Idade	entre	25	e	35	anos 140 90 65 24

Idade	entre	36	e	45	anos 22 18 8 6

Idade	superior	a	45	anos 9 5 3 2

Por	região
Portugal 210 231 93 31

Outras	geografias 4 21 5 5

2008 2009 2010 2011
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Número	de	Demissões

Por	género
Homens 22 28 39 64

Mulheres 6 3 16 13

Por	faixa	etária

Idade	inferior	a	25	anos 2 4 4 3

Idade	entre	25	e	35	anos 11 13 20 13

Idade	entre	36	e	45	anos 6 7 7 12

Idade	superior	a	45	anos 9 7 24 49

Por	geografia
Portugal 26 29 49 72

Outras	geografias 2 2 6 5

Taxa	de	Rotatividade

Por	género
Homens 1,16 1,39 1,91 3,19

Mulheres 2,20 1,04 5,54 4,55

Por	faixa	etária

Idade	inferior	a	25	anos 3,77 5,97 6,15 6,52

Idade	entre	25	e	35	anos 2,42 2,61 3,87 2,70

Idade	entre	36	e	45	anos 0,91 1,06 1,11 1,93

Idade	superior	a	45	anos 0,89 0,65 2,15 4,30

Por	geografia
Portugal 1,23 1,31 2,18 3,27

Outras	geografias 2,94 2,33 7,06 5,88

Número	de	Colaboradores	com	o	
direito	de	beneficiar	de	licença	de	
paternidade	/	maternidade	

n	d n	d 80 57

Número	de	Colaboradores	que	
beneficiaram	de	licença	de	
paternidade	/	maternidade

Por	género
Homens n	d n	d 59 36

Mulheres n	d n	d 9 9

Colaboradores	que	regressaram	
ao	trabalho	após	a	licença	de	
paternidade	/	maternidade

Por	género
Homens n	d n	d 59 36

Mulheres n	d n	d 9 9

Colaboradores	que	regressaram	
ao	trabalho	após	a	licença	de	
paternidade	/	maternidade	e	
continuam	empregados	após	12	
meses	de	trabalho

Por	género

Homens n	d n	d 59 36

Mulheres n	d n	d 9 9

Rácio	salário	base		
para	mulher/homem

Por	categoria		
profissional

Dirigentes 0,75 0,78 1,02 0,99

Quadros	e	Técnicos	
Superiores

0,90 0,91 0,81 0,81

Quadros	Médio 0,91 0,91 0,91 0,92

Executantes 1,37 1,36 1,32 1,30

2008 2009 2010 2011
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Rácio	salário	mínimo		
base	Grupo	Portucel

Por	género
Homens 1,35 1,30 1,24 1,23

Mulheres 1,44 1,38 1,32 1,34

Número	médio		
de	horas	de	formação

Por	género
Homens n	d 111 51 60

Mulheres n	d 26 22 32

Por	categoria	
profissional

Dirigentes 11,7 12,6 14 13

Quadros	e	Técnicos	
Superiores

28,9 49,8 35 44

Quadros	Médios 50,8 64,8 28 35

Executantes 99,2 122 55 64

Índice	de	frequência		
de	doenças	profissionais

Por	género
Homens 0,30 0,28 0,27 –

Mulheres – – –

Índice	de	frequência		
acidentes	de	trabalho

Por	género
Homens 23,83 23,29 23,90 24,52

Mulheres 2,10 2,05 4,11 2,10

Índice	de	Gravidade Por	género
Homens 735,21 638,97 798,65 917,39

Mulheres 6,31 12,32 176,76 20,99

2008 2009 2010 20112008 2009 2010 2011
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•	 Taxa	de	absentismo	=	(N.º	horas	perdidas	por	
absentismo/N.º	horas	trabalháveis)

•	 Índice	de	gravidade	=	(N.º	de	dias	perdidos	por	
acidente/N.º	horas	trabalhadas)*1	000	000

Ocorreu	uma	alteração	no	cálculo	do	índice	de	
gravidade	face	ao	relatório	de	2008/2009,	dado	que	o	
número	de	dias	perdidos	passou	a	ser	multiplicado	por	
1.000	000	em	vez	de	1	000.

LA14 – Proporção do salário base entre mulheres e 
homens, por categoria profissional
Rácio	entre	a	média	do	vencimento	base	ilíquido	anual	
dos	Colaboradores	do	sexo	feminino	e	masculino.

Indicadores	Ambientais
No	presente	documento	ocorreram	reformulações	
na	informação	do	Relatório	de	Sustentabilidade	de	
2008/2009,	relativamente	aos	dados	apresentados	
nos	seguintes	indicadores	ambientais:	EN1,	EN3,	EN4,	
EN8,	En21,	para	o	ano	de	2009.	Estas	reformulações	
decorrem	da	inclusão	dos	dados	ambientais	da	nova	
fábrica	de	Papel	(ATF)	e	SPCG	no	ano	de	2009.	A	não	
inclusão	destes	dados,	no	relatório	de	2008/2009	
deveu-se	ao	facto	de	2009	ser	o	ano	de	arranque	
das	mesmas.

Relativamente	aos	indicadores	ambientais	EN1,	
EN3,	EN4,	EN8,	EN16,	EN20,	EN21,	EN22,	as	análises	
efetuadas	nestes	indicadores,	com	base	na	produção	
de	pasta	e	de	papel,	engloba	o	produto	intermédio	
(pasta	a	integrar)	e	o	produto	final	(pasta	e	papel	para	
mercado).

EN16 – Emissões totais diretas e indiretas de gases 
com efeito de estufa, por peso
Os	dados	apresentados	para	as	emissões	diretas	
de	gases	com	efeito	de	estufa,	incluem	as	emissões	
decorrentes	da	produção	de	energia	da	SOPORGEN.

EN30 – Total de custos e investimentos com a 
proteção ambiental, por tipo
O	total	de	custos	e	investimentos	com	a	proteção	do	
ambiente,	para	o	ano	de	2008	e	2009,	apresentado	
no	presente	documento,	possui	um	valor	diferente	
do	que	foi	reportado	no	relatório	de	sustentabilidade	
de	2008	e	2009.	Esta	diferença	é	justificada	por	uma	
alteração	na	metodologia	de	cálculo,	que	teve	como	
objetivo	uniformizar	o	reporte	desta	informação	com	
o	Relatório	e	Contas	do	Grupo.

Anexo	II.		
Notas	Metodológicas

Indicadores	Económicos
EC1 – Valor Económico acumulado e distribuído
O	valor	económico	acumulado	e	o	valor	económico	
distribuído,	para	o	ano	de	2008	e	2009,	apresentados	
no	presente	documento,	possuem	um	valor	diferente	
do	que	foi	reportado	no	Relatório	de	Sustentabilidade	
de	2008	e	2009.	Esta	diferença	é	justificada	por	uma	
alteração	na	metodologia	de	cálculo,	que	teve	como	
objetivo	possibilitar	uma	maior	uniformização	dos	
dados	reportados.

Indicadores	Sociais	
Os	indicadores	referentes	aos	recursos	humanos	
do	Grupo	Portucel,	excluem	em	2010	e	2011	os	
Administradores	do	Grupo.

LA1 – Mão de obra total, por tipo de emprego, por 
contrato de trabalho e por região
No	âmbito	deste	indicador	foram	contabilizados	dois	
Colaboradores	que	se	encontram	alocados	à	empresa	
SPCG.	Apesar	do	negócio	da	energia	não	estar	
englobado	no	Relatório	de	Sustentabilidade,	a	SPCG	
tem	como	principal	função	fornecer	energia	para	a	
nova	fábrica	de	Papel	de	Setúbal.	As	responsabilidades	
destes	Colaboradores	são	assim	consideradas	
relevantes	para	o	reporte	do	negócio	de	pasta	e	papel.

