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Este ano é de festa para o grupo Portucel 
Soporcel. A unidade industrial de Setúbal 
celebra 50 anos e a da Figueira da Foz 
comemora 30 anos. Duas histórias de sucesso 
que, lado a lado, caminharam para a união 
que culminou no grupo Portucel Soporcel, 
hoje um dos mais importantes do mundo no 
setor da pasta e do papel.



Emissões industriais
e o novo relatório BREF

ENQUADRAMENTO

A atividade industrial das empresas é regulada nas suas diferentes componentes, por um conjunto de 
legislação que visa minimizar o impacte que essa mesma atividade tem no ambiente, visando cumprir 

um princípio de sustentabilidade aceite por todos os intervenientes no processo. Neste contexto 
assumem particular relevância o Decreto-Lei nº 127/2013 de 30 de Agosto e o novo documento BREF.

ORADORES

ÓSCAR ARANTES (Representante CEPI no processo Kraft)
TERESA TORCATO (APA - Agência Portuguesa do Ambiente)

MARTA SOUTO BARREIROS (CELPA)
LUIS MACHADO (grupo Portucel Soporcel)

ANTÓNIO PRATES (grupo ALTRI)
RAQUEL PEREIRA (RENOVA)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Enquadramento BREF
BREF Pulp and Paper - Processo Kraft; Processo ao Sulfito; Produção de papel, reciclados e outros

Regime de Emissões Industriais - articulação com os BREF e Conclusões MTD
Painel sobre a implementação do BREF - análise de casos

O BREF e as Grandes Instalações de Combustão

2 dezembro 2014

Hotel dos Templários
TOMAR

Inscrições on-line: www.tecnicelpa.com

03 - EDITORIAL

04 - NOTÍCIAS TECNICELPA

04 - Eventos

06 - Seminário Andritz - Improvement potential in existing digester systems, it’s surroundings and in screening

07 - Movimento Associativo

08 - Visita Lúdica - Rota da Lã

10 - Cursos TECNICELPA - UBI

        Processo de Produção de Pasta - Visita à Celtejo (Altri)

        Processo de Produção de Papel - Visita à AMS-BR Star Paper

12 - Curso Católica Lisbon – Gestão de Projetos e análise de decisões

13 - Falecimento de João Eduardo Abreu Pereira - Sócio Honorário

14 - Artigo de Opinião de CELSO FOELKEL

16 - Artigo de Opinião de CARLOS BRÁS

18 - UMA HISTÓRIA DE UNIÃO

64 - NOTÍCIAS SETOR

70 - NEWSLETTER

 

 
 

FICHA TÉCNICA

Índice

Os artigos aqui presentes são da responsabilidade dos respectivos autores. A reprodução integral ou parcial do conteúdo desta 
info@tecnicelpa não poderá ser efectuada sem a autorização da TECNICELPA.
As opiniões de terceiros não reflectem a opinião da TECNICELPA.

Responsável pela edição e contactos - Secretariado da TECNICELPA - info@tecnicelpa.com
Para publicidade ou eventuais notícias enviar para a TECNICELPA : info@tecnicelpa.com
A decisão final da utilização dos materias é da responsabilidade da TECNICELPA
Depósito Legal n.º 64256/93

Design e Paginação - Luís Campos (HOMEWORK - design : : comunicação : : gestão de eventos)
Execução Gráfica - Gráfica Almondina - Torres Novas

Publicação impressa em papel inaset plus offset de 120 g/m2, oferecido pelo grupo Portucel Soporcel 

Distribuição gratuita aos Associados da TECNICELPA.

24 - COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL

         50 anos a crescer rumo à liderança

44 - COMPLEXO INDUSTRIAL DE FIGUEIRA DA FOZ

         30 anos Um sucesso erguido pela determinação

50
grupo Portucel Soporcel

ANOS

COMPLEXO
INDUSTRIAL
DE SETÚBAL

1964 - 2014

30
grupo Portucel Soporcel

ANOS

COMPLEXO
INDUSTRIAL
DE FIGUEIRA

DA FOZ

1984 - 2014

Emissões industriais
e o novo relatório BREF

ENQUADRAMENTO

A atividade industrial das empresas é regulada nas suas diferentes componentes, por um conjunto de 
legislação que visa minimizar o impacte que essa mesma atividade tem no ambiente, visando cumprir 

um princípio de sustentabilidade aceite por todos os intervenientes no processo. Neste contexto 
assumem particular relevância o Decreto-Lei nº 127/2013 de 30 de Agosto e o novo documento BREF.

ORADORES

ÓSCAR ARANTES (Representante CEPI no processo Kraft)
TERESA TORCATO (APA - Agência Portuguesa do Ambiente)

MARTA SOUTO BARREIROS (CELPA)
LUIS MACHADO (grupo Portucel Soporcel)

ANTÓNIO PRATES (grupo ALTRI)
RAQUEL PEREIRA (RENOVA)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Enquadramento BREF
BREF Pulp and Paper - Processo Kraft; Processo ao Sulfito; Produção de papel, reciclados e outros

Regime de Emissões Industriais - articulação com os BREF e Conclusões MTD
Painel sobre a implementação do BREF - análise de casos

O BREF e as Grandes Instalações de Combustão

2 dezembro 2014

Hotel dos Templários
TOMAR

Inscrições on-line: www.tecnicelpa.com

03 - EDITORIAL

04 - NOTÍCIAS TECNICELPA

04 - Eventos

06 - Seminário Andritz - Improvement potential in existing digester systems, it’s surroundings and in screening

07 - Movimento Associativo

08 - Visita Lúdica - Rota da Lã

10 - Cursos TECNICELPA - UBI

        Processo de Produção de Pasta - Visita à Celtejo (Altri)

        Processo de Produção de Papel - Visita à AMS-BR Star Paper

12 - Curso Católica Lisbon – Gestão de Projetos e análise de decisões

13 - Falecimento de João Eduardo Abreu Pereira - Sócio Honorário

14 - Artigo de Opinião de CELSO FOELKEL

16 - Artigo de Opinião de CARLOS BRÁS

18 - UMA HISTÓRIA DE UNIÃO

64 - NOTÍCIAS SETOR

70 - NEWSLETTER

 

 
 

FICHA TÉCNICA

Índice

Os artigos aqui presentes são da responsabilidade dos respectivos autores. A reprodução integral ou parcial do conteúdo desta 
info@tecnicelpa não poderá ser efectuada sem a autorização da TECNICELPA.
As opiniões de terceiros não reflectem a opinião da TECNICELPA.

Responsável pela edição e contactos - Secretariado da TECNICELPA - info@tecnicelpa.com
Para publicidade ou eventuais notícias enviar para a TECNICELPA : info@tecnicelpa.com
A decisão final da utilização dos materias é da responsabilidade da TECNICELPA
Depósito Legal n.º 64256/93

Design e Paginação - Luís Campos (HOMEWORK - design : : comunicação : : gestão de eventos)
Execução Gráfica - Gráfica Almondina - Torres Novas

Publicação impressa em papel inaset plus offset de 120 g/m2, oferecido pelo grupo Portucel Soporcel 

Distribuição gratuita aos Associados da TECNICELPA.

24 - COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL

         50 anos a crescer rumo à liderança

44 - COMPLEXO INDUSTRIAL DE FIGUEIRA DA FOZ

         30 anos Um sucesso erguido pela determinação

50
grupo Portucel Soporcel

ANOS

COMPLEXO
INDUSTRIAL
DE SETÚBAL

1964 - 2014

30
grupo Portucel Soporcel

ANOS

COMPLEXO
INDUSTRIAL
DE FIGUEIRA

DA FOZ

1984 - 2014



Notícias da Tecnicelpa 03

A Tecnicelpa tem o maior orgulho em se associar às 
comemorações dos 50 e 30 anos, respetivamente, dos 
complexos industriais de Setúbal e da Figueira da Foz 
do Grupo Portucel Soporcel, com a edição deste nú-
mero da info@tecnicelpa.com.

Complexos industriais hoje integrantes de um grupo 
empresarial com um papel extremamente importan-
te na economia nacional, regional e local. Um grupo 
com raízes profundas na sua fábrica mais antiga – a fá-
brica de Cacia, com início de laboração em 1953, então 
denominada de Companhia Portuguesa de Celulose 
– e que, em 1957, se tornou pioneira a nível mundial 
ao produzir pasta branqueada de eucalipto ao sulfato. 

A visão e a capacidade de aproveitar o potencial da 
pasta de eucalipto deram origem ao Grupo atual, hoje 
uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo.

Primeiro em Setúbal, com o arranque da Socel (1964), 
seguido da construção da Inapa (1969), fabricando pa-
pel a partir de pasta de eucalipto em forma líquida; 
estava dado o primeiro passo para se fazer a integra-
ção vertical da pasta com o papel, que se concretizou, 
formalmente em 2000, com aquisição da unidade 
produtora da Inapa, a Papéis Inapa, pela Portucel.

Na Figueira da Foz, em 1984, depois de 10 anos de in-
decisões quanto à localização, a fábrica, originalmente 
projetada para Angola, arrancava com a produção de 
pasta: a Soporcel iniciava a sua atividade industrial; 
em 1991, com a instalação da sua 1ª máquina de papel, 
acontece também aqui a integração vertical do negócio.

Estavam assim constituídos os dois polos de pro-
dução integrada de pasta e papel que, em 2001, se 
juntam numa única entidade empresarial: o Grupo 
Portucel Soporcel.

Um Grupo que, seguindo uma adequada política de 
investimentos, foi crescendo e consolidando a sua 
posição interna e externa e é, atualmente, estrutu-
rante para a economia nacional, pela integração total 
do seu modelo de negócio – floresta, pasta de celulo-
se, energia renovável e papel – e pelo elevadíssimo 
Valor Acrescentado Nacional, direto e indireto, que 
incorpora nos produtos que fabrica e que exporta na 
sua quase totalidade.

Mas é impossível não recordar o impacte social que 
estes projetos tiveram nas suas regiões, nomeada-
mente ao nível da criação de emprego qualificado, 
para além de um significativo número de empregos 
indiretos.

A dinamização da atividade portuária em Setúbal e 
na Figueira da Foz e de muitas empresas fornecedo-
ras e prestadoras de serviços, por um lado, o perma-
nente aperfeiçoamento dos sistemas de combate à 
poluição, por outro, aliados à continuada e progres-
siva colaboração com a sociedade local e regional, 
principalmente no apoio e na promoção de ativida-
des de sensibilização ambiental e de intervenção nas 
áreas social, cultural e educativa, têm fomentado 
uma grande interação com comunidades em que as 
fábricas se inserem, sempre norteada pelo equilíbrio 
entre os aspetos económicos, sociais e ambientais.

Editorial

João José de Sá Nogueira

Primeiro Presidente do CD da Tecnicelpa

Sócio Honorário, desde 31 de março de 2006

e Membro do Conselho Consultivo da Tecnicelpa

Uma história de sucesso!
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EVENTOS TECNICELPA

Seminário “ Emissões Industriais e o novo relatório BREF”
2 Dezembro 2014

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

info@tecnicelpa a cores

Página A4 com texto e gravura
Inserter (90-100g/m2) uma face

Contra capa

1/2 Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1 número

450,00 euros

700,00 euros

275,00 euros

1.000,00 euros

3 números

1.000,00 euros

1.500,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANUNCIANTES. PUBLICITE NA INFO@TECNICELPA

Um grande exemplo de inovação e empreendedoris-
mo protagonizado por um escol de investidores e téc-
nicos que lançou, ajudou a consolidar e desenvolve 
uma fileira industrial com a importância estratégica 
que todos reconhecemos.

Tive a feliz oportunidade de testemunhar este desen-
volvimento desde 1966, quando iniciei a carreira pro-
fissional no setor. Tive – e tenho – o privilégio de

conviver e manter uma grande amizade com a maio-
ria dos principais atores desta já longa caminhada.

Nesta hora de comemorações, presto a minha home-
nagem a todos aqueles que foram – e são – os grandes 
e inovadores obreiros deste nosso setor industrial, 
sem os quais, decerto, as realidades presentes seriam 
muito diferentes.

18th European Paper Week
25 – 27 Nov. –Brussels - Belgium

VIII Congresso CIADICYP 2014  
26 – 28 Nov. –Medellín - Comlombia

ACOTEPAC XXIV International Congress 
of Pulp, Paper and Board
25 – 27 Feb. ; Cali – Colombia

Tissue World Barcelona 2015
16 – 19 Mar. ; Barcelona – Spain

PaperCon 2015
18 – 22 Mar. ; Atlanta – USA

Tissue World São Paulo
20 – 22 May. ; São Paulo –Brazil

European Biomass Conference and Exhibition 
(EUBCE)
1-4 Jun.; Vienna – Austria
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Realizou-se em Tomar, no dia 26 de junho, um se-
minário Tecnicelpa patrocinado pela Andritz, tendo 
por base o tema dos “Sistemas de digestores”.

A apresentação e moderação do seminário estive-
ram a cargo do “Area Manager” da Andritz para o pa-
pel e produtos florestais na península ibérica, Anssi 
Marttila, que utilizou preferencialmente a língua 
inglesa para comunicar. Esteve ainda acompanhado 
por mais alguns especialistas de áreas específicas, da 
Andritz, desde equipamentos, tecnologia e estudos.

Tratando-se de um tema bastante específico e de 
interesse limitado às indústrias que utilizam esta 
tecnologia, a audiência esteve bastante composta 
demonstrando até alguma avidez de informação.

As apresentações foram-se sucedendo, tendo sido 
colocadas algumas perguntas pelo público presente, 
após cada exposição.

