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GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
O grupo Portucel Soporcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. Líder europeu
na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF) e 6º a nível mundial, é
também o maior produtor europeu, e o quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto
BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp. As vendas do Grupo têm como destino 127 países nos
cinco continentes, com destaque para a Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença
a nível internacional entre as empresas portuguesas.
Com um volume de negócios anual de 1,5 mil milhões de euros, é responsável por
aproximadamente 1% do PIB nacional. Sendo um grupo florestal verticalmente integrado, dispõe
de um Instituto de Investigação Florestal e Tecnológica próprio, com competências state of the

art.

Gere em Portugal 120.000 hectares de floresta certificada pelos sistemas internacionais FSC®
(licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de um 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 da sua estratégia de expansão internacional, o Grupo adquiriu recentemente uma
fábrica de papel tissue – AMS – e está a desenvolver um importante projecto de investimento
florestal verticalmente integrado em Moçambique, bem como uma fábrica de pellets nos EUA.