LA2 – Número total e taxa de rotatividade de 
Colaboradores, por faixa etária, género e região
Para	o	cálculo	da	taxa	de	rotatividade	foi	utilizado	
o	número	de	Colaboradores	que	deixaram	o	Grupo	
voluntariamente,	ou	devido	a	despedimento,	reforma,	
ou	morte	em	serviço.	A	taxa	de	rotatividade	foi	
calculada	utilizando	a	seguinte	fórmula:
•	 Número	de	Colaboradores	que	abandonam	o	Grupo	

/Número	de	Colaboradores	a	reportar	no	final	do	
período	em	análise.

LA7 – Taxa de lesões, doenças profissionais, dias 
perdidos, absentismo e óbitos relacionados com o 
trabalho, por região
Para	o	cálculo	deste	indicador	foram	utilizadas	as	
seguintes	fórmulas:
•	 Índice	de	frequência	acidentes	de	trabalho	

=	(N.º	de	acidentes	de	trabalho	com	baixa/N.º	horas	
trabalhadas)*1	000	000

•	 Índice	de	frequência	de	doenças	profissionais	=	
(N.º	de	doenças	profissionais/N.º	horas	trabalhadas)	
*1	000	000
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Cogeração
Produção	combinada	de	energia	elétrica	e	térmica,	
que	efetua	o	aproveitamento	do	calor	residual	
resultante	da	geração	de	eletricidade.	A	cogeração	
pode	ser	utilizada	para	fins	industriais	ou	para	
aquecimento	central	residencial.

COGEN	Portugal	–	Associação	Portuguesa	para	a	
Eficiência	Energética	e	Promoção	da	Cogeração
Associação	sem	fins	lucrativos	que	tem	por	objetivo	
promover	a	utilização	eficiente	da	energia,	através	
de	processos	de	produção	combinada	de	calor	e	
eletricidade,	vulgarmente	conhecidos	por	cogeração	
ou	através	da	produção	descentralizada	da	energia,	
independentemente	da	fonte	de	energia	primária	
utilizada.

CQO	–	Carência	Química	de	Oxigénio
Parâmetro	de	avaliação	da	quantidade	de	oxigénio	
necessária	para	a	oxidação	total	da	matéria	orgânica	
presente	na	água.

CO
2
	–	Dióxido	de	Carbono

Gás	incolor	e	inodoro.	Pode	existir	na	natureza	ou	ter	
fontes	de	origem	humana	que	incluem	a	queima	de	
combustíveis	fósseis,	processos	industriais	diversos	e	
alterações	no	uso	dos	solos.	

Ecoeficiência
Conceito	que	se	baseia	na	produção	eficiente	de	
bens	e	serviços,	minimizando	o	consumo	de	recursos	
naturais.

Efeito	de	estufa
Processo	que	ocorre	quando	uma	parte	da	radiação	
solar	refletida	pela	superfície	terrestre	é	absorvida	por	
determinados	gases	presentes	na	atmosfera.	Como	
consequência	disso,	o	calor	fica	retido,	não	sendo	
libertado	no	espaço.

Eficiência	energética
Atividade	que	procura	otimizar	o	uso	das	fontes	de	
energia	e	diminuir	o	consumo	de	energia.

Emissões	atmosféricas
No	contexto	das	alterações	climáticas,	emissões	
referem-se	à	libertação	para	a	atmosfera	de	gases	com	
efeito	de	estufa	e/ou	dos	seus	precursores	e	aerossóis	
numa	determinada	área	e	durante	um	certo	período	
de	tempo.

Anexo	III.	Glossário
Biodiversidade
A	biodiversidade	contempla	a	variabilidade	genética	
dentro	de	cada	espécie	e	a	diversidade	total	de	
espécies	e	de	grupos	funcionais,	como	habitats,	
ecossistemas	e	biomassa.	Trata-se,	portanto,	do	
número	e	relativa	abundância	de	diferentes	genes,	
espécies	e	ecossistemas	(comunidades)	existentes	
numa	determinada	área.

Biomassa
Material	orgânico,	não	fóssil,	de	origem	biológica,	
parcialmente	aproveitável	como	recurso	energético.		
É	a	massa	total	de	organismos	vivos	numa	
determinada	área	ou	volume.	A	biomassa	morta	é	
frequentemente	incluída	nesta	definição	como	matéria	
vegetal	morta	recentemente.

BEKP	–	Bleached	Eucalyptus	Kraft	Pulp
Pasta	química	branqueada	de	eucalipto	produzida	pelo	
processo	kraft.

CBO	–	Carência	Bioquímica	de	Oxigénio
Parâmetro	de	avaliação	da	quantidade	de	oxigénio	
consumido	na	degradação	da	matéria	orgânica	por	
processos	biológicos.

CELE	–	Comércio	Europeu	de	Licenças	de	Emissão	
Constitui	o	primeiro	instrumento	de	mercado	
intracomunitário	de	regulação	das	emissões	de	gases	
com	efeito	de	estufa	(GEE),	sendo	habitualmente	
designado	por	Diploma	CELE.	Trata-se	de	um	
mecanismo	criado	para	garantir	o	cumprimento	
da	estratégia	europeia	de	redução	de	emissões	de	
GEE,	sob	a	forma	da	Diretiva	2003/87/CE	de	13	de	
outubro,	transposta	para	a	ordem	jurídica	interna	pelo	
Decreto-Lei	n.º	233/2004	de	14	de	Dezembro	(atualizada	
pelo	Decreto-Lei	n.º	72/2006	de	24	de	Março).

Celpa	–	Associação	da	Indústria	Papeleira	
Associação	portuguesa	sem	fins	lucrativos	que	tem	
como	finalidade	assegurar	junto	de	entidades	e	
organismos,	nacionais	e	internacionais,	públicos	e	
privados,	a	representação	dos	interesses	coletivos	da	
atividade	industrial	da	pasta,	papel	e	cartão	e	suas	
atividades	afins.

CEPI	–	Confederation	of	European	Paper	Industries
Associação	europeia	que	monitoriza	e	analisa	
a	legislação	europeia	e	as	iniciativas	na	área	da	
indústria,	ambiente,	energia	e	exploração	florestal.
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Pasta	celulósica
Aglomerado	de	fibras	celulósicas	utilizado	como	
matéria-prima	na	produção	de	papel.

Pasta	integrada
Pasta	produzida	por	uma	unidade	fabril	e	que	é	
destinada	à	produção	de	papel,	dentro	dessa	mesma	
unidade,	sem	sofrer	um	processo	intermédio	de	
secagem.

Pasta	para	Mercado
Pasta	destinada	à	venda	em	mercado	aberto,	nacional	
ou	internacional,	como	matéria-prima	para	o	fabrico	
do	papel.

Paper	Profile
Declaração	ambiental	subscrita	voluntariamente	pelos	
produtores	de	papel.

PEFC	–	Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	
Certification
Este	programa	surge	em	1999,	pela	iniciativa	dos	
proprietários	florestais	dos	países	europeus,	com	o	
apoio	dos	profissionais	do	setor	florestal	da	madeira.	

Planta	clonal
Planta	produzida	em	viveiro	a	partir	de	outra	planta	
por	via	de	enraizamento	de	estacas.	Trata-se	de	
plantas	que	têm	o	mesmo	património	genético	da	
planta	que	lhe	deu	origem.

PNALE	–	Plano	Nacional	de	Atribuição	de	Licenças	de	
Emissão
Plano	nacional	que	regula	as	licenças	de	emissão	de	
dióxido	de	carbono.