Seminário Andritz

26 de junho de 2014
Hotel dos Templários, Tomar

Improvement potential
in existing digester
systems, it’s surroundings 
and in screening



Notícias da Tecnicelpa 07

Como sempre nos eventos Tecnicelpa, os 
períodos de intervalos e almoço são sem-
pre bem aproveitados, para comunicação e 
atualização entre os presentes, novos con-
tactos e usuais reencontros.

Anssi Martilla P. Tolonen Winfried Wolf Jukka Rinne Simo Kiero

Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Coletivos Admitidos: 

- SERTEC 20 S.L.U.
- APINEQ - APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS LDA
- GLOBESPAN - INDÚSTRIA DE CARTÃO, S.A.

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 11
Coletivos: 1

Individuais: 0
Coletivos: 3

Universo Atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 340
COLETIVOS: 79
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Após o adiamento deste encontro, motivado pelas 
intempéries de setembro, eis-nos em pleno outubro 
no coração da Covilhã, com uma temperatura muito 
agradável e alguns tímidos raios de sol a despontar.

O grupo foi-se concentrando no recatado largo da fá-
brica, onde a ribeira da “Carpinteira” ecoa estrondosa-
mente, com as águas ainda transparentes a bater na 
rocha da encosta da serra, ladeada pelas verdejantes 
figueiras e outras plantas locais. Fomos recebidos calo-
rosamente pelos anfitriões proprietários do New Hand 
Lab, Ana Paula Costa e Francisco Afonso, acompanha-
dos por alguns dos artesãos que utilizam este espaço. 

Fizemos então uma visita ao espaço interior onde 
pudemos conhecer um pouco da história da fábrica e 
da região e ver alguns teares a trabalhar, onde se pro-
duzem peças para posteriormente serem utilizadas 
em trabalhos experimentais. O espaço é muito ape-
lativo, dada a natureza dos materiais usados, cores, 
peças concebidas, pinturas, etc. As crianças andavam 
numa animação a descobrir os bonecos moldados a 
partir de pasta de papel, qual o seu título e a razão 
para o nome escolhido. Todos apreciaram o “carocha” 
construído a partir da carroçaria de um Volkswagen 
e decorado por dentro e por fora com o contributo de 
todos os artesãos e dos respetivos materiais e ícones, 
já para não falar dos 365 bonecos, todos diferentes, 
ilustrativos de cada dia do ano.

Visitamos ainda os espaços inferiores, onde se prepa-
rava a lã nas fases iniciais, onde estava a caldeira e os 
armazéns de material. A estrutura do edifício é como 
uma ponte sobre a ribeira apoiada nas duas margens, 
é só espreitar à janela e vemos a água a passar por 
baixo da fábrica e a ressurgir mais à frente na descida 
apressada e ruidosa com destino ao sopé da serra. Era 
assim que noutros tempos se usava a energia hidráu-
lica para alimentar as fábricas, sendo esta a principal 
razão da sua construção junto aos cursos de água.

Após a visita, chegou a hora do repasto, dentro do 
espaço do New Hand Lab, junto à área de escavação 
onde se pensa ter encontrado uma das mais antigas 
tinas em pedra usadas na indústria de lanifícios da 
região. O almoço volante foi muito apreciado, pois 
embora não proporcione o conforto de estar sentado 
à mesa e ser servido, promove muito mais interação 
entre todos, intensificando os momentos de conver-
sas alegres e descontraídas, que são a razão principal 
destes nossos encontros.

Como é hábito, foram entregues as lembranças aos 
mais novos, acompanhadas de algumas palavras de 
agradecimento e boas vindas a todas as famílias pre-
sentes, proferidas pelo presidente do Conselho Dire-
tivo Pedro Silva.

Visita Lúdica

11 de outubro de 2014

New Hand Lab, Fábrica António Estrela, Júlio Afonso - COVILHÃ

Rota da Lã
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Depois de refeitas as energias vamos então à cami-
nhada pela antiga rota da lã, acompanhando a des-
cida da margem da ribeira. Acompanhados por um 
guia, lá fomos apreciando toda a paisagem envol-
vente, as construções sendo umas mais recentes e 
outras já em ruínas, os velhos portões que separa-
vam as propriedades e o correspondente acesso, as 
antigas fábricas de lã algumas já apenas vestígios dos 
velhos edifícios outras em estruturas mais recentes 
mas igualmente abandonadas. Passamos ainda pelos 
antigos estendais onde se secava a lã em planos incli-
nados da pedra permitindo que a água escorresse, ou 
ainda os socalcos na encosta onde se penduravam as 
peças, algumas já tingidas dando um imenso colorido 
às margens da ribeira. Consta que na grande época 
das fábricas da Covilhã, quando os trabalhadores vi-
nham a pé para as fábricas, o som dos teares a bater 
era audível a vários quilómetros de distância. Eis-nos 
chegados à ponte da linha férrea, igualmente desa-
tivada, apesar das recentes obras de recuperação, 
datadas já deste século XXI. Aqui fizemos a pausa do 
chá e dos biscoitos da região, que o nosso guia ama-
velmente carregou na mochila, proporcionando um 
reconfortante momento de lazer.

Chegados ao fundo do vale, terminou mais um en-
contro lúdico da família Tecnicelpa, um bem-haja a 
todos os que estiveram presentes e que partilharam a 
boa disposição e até à próxima.
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Cursos TECNICELPA - UBI

Centro de Formação Interação UBI Tecido Empresarial (CFIUTE) - Covilhã

1-3 de outubro

22-24 de outubro de 2014

Processo de Produção de Pasta
Visita à Celtejo (Altri)

Processo de Produção de Papel
Visita à AMS-BR Star Paper
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Nos dias 1-3 de outubro e 22-24 de outubro de 2014 
decorreram no Centro de Formação Interação UBI 
Tecido Empresarial (CFIUTE) os cursos certificados 
de formação em “Processo de Produção de Pasta” e 
“Processo de Produção de Papel”, organizados con-
juntamente pela Universidade da Beira Interior e a 
TECNICELPA.  A adesão dos técnicos da indústria de 
pasta e papel foi muito elevada, tendo participado 
nos respetivos cursos 25 e 14 formandos. Para além 
da participação de alguns docentes da Universidade 
da Beira Interior, os cursos contaram com a inesti-
mável contribuição de especialistas de reconhecido 
mérito da indústria nacional de pasta e papel, que 
muito contribuíram para a elevada qualidade da 
formação, para a atratividade dos cursos e para a 

satisfação dos formandos. Para além da componen-
te de formação presencial, os cursos incluíram duas 
excelentes visitas às duas fábricas de Vila Velha de 
Rodão, Celtejo - Altri e AMS - BR. Em ambas as uni-
dades industriais, fomos recebidos pelos respetivos 
Diretores (Sr. Eng. Carlos Coelho na Celtejo - Altri e 
o Sr. Eng. José Miranda na AMS -BR), que além de 
oferecerem o almoço, nos fizeram a apresentação 
das empresas e nos proporcionaram visitas deta-
lhadas e muito enriquecedoras às instalações.  Pelo 
que tive oportunidade de verificar, os formandos 
apreciaram muito favoravelmente os cursos, não só 
pela elevada qualidade da formação recebida, mas 
também pela oportunidade de conhecerem  colegas 
de profissão.  

Rogério Simões
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Decorreu com normalidade, o curso de “Gestão de 
projetos e análise de decisões”, com a Coordenação da 
Católica Lisbon, entidade que integra este ano o Top 
25 das melhores Business Schools da Europa.

Esta ação desenvolveu-se ao longo de 4 dias, dividi-
dos em dois períodos de 2 dias seguidos, permitindo 
aos formandos um interregno nesta intensa trans-
missão de saberes.

Um especial bem-haja para todos os que participa-
ram e puderam levar consigo esta importante mais-
-valia de formação, transmitida pelos que mais e me-
lhor dominam estas matérias. 

A Tecnicelpa reitera o seu empenho em manter ati-
va a cooperação com a Católica Lisbon, procurando 
manter uma oferta de formação de elevado nível a 
todos os seus associados.

Curso Católica Lisbon

28-29 de outubro e 11-12 de novembro de 2014
Católica Lisbon - Lisboa

Gestão de projetos
e análise de decisões

FORMAÇÃO
DE EXECUTIVOS



Notícias da Tecnicelpa 13

Falecimento
de Sócio Honorário

João Eduardo 
Abreu Pereira

1921 – 2013

A Tecnicelpa informa, com pesar, o falecimento do seu Sócio Honorário, 
João Eduardo Abreu Pereira, no passado dia 26 de junho de 2013.

Da sua história, recordamos que iniciou a atividade laboral aos 15 anos, 
na empresa fabril do Cávado, onde permaneceu durante 18 anos. Nos 
anos seguintes trabalhou nas empresas Companhia de Papel do Marco 
de Canavezes como “mestre de fabrico de papel e cartão”, na Fábrica de 
Papel do Pego e na Fábrica de Papel da Raiva. A partir de 1960 e até 1988 
desempenhou a tarefa de Gerente, na fábrica de Papel a Conquistadora.

Foi elevado a sócio Honorário da Tecnicelpa em 14 de maio de 1988, 
tendo já nessa data 50 anos ao serviço da Indústria de Papel.

Deixamos aqui os nossos sentidos pêsames, já anteriormente 
apresentados à família.
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Há praticamente 15 anos o setor de celulose e papel 
global mergulhou em uma era cinzenta que tem ge-
rado inúmeras ansiedades, frustrações e expectati-
vas incertas em relação ao futuro de muitos produtos 
e de algumas empresas papeleiras. Muitas empresas 
deixaram de existir e alguns tipos de papéis sofreram 
impactos muito fortes em seus mercados, principal-
mente os papéis de comunicação (jornal e papel de 
impressão). 

Quando buscamos entender a reação de nossa indús-
tria para enfrentar esses desafios, percebe-se que ela 
continua a focar os meios reativos de sempre: escala 
de produção, redução de custos e consolidações para 
tornar as empresas maiores e mais poderosas. A rota 
da inovação tecnológica tem sido mais trilhada nos 
aspectos de modernização das máquinas e em for-
mas de tornar as máquinas mais eficientes, maiores 
e mais velozes.

Apesar de muito esforço estar sendo colocado nas 
novas possibilidades das biorrefinarias e produção 
de biocombustíveis e bioprodutos químicos, existe 
uma questão básica em relação a isso: a nossa indús-
tria ainda não assimilou que sair do papel e entrar no

mundo químico pode significar alterações muito 
grandes. Na verdade, a indústria química tem sido 
muito mais fornecedora do que compradora de nos-
sos produtos. 

Existe ainda muita ingenuidade e desconhecimento 
sobre esses novos produtos e mercados, ficando ainda 
mais difícil o estabelecimento de novas e audaciosas 
estratégias para crescimento nos mesmos. Apesar 
disso, algumas empresas tradicionais do setor estão 
tentando se posicionar mais fortemente nesses no-
vos segmentos, como a Domtar (Canadá), Stora Enso 
e UPM (Escandinávia), International Paper (USA), 
Fibria e Suzano (Brasil), dentre outras.  Em geral, a 
estratégia tem sido de implantar plantas pilotos para 
começar o processo de navegação em rotas novas e 
desconhecidas. São exemplos positivos para se tentar 
conhecer mais.

Esses novos mundos implicam em muitas mudanças: 
de cultura, de produtos, de tecnologias, de riscos, de 
legislações aplicadas, de especificações, de mecanis-
mos de captação de recursos financeiros, de taxas de 
retorno sobre investimentos, de qualificação de pes-
soal e de estratégias empresariais. 

Artigo de Opinião

Celso Foelkel

Para onde caminha
a indústria do papel?
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Atualmente, quase todas as expectativas se con-
centram em linhas de novos produtos baseados em 
inovações na área de química da madeira. Entretan-
to, química da madeira não tem sido a preferência 
secular das inovações do setor de celulose e papel, 
que tem tido mais gosto por inovações nos processos 
kraft em termos de escalas e otimizações para au-
mento de eficiências.

Uma das principais ansiedades que permeia hoje no 
setor de papel e celulose seria a de encontrar novos 
produtos de maior valor agregado que possam ter esca-
las de produção suficientemente altas para substituir 
os produtos mais maduros e em estágio de obsolescên-
cia da indústria. As biorrefinarias até ao momento são 
sonhos, porém há aqueles que acreditam que possam 
se tornar pesadelos (em alguns casos), já que o setor 
tem pouca afinidade em atuar como indústria quími-
ca ou energética. Por essa razão, a entrada nesse novo 
mundo tem sido lenta e gradual – um esperando pelo 
outro para ver como as coisas se ajeitarão!

Por outro lado, a renovação de nossos portfólios de 
produtos bem que poderia incluir também outros 
tipos de celulose e de papel, com novos usos e mer-
cados, principalmente nas áreas de produtos verdes 
renováveis, recicláveis, retornáveis e biodegradáveis.  
Entretanto, nossas empresas parecem ter pouca afi-
nidade com inovações desruptivas. Quando pensam 
em mudar de linha de produtos, querem sair para o

que conhecem, para logo depois considerarem que 
bom mesmo era o produto que faziam antes. Esse tem 
sido o caso de inúmeras empresas do setor de produ-
ção de celulose kraft para uso papeleiro que muda-
ram seu processo para fabricação de polpas solúveis 
(“dissolving grades”) e que depois retornaram ao mo-
delo anterior frustradas com o fracasso da mudança.

