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PORTUCEL SOPORCEL 

Estratégia Sustentável 

Eco-Eficiência, Inovação e Eco-Design 

 

EMPRESA 

 

Com uma posição de grande relevo no mercado internacional de pasta e papel, o Grupo 

Portucel Soporcel é uma das mais fortes marcas de Portugal no mundo. Encontra-se entre 

os cinco maiores produtores de papéis finos não revestidos (UWF – Uncoated Woodfree) 

da Europa. É também o maior produtor europeu e um dos maiores a nível mundial de 

pasta branca de eucalipto (BEKP – Bleached Eucalyptus Kraft Pulp), tendo obtido grande 

notoriedade nas suas marcas de papel, com destaque para o facto de a marca Navigator 

liderar as vendas à escala mundial no segmento premium de papéis de escritório. 

 

No seu conjunto, o Grupo Portucel Soporcel gera um volume de negócios anual superior a 

1000 milhões de euros, dispondo de uma capacidade produtiva de 1 milhão de toneladas 

de papel e de 1,3 milhões de toneladas de pasta (das quais cerca de 700 000 integradas 

em papel), além de ser responsável pela gestão de mais de 130 mil hectares de floresta. 

Actualmente, o Grupo Portucel Soporcel exporta mais de 900 milhões de euros, para 82 

países, o que representa cerca de 93% das suas vendas totais. 

 

A estrutura produtiva industrial do Grupo Portucel Soporcel corresponde a três complexos 

industriais, localizados em Setúbal, Figueira da Foz e Cacia, que constituem uma 

referência de qualidade a nível internacional pela sua dimensão e sofisticada alta 

tecnologia. O complexo industrial da Figueira da Foz é o maior centro fabril integrado 

produtor de papéis de escritório e de papéis para a indústria gráfica da Europa. 
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O Grupo Portucel Soporcel é também o maior produtor nacional de energias renováveis a 

partir de biomassa. De facto, produz quase 70% da energia eléctrica a partir da 

valorização deste recurso renovável, optimizando assim a eficiência da sua utilização no 

fabrico dos produtos intermédios e finais. 

 

ENVOLVIMENTO 

 

O mercado Europeu de papéis para escritório é muito exigente, não só em termos de 

qualidade do produto, como também no que diz respeito a aspectos ecológicos e 

económicos. Para ter sucesso na Europa, um papel de escritório tem que respeitar 

elevados níveis de qualidade, nomeadamente ao nível do desempenho nas impressoras, 

na qualidade na impressão e consistência ao longo do tempo, nunca pondo em causa 

aspectos ambientais. 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e sua disponibilidade a um número 

cada vez maior de pessoas, a consciência ambiental dos utilizadores de papel tem vindo a 

aumentar. 

Fundamentalmente, chega mais informação, mais rapidamente a uma audiência mais 

conhecedora, o que tem vindo a impulsionar a visibilidade de organizações ambientais 

(ONG’s e organizações sem fins lucrativos). Acima de tudo, comprar e utilizar produtos 

“amigos do ambiente” tornou-se uma moda e reflexo de progresso. 

 

A oferta de produtos do Grupo Portucel Soporcel tem em consideração os requisitos e 

exigências dos utilizadores finais, adaptando-se constantemente ao mercado e oferecendo 

uma variedade de soluções para todas as necessidades de impressão, tendo sempre o 

ambiente em consideração. 

 

Todas as unidades de produção de pasta e papel do Grupo Portucel Soporcel estão 

certificados pelo FSC Chain-of-Custody, e obedecem a padrões apropriados de qualidade, 

segurança e ambiente. 
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AMBIENTE 

PROJECTO/ACTIVIDADES 

Por forma a adaptar-se às diferentes perspectivas e exigências ambientais dos utilizadores 

de papel de escritório, a proposta de  valor do Grupo Portucel Soporcel consiste em 3 

Marcas: Discovery, Navigator Eco-logical e Explorer Premium Recycled, cada uma com 

conceitos específicos, mas com um objectivo comum: Encorajar a protecção do ambiente 

sem comprometer os resultados de impressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRÓXIMA GERAÇÃO DE PAPEL DE ESCRITÓRIO 

DISCOVERY 

 

Quando foi desenvolvido o primeiro papel de escritório, a sua produção estava 

essencialmente concentrada no Norte e no Centro da Europa. A qualidade das matérias-

primas disponíveis naquelas regiões implicava a utilização de um mínimo de 80 g/m2 para 

se produzir papel de escritório de boa qualidade. 

 

DESENVOLVER REUTILIZAR 

POUPAR 
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Mas a tradição já não é o que era. 

 

O Grupo Portucel Soporcel possui um conjunto de condições tecnológicas, matérias-

primas e conhecimento que lhe garantiram o sucesso de 75 g/m2 como alternativa 

credível a 80 g/m2: 

o Equipamentos de produção e acabamentos de alta tecnologia. 

o Eucalyptus globulus e carbonato de cálcio precipitado são as principais matérias-

primas utilizadas, fornecendo espessura e rigidez que garantem um excelente 

desempenho. 

o Conhecimentos profundos das melhores práticas de produção de papel. 