Rolaria
Troncos	de	madeira	de	menor	diâmetro	para	as	
indústrias	de	trituração	(painéis	de	madeira	e	
celulose).

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.

Eucalipto
Designação	dada	a	várias	espécies	do	género	
Eucalyptus	(família	Myrtaceae).	A	espécie	mais	comum	
em	Portugal	é	o	Eucalyptus	globulus,	uma	árvore	
folhosa	oriunda	da	Austrália	(Tasmânia)	introduzida	
em	Portugal	em	1852.

FSC	–	Forest	Stewardship	Council
É	uma	organização	independente,	não	governamental	
e	não-lucrativa	que	promove	a	gestão	responsável	das	
florestas	a	nível	mundial.	

GEE	–	Gases	com	efeito	de	estufa
Os	gases	com	efeito	de	estufa	são	os	componentes	
gasosos	da	atmosfera,	sejam	naturais	ou	
antropogénicos,	que	absorvem	e	emitem	radiação	
em	determinados	comprimentos	de	onda	do	espetro	
de	radiação	infravermelha	emitido	pela	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	carbono	(CO2),	
o	óxido	nitroso	(N2O),	o	metano	(CH4)	e	o	ozono	(O3).

GRI	–	Global	Reporting	Initiative
Instituição	global	e	independente	que	desenvolve	uma	
estrutura	mundial	de	diretrizes	de	relato,	permitindo	
às	empresas	preparar	relatórios	sobre		
o	seu	desempenho	económico,	ambiental	e	social.

Habitat
O	meio	ou	local	específico	onde	um	organismo	ou	
espécie	vive,	tratando-se	de	uma	parte	circunscrita	do	
meio	ambiente	total.

IUCN	–	International	Union	for	the	Conservation		
of	Nature	and	Natural	Resources
Organização	internacional	fundada	em	1948	com	vista	
à	conservação	dos	recursos	naturais.	Associa	cerca	de	
83	estados	americanos,	108	agências	governamentais,	
766	ONG’s	e	81	organizações	internacionais	e	cerca	
de	10	000	profissionais	de	vários	países	do	mundo.	
Entre	1990	a	2008,	adoptou	como	nome	oficial	World	
Conservation	Union,	utilizando	a	mesma	abreviatura.	
Em	2008,	voltou	a	utilizar	o	nome	original.

NOx	–	Óxidos	de	Azoto
Termo	utilizado	para	descrever	o	conjunto	formado	por	
NO,	NO

2
	e	outros	óxidos	de	azoto	que	desempenham	

um	papel	muito	importante	na	formação	de	ozono.

Partículas
Poluente	atmosférico	constituído	por	material	
finamente	dividido	em	suspensão	no	ar.

126
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Anexo	IV.	
Índice	Remissivo	da	GRI

	 Observações Página Nível	de	
reporte

Estratégia	e	Análise

1.1 
Declaração	da	pessoa	com	maior	poder	de	decisão	na	
organização	sobre	a	relevância	da	sustentabilidade	
para	a	organização	e	sua	estratégia.

12-16

1.2
Descrição	dos	principais	impactos,	riscos	e	
oportunidades.

DFs	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	89,90	e	2011,	p.	96,97 32,33

Perfil	Organizacional

2.1 Denominação	da	organização	relatora. 1

2.2 Principais	marcas,	produtos	e/ou	serviços. 23,24

2.3
Estrutura	operacional	da	Organização	e	principais	
divisões,	operadoras,	subsidiárias	e	joint	ventures.

DFs	Consolidadas	e	RGS	p.86,87	e	2011	p.	92,93

2.4 Localização	da	sede	social	da	Empresa. 142

2.5

Número	de	países	em	que	a	organização	opera,	
assim	como	os	nomes	dos	países	onde	se	encontram	
as	principais	operações	ou	que	têm	uma	relevância	
específica	para	as	questões	da	sustentabilidade,	
abrangidas	pelo	relatório.

Toda	a	produção	de	pasta	e	papel	do	Grupo	Portucel	é	
efectuada	em	Portugal.	No	presente	biénio	os	produtos	
do	Grupo	foram	comercializados	em	mais	de	100	
países	distribuídos	por	cinco	continentes.

RG	2011,	p.6	e	2011,	p.	14

2.6 Tipo	e	natureza	jurídica	da	propriedade.
Sociedade	Aberta	com	Capital	Social	representado	por	
ações	nominativas.

2.7 Mercados	abrangidos. RG.	2011,	p.14 22

2.8 Dimensão	da	organização	relatora. RG.	2010,	p.	28-33	e	2011,	p.	5-6 42

2.9
Principais	alterações	que	tenham	ocorrido,	durante	o	
período	abrangido	pelo	relatório,	referente	à	dimensão,	
à	estrutura	organizacional	ou	à	estrutura	acionista.

RG.	2010,	p.	38 	

2.10
Prémios	recebidos	durante	o	período	abrangido	pelo	
relatório.

18,20

Parâmetros	de	relatório

3.1 Período	abrangido. 9,10

3.2 Data	do	último	relatório	publicado.
O	último	relatório	produzido	pelo	Grupo	Portucel,	
abrangeu	o	biénio	de	2008/2009.

9,10

3.3 Ciclo	de	publicação	de	relatórios. 9,10

3.4
Contacto	para	perguntas	referentes	ao	relatório		
ou	ao	seu	conteúdo.

10

3.5 Processo	para	a	definição	do	conteúdo	do	relatório. 9,10

3.6 Limite	do	relatório. 9,10

3.7
Quaisquer	limitações	específicas	relativas	ao	âmbito		
e	ao	limite	do	relatório.

O	âmbito	do	relatório	abrange	os	temas	materiais	
referentes	ao	negócio	de	produção	de	pasta	e	papel.	
As	políticas,	práticas,	indicadores	e	todas	as	empresas	
do	Grupo	na	esfera	de	consolidação	foram	reportadas	
tendo	em	consideração	o	seu	impacto	e	influência	nos	
temas	materiais.

9,10
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3.8

Base	para	a	elaboração	do	relatório,	no	que	se	refere	
a	joint	ventures,	subsidiárias,	instalações	arrendadas,	
operações	atribuídas	a	serviços	externos	e	outras	
entidades,	passíveis	de	afetar	significativamente		
a	comparação	entre	outros	períodos.

9,10

3.9

Técnicas	de	medição	de	dados	e	bases	de	cálculo,	
incluindo	pressupostos	técnicas	subjacentes	às	
estimativas	aplicadas	à	compilação	dos	indicadores		
e	de	outras	informações	contidas	no	relatório.

124

3.10
Explicação	do	efeito	de	quaisquer	reformulações		
de	informações	existentes	em	relatórios	anteriores		
e	as	razões	para	tais	reformulações.

124

3.11
Alterações	significativas,	em	relação	a	relatórios	
anteriores,	no	âmbito,	limite	ou	métodos	de	medição	
aplicados.

O	âmbito	do	presente	relatório	está	focado	na	
produção	de	pasta	e	papel.	Os	temas	materiais	e	os	
principais	impactos,	positivos	e	negativos,	ambientais,	
sociais	e	económicos,	estão	reportados	com	base	neste	
âmbito.		
A	informação	adicional	reportada	no	âmbito	do	
negócio	de	produção	de	energia	complementa	a	
abordagem	estratégica	do	Grupo,	no	que	diz	respeito	
ao	seu	principal	negócio,	a	produção	e	comercialização	
de	pasta	e	papel.

124

3.12 Sumário	e	conteúdo	GRI. 127-137

3.13
Política	e	prática	corrente	relativa	à	procura	de	um	
processo	independente	de	garantia	de	fiabilidade		
para	o	relatório.