Parece-me então que nosso setor não precisa apenas 
de inovações em tecnologias de produto e de proces-
so, mas de inovar também seus negócios empresa-
riais. Será que essas inovações poderiam acontecer 
com agregação de valor ao setor através da transfe-
rência de ideias e práticas de outros setores? Há os 
que acreditam que sim, que novas formas de agregar 
valor talvez possam ser encontradas em indústrias 
próximas ou mesmo distantes da papeleira. Esse tem 
sido o modelo para o surgimento de alguns tipos de 
parcerias que o setor vem fazendo com indústrias 
energéticas e químicas.  Talvez possam resultar em 
inovações e mudanças – algumas para melhor, outras 
para pior – como tudo no mundo dos negócios!

De qualquer forma, a criatividade e a imaginação 
precisam ser mais dinamicamente provocadas no 
setor – só copiar modelos não vai levar a rotas vence-
doras, apenas pode dar mais tempo de sobrevida ou 
de mais algum sucesso antes das próximas mudanças 
surgirem para nos desafiar.



Notícias da Tecnicelpa16

Quando se comemora um aniversário tão impor-
tante como os 50 anos de uma empresa, como é o 
caso da Portucel, é obrigatório passar em revista o 
passado, analisar o presente e pensar no futuro. As 
empresas são como os organismos vivos, umas têm 
uma vida curta, outras conseguem atingir grandes 
longevidades. Estas últimas são raras e como tal me-
recem um especial destaque.

Não tenho muitos anos de vivência na Portucel. 
Juntei-me a esta empresa em 2006, vindo de uma 
outra, onde passei o resto dos meus 26 anos de casa 
no agora grupo Portucel Soporcel. Tive a possibili-
dade de estar presente nos momentos mais impor-
tantes da Soporcel, desde o seu nascimento em ju-
nho de 1984. Assisti à saída da 1ª folha de pasta, à 
primeira folha de papel a enrolar na PM1 e na PM2, 
em maio de 1991 e julho de 2000 respetivamente. 
Colaborei, na medida dos meus conhecimentos e da 
minha experiência, nos processos de preparação de 
todos estes momentos.

Em agosto de 2009 participei nesse evento muito es-
pecial de arranque da PM4, agora em Setúbal.

Duas empresas com duas histórias diferentes, mas 
muito iguais naquilo que representa o querer e a 
ambição de gente que não tem medo de assumir ris-
cos e que vê para além do amanhã. 

A Portucel passou por várias fases mais ou menos 
turbulentas, desde a sua criação em 1964, passando 
pela nacionalização em 1975 e a reprivatização em 
2004. Vários anos, com diferentes estilos e estraté-
gias de gestão, com várias vicissitudes decorrentes 
das circunstâncias sociais, políticas e económicas, 
mantendo-se até à aquisição da Inapa no ano 2000, 
uma empresa unicamente produtora de Pasta. Fez 
a sua integração completa em 2009, investindo 600 
Milhões € numa fábrica de papel que transformou o 
grupo Portucel Soporcel no líder Europeu dos pro-
dutores de papel não revestido para impressão.

Artigo de Opinião

Carlos Brás

Passados distintos,
futuro comum



Notícias da Tecnicelpa 17

A Soporcel, apesar de empresa do Estado, sempre 
conseguiu ter uma gestão centrada nos resultados e 
no seu desenvolvimento orgânico, investindo na in-
tegração em papel, com dimensão e ambição comer-
cial. Arrancou a sua linha de produção de pasta em 
1984, após 4 anos de grande esforço, com grandes 
dificuldades de financiamento e de instabilidade so-
cial (crise de 1983), vividas no decurso da sua cons-
trução. Dificuldades que foram sempre ultrapassa-
das com empenho, dedicação e espírito de equipa, 
alicerces de uma cultura de grande motivação e 
identificação de todos os colaboradores com a em-
presa, que perdurou por bastantes anos. Foi assim 
que se avançou em 1991 para a integração parcial 
na produção de papel com a entrada em funciona-
mento da PM1, não sem antes ter passado por um 
processo de otimização da produção de pasta com o 
qual quase se duplicou a capacidade inicial. 

Unidas desde 2000 e controladas pela Semapa desde 
2004, estas empresas, juntamente com a ex-Inapa, 
têm agora um futuro comum, para o qual é deter-
minante a conjugação de esforços e motivações, in-
dependentemente das diferenças do passado. Para 
além da sustentabilidade dos negócios atuais, há 
que encontrar o rumo para o desenvolvimento da 
empresa, quer seja em Portugal, quer seja no palco 
internacional. Para tal é essencial que se aproveitem 
as forças das diferentes culturas do passado, fazen-
do-as convergir numa força única, bem identificada 
com os objetivos resultantes da estratégia da gestão 
de topo. Desta forma, a riqueza gerada poderá ser 
multiplicada de forma sustentável, fazendo com 
que a Portucel, com 50 anos, a Inapa com 45 anos e 
a Soporcel com 30 anos, vivendo agora em união de 
facto, tenham um longo e saudável futuro, para bem 
de todos os parceiros, com especial destaque para os 
acionistas e colaboradores.
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Este ano é de festa para o grupo Portucel Soporcel. A unidade industrial 

de Setúbal celebra 50 anos e a da Figueira da Foz comemora 30 anos. Duas 

histórias de sucesso que, lado a lado, caminharam para a união que culminou 

no grupo Portucel Soporcel, hoje um dos mais importantes do mundo no setor 

da pasta e do papel.

Uma História de União
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Com 20 anos de diferença e histórias singulares, a evolução dos 
Complexos Industriais de Setúbal (Portucel) e da Figueira da Foz (Soporcel) 
é, no entanto, semelhante. Ambos ultrapassam dificuldades várias, devido 
à determinação, empenho e resiliência de administrações e colaboradores, 
e conseguem melhorar sempre a eficiência produtiva, energética 
e ambiental alcançando um lugar de destaque no mercado internacional. 
A integração entre o setor da pasta e do papel é também comum, embora 
em Setúbal inicialmente com empresas distintas (Socel e Inapa, depois 
unidas na Portucel).

Complexo Industrial da Figueira da Foz (Soporcel)

A fábrica de pasta da Socel em Setúbal começa a labo-

rar a 14 de janeiro de 1964 e, a partir de 1969, trabalha 

em parceria com a unidade industrial da Inapa, dedi-

cada à produção de papel, que é integrada na Portucel 

no ano 2000. Na Figueira da Foz, a produção de pasta 

da Soporcel inicia-se 20 anos depois, a 24 de junho de 

1984, e a integração vertical dá-se em 1991 com a ins-

talação da PM I, reforçada pela PM II em 2000. 

Outra curiosidade é que, nos dois casos, as fábricas 

não eram para se situar onde foram construídas. A Socel 

estava prevista para o Ribatejo e a Soporcel começou

por ser um projeto da Celangol, criado em 1973, mas 

que devido às consequências da Revolução de 25 de 

Abril de 1974, é erguido na Figueira da Foz.

“A comemoração destes 50 anos só foi possível porque 

muitas centenas de trabalhadores dedicaram uma 

parte da sua vida à missão de construir uma empresa 

de referência”, frisou Diogo da Silveira, CEO do grupo 

Portucel Soporcel, no almoço de comemoração dos 50 

anos do Complexo de Setúbal. “50 anos depois o Com-

plexo Industrial de Setúbal é um orgulho para a região 

e Portugal, e uma referência internacional”, acrescenta.
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Complexo Industrial de Setúbal (Portucel)

Na sua Mensagem no livro comemorativo dos 30 

anos do Complexo Industrial da Figueira da Foz, 

Diogo da Silveira afirma: “recém-chegado ao grupo 

Portucel Soporcel aprecio e reconheço a grandeza 

da obra construída. Passos firmes e certeiros, guia-

dos por uma visão inspiradora, souberam orientar as 

equipas em torno de objectivos* comuns: criar rique-

za para o País e para a região, crescer com sustenta-

bilidade e alcançar a excelência no sector papeleiro 

a nível internacional. Colocar o nome de Portugal no 

mundo através, primeiro da pasta de papel, e depois 

do papel”. E adianta que “a Soporcel é o espelho desta

energia e determinação. O orgulho de pertencer à his-

tória de 30 anos de conquistas e realizações dá-nos a 

força para persistir, com a mesma paixão, na constru-

ção de um futuro maior, com a mesma dedicação, mas 

cientes que essa é uma obra que só será possível com 

a determinação e o empenho de sempre”.

*Foi respeitada a grafia original das citações
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Caminhando para o sucesso

Nos dois Complexos há também experiências idênti-

cas. Em Setúbal, Armando Nogueira Seco, médico do 

Grupo durante 47 anos, conta como foram os primei-

ros tempos: “em 1961, quando entrei para a então So-

cel, ainda andava isto na terraplanagem, não existia 

nada. Comecei por fazer os exames médicos para a 

admissão do pessoal. De início vinha de 15 em 15 dias, 

depois passei a vir todas as semanas, duas vezes por 

semana e acabei por ficar cá durante 47 anos”, conta.

Já na Figueira, Eurico Vieira, Supervisor do Armazém 

Geral, lembra que entrou “numa altura em que ainda 

estava tudo em terraplanagens, nem sequer a parte 

de construção civil tinha arrancado, só as fundações e 

pouco mais. Como a fábrica tinha sido projetada para 

Angola, estava em alguns portos do País mercadoria 

que era para ir para lá, por isso a minha função, nos 

primeiros meses, foi ir aos portos catalogar o equipa-

mento. Depois comecei a montar um armazém aqui 

ao ar livre para receber esse material, à medida que os 

edifícios da fábrica iam sendo construídos”.

As duas unidades fabris sofreram ao longo dos anos 

várias ampliações, reconversões e investimentos em 

novas tecnologias que permitiram o aumento da ca-

pacidade instalada, uma maior eficiência energética 

e um melhor desempenho ambiental, sempre procu-

rando obter um produto de qualidade, tanto em ter-

mos de pasta como de papel.

A fábrica da Socel iniciou a produção com uma capa-

cidade anual de 100.000 ton e a Soporcel com 250.000 

ton/ano. Hoje a capacidade do Grupo é de 1,4 milhões 

de toneladas de pasta.

Quanto ao papel, a produção da MP I da Inapa atinge 

as 40 mil toneladas/ano em 1979, subindo para 50 mil 

ton/ano em 1982, já com a entrada em funcionamen-

to da MP II. Em 1990, arranca a MP III e a empresa de-

senvolve uma política de internacionalização agres-

siva afirmando-se como o quinto maior distribuidor 

europeu de papel.

Mas é na Soporcel que nasce a marca de papel mais 

vendida no mundo no segmento de papéis de escri-

tório – a Navigator, hoje ex libris do Grupo –, na PM 1, 

que começa a laborar em 1991, a que se segue a PM 2 

em 2000.

Já no seio do grupo Portucel Soporcel, a 15 de agos-

to de 2009 arranca a produção da uma das maiores 

e mais modernas máquinas de papel do mundo, que 

passa a transformar toda a pasta produzida na uni-

dade fabril de Setúbal. A ATF (About the Future) está 

equipada com a mais sofisticada máquina de papel 

fino não revestido do mundo. Com esta máquina fi-

cou integrada em papel 100% da pasta produzida no 

Complexo de Setúbal, elevando a capacidade anual do 

Grupo para 1,6 milhões de toneladas de papel.

A gestão florestal faz igualmente parte da estratégia 

dos dois complexos, com a Socel a dar início, em 1966, 

à primeira ação de florestação tornando-se quatro 

anos depois no primeiro produtor de eucaliptos em 

Portugal, com um total de 9.300 hectares plantados.

Na Soporcel, ainda antes da entrada em laboração da 

fábrica da Figueira da Foz, é constituída a Emporsil, 

com o objetivo de aumentar a produtividade da flo-

resta portuguesa e a qualidade do eucalipto. Mais 

tarde, em agosto de 1989, a Soporcel reforça esta área 

com a criação de um centro de investigação florestal 

localizado na Herdade da Torre Bela, na Azambuja, e, 

em 1995, em parceria com a Portucel constitui o RAIZ 

- Instituto de Investigação da Floresta e Papel.
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Um Grupo líder mundial
Em 2000, dá-se a aquisição de 100% do capital da 

Papéis Inapa, S.A. pela Portucel Industrial nascen-

do a Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, 

S.A. e no ano seguinte a Portucel adquire a Soporcel 

– Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., dando ori-

gem ao grupo Portucel Soporcel, reforçado em 2004, 

quando o grupo Semapa adquire 67,1% do capital da 

Portucel, S.A., constituindo-se como um polo decisi-

vo e estruturante da economia portuguesa.

O grupo Portucel Soporcel é hoje um grupo florestal 

verticalmente integrado, líder mundial no melhora-

mento genético do Eucalyptus globulus, líder europeu 

na produção de papéis finos não revestidos para im-

pressão e escrita (UWF - Uncoated Woodfree) e sexto 

a nível mundial, sendo também o maior produtor eu-

ropeu, e o quinto a nível mundial, de pasta branque-

ada de eucalipto BEKP – Bleached Eucalyptus Kraft 

Pulp.

O Grupo gere em Portugal uma vasta área florestal 

certificada pelos sistemas internacionais FSC® (licen-

ça nº FSC C010852, 2007) e PEFC™ (PEFC/13-23-001, 

2009), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 

milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de to-

neladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em 

papel) e de 2,5 TWh/ano de energia elétrica, atingindo 

um volume de negócios anual superior a 1,5 mil mi-

lhões de euros.

Fruto de um recente investimento na duplicação da 

capacidade de produção dos seus viveiros, o Grupo 

dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com 

uma capacidade anual de produção de cerca de 12 mi-

lhões de plantas certificadas de diversas espécies, que 

se destinam à renovação da floresta nacional.