 

Durante a última década o Grupo Portucel Soporcel tem produzido e comercializado o seu 

produto de 75 g/m2 na Europa, sendo um líder claro neste domínio, com uma quota de 

mercado acima de 80%  para gramagens de 70 a 79 g/m2 (segundo a CEPIFINE). Através 

da marca Discovery, o produto de 75 g/m2 está disponível, neste momento, em mais de 

40 países em todo o Mundo. 

 

A redução de 5 g/m2 garante uma utilização eficiente dos recursos, dado que o mesmo 

número de resmas pode ser produzido com menos matérias-primas. 

Um consumidor que compre uma resma de papel recebe menos peso (2,34Kg vs. 2,49Kg) 

produzindo menos desperdício pós-consumo, mas ainda assim obtendo as mesmas 500 

folhas para imprimir! Para além disso, os elevados padrões de qualidade da nossa 

empresa, tornam a marca Discovery igual ou melhor do que produtos de 80 g/m2. Este 

conjunto de argumentos colocam a marca Discovery como uma solução eco-eficiente, sem 

comprometer a qualidade. 

 

Como referido anteriormente, são utilizadas menos matérias-primas para produzir uma 

folha de papel A4. A redução de gramagem é materializada em poupanças de: 

o Consumo de madeira: 18% 

o Utilização de água: 14% 

o Consumo de energia: 23% 

o Desperdício pós-consumo: 6% 
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Numa única folha ou resma a diferença não parece ser muita, mas quando se considera a 

enorme quantidade de papel utilizado em impressoras de grande velocidade nas grandes 

empresas e nos bancos, é de facto uma grande diferença. 

Por exemplo, uma máquina (fotocopiadora/impressora laser) de grande volume - 100 

cópias/impressões por minuto - produz num dia de trabalho de 8 horas cerca de 50.000 

folhas, representando assim poupanças de: 

 

Discovery 75 g/m2 vs. Papel de escritório normal de 80 g/m2 

Madeira Anos de Consumo de papel na Europa (per capita) 5 

Água Anos de consumo de garrafas de água na Europa (per capita) 4 

Energia Horas de consumo de uma lâmpada de 40 W 1000 

Desperdício Dias de produção de resíduos na Europa (per capita) 1,5 

 

Reduzindo a gramagem um pouco mais, para 70 g/m2, é possível aumentar as 

poupanças, que podem ser materializadas em (quando comparado com papel de escritório 

normal de 80 g/m2): 

o Consumo de madeira: 23% 

o Utilização de água: 20% 

o Consumo de energia: 28% 

o Desperdício pós-consumo: 13% 

 

A marca Discovery é, então, uma solução para as necessidades de poupança de recursos 

naturais, garantindo ao mesmo tempo um desempenho elevado. 

 

O PAPEL RECICLADO MAIS BRANCO 

EXPLORER PREMIUM RECYCLED 

 

Durante os últimos anos, as preocupações e a consciência da sociedade em relação à 

protecção do ambiente têm vindo a aumentar. 
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Sem dúvida que as questões ambientais têm vindo a tornar-se um factor cada vez mais 

importante e algumas vezes um factor chave na decisão de compra, especialmente em 

empresas de grandes dimensões. 

 

No entanto, a maioria dos utilizadores tem a percepção de que o papel reciclado tem 

grandes problemas de qualidade em três áreas principais: estética, desempenho e 

imagem. 

 

Hoje em dia, as técnicas de reciclagem já permitem produzir papel de melhor qualidade. A 

utilização de papel reciclado tem sido tema para directrizes e/ou legislação em gabinetes 

governamentais e grandes empresas, que aumentaram a sua procura. 

 

De acordo com o estudo de 2005 da Opticom, que incluiu mais de 4000 compradores de 

papel de escritório em 7 países da Europa ocidental, o critério “amigo do ambiente” 

posicionou-se em 8º lugar entre 12 critérios. 

 

Contudo, olhando especificamente para o segmento “Novos Ambientalistas”, eles 

conferem a este critério 22% mais importância do que a média, classificando-o em 5º 

lugar entre os 12 critérios. Este é de facto um aspecto sensível para estes utilizadores de 

papel de escritório que, de qualquer modo, valorizam mais o desempenho e a qualidade 

do produto/impressão e não estão dispostos a escolher entre ambiente e qualidade. 

 

Com vista a obter a máxima qualidade, o Explorer Premium Recycled é produzido através 

de uma fórmula avançada, usando 50% de fibra reciclada pós-consumo e 50% de papel 

recuperado ao longo do processo de fabrico (fibras reutilizadas). 