9,10

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.

DF’s	Consolidadas	e	RGS	de	2010,	p.	74-	75;	e	2011,		
p.84,85;	86;	RGS	2011,	p.	26

26

4.2

Indique	se	o	Presidente	do	órgão	de	governação	
hierarquicamente	mais	elevado	é,	simultaneamente,	um	
Director	Executivo	(e	nesse	caso,	quais	as	suas	funções	
no	âmbito	da	gestão	da	organização	e	as	razões	para	
esta	composição).

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	84-	87	e	2011,	p.	90

4.3

Indique,	no	caso	de	organizações	com	uma	estrutura	de	
administração	unitária,	o	número	de	membros	do	órgão	
de	governação	hierarquicamente	mais	elevado	que	são	
independentes	e/ou	os	membros	não	executivos.

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	79;	84,85;	e	2011,	
p.83,	84,	85,	40

4.4
Mecanismos	que	permitam	a	acionistas	e	Colaboradores	
transmitir	recomendações	ou	orientações	ao	órgão	de	
governação	hierarquicamente	mais	elevado.

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	81-84;	107		
e	2011,	p.	115

No	que	respeita	aos	acionistas,	existem	canais	de	
comunicação	abertos,	dado	que	dois	membros	do	
Conselho	de	Administração	são	membros	da	Comissão	
Executiva	do	acionista	maioritário	(SEMAPA).	

4.5

Relação	entre	a	remuneração	dos	membros	do	órgão	
de	governação	hierarquicamente	mais	elevado,	dos	
diretores	de	topo	e	dos	executivos	(incluindo	acordos	
de	tomada	de	decisão)	e	o	desempenho	da	organização	
(incluindo	o	desempenho	social	e	ambiental).

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	124-128	e		
2011,	p.	112-115

4.6
Processos	ao	dispor	do	órgão	de	governação	
hierarquicamente	mais	elevado	para	evitar	a	ocorrência	
de	conflitos	de	interesse.

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	78;	106,107,108	e		
2011,	p.	82,83,84
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4.7

Processo	para	a	determinação	das	qualificações	e	
competências	exigidas	aos	membros	do	órgão	de	
governação	hierarquicamente	mais	elevado	para	definir	
a	estratégia	da	organização	relativamente	às	questões	
ligadas	ao	desempenho	económico,	ambiental	e	social.

Os	pelouros	dos	membros	da	Comissão	Executiva	
são	estabelecidos	considerando	as	competências	e	
qualificações	necessárias	para	assegurar	a	gestão	das	
várias	questões	ligadas	ao	desempenho	económico,	
social	e	ambiental	do	Grupo.	

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.124-128,		
e	2011,	p.	112-115

4.8

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.

33,34,36

4.9

Processos	do	órgão	de	governação,	hierarquicamente	
mais	elevado,	para	supervisionar	a	forma	como	
a	organização	efectua	a	identificação	e	a	gestão	
do	desempenho	económico,	ambiental	e	social,	a	
identificação	e	a	gestão	de	riscos	e	oportunidades	
relevantes,	bem	como	a	adesão	ou	conformidade	com	
as	normas	internacionalmente	aceites,	códigos	de	
conduta	e	princípios.

26

4.10

Processos	para	a	avaliação	do	desempenho	do	órgão	
de	governação	hierarquicamente	mais	elevado,	
especialmente	em	relação	ao	desempenho	económico,	
ambiental	e	social.

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	124-127;	108,109;	e	
2011,	p.	112-115

4.11
Explicação	sobre	se	o	princípio	da	precaução	é	
abordado	pela	organização	e	de	que	forma.

O	Grupo	tem	uma	abordagem	ativa	da	gestão	dos	
riscos,	financeiros,	operacionais,	patrimoniais,	
ambientais	e	de	higiene	e	segurança,	baseada	no	
princípio	da	precaução.	Através	deste	princípio,	o	
Grupo	procura	minimizar	os	potenciais	efeitos	adversos	
associados	a	estes	riscos.

DF’s	Consolidadas	e	RGS:e	2010,	p.	95,96,97

4.12
Cartas,	princípios	ou	outras	iniciativas,	desenvolvidas	
externamente,	de	carácter	económico,	ambiental	e	
social,	que	a	organização	subscreve	ou	defende.

112

4.13
Participação	significativa	em	associações	e/ou	
organizações	de	defesa	nacionais/internacionais.

112

4.14
Relação	dos	grupos	que	constituem	os	stakeholders	
envolvidos	pela	organização.

30

4.15
Base	para	a	identificação	e	seleção	dos	stakeholders	a	
serem	envolvidos.

30

4.16
Abordagens	utilizadas	para	envolver	os	stakeholders,	
incluindo	a	frequência	do	envolvimento,	por	tipo	e	por	
grupos,	de	stakeholders.

30

4.17

Principais	questões	e	preocupações	identificadas	
através	do	envolvimento	dos	stakeholders	e	as	medidas	
adotadas	pela	organização	no	tratamento	das	mesmas,	
nomeadamente	através	dos	relatórios.

30

Abordagens	de	gestão

DMA 
EN

Abordagem	de	Gestão	ao	Desempenho	Ambiental 33,34,36

DMA 
EC

Abordagem	de	Gestão	ao	Desempenho	Económico RG.	2010,	p.	29-39,	15-24	

DMA 
LA

Abordagem	de	Gestão	ao	Desempenho	Social:	Práticas	
laborais

33,34,36
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DMA 
HR

Abordagem	de	Gestão	ao	Desempenho	Social:	Direitos	
Humanos

A	não	discriminação,	liberdade	de	associação	e	
negociação	coletiva	são	temas	consagrados	na	
legislação	portuguesa	e	consequentemente	nos	
Colaboradores	do	Grupo	Portucel.

A	proibição	de	trabalho	infantil	é	um	tema	consagrado	
na	legislação	portuguesa	e	consequentemente	no	
Grupo	Portucel.

DMA 
SO

Abordagem	de	Gestão	ao	Desempenho	Social:	
Sociedade

33,34,36

DMA 
PR

Abordagem	de	Gestão	ao	Desempenho	Social:	Produto 33,34,36

Indicadores	de	Desempenho	Económico 33,34,36

EC1

Valor	económico	direto	gerado	e	distribuído,	incluindo	
receitas,	custos	operacionais,	indemnizações	a	
Colaboradores,	donativos	e	outros	investimentos	na	
comunidade,	lucros	não	distribuídos	e	pagamentos	a	
investidores	e	governos.

25

EC2
Implicações	financeiras	e	outros	riscos	e	oportunidades	
para	as	atividades	da	organização,	devido	às	alterações	
climáticas.

DF’s	Consolidadas	e	RGS:	2010,	p.	12-13;	39	e	2011,	
p.12,13,36

EC3
Cobertura	das	obrigações	referentes	ao	plano	de	
benefícios	definidos	pela	organização.

DF’s	Consolidadas	e	RGS	de	2010,	p.	48-51		
e	2011,	p.	53,54

EC4 Apoio	financeiro	significativo	recebido	do	governo.

Anos 2010 2011

Incentivos	Fiscais/Créditos 27	258	657 13	468	525

Subsídios 1	234	508 1	167	488

Apoios	para	pesquisa,	
desenvolvimento	
e	investimento

636	521 98	979

Prémios

Incentivos	que	permitem	
adiar	o	pagamento	de	
royalties

Incentivos	Financeiros 0 5	474	411

Outros

EC5
Rácio	entre	o	salário	mais	baixo	e	o	salário	mínimo	
local,	nas	unidades	operacionais	importantes.