O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior expor-

tador em Portugal, sendo o que gera o maior Valor 

Acrescentado Nacional, representa aproximadamen-

te 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, cerca 

de 3% das exportações nacionais de bens, perto de 8% 

do total da carga contentorizada e de 7% do total desta 

carga e da carga convencional exportada pelos portos 

nacionais. Em 2013, as exportações do Grupo corres-

ponderam a €1.215 milhões e o volume de negócios 

aumentou para €1.530,6 milhões.

Complexo Industrial da Figueira da Foz 
(Soporcel)

Complexo Industrial de Setúbal
(Portucel)
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50 anos
a crescer
rumo à liderança
A 14 de janeiro de 1964 inicia-se a caminhada do que hoje é um grupo 
líder europeu e dos maiores do mundo no setor da pasta e do papel. 
À então fábrica de pasta da Socel segue-se a unidade industrial da Inapa 
em 1969, um projeto empresarial distinto dedicado à produção de papel. 
Ambas são ampliadas e reconvertidas várias vezes, mas o salto de 
gigante é dado em 2009, já no seio do atual grupo Portucel Soporcel, 
com o arranque de uma das maiores e mais sofisticadas máquinas 
de papel do mundo.
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Naquele distante início de ano, certamente, ninguém 

pensava que 50 anos depois a Socel viria a ser o que 

é hoje. Fruto da dedicação e empenho dos seus cola-

boradores e da determinação das equipas dirigentes, 

que ao longo destes anos souberam ultrapassar todas 

as dificuldades, o Complexo Industrial de Setúbal (CIS) 

é atualmente um dos mais importantes do mundo.

“A comemoração destes 50 anos só foi possível porque 

muitas centenas de trabalhadores dedicaram uma 

parte da sua vida à missão de construir uma empresa 

de referência”, frisou Diogo da Silveira, CEO do grupo 

Portucel Soporcel, no almoço de comemoração dos 50 

anos do CIS. “50 anos depois o Complexo Industrial de 

Setúbal é um orgulho para a região e Portugal, e uma 

referência internacional”, acrescentou.

O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior expor-

tador em Portugal, sendo o que gera o maior Valor 

Acrescentado Nacional. O Grupo representa aproxi-

madamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacio-

nal, cerca de 3% das exportações nacionais de bens,

perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% 

do total desta carga e da carga convencional expor-

tada pelos portos nacionais. Em 2013, as exportações 

do Grupo corresponderam a €1.215 milhões e o vo-

lume de negócios aumentou para €1.530,6 milhões.

Pode dizer-se que a fábrica de pasta da Socel se deve 

a uma decisão do Conselho de Ministros, mais de 

uma década antes, em 24 de abril de 1947, ao consi-

derar a celulose uma indústria de base. Esta medida, 

sustentada pela participação de Portugal no Plano 

Marshall, impulsiona a construção da fábrica da 

Companhia Portuguesa de Celulose (CPC), em Cacia, 

que arranca em 1953 e que, em 1959, virá a estabele-

cer um “contrato com a Socel – Sociedade Industrial 

de Celuloses para a prestação de assistência técnica, 

de forma a pôr a funcionar as suas novas instalações 

fabris na península de Mitrena (Setúbal)”, escreve 

Jorge Fernandes Alves no livro “Indústria da Pasta 

e do Papel em Portugal – O grupo Portucel”, editado 

em 2001. 

CPC apoia a construção

Nem todos conhecerão este facto curioso: a fábrica 

de pasta de Setúbal esteve para ser construída no 

Ribatejo, em Santarém, pois era essa a ideia dos em-

presários que, em 1957, requereram a licença para a 

montagem de uma fábrica de celulose que aproveita-

ria como matéria-prima o eucalipto.  

Por imposição do Governo de então, que pretendia 

valorizar a região de Setúbal, a autorização, obtida 

a 28 de agosto de 1958, quando já estava constituída 

a Socel – Sociedade Industrial de Celuloses S.A.R.L., 

fixa a atual localização.   

Foi então encomendado o projeto de engenharia ao 

finlandês Kaarlo Amperla, que já antes projetara a 

fábrica de Cacia, e “em 1960, as obras já decorriam 

com as terraplanagens, captação de água, acessos, es-

tando encomendados quase todos os equipamentos.  

O equipamento veio na sua maioria do estrangeiro,

apresentando ainda alguma incorporação nacional: 

se os descascadores ou o sistema de caustificação fo-

ram produzidos pela CUF, já os digestores vieram da 

Alemanha e o resto do equipamento, na sua maioria, 

da Suécia e ainda da Noruega e da Itália”, explica o 

mesmo livro.

A construção decorre em estreita parceria com a CPC 

e, em finais de 1963, as obras são dadas por concluídas 

com atraso sobre a data inicialmente prevista devido 

à tardia entrega de equipamentos.

Além de todos os trabalhadores envolvidos na cons-

trução, para o ‘estaleiro’ entraram também muitos 

dos colaboradores da fábrica, bem antes do início da 

produção, para começarem a preparar todo o traba-

lho. “Em 1961, quando entrei para a então Socel, ainda 

andava isto na terraplanagem, não existia nada. Co-

mecei por fazer os exames médicos para a admissão 
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Uma indústria em progressão

No início de 1964, no dia 14 de janeiro, começa então 

a produção de pasta crua de pinho, tendo a 13 de ju-

nho arrancado a instalação de branqueamento com 

capacidade de 150 toneladas/dia, então com cerca 

de 600 trabalhadores, mas a inauguração oficial da 

fábrica só teria lugar a 19 de abril de 1966. O início 

da laboração dá-se com a produção da primeira folha 

de pasta seca. A fábrica podia produzir pastas cruas 

e branqueadas, de pinho e de eucalipto, secas e semi-

-secas para mercado (duas tiragens, uma com secador 

para pasta branqueada, outra sem secador para pasta 

crua), a partir de quatro (depois cinco) digestores des-

contínuos, com uma capacidade instalada anual total 

de 100.000 tAD.

do pessoal. De início vinha de 15 em 15 dias, depois 

passei a vir todas as semanas, duas vezes por semana 

e acabei por ficar cá durante 47 anos”, conta Arman-

do Nogueira Seco, médico do Grupo durante 47 anos, 

adiantando que “o meu gabinete era onde calhava, 

quando chegava é que sabia. Ia ter com o encarrega-

do, o Rafael, e víamos um local mais reservado, onde 

se pudesse conversar, era uma cadeira e uma mesa, e 

durante anos foi assim”.

Uma experiência idêntica teve Maria de Lurdes Al-

ves, chefe da Secretaria durante 30 anos. “Em 1962, 

vim chefiar a Secretaria da Socel com 26 anos, porque 

eu já tinha muita experiência de trabalho, comecei 

muito cedo e tinha o Instituto Britânico, vim da sede 

da CUF. Quando cá cheguei a fábrica ainda estava a 

ser construída, o próprio escritório ainda não tinha 

grandes instalações, ainda não havia as janelas todas 

no edifício, de início foi um bocado confuso”.
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1957

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

O grupo fundador negoceia com as 
autoridades o financiamento e a licença 
para a construção da fábrica de pasta de 
celulose, inicialmente prevista para a 
região de Santarém, mas que o Governo 
impôs na região de Setúbal
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A indústria da celulose está numa fase cres-

cente em Portugal e entre 1963 e 1965 suce-

dem-se dezenas de pedidos de licença de novas 

fábricas, o que origina protestos das empresas 

instaladas ou com licenças já concedidas, que 

se preocupam sobretudo com o abastecimento 

de madeiras. “Em face desta febre de pedidos e 

dos protestos suscitados, o Secretário de Esta-

do da Indústria (M.R. Amaro da Costa) emitiu 

um despacho orientador sobre a indústria de 

celulose (11 de julho de 1966)”, lembra Jorge 

Fernandes Alves, referindo mais à frente que 

“assim, a única fábrica de celulose posterior ao 

‘despacho orientador’ foi a Soporcel”, empresa 

que, em 2001, é adquirida pela Portucel dando 

origem ao grupo Portucel Soporcel, atualmen-

te líder europeu no segmento de mercado de 

papéis finos para impressão e escrita não re-

vestidos (UWF).

1964 1965

19651964

14 de janeiro
A Socel - atual Fábrica de Pasta do 
Complexo Industrial de Setúbal – inicia 
a sua laboração com a produção de pasta 
crua de pinho

13 de junho

Início da operação de branqueamento

Arranque da SOCEL e da INAPA É constituída a Inapa, Indústria Nacional 
de Papéis, S.A., tendo em vista a 
construção de uma fábrica de papéis finos 
de impressão e escrita, contígua à Socel 
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Estratégia integrada de crescimento

Apenas um ano depois do início da fábrica de pasta, 

em 1965, é constituída a Inapa, Indústria Nacional de 

Papéis, S.A. tendo em vista a construção de uma fá-

brica de papéis finos de impressão e escrita contígua à 

Socel em Setúbal.

Em 1966, tem início a primeira ação de florestação le-

vada a cabo pela Socel. Para garantir o fornecimento 

de matéria-prima para a fábrica, a empresa começa 

por desenvolver os primeiros contratos de florestação 

em parceria numa área de 2.400 hectares e, em 1970, 

torna-se no primeiro produtor de eucaliptos em Por-

tugal, com um total de 9.300 hectares plantados.

O sucesso da operação permite também que, em 1967, 

se iniciem estudos para o aumento da capacidade de 

branqueamento para as 240 toneladas/dia, o que se 

concretizaria em 1969, ano em que começa a produ-

ção de papel na MP I da Inapa, a partir da pasta em 

suspensão proveniente da Socel. Muita desta produ-

ção é, ainda, sustentada à força de braço, pois muito 

trabalho é manual, como nos conta Emília Bagulho, 

Assistente Administrativa da Direção de Manuten-

ção,  que trabalha no Grupo há 44 anos: “o meu pai 

também trabalhou na Socel, veio para cá logo no iní-

cio, em 1964”, “morava em Setúbal e entrei para a fá-

brica em 1970. Como não havia possibilidades finan-

ceiras de ir estudar de dia, vim para aqui trabalhar e 

depois fui estudar à noite”. Emília Bagulho lembra que 

aqui, “aprendi a conhecer o que é o papel, quais os de-

feitos para saber escolher, e depois contar e enresmar, 

porque era tudo manual, éramos aí umas 60 moças 

de 15 anos. Mas essa parte já fechou, porque agora é 

tudo feito por máquinas e na parte da produção são 

só homens”.

No ano seguinte, a fábrica de pasta atinge uma produ-

ção anual de 102.875 tAD e em 1971 a produção máxi-

ma de 110.492 toneladas de pasta.

António Barradas, Técnico Industrial da Preparação 

de Madeiras, que está no Grupo há cerca de 40 anos,
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1969 1972

1972

Inicia-se a produção de papel na MP I 
da Inapa a partir da pasta em suspensão 
proveniente da Socel

Arranque do primeiro projeto de 
ampliação da Socel que, devido à 
Revolução de abril de 1974, só ficará 
concretizado em 1978

Tem início a comercialização de papel 
produzido a partir de pasta de 
Eucalyptus globulus na Europa

1969 1970 1971

1966

1966 19681967

19 de abril
Tem lugar a inauguração oficial da 
Fábrica da Socel pelo Presidente da 
República, Almirante Américo Thomaz
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explica que “antigamente a maioria das cargas [ma-

deira] era descarregada à mão, quer para dentro de 

uma antiga mesa, que comparado com o que temos 

hoje será a mesa de receção, mas que não tinha nada 

a ver, não era mais do que um fosso, com um circuito 

de corrente. A madeira era molhada, para escorregar, 

e depois manualmente empurrada lá para dentro”. 

António Barradas diz ainda que “o controlo de equipa-

mento era muito primário: um botão para ligar e desli-

gar. Lembro-me de ver os operadores de destroçadores, 

havia dois e estavam à entrada das máquinas e com um 

pau faziam o controlo de alimentação de uma e outra 

máquina. Mas logo na primeira ampliação houve uma

grande evolução porque passámos a receber também 

madeira com casca e já havia câmaras de TV para aju-

dar ao controlo. E na fase seguinte passou a ser tudo 

controlado por computador”. E salienta: “a evolução 

da maquinaria foi também enorme, posso dizer que 

o desencravamento dos destroçadores era todo feito 

por força humana, com um malho, chegavam a ser 

precisas duas a três horas ali a bater, era extrema-

mente duro. O parque de madeiras deve ter sido o 

departamento que globalmente beneficiou mais com 

a evolução ao longo destes anos, a todos os níveis. An-

tigamente era tudo trabalho manual e hoje 20% ainda 

é manual, mas para o restante já há equipamentos e 

máquinas para ajudar”.

Abril de 1974

Em 1972, começa a ser estudado um plano de am-

pliação da fábrica que consiste na montagem de uma 

segunda linha de fabrico de natureza contínua para 

produção de pasta, enquanto a primeira, que arran-

cara em 1964, era de natureza descontínua. São con-

tratados os equipamentos, mas a Revolução de Abril 

de 1974 e o processo conturbado que se lhe seguiu 

vieram dificultar e atrasar o desenvolvimento do pro-

jeto, que só ficaria concretizado em 1978.