 

Esta combinação garante as melhores características ao produto, assegurando um 

desempenho elevado às máquinas, uma excelente qualidade de impressão e permite 

ultrapassar os inconvenientes habituais do papel reciclado. Este conceito único foi sujeito 

a um extenso estudo de mercado na Europa e nos EUA, com excelentes resultados.  
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O Explorer Premium Recycled tem um pacote único de benefícios: 

o O papel de escritório mais branco do mercado 

o Correcta absorção de tinta  

o Livre de poeiras para melhor protecção da impressora 

o Não encrava, permitindo aumentar a eficiência da máquina 

o Excelente rigidez permitindo maior desempenho 

o Adesão melhorada ao toner de modo a evitar falhas na impressão  

o Multifuncional (jacto de tinta, laser, fax, fotocopiadora) 

 

Para além destes benefícios, este papel é uma solução ambiental para aplicações internas 

e externas, ajudando a aumentar a imagem ambiental das organizações.  

 

A marca é certificada pela FSC, e cumpre igualmente com os regulamentos da English 

National Association of Paper Merchants Recycled Mark. 

 

A certificação da Forest Stewardship Council  é uma das mais importantes e reconhecidas 

certificações ambientais e a National Association of Paper Merchants Recycled Mark é vista 

como uma das mais credíveis certificações no que à reciclagem de papel diz respeito. 

 

O Explorer Premium Recycled é produzido numa fábrica de papel certificada, sob rigorosa 

monitorização e sistemas de controlo, e de acordo com as mais importantes normas de 

qualidade e ambiente (ISO 9001 e ISO 14001). 

 

Foram executados testes exaustivos ao produto, abrangendo diferentes tipos de 

equipamento de escritório, diferentes utilizadores, diferentes países e mais de 300 000 

folhas impressas. Os resultados confirmam o posicionamento do papel Explorer Premium 

Recycled, com excelente qualidade de impressão e soberbos desempenhos das máquinas, 

para além da elevada protecção ambiental. 

 

Em suma, o Explorer Premium Recycled é a melhor opção para assegurar a protecção 

ambiental sem comprometer o desempenho e a qualidade de impressão. A sua fórmula 

avançada  permite obter atributos físicos e ópticos excepcionais, não comparáveis com o 
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papel reciclado tradicional, mas garantindo a importante função ambiental de reutilizar 

fibras, reduzindo consequentemente a quantidade de resíduos em aterros. 

 

 

DÁ O TEU NOME A UMA ÁRVORE 

NAVIGATOR ECO-LOGICAL 

 

Outra preocupação ambiental dos consumidores é a necessidade de desenvolver recursos. 

O conceito de Navigator Eco-logical foi desenvolvido para dar resposta a essa necessidade 

específica. 

 

Ao comprarem o Navigator Eco-logical, os utilizadores têm a possibilidade de dar o seu 

nome a uma árvore. Enviando códigos de barra para o Grupo Portucel Soporcel, os 

utilizadores irão receber um certificado atestando a existência de uma árvore com o nome 

por si escolhido. O utilizador pode  seguir a árvore durante as diversas fases do seu 

desenvolvimento (actualização da imagem a cada 3 meses). Podem ser nomeadas 3 

espécies de árvores: Eucaliptus globulus, Pinus Pinea e Sobreiro. 

 

O conceito único do Navigator Eco-logical dirige-se ao consumidor a um nível emocional, 

baseado em razões ecológicas. O conceito é baseado no facto do Grupo Portucel Soporcel 

criar 12 milhões de árvores de variadas espécies, todos os anos, nos seus viveiros 

florestais. De facto, a florestação é uma peça chave para prevenir o aquecimento global e 

para desenvolver recursos. 

 

Outro importante atributo ecológico do Navigator Eco-logical é o facto de ter certificação 

FSC. Quando se compram produtos com o selo FSC, está-se ao mesmo tempo a apoiar o 

crescimento da gestão responsável das florestas a nível mundial. Além disso, o Navigator 

Eco-logical é produzido utilizando um processo livre de cloro elementar, cumprindo as 

normas ISO 9001 e ISO 14001. 

 

A Navigator Eco-logical é um produto de 75 g/m2, que utiliza menos matérias-primas 

(consegue-se 27 resmas por tonelada extra quando comparado com um papel de 80 
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g/m2), concebido para abordar a perspectiva ambiental dos utilizadores de papel de 

escritório. 

 

A acrescentar a estes factos, tem uma garantia de satisfação de 100%. Se o utilizador 

final não ficar satisfeito com os resultados, o produto será substituído por outro da gama 

Navigator. 

 

Graças à qualidade superior das matérias-primas e à tecnologia utilizada, os 

consumidores têm à sua disposição um papel de melhor qualidade com as vantagens 

ecológicas de um papel de 75 g/m2 produzido pelo Grupo Portucel Soporcel. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O Grupo Portucel Soporcel desenvolveu uma estratégia ambiental que dá resposta às 

necessidades complementares dos consumidores: POUPAR, REUTILIZAR e DESENVOLVER. 

Ao mesmo tempo, o Grupo Portucel Soporcel está a desenvolver os seus próprios recursos 

florestais (alinhados com o conceito do Navigator Ecological), utilizando os recursos da 

maneira mais eficiente no processo de produção de papel (conceito do Discovery) e 

finalmente reutilizando estes recursos (conceito do Explorer Premium Recycled). 

 

Este é um claro exemplo de inovação e eco-eficiência ao dispor do mercado europeu.  

 

 

Mais informações em: www.portucelsoporcel.com 

 