Dada	a	dimensão	relativa	da	organização	e	a	sua	
ligação	com	o	meio	económico	e	social,	a	definição	de	
“local”	coincide	com	nacional,	sendo	este	indicador	
relevante	apenas	para	as	atividades	em	Portugal.

123

EC6
Políticas,	práticas	e	proporção	de	custos	com	
fornecedores	locais,	em	unidades	operacionais	
importantes.

25

EC7

Procedimentos	para	contratação	local	e	proporção	
de	cargos	de	gestão	de	topo	ocupado	por	indivíduos	
provenientes	da	comunidade	local,	nas	unidades	
operacionais	mais	importantes.

A	comunidade	local,	engloba	todos	os	stakeholders,	
que	residem	ou	interagem	nas	áreas	envolventes	dos	
Complexos	Industriais	do	Grupo.

O	Grupo	não	possui	uma	dispersão	geográfica	da	sua	
atividade	principal,	a	produção	de	pasta	e	papel,	que	
justifique	a	formulação	de	políticas	e	práticas	com	o	
objetivo	de	privilegiar	a	contratação	local.

EC8

Desenvolvimento	e	impacto	dos	investimentos	em	
infra-estruturas	e	serviços	que	visam	essencialmente	o	
benefício	público	através	de	envolvimento	comercial,	
em	géneros	ou	pro	bono.

O	Grupo	não	efectuou	nenhuma	avaliação	sobre		
as	necessidades	económicas	das	comunidades	locais.		
No	entanto,	possui	um	extenso	programa	de	apoio		
às	comunidades	locais	reportadas	no	capítulo	9.2.	
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EC9
Descrição	e	análise	dos	Impactes	Económicos	Indiretos	
mais	significativos,	incluindo	a	sua	extensão.

113

Indicadores	de	Desempenho	Ambiental

EN1 Materiais	utilizadas,	por	peso	ou	por	volume.

2010 2011

Materiais	Renováveis	(1	000	t) 4	400 4	472

Materiais	Não	Renováveis	
(1	000	t)

476 501

85

EN2
Percentagem	de	materiais	utilizadas	que	são	
provenientes	de	reciclagem.

2010 2011

Proporção	de	fibra	reciclada		
no	total	de	fibra

3,64% 3,71%

EN3
Consumo	direto	de	energia,	discriminado	por	fonte		
de	energia	primária.

74,75,76

EN4
Consumo	indireto	de	energia,	discriminado	por	fonte	
primária.

Toda	a	energia	consumida	em	2010	e	2011	pelas	
fábricas	do	Grupo	Portucel	foi	fornecida	pelas	centrais	
de	produção	de	energia	que	englobam	o	âmbito	do	
indicador	“EN3	–	Consumo	direto	de	energia”.	

EN5
Total	de	poupança	de	energia	devido	a	melhorias		
na	conservação	e	na	eficiência.

74,75,76

EN6

Iniciativas	para	fornecer	produtos	e	serviços	baseados		
na	eficiência	energética	ou	nas	energias	renováveis,		
e	reduções	no	consumo	de	energia	em	resultado	dessas	
iniciativas.

97,98

EN7
Iniciativas	para	reduzir	o	consumo	indireto	de	energia		
e	reduções	alcançadas.

76

EN8 Utilização	total	de	água,	por	fonte.

2010 2011

Rede	Pública	(1	000	m3) – 48

Meio	hídrico	superficial	
(1	000	m3)

37	311 35	829

Meio	hídrico	subterrâneo	
(1	000	m3)

28	189 28	670

82

EN10 Percentagem	de	água	reciclada	e	reutilizada.

Não	existe	contabilização	na	reutilização	e	reciclagem	
de	água.	Sendo	importante	referir	que	o	Grupo	
tem	sofisticado	as	suas	práticas	de	recirculação	ou	
reutilização	de	águas	no	processo	produtivo.

82

EN11

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.

62

EN12

Descrição	dos	impactes	significativos	de	atividades,	
produtos	e	serviços	sobre	a	biodiversidade	das	
áreas	protegidas	e	sobre	as	áreas	de	alto	índice	de	
biodiversidade	fora	das	áreas	protegidas.

53

EN13 Habitats	protegidos	ou	recuperados. 64

EN14
Estratégias	e	programas,	atuais	e	futuros,	de	gestão		
de	impactes	na	biodiversidade.

60,61
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EN15

Número	de	espécies,	na	lista	vermelha	da	IUCN	
e	na	lista	nacional	de	conservação	das	espécies,	
com	habitats	em	áreas	afetadas	por	operações,	
discriminadas	por	nível	de	risco	de	extinção

62,64

EN16
Emissões	totais	diretas	e	indiretas	de	gases	com	efeito		
de	estufa,	por	peso.

2010 2011

Emissões	Totais	(tCO2) 682	897 718	399

As	emissões	de	CO2	reportadas	no	presente	biénio	
incluem	as	emissões	referentes	à	Soporgen.	Apesar	
de	não	deter	o	controle	financeiro,	a	produção	de	
energia	da	Soporgen	está	diretamente	dependente	da	
atividade	operacional	do	Grupo	Portucel,	influenciando	
a	respectiva	produção	de	energia	e	respectivas	emissões	
de	CO2.

79,8

EN17
Outras	emissões	indiretas	relevantes	de	gases	com	
efeito	de	estufa,	por	peso.

O	Grupo	não	possui	outras	emissões	indiretas	
relevantes	de	GEE,	dado	que	as	emissões	relevantes	
destes	gases	são	reportadas	no	âmbito	do	indicador	
EN16.

EN18
Iniciativas	para	reduzir	as	emissões	de	gases	com	efeito	
de	estufa,	assim	como	reduções	alcançadas.

82

EN19

Emissão	de	substâncias	destruidoras	da	camada	de	
ozono,	por	peso.

Os	equipamentos	de	refrigeração	contendo	gases	
destruidores	da	camada	de	ozono	são	submetidos	a	
um	rigoroso	plano	de	manutenção	preventiva.	Todas	as	
intervenções	são	efetuadas	por	técnicos	qualificados,	
de	acordo	com	a	legislação	específica.	Sempre	que	
possível	e	oportuno,	os	equipamentos	com	o	gás	R22	
são	reconvertidos,	sendo	o	mesmo	substituído	por	
gases	com	menor	impacte	ambiental.

EN20
NOx,	SOx	e	outras	emissões	atmosféricas	significativas,	
por	tipo	e	por	peso.

2010 2011

NOx	(t) 2	528 2	645

Sox	(t) 690 643

Partículas	(t) 485 475

80

EN21 Descarga	total	de	água,	por	qualidade	e	destino.

2010 2011

Caudal	(1	000	m3) 55	233 56	315

SST	(t) 1	162 1	166

CQO	(t) 15	542 15	136

CBO	(t) 841 832

AOX	(t) 188 186

Azoto	(t) 142 159

Fósforo	(t)	 80 84

82,83

EN22
Quantidade	total	de	resíduos,	por	tipo	e	método		
de	eliminação.

2010 2011

Resíduos	Perigosos	(t) 515 658

Resíduos	Não	Perigosos	(t) 391	363 411	886

83,84
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EN23 Número	e	volume	total	de	derrames	significativos

Ocorrência	de	um	derrame	de	cerca	de	uma	tonelada	de	
papel	desfibrado,	em	suspensão	(a	3%	de	consistência)	
no	Sapal	da	Mitrena	a	20	de	Março	de	2010,	com	
origem	na	ATF.	Foram	tomadas	todas	as	medidas	para	a	
prevenção	de	danos	e	remoção	do	material	derramado.	
Todas	as	autoridades	competentes	foram	informadas	
no	próprio	dia	e,	posteriormente,	através	de	relatório	
detalhado.