No livro sobre a indústria e o grupo Portucel, já refe-

rido, explica-se que “nos finais de 1973 as indústrias 

de pasta para papel e de papel constituíam dois secto-

res diferenciados, embora parecesse haver uma polí-

tica empresarial de concentração que apontava para 

uma eventual integração”. Citando Belmira Martins, 

Jorge Fernandes Alves refere “o papel que os gran-

des grupos económicos de base bancária detinham 

então na economia portuguesa (…) – o Grupo Espírito 

Santo tinha participação na Companhia Portuguesa 

1973

1973

Inapa adquire 50% da Parel – Papéis 
Revestidos, Lda. para produção de papel 
couché

1974 1975
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de Celulose (Cacia), à qual estavam associadas a Socel e 

a Inapa – Indústria Nacional de Papéis, em Setúbal. Em 

1973, equacionava-se a fusão entre as duas unidades,  

que apresentavam muito em comum ao nível da ges-

tão técnica e comercial, para além de uma composição

acionista onde os elementos determinantes eram 

comuns, configurando-se a criação de uma nova em-

presa – a Nacel, como resultante da fusão, projeto este 

que fracassou devido à eclosão da Revolução de 25 de 

Abril de 1974; (…)”.
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Todas as empresas de celulose de capital inteiramente 

português (CPC, Socel, Celtejo, Celnorte e Celuloses do 

Guadiana) são então nacionalizadas e agregadas numa 

empresa pública: a Portucel – Empresa de Celulose e 

Papel de Portugal, E.P.. A Socel transforma-se assim no 

Centro de Produção Fabril de Setúbal, com produções 

de pasta, papel e cartão canelado.

O setor do papel não é nacionalizado mas as em-

presas de celulose detêm participações em muitas 

delas (Sodipel, Inapa, Companhia de Papel do Prado, 

Fapajal e Sosapel), que passam assim para o Estado, 

tornando-se empresas de capital misto.

“Nos inícios dos anos 80, Portugal posicionava-se 

como um dos vinte maiores produtores mundiais 

de pasta de celulose para papel, com destaque para 

o tipo de pasta kraft branqueada de eucalipto e as 

suas unidades  industriais, que, não estando isentas de

problemas, detinham apreciáveis vantagens compe-

titivas no mercado europeu do setor. A Portucel, E.P. 

tinha neste campo uma posição de liderança”, adianta 

o autor do mesmo livro.

Mas na produção de papel a situação é muito dife-

rente, “onde apenas se destacavam de forma clara na 

altura, a Inapa, a Fábrica de Viana da Portucel e a Re-

nova”, diz ainda Jorge Fernandes Alves.

1978

1978

Conclusão do projeto de ampliação do 
Centro de Produção Fabril de Setúbal 
(iniciado em 1972), que aumenta a 
capacidade de produção para cerca 
de 250.000 toneladas/ano de pasta 
branqueada de eucalipto, único produto 
a ser fabricado a partir dessa data

Ampliação da SOCEL

1976

É constituída a Portucel – Empresa de 
Celulose e Papel de Portugal E.P., que 
integra várias empresas nacionalizadas, 
incluindo a Socel, a qual se transfor-
ma no Centro de Produção Fabril de 
Setúbal

1976 1977

Nascimento da Portucel
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198319821981

Voltando à evolução do Complexo Industrial de Se-

túbal, só em 1978 viveu o que se pode considerar a 

segunda etapa do seu percurso, com a instalação de 

uma nova linha de produção, que aumentou a sua ca-

pacidade de produção anual de 100.000 para cerca de 

250.000 toneladas de pasta branqueada de eucalipto, 

único produto que passaria a ser fabricado a partir de 

então.

No livro sobre a Portucel, Jorge Fernandes Alves 

refere que “os inícios da década de 80 representam 

de algum modo uma viragem na vida económica da 

Portucel, E.P., com a superação dos problemas mais 

complexos, começando-se a observar os resultados do

plano de ação. Alguns indicadores apontam nesse 

sentido: surgem os primeiros resultados líquidos po-

sitivos, depois de défices sucessivos, sobe claramente 

a produção de pasta, aumenta o nível de valor acres-

centado, cresce o valor total das vendas, particular-

mente na exportação”.

A boa situação da empresa permite novos investi-

mentos. Devido às crescentes preocupações ambien-

tais foi construída, em 1979, uma chaminé com 100 

metros de altura para maior dispersão de gases, que 

substituiu a de 50 metros construída em 1964. E a 

partir de meados da década de 80 o Centro Fabril de 

Setúbal começa a ser sujeito a um processo de reju-

venescimento imposto por necessidades de produção, 

concorrência internacional e exigências ambientais.

São realizados elevados investimentos, abrangidos 

por um contrato programa com o Governo assinado 

em 1988, que introduzem renovações e alterações 

como a reconfiguração para um só equipamento (em 

vez de duas linhas) nas áreas processuais onde tal é 

possível; a instalação de um segundo digestor contí-

nuo e de uma nova caldeira de recuperação (única); 

importantes investimentos ambientais no tratamen-

to de efluentes gasosos e líquidos; e aumento da capa-

cidade instalada para 360.000 tAD /ano.

1979

Produção de papel ultrapassa as 40 mil 
toneladas/ano na Inapa e é encomenda-
da uma nova máquina de papel

Construção de uma chaminé com 100 
metros de altura para maior dispersão 
de gases no Centro de Produção Fabril 
de Setúbal, em substituição da de 50 
metros construída em 1964

1979

Nova linha de produção

1980

Arranque da MP II da Inapa, dando 
início à produção de uma gama mais 
vasta de papéis

1980

Arranque da MP II



Uma História de União 32

50 Anos do Complexo Industrial de Setúbal - Marcos Históricos

que é transformada em caldeira de biomassa. Simul-
taneamente é instalado o descasque industrial da ro-
laria rececionada.

Nessa altura, grande parte do equipamento de 1964 é 
desativado e a Portucel é a primeira empresa nacional 
a obter a certificação de Qualidade, emitida pelo IPQ, 
para os centros fabris de Cacia e Setúbal.

“Aqui produzimos vapor através de caldeiras, produzi-
mos energia depois através do vapor, temos umas tur-
binas que transformam a energia térmica do vapor em 
energia mecânica e energia elétrica, através dos alter-
nadores, como em qualquer fábrica que tenha uma cen-
tral termoelétrica”, explica Rui Rosmaninho, Supervisor 
de Turno da Energia e Recuperação que entrou em 1990 
para a unidade fabril de Mourão, fechada com o enchi-
mento da albufeira de Alqueva, e em 1995 é transferido 
para Setúbal, para o serviço de energia e recuperação.

“Esta fábrica produz pasta e utiliza produtos químicos 
para fazer o cozimento da madeira, para ficarmos só 
com a fibra branca. Esses químicos que são utilizados 
não se perdem, são recuperados para poderem ser de 
novo utilizados e a tal parte orgânica da madeira que 
é dissolvida, a lenhina, é o principal combustível para 
nós sendo usada como fonte de energia, por isso é um 
processo sustentável. Este processo (kraft) mantém 
as mesmas características básicas desde que foi in-
ventado, agora toda a tecnologia, no controlo princi-
palmente, evoluiu muitíssimo, devido à informática”, 
salienta o colaborador.

Estas mudanças criam, na prática, uma fábrica nova, 
que é uma das mais modernas da Europa, com o apro-
veitamento de biomassa a iniciar-se em 1990, redu-
zindo a dependência energética da fábrica. Inicia-se 
também a venda de energia elétrica excedentária à 
rede nacional, obtida a partir do processamento de re-
síduos florestais na caldeira de recuperação de 1978,

1987

É constituída a Papéis Inapa, S.A., 
que engloba as atividades industriais 
de papel 

1987 1988

Inicia-se um processo de 
rejuvenescimento do Centro Fabril 
de Setúbal que, na prática, dá origem 
a uma fábrica nova, considerada uma 
das mais modernas da Europa 

19861985

1985

Renovação da SOCEL

1984
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1989

1989

Tem lugar um processo de 
racionalização/expansão do desenho 
industrial do Centro Fabril de Setúbal e a 
Portucel é a 1ª empresa nacional a obter a 
certificação de Qualidade emitida pelo IPQ, 
nas suas unidades de Cacia e de Setúbal

1990

1990

Entra em funcionamento a MP III da 
Papéis Inapa

Tem início, no Centro Fabril de Setúbal, 
a venda de energia elétrica excedentária 
à rede nacional, obtida a partir do 
processamento de resíduos florestais na 
caldeira de recuperação de 1978, que foi 
transformada em caldeira de biomassa

Arranque da MP II e MP III da Inapa

“No âmbito desta definição estratégica da empresa [apos-

tar exclusivamente na produção de pasta branca de eu-

calipto], o Centro Fabril de Setúbal veio a abandonar 

progressivamente a produção de papel de embalagem e 

de cartão canelado”, indica Jorge Fernandes Alves.

Por sua vez, a Inapa atinge em 1979 uma produção su-

perior a 40 mil toneladas/ano e encomenda uma nova 

máquina de papel (MP II), que arranca no ano seguinte. 

Dá-se início à produção de uma gama mais vasta de pa-

péis e em 1982 a produção atinge 50 mil toneladas/ano 

de papel, das quais 21 mil são para exportação.

Em 1987 é constituída a Papéis Inapa, S.A., que englo-

ba as atividades industriais de papel, dando continui-

dade ao investimento na área do papel: em 1990 entra 

em funcionamento a MP III da Papéis Inapa, S.A. e a 

empresa desenvolve uma política de internacionali-

zação agressiva afirmando-se como o quinto maior 

distribuidor europeu de papel.

A garantia da qualidade do papel que produz é uma 

das preocupações diárias da empresa pelo que tem 

um laboratório onde é assegurada esta qualidade. Ma-

ria da Conceição Gonçalves, Analista do Laboratório 

Central, trabalha ali há 34 anos e explica o que faz. 

“Faço o controlo de qualidade dos papéis e pasta. 

Nós somos acreditados na área do papel e há assim 

uma maior responsabilidade e é aí que, essencialmen-

te, trabalho. É um laboratório de ensaios físicos, com 

vários aparelhos, onde testamos as características fí-

sicas do papel. Temos aparelhos de rebentamento e de 

tração, vemos a rugosidade do papel e também a sua 

brancura e opacidade. O laboratório não era acredi-

tado e para passar a ser apostaram em nós, em for-

mação, e houve uma grande evolução no laboratório, 

depois da acreditação”.

Paralelamente, a empresa reforça a sua ação na fileira 

florestal. “A Portucel deu início, em 1981, ao Projeto 

Florestal financiado pelo Banco Mundial, um progra-

ma para cinco anos em que coube à Portucel 40% da 

área de florestação em complemento da ação estatal. 

(…) A política florestal da empresa tornou-se cada vez 

mais exigente e cientificamente apoiada, num quadro 

de sustentabilidade da floresta”, conta-se no livro an-

teriormente citado.

No âmbito de um plano de reestruturação da Portucel, 

em 1993, o Centro Fabril de Setúbal passa a integrar a 

Portucel Industrial – Empresa Produtora de Celulose 

S.A. conjuntamente com o Centro Fabril de Cacia, re-

tomando-se assim, na prática, a ligação original entre 

a Socel e a Companhia Portuguesa de Celulose (CPC),  

ambas vocacionadas para a produção de pasta branca

1991 1992

Arranque da MP III
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A privatização

Continuando sempre no rumo do aumento da capaci-

dade produtiva, a fábrica de pasta lança um novo pro-

jeto de otimização em 1995 com o objetivo de atingir 

450.000 tAD/ano.

A 27 de junho desse ano, dá-se a privatização parcial 

da Portucel Industrial, S.A.. “O grupo Portucel, o maior 

grupo ibérico do sector*, partiu para este processo de 

privatização e de afirmação internacional com uma 

capacidade anual de produção de 730 mil toneladas 

de pasta, 350 mil toneladas de papel para embalagem 

e cerca de 80 mil toneladas de cartão canelado, em 

termos atuais”, explica Jorge Fernandes Alves. “Entre-

tanto, a tutela governamental decidiu apostar no apro-

fundamento da reestruturação do grupo e na valoriza-

ção do sector branco, apontando para a criação de um 

grupo industrial de fileira, forte e internacionalmente 

competitivo, com integração de pasta e papel e que

assegurasse também a componente florestal a mon-

tante”, adianta o autor.

Assim, três anos depois, em 1999, é constituída a Pa-

percel, holding para concentrar as participações do 

Estado nas empresas de pasta branca e de papel, detida 

em 50% pela Portucel SGPS e em 50% pela Partest, ou-

tra holding do Estado para os investimentos públicos.

*Foi respeitada a grafia original das citações

de eucalipto. Esta integração permite que o chamado 

“setor branco” da Portucel ganhe maior operaciona-

lidade e um melhor posicionamento no mercado, si-

tuação que a empresa vai otimizando ao introduzir 

sucessivas atualizações tecnológicas e projetos de me-

lhoria da eficiência operacional.
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1995

Otimização da capacidade instalada do 
Centro Fabril de Setúbal, que aumenta 
para 450.000 tAD/ano

27 de junho
Privatização parcial da 
Portucel Industrial, S.A.

Constituição do RAIZ - Instituto de 
Investigação da Floresta e do Papel - em 
conjunto com a Soporcel

1995

O Grupo é hoje o maior produtor europeu, e o quin-

to a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto 

BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.

19981996 19971993

1993

Os centros fabris de Setúbal e de Cacia 
da Portucel, unidades de produção de 
pasta branca de eucalipto, são integra-
dos na Portucel Industrial – Empresa 
Produtora de Celulose, S.A.

1994
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1999 2000

Constituição da Papercel, holding para 
concentrar as participações do Estado 
nas empresas de pasta branca e de papel

A Portucel Industrial adquire 100% do 
capital da Papéis Inapa, S.A., dando ori-
gem, através de um processo de fusão, à 
Portucel – Empresa Produtora de Pasta 
e Papel, S.A.

