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Integração da floresta até ao papel , tendo o consumidor como objectivo.

Floresta
Pasta

Energia

Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Cadeia de Valor

Papel
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Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Floresta

Volume anual de negócios:  1,4 biliões de €

� Líder europeu na produção de papéis finos de impressão e 

escrita não revestidos (UWF), e o 6º a nível mundial

� Representa >3% das exportações portuguesas de bens

Fonte: grupo Portucel Soporcel

� Maior empresa em Valor Acrescentado Nacional

� Integra as maiores empresas exportadoras Portuguesas

� Responsável por cerca de 9% do total da carga 

convencional e  contentorizada nos portos nacionais

� Maior produtor nacional de energia renovável a partir de 

biomassa



Crescimento e Integração em Papel

� estratégia de desenvolvimento assente na integração no negócio de papel

Nº Colaboradores do Grupo

�> 2300

Capacidade produtiva

Cacia

Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Caracterização

Capacidade produtiva

� 1,6 milhões ton de papel  - 1º produtor europeu papéis finos não revestidos

� 1,4 milhões ton de pasta - 1º produtor europeu e 3º produtor mundial BEKP

� 2,5 TWh/ano de energia eléctrica, a partir de fontes renováveis 

Exportações

� > 1200 milhões de Euros

� > 3% das export. portuguesas de bens

� ~30% para mercados não comunitários

Figueira

Setúbal



O GPS tem os 2 maiores complexos industriais integrados de papel fino não revestido e é líder
do mercado na Europa . Promover o desenvolvimento da fileira florestal e a sua
certificação é, portanto, fundamental para a sustentabilidade do negócio.
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Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Liderança
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– Gestão responsável de cerca de 120.000 hectares de floresta , assente num programa de
racionalização do património e de reflorestação selectiva das áreas com maior potencial
produtivo.

– 48% da área florestal do Grupo é Área de Alto Valor de Conserva ção (classificação WWF).

– Gestão da biodiversidade : adesão ao Countdown 2010 – Iniciativa Internacional para travar a

Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Sustentabilidad e e Biodiversidade

– Gestão da biodiversidade : adesão ao Countdown 2010 – Iniciativa Internacional para travar a
Perda da Biodiversidade – e assinatura de protocolo da Biodi versidade com o Instituto de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade.

– Prevenção e apoio ao combate aos incêndios
florestais.

– Acções de apoio à utilização das melhores práticas na produç ão florestal, através da
colaboração com Associações de Produtores.



Perfil do Grupo Portucel Soporcel > Navigator

Navigator, marca líder mundial de vendas de papel d e escritório

… papéis de alta qualidade a partir de florestas sus tentáveis de eucalipto



As indústrias florestais são responsáveis por 10,3%  das exportações nacionais 

3.786421
2.094

( Milhões EUR)
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Fonte: INE, dados de Dezembro 2010
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Principais Grupos de Produtos Exportados

O sector da pasta e do papel lidera a contribuição global das fileiras florestais que 
representam 10,3% das exportações nacionais em Deze mbro 2010 (total 36.769 K€)
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Fonte: INE, dados de Dezembro 2010
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(entre parêntesis, % correspondente ao período homó logo do ano anterior)



A floresta é decisiva na recuperação da economia na cional

O peso das exportações no PIB Nacional está abaixo da média na UE, sendo decisivo o 
seu reforço com recurso a sectores de elevado valor  acrescentado nacional, como a 
floresta (VAN de 71.4%)

Peso das exportações no PIB Nacional Valor Acrescentado Nacional por 
unidade exportada (%)

Fonte: INE, dados de Dezembro 2010

unidade exportada (%)



O gPS e o VAN

O gPS vende em mercados internacionais agressivos, recorre essencialmente a matérias-primas e

serviços de origem nacional, garantindo um Elevado Valor Acrescentado Nacional, consistentemente

acima de mil milhões de euros, correspondentes a 0,6% do PIB.

Como grande exportador, o gPS garante uma elevada incorporação de valor acrescentado 

nacional.

O Valor Acrescentado Nacional 

(VAN) expressa, não só a  

contribuição directa do Grupo 

Portucel para o PIB português, 

constituída pelo Valor Acrescentado 

Bruto, mas também o efeito de 

arrastamento, induzido pelo Grupo, 

na actividade económica nacional a 

montante e a jusante.

VAN = Valor Acrescentado Nacional = VAB + consumo de matérias primas e subsidiárias e serviços de origem nacional (RCM 77/98)

gPS > VAB e VAN 
(milhões de euros)

325 382 412 452
380 338

527

886 932 976 1.024 982
922

1.112

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VAB gPS VAN gPS (Est.)



O território florestal nacional > Evolução total da  área florestal (PT)
Durante um período de cerca de um século (1902-2006), a totalidade da área florestal 

portuguesa aumentou 1.5 milhões de hectares, ou seja, uma taxa de crescimento da 

área superior a 28 000 campos de futebol, por ano.

Total da área florestal portuguesa
(1902-2006)
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Fonte: Diário da República – I Série-B – nº 101 de 30 -4-1999
AFN, IFN Portugal Continental 2005/2006 (Publicação  2010)

∆ = ∆ = ∆ = ∆ = ∆ = ∆ = ∆ = ∆ = 1 502 000 ha1 502 000 ha

77%



O território florestal nacional > Dimensão média da propriedade

Dimensão média
da propriedade 

florestal 
(ha)

Número de 
proprietários
privados (#)

Portugal tem mais de 400 000 proprietários florestais, dos quais 85% detém pequenas áreas florestais, 

inferiores a 3 hectares. Geograficamente a região onde predomina a pequena propriedade é aquela  

onde existe maior área e maior produtividade para o eucalipto (Norte-Centro Oeste).

< 3 ha 347277 85%

3-10 ha 34596

11-50 ha 20178

51-100 ha 2989

101-500 ha 3737

501-10000 ha 747

Fonte: DGRF e Mendes, 2005

(ha) privados (#)

Fonte: DGF, 1999

Total   409524
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8%
Incultos

2088, 23%

Outros

432, 5%

Utilização do solo (1),
mil hectares, 100 % = 8 897 000 ha

Área de espécies florestais por espécies 
dominantes (2), mil hectares, % do total

O eucaliptal ocupa 21 % do total da área florestal, ou seja, 8% de Portugal continental.

O território florestal nacional > Utilização do sol o e espécies florestais
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(1) Continente.
(2) Pinheiro inclui povoamentos de pinheiro bravo e manso. Outras espécies inclui povoamentos de castanheiro, outras folhosas e outras coníferas
(3) Outras inclui áreas ardidas, cortes finais e outras áreas florestais de espécies não idntificadas
Fonte:  AFN, IFN 2005/2006 Portugal Continental (Publicação 2010)

30%

21%

21%
2088, 23%

Agricultura

2930, 33%

Floresta

3459, 39% 