Este	derrame	não	provocou	qualquerquer	dano	
ambiental	ou	ameaça	iminente	de	dano	à	água,	ao	
solo	ou	às	espécies	e	habitats	naturais	protegidos,	
considerando	a	natureza	do	material	derramado,	a	
reduzida	extensão	afetada	e	o	curto	período	em	que	se	
realizou	a	limpeza	da	zona	atingida.

EN24

Peso	dos	resíduos	transportados,	importados,	
exportados	ou	tratados,	considerados	perigosos	nos	
termos	da	Convenção	de	Basileia	-	Anexos	I,	II,	III	e	VIII,	
e	percentagem	de	resíduos	transportados	por	navio,	a	
nível	internacional	

O	Grupo	Portucel	não	importa	ou	exporta	resíduos	que	
sejam	considerados	perigosos	segundo	a	convenção	de	
Basileia.

EN25

Identidade,	dimensão,	estatuto	de	proteção	e	valor	para	
a	biodiversidade	dos	recursos	hídricos	e	respectivos	
habitats,	afetados	de	forma	significativa	pelas	
descargas	de	água	e	escoamento	superficial

O	Grupo	Portucel	cumpre	com	toda	a	legislação	
em	vigor	que	regulamenta	esta	matéria	e	todos	
os	efluentes	do	Grupo	são	sujeitos	a	tratamento	
primário	e	secundário	antes	de	ser	enviados	para	o	
meio	receptor.	Deste	forma	o	presente	indicador	é	
considerado	como	sendo	não	material.

EN26
Iniciativas	para	mitigar	os	impactes	ambientais	de	
produtos	e	serviços	e	grau	de	redução	do	impacte.

96,97

EN27
Percentagem	recuperada	de	produtos	vendidos		
e	respectivas	embalagens,	por	categoria.	

O	Grupo	não	faz	recuperação	das	embalagens	de	
papel,	embora	incentive	a	reciclagem	e	tenha	um	
acordo	estabelecido	com	a	Sociedade	Ponto	Verde.	
Não	obstante,	incorpora	fibra	reciclada	no	seu	processo	
produtivo.

EN28

Montantes	envolvidos	no	pagamento	de	coimas	
significativas	e	o	número	total	de	sanções	não-
monetárias	por	incumprimento	das	leis	e	regulamentos	
ambientais.

Foi	pago	em	2010	uma	coima	no	valor	de	1	500	euros	
que	remonta	a	um	processo	aberto	em	2006	pela	
Inspecção-Geral	do	Ambiente	por	incumprimento	na	
fábrica	de	Cacia	de	normas	sobre	gestão	de	resíduos	e	
emissões	atmosféricas.	

EN29

Impactes	ambientais	significativos,	resultantes	do	
transporte	de	produtos	e	outros	bens	ou	matérias-
primas	utilizados	nas	operações	da	organização,	bem	
como	o	transporte	de	funcionários.

O	Grupo	Portucel,	dispõe	de	um	sistema	de	
gestão	implementado,	com	o	intuito	de	otimizar	e	
consequentemente	minimizar	o	impacte	decorrente	do	
transporte	de	matérias-primas	para	as	suas	unidades	
industriais.	

O	Grupo	não	dispõe	de	mecanismos	para	medir	
o	impacte	ambiental	decorrente	do	transporte	de	
matérias-primas,	efectuado	por	fornecedores	externos	
ao	Grupo.

EN30
Total	de	custos	e	investimentos	com	a	proteção	
ambiental,	por	tipo.

DF’s	Consolidadas	e	RGS	de	2010,	p.	60e	de	DF’s	de	
2011,	p.	70

86

Indicadores	de	Desempenho	Social	–	Práticas	laborais	e	trabalho	condigno

LA1
Mão-de-obra	total,	por	tipo	de	emprego,	por	contrato		
de	trabalho	e	por	região.	

42,120

LA2
Número	total	de	Colaboradores	e	respectiva	taxa		
de	rotatividade,	por	faixa	etária,	género	e	reunião.

120,122
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LA3
Benefícios	assegurados	aos	funcionários	a	tempo	
inteiro	que	não	são	concedidos	a	funcionários	
temporários	ou	a	tempo	parcial.

O	Grupo	Portucel	não	possui	uma	prática	corrente	de	
contratação	de	colaboradores	com	contracto	a	termo	
parcial,	justificando	a	não	existência	de	uma	política	e	
prática	de	atribuição	de	benefícios	específica	para	este	
tipo	de	contratação.

LA4
Colaboradores	abrangidos	por	acordo	de	contratação	
coletiva.

42,120

LA5
Prazos	mínimos	de	notificação	prévia	em	relação	a	
mudanças	operacionais,	incluindo	se	esse	procedimento	
é	mencionado	nos	acordos	de	contratação	coletiva.

Não	está	formalizado	um	prazo	mínimo	de	notificação	
prévia	em	relação	a	mudanças	operacionais.	No	
entanto	serão	sempre	assegurados	os	direitos	dos	
Colaboradores	respeitando	o	disposto	na	negociação	
coletiva	e/ou	na	legislação	aplicável.

LA6

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

46

LA7
Taxa	de	lesões,	doenças	profissionais,	dias	perdidos,	
absentismo	e	óbitos	relacionados	com	o	trabalho,	
por	região.

46,88,90	
121,122

LA8

Programas	em	curso	de	educação,	formação,	
aconselhamento,	prevenção	e	controlo	de	risco,	em	
curso,	para	garantir	assistência	aos	trabalhadores,	às	
suas	famílias	ou	aos	membros	da	comunidade	afetados	
por	doenças	graves.

Como	forma	se	prevenção	do	surto	da	Gripe	A,	foi	
criado	de	um	grupo	de	trabalho	que	coordenou	
a	definição	e	implementação	de	um	conjunto	de	
medidas	preventivas	(e	reativas),	que	permitiram	
lidar,	de	forma	eficaz,	com	a	situação.	A	título	de	
exemplo,	foram	divulgadas	regras	e	cuidados	de	
higiene,	foi	disponibilizado	líquido	desinfetante,	foram	
criados	espaços	próprios,	isolados,	para	avaliação/
acompanhamento	de	situações	suspeitas,	foi	
distribuído	material	de	proteção	individual	(máscaras,	
luvas,	etc.).	Esta	informação	teve	como	objetivo	
influenciar	a	não	propagação	do	surto	de	gripe,	nos	
Colaboradores	e	respetivas	famílias.

LA9
Tópicos	relativos	a	saúde	e	segurança,	abrangidos	por	
acordos	formais	com	sindicatos.

As	responsabilidades	e	deveres	dos	Colaboradores	da	
Portucel	relativamente	aos	direitos	e	deveres	relativos	
a	saúde	e	segurança	estão	formalizados	no	Acordo	de	
Empresa.	No	entanto,	é	relevante	referir	que	a	política	
do	Grupo	é	igual	para	todas	as	empresas	no	que	diz	
respeito	a	saúde	e	segurança.

LA10
Média	de	horas	de	formação,	por	ano,	por	trabalhador,	
discriminadas	por	categoria	de	funções.

44,123

LA11

Programas	de	formação	para	o	desenvolvimento	de	
competências	e	aprendizagem	continua	que	apoiam	a	
continuidade	da	empregabilidade	dos	Colaboradores	e	
para	a	gestão	de	fim	de	carreira.

44,45

LA12
Percentagem	de	funcionários	que	recebem,	
regularmente,	análises	de	desempenho	e	de	
desenvolvimento	da	carreira.

43,122

LA13

Composição	dos	órgãos	sociais	da	Empresa	e	relação	
dos	trabalhadores	por	categoria,	de	acordo	com	o	
género,	a	faixa	etária,	as	minorias	e	outros	indicadores	
de	diversidade.