Constituição da Aliança Florestal, 
para gerir os patrimónios florestais 
da Portucel Industrial e da Soporcel

1999 2000

Ambiente e floresta

As preocupações ambientais estiveram sempre pre-

sentes na evolução do Complexo Industrial de Setúbal 

e de todo o Grupo. Assim, o seu “Plano Ambiental a 

Médio Prazo (1992-1997) orçou em 9,8 milhões de con-

tos, para Cacia e 7,2 milhões para Setúbal, num total 

de 17 milhões de contos”, escreve-se no mesmo livro. 

Já, “a nível florestal, a Portucel Florestal – Empre-

sa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A. surge 

como empresa autónoma no âmbito da reformula-

ção do grupo Portucel que ocorreu em 1993”, adianta. 

Dois anos depois é criado o RAIZ – Instituto de In-

vestigação da Floresta e do Papel, que hoje tem como 

sócios o grupo Portucel Soporcel, as Universidades 

de Coimbra, Aveiro e Lisboa, e tem como objetivo re-

forçar a competitividade dos setores florestal e pape-

leiro, através da investigação, do apoio tecnológico e 

da formação especializada.

O RAIZ – cujo âmbito de atividade cobre a fileira 

árvore/papel – surge como resposta do setor à ne-

cessidade de identificar a cada momento segmentos 

prioritariamente elegíveis para a atividade de in-

vestigação aplicada, visando otimizar, numa ótica 

de custo/benefício, as vantagens competitivas da 

fileira silvo-industrial nacional garantindo a sua 

sustentabilidade.

No ano seguinte, é também constituída a Aliança

Florestal, para gerir os patrimónios florestais da 

Portucel Industrial e da Soporcel, as quais passam 

também a estar integradas na gestão e produção de 

energia elétrica, maioritariamente a partir de com-

bustíveis provenientes da madeira.
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2005

O grupo Portucel Soporcel

Ainda em 2000, dá-se a aquisição de 100% do capital da 

Papéis Inapa, S.A. pela Portucel Industrial dando ori-

gem à Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, 

S.A. e “estreitando ainda mais uma proximidade histó-

rica, que não é só geográfica, mas de íntima colabora-

ção. Com esta aquisição a Portucel Industrial, para lá do 

seu redimensionamento, assume-se agora como uma 

empresa integrada, isto é, concretiza o ciclo ‘da floresta 

ao papel’”, considera Jorge Fernandes Alves.

No ano seguinte, em 2001, consolida-se ainda mais 

esta estratégia, já que a Portucel adquire a Soporcel – 

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., dando origem ao 

grupo Portucel Soporcel, reforçado em 2004, quando 

o grupo Semapa adquire 67,1% do capital da Portucel, 

S.A., constituindo-se como um polo decisivo e estru-

turante da economia portuguesa.

O grupo Portucel Soporcel é hoje um grupo florestal 

verticalmente integrado, líder mundial no melhora-

mento genético do Eucalypt us globulus. Gere em 

Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sis-

temas internacionais FSC® (licença nº FSC C010852, 

2007) e PEFC™ (PEFC/13-23-001, 2009), dispondo de 

uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas 

de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 

1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano 

de energia elétrica, atingindo um volume de negócios 

anual superior a 1,5 mil milhões de euros.

Fruto de um recente investimento na duplicação da 

capacidade de produção dos seus viveiros, o grupo 

dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com 

uma capacidade anual de produção de cerca de 12 mi-

lhões de plantas certificadas de diversas espécies, que 

se destinam à renovação da floresta nacional.

No âmbito da sua estratégia de expansão internacio-

nal, o Grupo está também a desenvolver um impor-

tante projeto de investimento florestal verticalmen-

te integrado em Moçambique, que culminará com a 

construção de uma fábrica de produção de pasta de ce-

lulose, um investimento de 2,3 mil milhões de dólares.

Fernando Paulino, Supervisor de Turno da Pasta, que 

entrou para o grupo em 1981, com 21 anos, considera 

que “a mudança mais importante que houve na em-

presa foi a afirmação internacional do grupo Portucel 

Soporcel. A Portucel sempre foi uma grande empresa

2004

O grupo Semapa adquire 67,1% 
do capital da Portucel, S.A.

20042003

2001

É constituído o grupo Portucel 
Soporcel, através da aquisição 
da Soporcel pela Portucel

2001 2002

Constituição
do grupo Portucel Soporcel
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2006 2007 2008

É anunciado o investimento numa 
nova fábrica de papel em Setúbal

Certificação da gestão florestal pelo 
FSC® – Forest Stewardship Council. 
FSC® (C010852)

Início da construção da nova fábrica 
de papel de Setúbal e da nova central 
de cogeração associada à nova fábrica 
de papel

2006 2007 2008

ATF – um grande salto

de produção de pasta de papel e hoje é também uma 

grande empresa de produção de papel, sendo um grupo 

de nível mundial. E todos sentimos no dia a dia o peso 

e a responsabilidade de trabalhar neste grupo, são ob-

jetivos claros que nós temos obrigação de responder”. 

A 15 de agosto de 2009 arranca a produção da uma das 

maiores e mais modernas máquinas de papel do mun-

do, que passa a transformar toda a pasta produzida na 

unidade fabril de Setúbal. Simultaneamente é instala-

da uma central de cogeração, a gás natural, que satis-

faz as necessidades energéticas da máquina e permite 

vender ao exterior a energia elétrica excedentária.

A ATF (About the Future) está equipada com a mais so-

fisticada máquina de papel fino não revestido do mun-

do. O investimento nesta unidade state of the art, onde 

a inovação tecnológica está presente em todos os sis-

temas e processos de fabrico, ascendeu a cerca de 600 

milhões de euros – incluindo a nova central de cogera-

ção de Setúbal – e proporcionou a criação de 350 no-

vos postos de trabalho diretos altamente qualificados. 

Francisco Almeida, Operador de Processo da PM4, é 

um desses trabalhadores que entrou “fez seis anos em 

junho. É uma data que não me esqueço porque quan-

do entrei na empresa já vinha de casamento marcado

e casei um mês depois de entrar, foram dois aconte-

cimentos marcantes”, diz, acrescentando: “só quando 

ouvi falar do projeto novo é que me pareceu interes-

sante e a minha ideia [sobre a Portucel] mudou com-

pletamente. Fiquei mesmo a conhecer o processo de 

fabrico do papel e o que custa fazer papel. Sou opera-

dor na ATF, operador de zona seca, trabalho na parte 

da secagem de papel”. 

Fernando Paulino diz ainda que “há um compromisso 

entre o trabalhador e a empresa, que me tem propor-

cionado, ao longo destes 33 anos, qualidade de vida e 

estabilidade e, em troca, eu dei dedicação e trabalho. E 

essas premissas mantêm-se ainda hoje”.
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Francisco Almeida afirma ainda que “a empresa tam-

bém é maior do que pensava, é um dos maiores ex-

portadores do País, dos maiores produtores de ener-

gia renovável, tem o papel de impressão e escrita mais 

vendido no mundo, o que é um motivo de orgulho 

para nós portugueses. É uma empresa onde se pode 

progredir, com persistência, método e sabendo traba-

lhar em equipa”.

A máquina de papel fino não revestido mais larga 

do mundo – cujo transporte implicou a utilização de 

cinco navios e de 200 camiões – tem capacidade para 

produzir 500 mil toneladas de papel por ano a uma 

velocidade máxima de 1.800 metros por minuto. As 

bobinas “jumbo” têm 10,4 metros de largura útil, 3,85 

metros de diâmetro, correspondendo a 83 toneladas 

de papel. Com esta máquina, 100% da pasta produzida 

no complexo de Setúbal ficou integrada em papel, ele-

vando a capacidade anual do Grupo para 1,6 milhões 

de toneladas de papel.

Carlos Brás, Diretor do Complexo Industrial de Setú-

bal, sublinha: “a ATF é uma referência mundial na 

produção deste tipo de papel. Alia uma grande capa-

cidade produtiva, uma elevada eficiência e, princi-

palmente, uma enorme flexibilidade para produzir 

diferentes grades com elevada espessura e baixa gra-

magem. Estes atributos são consolidados nos equipa-

mentos com alto grau de inovação tecnológica, que 

resultaram de um trabalho extenso e cuidadoso das

equipas de engenharia do Grupo, em estreita cola-

boração com os diferentes fornecedores. São disso 

exemplos a MP4 (Máquina de Papel 4), os armazéns 

automáticos de bobinas e paletes e as máquinas de 

corte e embalagem cut size”.

O anúncio do investimento numa nova fábrica de 

papel em Setúbal, foi feito em 2006, mas os primeiros 

estudos de mercado e de viabilidade da nova fábrica 

iniciaram-se em 2002. A construção começa em janei-

ro de 2008 e em agosto do ano seguinte dá-se o arran-

que da produção da nova máquina de papel de Setúbal, 

cuja inauguração tem lugar a 6 de novembro desse ano.

Em 2010, entra em funcionamento a central térmica 

a biomassa (adquirida no exterior), destinada exclusi-

vamente à produção de energia elétrica para venda 

no exterior.

Falando do sucesso da ATF, Carlos Brás acrescenta 

ainda que “foi fundamental a forte aposta no capital 

humano, com recrutamento de novos engenheiros, 

operadores e técnicos de manutenção que integraram 

as equipas originárias das outras fábricas do Grupo. 

As equipas foram sujeitas a um intensivo programa 

de formação, com enfoque na componente prática, 

sempre usufruindo do conhecimento e da experiên-

cia alcançados nas outras unidades fabris, em espe-

cial a da Figueira da Foz, que apresenta uma realidade 

mais próxima da ATF”. 

50 Anos do Complexo Industrial de Setúbal - Marcos Históricos

2010

2010

2009

15 de agosto
Entra em funcionamento a nova 
máquina de papel no Complexo 
Industrial de Setúbal e é instalada a 
cogeração de ciclo combinado a gás 
natural, para alimentação das 
necessidades energéticas da máquina 
de papel e colocação na rede nacional 
da energia elétrica excedentária

6 de novembro
Inauguração oficial da nova fábrica de 
papel de Setúbal pelo Presidente da 
República, Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva   

Certificação da gestão florestal pelo 
PEFCTM — Programme for the 
Endorsement of Forest Certification. 
(PEFC/13-23-001)

Entra em funcionamento a central 
térmica a biomassa, destinada 
exclusivamente à produção de energia 
elétrica para venda no exterior

2009                   

Inauguração da nova
Fábrica de Papel
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Uma história de sucesso
Em 2013, o grupo Portucel Soporcel atinge novos níveis 

máximos de volume de vendas e produção de papel, 

consolidando a sua posição de líder europeu de papel 

fino não revestido de impressão e escrita (UWF) e sexto 

a nível mundial. E consegue também a melhor produ-

ção de sempre de pasta atingindo-se 547.541 tAD.

O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia 

de inovação e desenvolvimento de marcas próprias, 

que hoje representam mais de 60% das vendas de 

produtos transformados, merecendo particular des-

taque a marca Navigator, líder mundial no segmento 

premium de papéis de escritório. As vendas têm como 

destino 127 países nos cinco continentes, com desta-

que para a Europa e EUA.

Ao longo dos anos, a empresa tem realizado um inves-

timento contínuo nas melhores técnicas disponíveis 

na área ambiental, obtendo certificações nas áreas da 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Cadeia de Respon-

sabilidade. O grupo Portucel Soporcel mantém igual-

mente um forte envolvimento com a comunidade da 

região e apoia as instituições vivas de Setúbal. Esta-

belece parcerias na área da educação ambiental e na 

área social: programa pedagógico de proteção da flo-

resta para as escolas de Setúbal, visitas da comunidade 

à fábrica e apoia instituições de solidariedade social.

A 14 de janeiro de 2014 completaram-se 50 anos de 

laboração fabril, com uma produção total neste perío-

do de mais de 14 milhões de toneladas de pasta bran- 

queada de eucalipto. 50 anos depois, o Complexo In-

dustrial de Setúbal é uma história de sucesso. 

Uma história comemorada com um encontro de di-

ferentes gerações de obreiros daquele que é hoje um 

complexo modelar da indústria de pasta e de papel a 

nível mundial. Foi com alegria que, no dia 21 de junho, 

alguns pioneiros dessa obra participaram num almo-

ço junto às instalações da fábrica onde tudo começou, 

na companhia de muitos daqueles que hoje assegu-

ram o elevado desempenho do Complexo Industrial 

de Setúbal. Muitas histórias contadas, muitas expe- 

riências partilhadas, um orgulho único de pertencer a 

um grupo que enriquece o País e dá sustento a muitos 

milhares de famílias.  

Antes do almoço, sob o fundo musical dos jovens vio-

linistas do Conservatório de Setúbal, os convidados 

tiveram oportunidade de visitar a exposição fotográ-

fica com os principais marcos históricos do Complexo 

de Setúbal.

2013 2014

201320122011 2014

14 de janeiro
Completam-se 50 anos de laboração 
fabril, com uma produção total neste 
período de mais de 14 milhões de 
toneladas de pasta branqueada de 
eucalipto

Atinge-se a melhor produção de 
sempre na Fábrica de Pasta de Setúbal: 
547.541 tAD



Entrevistas
a colaboradores
do Complexo Industrial de Setúbal

ANTÓNIO BARRADAS
Técnico Industrial da Preparação de Madeiras 

Colaborador do gPS há cerca de 40 anos

A área das madeiras é o setor primário da indústria 
de celulose, é onde entra a matéria-prima. 

Antigamente a maioria das cargas era feita à mão, 
quer para dentro de uma antiga mesa, que compa-
rado com o que temos hoje será a mesa de receção, 
mas que não tinha nada a ver, não era mais do que 
um fosso, com um circuito de corrente. A madeira 
era molhada, para escorregar, e depois manualmen-
te empurrada lá para dentro. 

