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Rejuvenescer o capital humano com as competências certas 

 

O grupo Portucel Soporcel teve dificuldades em 

encontrar, no mercado português, profissionais 

com o perfil de competências adequado a três 

funções relevantes para a empresa: técnicos de 

produção industrial, técnicos de manutenção 

mecânica e técnicos de controlo e potência. Estas 

áreas de especialidade são determinantes no 

âmbito do projeto de rejuvenescimento do grupo 

e dos novos investimentos em curso, como é o 

caso da instalação de uma máquina de produção 

de papel tissue - papéis para uso doméstico e 

industrial - no Complexo Industrial de Cacia. 

Para colmatar a falta destes perfis técnicos, o 

grupo Portucel Soporcel definiu as competências 

necessárias para as diferentes funções e os 

respetivos cursos. A realização destes cursos é 

assegurada em parceria com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), tendo 

por base um protocolo nacional estabelecido 

entre o grupo e esta entidade.  

O IEFP assegura a pré-seleção dos candidatos, 

com base na sua bolsa e na divulgação interna 

dos cursos, e o grupo Portucel Soporcel faz a 

seleção final dos candidatos. O objetivo deste 

projeto é assegurar a formação de profissionais 

com o perfil de competências adequado nas 

áreas onde o grupo Portucel Soporcel tem 

dificuldade em recrutar profissionais.  

 

Os cursos têm 300 horas teóricas - recorrendo às 

unidades de formação de curta duração (UFCD) 

do catálogo nacional de qualificações, e 840 

horas práticas em contexto de trabalho, que 

decorrem nos complexos industriais do grupo. A 

formação teórica é assegurada por formadores 

do IEFP e a formação prática em contexto de 

trabalho é garantida por formadores internos do 
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grupo Portucel Soporcel. Ambas as componentes, 

teórica e prática, decorrem nas instalações do 

grupo Portucel Soporcel. 

O curso de técnicos de produção industrial no 

complexo de Cacia, Aveiro, começou a 20 de 

Março de 2015 e a experiência tem sido muito 

positiva, mostrando-se os formandos bastante 

motivados e com vontade de progredirem 

rapidamente para a formação em contexto de 

trabalho. O curso de técnicos de manutenção 

mecânica tem início a 15 de Junho no Complexo 

Industrial da Figueira da Foz. 

 

 

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL 
 

O grupo Portucel Soporcel é um grupo integrado que desenvolve atividades de investigação florestal e 
tecnológica, de desenvolvimento florestal e de produção de pasta de celulose, energia e papel. É líder 
europeu na produção de papéis de escritório e para a indústria gráfica e de pasta branqueada de eucalipto. 
A sua marca Navigator é a mais vendida a nível mundial no segmento Premium de papéis de escritório.  
 
Ímpar na geração de valor sustentável para o País, o Grupo representa 2,5% das exportações portuguesas 
de bens. É o terceiro maior exportador em Portugal e aquele que gera mais Valor Acrescentado Nacional, 
por utilizar matérias-primas e recursos maioritariamente nacionais. Com um volume de negócios superior a 
1,5 mil milhões de euros/ano, realiza vendas em mais de 120 países nos cinco continentes, atingindo um 
volume anual de exportações de 1,2 mil milhões de euros. 
 
O Grupo gere, de forma responsável, 120 mil hectares de floresta em Portugal de acordo com um modelo 
que se encontra certificado pelos mais rigorosos sistemas internacionais: FSC® (Licença nº FSC 10852) e 
PEFCTM (Licença nº PEFC 13-23-001). Tem uma política ativa de conservação da biodiversidade e investe 
anualmente cerca de 3 milhões de euros em ações de prevenção e apoio ao combate aos incêndios em 
defesa da floresta nacional. É líder europeu na produção de plantas certificadas e dispõe dos maiores 
viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas 
certificadas de diversas espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional. 
 
No âmbito de uma estratégia de crescimento sustentado, o grupo Portucel Soporcel está a expandir a sua 
actividade, através da entrada numa nova área de negócio, o papel tissue (papéis para uso doméstico e 
industrial), e a concretizar importantes projetos de desenvolvimento internacional em Moçambique e nos 
EUA.  
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