120,121

LA14
Discriminação	do	rácio	do	salário	base	entre	homens		
e	mulheres,	por	categoria	de	funções.

123

LA15 Taxas	de	retenção	após	a	licença	parental,	por	género.
No	presente	biénio,	a	taxa	de	retenção	após	licença	
parental,	foi	de	100%	tanto	para	os	homens	como	para	
as	mulheres.

122
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Indicadores	de	Desempenho	Social	–	Direitos	Humanos

HR1

Percentagem	e	número	total	de	contratos	de	
investimento	significativos	que	incluam	cláusulas	
referentes	aos	direitos	humanos	ou	que	foram	
submetidos	a	análise	referentes	aos	direitos	humanos.

Não	existiram	contratos	de	investimento	que	
incluíssem	cláusulas	referentes	a	Direitos	Humanos.	
Não	obstante,	o	Código	de	Ética	implementado	no	
Grupo	define	as	diretrizes	gerais	que	devem	reger	
a	conduta	da	Gestão	de	Topo	do	Grupo	e	a	dos	
Colaboradores	tanto	nas	relações	com	terceiros	como	
com	o	mercado.

HR2
Percentagem	dos	principais	fornecedores	e	empresas	
contratadas	que	foram	submetidos	a	avaliações	
relativas	a	direitos	humanos	e	medidas	tomadas

Tanto	a	política	de	Fornecedores,	como	os	princípios	
Deontológicos	implementados	no	Grupo	e	a	própria	
Constituição	Portuguesa,	definem	por	si	só	as	
directrizes	gerais	que	devem	reger	a	sua	conduta	e	dos	
seus	fornecedores	tanto	nas	relações	com	terceiros,	
como	com	o	mercado.	

No	âmbito	das	avaliações,	inseridas	no	sistema	de	
cadeia	de	responsabilidade,	que	são	realizadas	aos	
fornecedores	de	madeira	o	Grupo	Portucel	avalia	os	
aspetos	relacionados	com	os	direitos	humanos.

65,66

HR3

Número	total	de	horas	de	formação	em	políticas	
e	procedimentos	relativos	a	aspectos	dos	direitos	
humanos	relevantes	para	as	operações,	incluindo	a	
percentagem	de	funcionários	que	beneficiaram	de	
formação.

O	Grupo	não	dispõe	de	formações	específicas	neste	
âmbito.

HR4
Número	total	de	casos	de	discriminação	e	ações	
tomadas.

No	período	abrangido	pelo	relatório,	não	existiram	
registos	de	casos	de	discriminação.

HR5

Casos	em	que	exista	um	risco	significativo	de	
impedimento	ao	livre	exercício	da	liberdade	de	
associação	e	realização	de	acordos	de	contratação	
coletiva,	e	medidas	que	contribuam	para	a	sua	
eliminação.

A	negociação	coletiva	e	a	livre	associação	dos	
colaboradores	é	um	direito	e	uma	prática	corrente	
no	Grupo.	Nas	verificações	efetuadas	aos	principais	
fornecedores	de	madeira,	no	âmbito	do	sistema	de	
Cadeia	de	Responsabilidade,	não	foram	identificadas	
violações	neste	sentido.	Para	a	madeira	comprada	
já	certificada,	o	Grupo	não	dispõe	de	informação	
que	permita	responder	ao	indicador,	sendo	relevante	
referir,	que	a	certificação	FSC	ou	PEFC,	não	permite	
recorrências	por	parte	de	fornecedores	que	violem	as	
convenções	da	Organização	Internacional	do	Trabalho.

HR6
Casos	em	que	exista	um	risco	significativo	de	ocorrência	
de	trabalho	infantil,	e	medidas	que	contribuam	para		
a	sua	eliminação.

O	trabalho	infantil	é	uma	violação	a	legislação	
portuguesa	e	às	políticas	e	códigos	do	Grupo,não	
representando	um	risco	para	as	operações.	Nas	
verificações	efectuadas	aos	principais	fornecedores	
de	madeira,	no	âmbito	do	sistema	de	Cadeia	de	
Responsabilidade,	não	foram	identificadas	violações	
neste	sentido.	Para	a	madeira	comprada	já	certificada,	
o	Grupo	não	dispõe	de	informação	que	permita	
responder	ao	indicador,	sendo	relevante	referir,	que	a	
certificação	FSC	ou	PEFC,	não	pemite	recorrências	por	
parte	de	fornecedores	que	violem	as	convenções	da	
Organização	Internacional	do	Trabalho.

HR7
Casos	em	que	exista	um	risco	significativo	de	ocorrência	
de	trabalho	forçado	ou	escravo,	e	medidas	que	
contribuam	para	a	sua	eliminação.

O	trabalho	forçado	e	escravo	é	uma	violação	a	
legislação	portuguesa	e	às	políticas	e	códigos	do	
Grupo,	não	representando	um	risco	para	as	operações.	
Nas	verificações	efectuadas	aos	principais	fornecedores	
de	madeira,	no	âmbito	do	sistema	de	Cadeia	de	
Responsabilidade,	não	foram	identificadas	violações	
neste	sentido.	Para	a	madeira	comprada	já	certificada,	
o	Grupo	não	dispõe	de	informação	que	permita	
responder	ao	indicador,	sendo	relevante	referir,	que	a	
certificação	FSC	ou	PEFC,	não	pemite	recorrências	por	
parte	de	fornecedores	que	violem	as	convenções	da	
Organização	Internacional	do	Trabalho.
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HR8

Percentagem	do	pessoal	de	segurança	submetido	
a	formação	nas	políticas	ou	procedimentos	da	
organização,	relativos	aos	direitos	humanos,	e	que	são	
relevantes	para	as	operações.

Em	Portugal	as	empresas	de	Segurança	são	
obrigadas	por	lei	a	possuírem	formação	para	os	seus	
Colaboradores	no	âmbito	dos	direitos	humanos.

HR9
Número	total	de	Incidentes	que	envolvam	a	violação		
dos	direitos	dos	povos	indígenas	e	ações	tomadas

O	direito	dos	indígenas,	não	é	um	tema	relevante	para	
as	operações	do	Grupo.	Nas	verificações	efectuadas	
aos	principais	fornecedores	de	madeira,	no	âmbito	
do	sistema	de	Cadeia	de	Responsabilidade,	não	foram	
identificadas	violações	neste	sentido.	Para	a	madeira	
comprada	já	certificada,	o	Grupo	não	dispõe	de	
informação	que	permita	responder	ao	indicador,	sendo	
relevante	referir,	que	a	certificação	FSC	ou	PEFC,	não	
pemite	recorrências	por	parte	de	fornecedores	que	
violem	os	direitos	dos	indígenas.

HR10
Percentagem	e	número	total	de	operações	que	tenham	
sido	sujeitos	a	avaliações	de	direitos	humanos		
e	/	ou	avaliações	de	impacto.

O	respeito	pelos	direitos	humanos	é	uma	premissa	
fundamental	na	gestão	de	todas	as	empresas	do	
Grupo.	A	violação	dos	direitos	humanos	é	uma	
violação	às	leis	vigentes	em	Portugal	e	beneficia	de	
uma	implementação	madura,	tanto	na	cultura	como	
nas	práticas	de	gestão	em	Portugal,	pelo	que	o	seu	
diagnóstico	e	avaliação	não	são	relevantes	para	as	
nossas	operações.

HR11
Número	de	queixas	relacionadas	com	os	direitos	
humanos	arquivadas,	tratadas	e	resolvidas	através		
de	mecanismos	formais	de	queixa.