O controlo de equipamento era muito primário: um 
botão para ligar e desligar. Lembro-me de ver os 
operadores de destroçadores, havia dois, estavam à 
entrada das máquinas e com um pau faziam o con-
trolo de alimentação de uma e outra máquina. Mas 
logo na primeira ampliação houve uma grande evo-
lução porque passámos a receber também madeira 
com casca e já havia câmaras de TV para ajudar no 
controlo. Na fase seguinte passou a ser tudo contro-
lado por computador. 

A evolução da maquinaria foi também enorme, pos-
so dizer que o desencravamento dos destroçadores 
era todo feito por força humana, com um malho, 
chegavam a ser precisas duas a três horas a bater, 
era extremamente duro. O parque de madeiras deve 
ter sido o departamento que globalmente beneficiou 
mais com a evolução ao longo destes anos, a todos 
os níveis. Antigamente era tudo trabalho manual e 
hoje 20% ainda é manual, mas para o restante já há 
equipamentos e máquinas para ajudar.

Entrei para aqui com 15 anos e a empresa contribuiu 
muito para aquilo que sou hoje. Por vezes, a fábri-
ca é a minha primeira família e já tenho posto em 
causa a minha vida familiar em prol da fábrica. Não 
consigo sair daqui sem estar bem comigo próprio e 
orgulho-me de passar por muito equipamento e ver 
alterações que foram feitas por mim. Estas altera-
ções foram implementadas com mais-valias em ter-
mos de produção e de segurança, por isso é que isto 
é um pouco nosso.
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RUI ROSMANINHO
Supervisor de Turno da Energia e Recuperação

Colaborador do gPS há 24 anos

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 
Analista do Laboratório Central

Colaboradora do gPS há 34 anos 

Entrei em 1990 para a unidade fabril de Mou-
rão, que terminou a sua laboração devido ao en-
chimento da albufeira de Alqueva. Em 1995 fui 
transferido para a Fábrica de Setúbal, para o ser-
viço de energia e recuperação.

Aqui produzimos vapor através de caldeiras, pro-
duzimos energia depois através do vapor, temos 
umas turbinas que transformam a energia térmica 
do vapor em energia mecânica e energia elétrica, 
através dos alternadores, como em qualquer fábri-
ca que tenha uma central termoelétrica.

Esta fábrica produz pasta e utiliza produtos quími-
cos para fazer o cozimento da madeira, no sentido 
de obtermos a fibra branca. Os químicos que são 
utilizados não se perdem, são recuperados para po-
derem ser usados de novo e a parte orgânica da ma-
deira que é dissolvida, a lenhina, é o nosso principal 
combustível, sendo por isso um processo sustentá-
vel. Este processo (kraft) mantém as mesmas carac-
terísticas básicas desde que foi inventado, mas toda 
a tecnologia, no controlo principalmente, evoluiu 
muitíssimo, devido à informática.

Gostei muito de vir para aqui e, além da família, os 
meus principais amigos são colegas de trabalho. O 
facto de a empresa funcionar bem como empresa 
tira-nos certas preocupações, que nos deixam usu-
fruir melhor do resto da vida.

Após ter tirado um curso técnico na Escola Indus-
trial, isto há 34 anos, havia a necessidade de está-
gio em contexto de laboratório. Dado que tirei o 
Curso Geral de Química, e na altura havia muito 
mais facilidade, consegui o estágio durante uns 
meses. Agradei e acabei por entrar como efetiva na 
empresa, em 1980. 

Estou ligada ao controlo do processo, na área do la-
boratório de física e gosto muito do meu trabalho. 
Faço o controlo de qualidade dos papéis e da pasta. 
Nós somos acreditados na área do papel, havendo 
assim uma maior responsabilidade sendo nessa área 
que eu trabalho. É um laboratório de ensaios físicos, 
com vários aparelhos, onde testamos as caracterís-
ticas físicas do papel. Temos aparelhos de rebenta-
mento e de tração, vemos a rugosidade do papel e 
também a sua brancura e opacidade.

O laboratório não era acreditado e para passar a 
ser apostaram em nós. Recebemos muita formação 
tendo-se verificado uma grande evolução no labora-
tório, depois da acreditação.

Às vezes em conversa com familiares e amigos falo 
sobre como é que é possível através das fibras do 
eucalipto conseguirmos tirar tão bons resultados e 
que são visíveis para nós que trabalhamos com as 
qualidades do papel.
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FRANCISCO ALMEIDA
Operador de Processo da PM4

Colaborador do gPS há 6 anos 

FERNANDO PAULINO
Supervisor de Turno da Pasta

Colaborador do gPS há 33 anos 

Estou na Portucel desde 2008, na altura do arran-
que do projeto da nova fábrica de papel, a ATF 
(About the Future), que fez seis anos em junho. É 
uma data de que não me esqueço porque quando 
entrei na empresa já vinha de casamento marcado 
que ocorreu um mês depois de entrar, foram dois 
acontecimentos marcantes.

Sou de Setúbal, ouvia falar da Portucel mas a ideia 
que tinha da empresa era bastante diferente: de 
uma fábrica escura e antiga, mais velha, porque 
conhecia pessoas ligadas à Portucel, amigos, vizi-
nhos mas de outra geração, da minha geração não 
conhecia praticamente ninguém e, por isso, quan-
do andei à procura de trabalho nunca me ocorreu 
vir para aqui. Só quando ouvi falar do projeto novo 
é que me pareceu interessante e a minha ideia mu-
dou completamente. Fiquei mesmo a conhecer o 
processo de fabrico do papel e o que custa fazer pa-
pel. Sou operador na ATF, operador de zona seca, 
trabalho na parte da secagem de papel. 

A empresa também é maior do que pensava, é um 
dos maiores exportadores do País, dos maiores 
produtores de energia renovável, tem o papel de 
impressão e escrita mais vendido no mundo, o que 
é um motivo de orgulho para nós, portugueses. É 
uma empresa onde se pode progredir, com persis-
tência, método e sabendo trabalhar em equipa.

Entrei na Portucel em 1981, com 21 anos, para a li-
nha de pasta na chamada tiragem 3, como ajudante. 
Evoluí na carreira, passei por todos os escalões pro-
fissionais e em 1999 fiz a formação para encarrega-
dos de turno, função que exerço desde 2000.

A mudança mais importante que houve na empre-
sa foi a afirmação internacional do grupo Portucel 
Soporcel. A Portucel sempre foi uma grande empre-
sa de produção de pasta de papel e hoje é também 
uma grande empresa de produção de papel, sendo 
um grupo de nível mundial. E todos sentimos no dia 
a dia o peso e a responsabilidade de trabalhar neste 
grupo, são objetivos claros que nós temos obrigação 
de responder. Faço turnos rotativos, sou encarre-
gado de turno fabril, e temos três turnos: 8h/16h, 
16h/00h e 00h/8h. Tenho a responsabilidade de 
coordenar uma equipa na produção de pastas, que 
engloba o parque de aparas, branqueamento, diges-
tores, tiragens e produtos químicos. 

Esta é a segunda família que eu tenho, e a empresa 
permitiu que eu desse estabilidade à minha vida e à 
minha família também. Há um compromisso entre 
o trabalhador e a empresa, que me tem proporcio-
nado, ao longo destes 33 anos, qualidade de vida e 
estabilidade e, em troca, eu dei dedicação e trabalho. 
E essas premissas mantêm-se ainda hoje. Não me 
vejo a trabalhar noutro sítio e tive oportunidades de 
fazer outras coisas.

Uma História de União 42



EMÍLIA BAGULHO
Assistente Administrativa 
da Direção de Manutenção

Colaboradora do gPS há 44 anos 

Morava em Setúbal e entrei para a fábrica em 
1970. Como não havia possibilidades financeiras 
de ir estudar de dia, vim para trabalhar para a Ina-
pa e depois fui estudar à noite.

Aprendi a conhecer o que é o papel, quais os de-
feitos para saber escolher, e depois contar e enres-
mar, porque era tudo manual, éramos aí umas 60 
moças de 15 anos. Mas essa parte já fechou, porque 
é tudo feito por máquinas e na parte da produção 
são só homens. O meu pai também trabalhou na 
Socel, veio para cá logo no início, em 1964.

Hoje dou apoio à manutenção, ajudo nas paragens, 
contacto empresas, faço requisições de compra, re-
latórios, todo o trabalho que tem a ver com o apoio 
administrativo de um departamento.

Nestes 44 anos tenho tido boas relações com toda 
a gente. A relação humana é muito importan-
te porque ajuda a ultrapassar as dificuldades. Há 
muita gente com quem passo mais tempo e já criei 
grandes amizades, são uma segunda família.
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30 anos
Um sucesso erguido 
pela determinação
Mais de dez anos depois de estar projetada para Angola, em 24 de junho de 1984, a 

fábrica de pasta da Soporcel, na Figueira da Foz, começa a laboração. Recebe várias 

melhorias aos longos dos anos para aumentar capacidade e responder a preocupa-

ções energéticas e ambientais e a integração vertical dá-se em 1991 com a instalação 

da primeira máquina de papel, seguida por outra em 2000. É na Soporcel que nasce 

a marca de papel de escritório mais vendida no mundo, a Navigator, hoje ex libris do 

grupo Portucel Soporcel, constituído em 2001.

30
grupo Portucel Soporcel

ANOS

COMPLEXO
INDUSTRIAL
DE FIGUEIRA

DA FOZ

1984 - 2014
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Governo aprova fábrica em Portugal

30 anos volvidos, a Soporcel é um exemplo de su-

cesso, que resulta da tenacidade e determinação de 

administradores e colaboradores, após um começo 

atribulado. A fábrica é a concretização do sonho da 

Celangol, lançado no final dos anos 60 e que ‘tropeça’ 

nas consequências da Revolução de abril de 1974, no-

meadamente a independência de Angola. 

A celulose é considerada uma indústria de base por 

decisão do Conselho de Ministros de 24 de abril de 

1947, estimulando o lançamento de fábricas do setor, 

sendo a Companhia Portuguesa de Celulose pionei-

ra, com a fábrica de pasta de Cacia, em 1953. Na dé-

cada de 1960, a ‘febre’  dos pedidos de licenças para 

instalar fábricas de celulose leva o Governo a emitir 

um despacho orientador e a única fábrica posterior a 

esta disposição legal é “a Soporcel, que obedeceu a um 

processo singular. Na verdade, a sua origem remon-

ta à Celangol – Celulose de Angola S.A.R.L., empresa 

criada por escritura de 27 de fevereiro de 1973, por 

iniciativa de um núcleo inicial de portugueses liga-

dos à celulose (encabeçado por Quevedo Pessanha) a 

que se associou de forma determinante o americano

Face ao insucesso da tentativa de venda dos equipa-

mentos, a empresa mantém parte deste equipamento 

em vários portos europeus, com os respetivos encar-

gos, e é criado, por iniciativa governamental, um gru-

po de trabalho com o objetivo de analisar a viabilida-

de da instalação de uma nova fábrica em Portugal.

Em novembro de 1978, é dada a autorização formal e, 

por escritura de 19 de novembro de 1979, é alterada a de-

nominação social da Celangol para Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Celulose, S.A.R.L.. Por ser claramente 

inviável a obrigatoriedade de utilização de pinho, 

esta exigência é revogada em 1979 por nova resolu-

ção do Conselho de Ministros, que corrige também a 

capacidade fabril autorizada para 250.000 ton/ano e 

não 250 ton/ano, conforme erradamente referia a an-

terior resolução. Depois, por despacho conjunto dos 

Ministérios das Finanças e do Plano e da Indústria e

Frank Torresy”, lembra o livro de Jorge Fernandes 

Alves, “Indústria da Pasta e do Papel em Portugal – O 

grupo Portucel”, editado em 2001.

Já no livro “30 Anos Soporcel”, que o grupo Portucel 

Soporcel edita este ano, o então Presidente do Conse-

lho de Administração da Soporcel - Sociedade Portu-

guesa de Celulose, S.A.R.L., Álvaro Barreto, conta que, 

devido à revolução de 25 de abril de 1974 e à previ-

sível independência de Angola, a Sociedade Finan-

ceira Portuguesa decidiu congelar o projeto Celangol, 

mantendo os equipamentos fabris armazenados nos 

portos do norte da Europa (Hamburgo e Amesterdão), 

tentando, inicialmente, vendê-los. Álvaro Barreto 

adianta que “o Prof. André Gonçalves Pereira, admi-

nistrador então da Celbi, referiu-me mais tarde que a 

Billerud [na altura acionista maioritário da Celbi] ti-

nha apresentado um preço muito baixo, porque acha-

va que sendo inviável e completamente impossível a 

concretização do projecto* Soporcel, acreditava que a 

Sociedade Financeira não teria outra alternativa se-

não a venda dos equipamentos a qualquer preço”. 

*Foi respeitada a grafia original das citações
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Energia, de 29 de outubro de 1980, são definidos os 

princípios para a instalação da nova indústria. 

Após vários estudos sobre a fixação da fábrica entre 

Salvaterra de Magos e Figueira da Foz, em meados de 

1981, numa área dividida entre as freguesias de Lavos 

e Marinha das Ondas, iniciam-se as terraplanagens. 

Em outubro do mesmo ano, chegam ao porto da Fi-

gueira os primeiros equipamentos e, em 24 de junho 

de 1984, com seis meses de antecipação relativamente 

ao previsto, arranca a laboração da unidade de produ-

ção de pasta branqueada de eucalipto. 