No	presente	biénio	não	foi	registado	qualquer	tipo	de	
queixas	desta	tipologia.

Indicadores	de	Desempenho	Social	–	Sociedade

SO1

Percentagem	das	operações	com	mecanismos	para	o	
envolvimento	e	avaliação	do	impacto	na	comunidade	
implementadas,	avaliação	do	impacto	e	programas		
de	desenvolvimento;

Todas	as	unidades	industriais	do	Grupo	Portucel,	
beneficiaram	de	avaliações	de	impacto	ambiental,	
reguladas	pelas	entidades	competentes.

46,96,	
97,113,	

114,115

SO2
Percentagem	e	número	total	de	unidades	de	negócio	
alvo	de	análise	de	riscos	à	corrupção.

As	atividades	do	Grupo	estão	sujeitas	a	um	conjunto	
diversificado	de	riscos	que	podem	ter	impacte	negativo	
nas	mesmas.	Todos	estes	riscos,	nomeadamente	riscos	
financeiros,	operacionais,	patrimoniais,	ambientais	e	
de	higiene	e	segurança	são	devidamente	identificados,	
avaliados	e	monitorizados,	cabendo	a	diferentes	
estruturas	dentro	do	Grupo	a	sua	gestão	e/ou	mitigação.	

Neste	âmbito,	todas	as	unidades	beneficiam	de	
processos	que	permitem	minimizar	a	corrupção	em	
todas	as	unidades	operacionais	relevantes.

SO3
Percentagem	de	trabalhadores	que	tenham	efectuado	
formação	nas	políticas	e	práticas	de	anti-corrupção		
da	organização.

O	Grupo	dispõe	do	Código	de	Ética,	onde	são	
endereçados	estes	aspectos.	Não	foram	registadas	
formações	neste	âmbito.

SO4 Medidas	tomadas	em	resposta	a	casos	de	corrupção.

Não	foram	identificados	quaisquer	indícios	de	
comportamento	fraudulento,	tanto	por	parte	de	
Colaboradores	do	Grupo,	no	período	de	reporte	do	
presente	relatório.

SO5
Posições	quanto	a	políticas	públicas	e	participação	
na	elaboração	de	políticas	públicas	e	em	grupos	de	
pressão.

O	Grupo	mantém	uma	participação	ativa	num	
conjunto	de	organizações	a	nível	nacional	e	
internacional	que	assumem	e	formalizam	posições	
referentes	a	políticas	públicas.	Esta	participação	está	
reportada	no	presente	relatório.	

112

SO7
Número	total	de	ações	judiciais	por	concorrência	
desleal,	antitrust	e	práticas	de	monopólio,	bem	como	os	
seus	resultados.

No	presente	biénio	não	foram	registadas	no	Grupo	
ações	judiciais	por	concorrência	desleal,	antitrust	e	
práticas	de	monopólio.

SO8
Montantes	das	coimas	significativas	e	número	total	de	
sanções	não	monetárias	por	incumprimento	das	leis	e	
regulamentos.

Durante	o	biénio	o	Grupo	não	teve	coimas	ou	sanções	
significativas	neste	âmbito.
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	 Observações Página Nível	de	
reporte

SO9
Operações	com	potenciais	impactos	significativos	ou	
reais	impactos	negativos	sobre	as	comunidades	locais.

As	unidades	industriais	do	Grupo	Portucel	contribuem	
para	o	aumento	do	emprego	disponível	nas	regiões	
onde	opera	e	para	a	contratação	de	fornecedores	
locais,	permitindo	distribuir	riqueza	nas	comunidades	
envolventes.	Uma	potencial	diminuição	significativa	
desta	actividade	pode	implicar	uma	imediata	
diminuição	do	emprego	e	criação	de	riqueza	na	área	
envolvente.

46,53,54,	
113,114

SO10
Prevenção	e	mitigação	das	medidas	implementadas	
nas	operações	com	impacto	negativo	nas	comunidades	
locais

46,60,	
61,62

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	objetivo	de	efetuar	melhorias,	bem	como	a	
percentagem	das	principais	categorias	de	produtos	e	
serviços	sujeitas	a	tais	procedimentos.

96,97

PR2

Número	total	de	incidentes	resultantes	da	não-
conformidade	com	os	regulamentos	e	códigos	
voluntários	relativos	aos	impactes,	na	saúde	e	
segurança,	dos	produtos	e	serviços	durante	o	respetivo	
ciclo	de	vida,	discriminado	por	tipo	de	resultado.

No	presente	biénio	não	foi	registado	nenhum	incidente	
desta	natureza.

PR3
Tipo	de	informação	sobre	produtos	e	serviços	exigida	
por	regulamentos,	e	a	percentagem	de	produtos	e	
serviços	significativos	sujeitos	a	tais	requisitos

96,97,98

PR4

Número	total	de	incidentes	resultantes	da	
não-conformidade	com	os	regulamentos	e	códigos	
voluntários	relativos	à	informação	e	rotulagem	
de	produtos	e	serviços,	discriminados	por	tipo	de	
resultado.

No	presente	biénio	não	foi	registado	nenhum	incidente	
desta	natureza.

PR5 Indicadores	de	satisfação	de	clientes 96,97

PR6

Programas	de	observância	das	leis,	normas	e	
códigos	voluntários	relacionados	com	comunicações	
de	marketing,	incluindo	publicidade,	promoção	e	
patrocínio.

96,97,98

PR7

Indique	o	número	total	de	incidentes	resultantes	da	
não-conformidade	com	os	regulamentos	e	códigos	
voluntários	relativos	a	comunicações	de	marketing,	
incluindo	publicidade,	promoção	e	patrocínio,	
discriminados	por	tipo	de	resultado.

No	presente	biénio	não	se	registou	nenhum	incidente	
no	âmbito	do	indicador.

PR8
Número	total	de	reclamações	registadas	relativas	à	
violação	da	privacidade	de	clientes.

No	presente	biénio	não	se	registou	nenhuma	
reclamação	neste	âmbito.

PR9
Montante	das	coimas	(significativas)	por	incumprimento	
de	leis	e	regulamentos	relativos	ao	fornecimento	e	
utilização	de	produtos	e	serviços.

No	presente	biénio	não	se	registou	nenhuma	coima	
deste	tipo.

RG	–	Relatório	de	Gestão
DFs	Consolidadas	e	RGS	2010	–	Demonstrações	Financeiras	Consolidadas	e	Relatório	Governo	da	Sociedade	2010
DFs	Consolidadas	2011	–	Demonstrações	Financeiras	Consolidadas	2011
Nível	de	Reporte:	 	Responde	em	pleno;	 	Responde	parcialmente;	 	Não	responde
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Anexo	V.	
Relatório	de	Verificação	de	Entidade	Externa
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Anexo	VI.	
Declaração	Exame	do	Nível	de	Aplicação	pela	GRI
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Contactos

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

Fábricas

Portucel

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

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

Soporcel

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

Subsidiárias	Comerciais

Alemanha

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

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

Áustria/ Europa Central e de Leste

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

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

Bélgica/ Luxemburgo

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

Espanha

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

Estados Unidos da América

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

França

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

Grécia/ Outros Mercado Overseas

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

Holanda/ Países Nórdicos/ Estados 
Bálticos

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

Itália/ São Marino

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

Portugal / Palop’s / Marrocos 

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

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

Portucel Soporcel Afrique du Nord

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

Reino Unido/ Irlanda

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

Suiça 

Portucel	Soporcel	Switzerland
Regus	Airport
18,	Avenue	Louis-Casaï	–	1209	Geneva,	
Switzerland	
T	+41	(0)	22	747	7919		
F	+41	(0)	22	747	7900
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