O maior projeto industrial em curso em Portugal, à 

época, é inaugurado a 18 de outubro, pelo Presidente 

da República, General Ramalho Eanes, acompanhado 

pelos ministros da Indústria e Energia e da Agricul-

tura. A fábrica da Soporcel, orçada em 45 milhões de 

contos, emprega 453 trabalhadores e 85% da produ-

ção destinam-se à exportação.

Eurico Vieira, Supervisor do Armazém Geral, que en-

trou na empresa faz 33 anos em dezembro, recorda os 

primeiros tempos. “Entrei numa altura em que ainda 

estava tudo em terraplanagens, nem sequer a parte 

de construção civil tinha arrancado, só as fundações e 

pouco mais. Como a fábrica tinha sido projetada para 

Angola, estava em alguns portos do País mercadoria 

que era para ir para lá, por isso a minha função, nos 

primeiros meses, foi ir aos portos catalogar o equipa-

mento. Depois comecei a montar um armazém aqui

ao ar livre para receber esse material, à medida que os 

edifícios da fábrica iam sendo construídos”. E acrescen-

ta: “em seguida, tratei de toda a montagem do armazém 

de sobressalentes. Hoje sou supervisor dos aprovisio-

namentos, que é o setor que controla todas as peças 

suplentes e para o stock da fábrica. Temos um uni-

verso de cerca de 60.000 artigos de peças de reserva e 

consumíveis e a rotina diária envolve uma média de 

200 requisições (pedidos aos aprovisionamentos de 

peças ou outro material por parte das outras seções 

da fábrica) por dia”.

O problema do abastecimento de água, uma das prin-

cipais preocupações iniciais da empresa, é resolvido 

com a construção de uma captação que, ao longo de 

oito quilómetros conduz a água do rio Mondego até às 

instalações fabris.

Ainda antes da entrada em laboração, e consciente 

da necessidade de desenvolver as potencialidades em 

solos e clima que o País apresenta para a produção 

florestal, a Soporcel promoveu a criação da Emporsil, 

com o objetivo de aumentar a produtividade da flo-

resta portuguesa e a qualidade do eucalipto em fun-

ção da sua utilização no fabrico de pasta de celulose. 

Mais tarde, em agosto de 1989, a Soporcel reforçaria 

esta área com um centro de investigação florestal lo-

calizado na Herdade da Torre Bela, na Azambuja, ten-

do investido cerca de 4,5 milhões de contos neste pro-

jeto. E em 1995, em parceria com a Portucel, constitui 

o RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel.
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1978 1981

O Governo aprova a instalação da 
Fábrica de Pasta em Portugal

Começam os trabalhos de terraplana-
gem para a construção da Fábrica da 
Pasta 

1978 1980 19831979 19821981
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Mas, os seis anos entre a autorização e o arranque 

da fábrica pautam-se por muitas dúvidas, percalços, 

avanços e recuos e a unidade fabril só vê a luz do dia 

graças à intervenção de várias pessoas, com destaque 

para o Presidente do Conselho de Administração que, 

em 1982, se empenha pessoalmente no projeto. No li-

vro sobre os 30 anos da Soporcel, Álvaro Barreto ex-

plica que no início desse ano foi contactado pela Ad-

ministração da Sociedade Financeira Portuguesa para 

saber a sua disponibilidade para assumir a Presidência 

do Conselho de Administração da Soporcel, mas, ale-

gando que não conhecia a situação exata do projeto, o 

gestor sugeriu ficar algum tempo como consultor e que 

passado esse período daria uma resposta definitiva.

Álvaro Barreto dá conta que fez um levantamento 

exaustivo e conclui que: a Soporcel (com um capital de 

50.000 contos) tinha um endividamento de 24 milhões 

de contos; a dívida da empresa, embora formalmente 

fosse à Sociedade Financeira, era na realidade devida 

ao Banco de Portugal; os equipamentos fabris conti- 

nuavam armazenados nos portos do norte da Europa 

embora os boletins recebidos do Bureau Veritas os des-

sem em bom estado de conservação; a Administração 

da Soporcel tinha aberto já um concurso para as ter-

raplanagens, mas não estava em condições de fazer 

a respetiva adjudicação por falta de financiamento; 

a equipa de gestão da Soporcel não tinha, em sua 

opinião, a experiência necessária para levar a bom ter-

mo um projeto com a complexidade do da Soporcel.

Os altos e baixos da construção 

1985

1986

1984

O Wiggins Teape Group, Ltd adquire 
42,8% do capital social da empresa  

A Soporcel é cotada na Bolsa de Valores 
de Lisboa

24 de junho
A Soporcel - Sociedade Portuguesa de 
Celulose, S.A.R.L. inicia atividade, com 
o arranque da produção da Fábrica de 
Pasta da Figueira da Foz

18 de outubro
A Fábrica de Pasta é inaugurada pelo 
Presidente da República, General 
Ramalho Eanes

19851984
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de gestão da Soporcel e “mais tarde, em 1983, e tendo 

aceite voltar a exercer funções no Governo do Bloco 

Central (Primeiro-Ministro Dr. Mário Soares), o que me 

obrigava a suspender as minhas funções na Adminis-

tração da Soporcel, convidei para Vice-Presidente do 

Conselho de Administração o Eng. Luís Deslandes e 

para Director-Geral Industrial o Eng. Manuel Gil Mata. 

Tratavam-se de duas pessoas que tinham exercido fun-

ções no sector de pasta e papel: o Eng. Luís Deslandes 

como Presidente do Conselho de Administração da 

Portucel, lugar para o qual eu o tinha nomeado em 1980 

(Governo Sá Carneiro), e o Eng. Gil Mata como director 

fabril da mesma empresa”. E frisa: “penso ainda hoje que 

a qualidade da equipa de gestão da Soporcel foi, sem dú-

vida alguma, um factor importantíssimo no sucesso 

que constituiu o lançamento do projecto Soporcel”. 

No mesmo livro, Luís Deslandes salienta que à Sopor-

cel coube “a iniciativa estruturante de modificação do 

paradigma da concentração da indústria portuguesa 

na produção de celulose, pela focalização na integra-

ção em papel, criando sustentação para uma margem 

operacional reforçada pelo acréscimo de valor gera-

do, numa geografia com insuficiências estruturais no 

tocante à matéria-prima florestal”, adiantando que a 

empresa “inovou no modelo de negócio da indústria 

de papéis finos, ao apostar na diferenciação e na criação

de marcas cedo reconhecidas, e prestigiadas, no mer-

cado mundial” e que “integrou, por fim, a realidade 

mais vasta do grupo Portucel Soporcel, proporcionan-

do a expansão do modelo de negócio para uma escala 

maior que hoje lidera a criação de valor na economia 

portuguesa”.

Também Carlos Vieira, atual Diretor do Complexo In-

dustrial da Figueira da Foz, sublinha: “durante estes 

30 anos construímos, desenvolvemos e consolidámos 

Eficiência e inovação

1989

A Soporcel transfere a sede social para 
o concelho da Figueira da Foz

É aprovado o investimento e começa 
a construção da primeira Fábrica de 
Papel - PM1

1989

1987

1988

Otimização da Fábrica de Pasta com 
aumento da capacidade de produção 
instalada

1987

Álvaro Barreto pede então à administração da Socie-

dade Financeira Portuguesa que o autorize a tomar 

várias medidas, o que lhe é concedido. Assim, o res-

ponsável avança com várias iniciativas: “Aumento de 

capital (…) Nos contactos efetuados foi possível obter 

o acordo que, embora faseadamente, o capital da So-

porcel fosse aumentado para 5 milhões de contos. (…) 

Consolidação da dívida da empresa – A fim de con-

seguir esse objetivo estabeleci vários contactos com a 

administração do Banco de Portugal (Dr. J. Matos Tor-

res e Prof. Jacinto Nunes) que acabou por concordar 

em congelar, quer a dívida, quer os respectivos juros. 

(…) Refira-se que anos mais tarde, e face à boa renta-

bilidade do projecto, a Soporcel pagou por inteiro essa 

dívida à Sociedade Financeira Portuguesa”. Nessa al-

tura, convidou logo alguns elementos para a equipa



Uma História de União 49

1991 1992

13 de Maio
Entra em funcionamento a PM1

Arranca a Caldeira a Fuelóleo e o 
Turbogerador n.º 3 (TG3), para produção 
de energia para a nova Fábrica de 
Papel 

Implementa-se o Projeto de Ambiente 1

18 de outubro
A Fábrica de Papel - PM1 é inaugurada 
pelo Presidente da República, Dr. Mário 
Soares

Abrem as subsidiárias comerciais em 
Madrid (Espanha); Paris (França); Vero-
na (Itália); Londres (Epsom, Inglaterra)

Dá-se início à construção do ramal 
ferroviário do Louriçal – liga os 
Complexos Industriais da Soporcel 
e da Celbi à rede ferroviária nacional

1991 1992

já havia condições financeiras para se iniciarem os 

estudos de viabilidade para a instalação da primei-

ra Fábrica de Papel, o sonho que me levara para a 

Soporcel e que tinha como objectivo integrar parcial-

mente a pasta produzida e impor na Europa um papel 

que fizesse jus às excelentes qualidades papeleiras da 

pasta de eucalipto que tínhamos sabido fabricar”.

Colaborador do grupo Portucel Soporcel há 31 anos, 

tendo começado na empresa ainda antes de a fábrica 

arrancar, o Supervisor de Turno da Pasta, José Verís-

simo, considera igualmente que “a Soporcel pautou-

-se, desde o início, por ter uma pasta, que foi reconhe-

cida internacionalmente desde muito cedo, com um 

grande nível de qualidade. E daí o grande sucesso da 

empresa, reforçado depois com o papel que também 

tem uma boa qualidade”.

uma cultura de rigor, de disciplina operacional, de fa-

zer bem à primeira, de promoção de um alto nível de 

housekeeping e de uma permanente atenção ao deta-

lhe, à qualidade e ao respeito pelos compromissos de 

todas as naturezas”.

Por seu lado, Manuel Gil Mata, refere que “em toda 

uma vida profissional de 45 anos dedicados à Indús-

tria Papeleira Portuguesa, o Projecto Empresarial da 

Soporcel foi para mim um caso singular, particular-

mente motivador e altamente gratificante” e conta: 

“tendo o arranque industrial sido marcado para 24 

de junho de 1984, os poucos meses que restavam para 

essa data foram vividos de uma forma tão intensa, tão 

criativa, tão disciplinada, tão extenuante mas tão mo-

tivadora e solidária que ficaram como um marco na 

história da Indústria Portuguesa”, acrescentando que 

“dado o passivo acumulado durante os dez anos inac-

tivos da Celangol, a viabilidade da nova fábrica de 

pasta dependia de se atingir uma excepcional situa- 

ção de competitividade que felizmente foi consegui-

da, graças a um arranque industrial e comercial parti-

cularmente bem-sucedido, a um rápido acréscimo da 

dimensão produtiva, conseguido com baixo investi-

mento, elevada eficiência e forte controlo de custos, e 

a uma excelente qualidade do produto”.

O também hoje vogal do Conselho de Administração 

do grupo Portucel Soporcel destaca ainda que “no 

meio de inúmeras dificuldades, os resultados conse-

guidos foram, no entanto, tão favoráveis que em 1988
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Mas, para ser construída, a fábrica de papel precisa 

de nova intervenção de Álvaro Barreto. Em 1985, 

no último Conselho de Ministros do Bloco Central, o 

então ministro da Indústria e Energia, José Veiga Si-

mão, apresentou uma proposta para autorizar que o 

grupo papeleiro Wiggins Teape tomasse uma posição 

acionista de 40% na Soporcel a fim de implementar 

um projeto de integração de pasta em papel. “Esse 

Conselho de Ministros, que era presidido pelo Vice 

Primeiro-Ministro – Dr. Rui Machete – discutiu o 

assunto longamente, tendo o Dr. Rui Machete infor-

mado que tinha obtido um parecer que aconselhava 

a não aprovação da referida participação accionis-

ta por não haver garantia que o projecto papeleiro 

viesse a ser concretizado e poder-se estar somente a 

alienar uma importante posição accionista a investi-

dores estrangeiros de uma empresa tão importante 

como a Soporcel”, conta o gestor no livro já referido.

Álvaro Barreto explica então que interveio nesse 

Conselho de Ministros “começando por esclarecer a 

minha ligação à empresa, e defendi arduamente que 

se tratava de uma decisão de grande interesse es-

tratégico para Portugal e que a não aprovação dessa 

participação accionista podia ter consequências ne-

gativas, em especial face ao processo de adesão à CEE, 

cujas negociações estavam praticamente concluídas 

e onde se previa a livre circulação de capitais. Após

longa discussão o meu ponto de vista foi aprovado 

pelo Conselho de Ministros, tendo tido papel rele-

vante nessa aprovação, além do Ministro da Indús-

tria (Prof. Veiga Simão), o Ministro-adjunto (Dr. Al-

meida Santos) e o Ministro das Finanças (Prof. Ernâni 

Lopes), colegas a quem tinha, previamente ao Conse-

lho de Ministros, explicado o projecto em detalhe”.

Apesar desta aprovação, o gestor lembra que rece-

beu, logo no dia seguinte, um telefonema do Primei-

ro-Ministro, Mário Soares, informando-o que, face às 

dúvidas levantadas, não iria dar andamento à deci-

são, a menos que obtivesse o acordo do Prof. Cava-

co Silva, que tinha ganho recentemente as eleições 

e iria ser o futuro Primeiro-Ministro. Assim, Álvaro 

Barreto conta que se deslocou ao gabinete do Prof. 

Cavaco Silva, no Banco de Portugal “onde expliquei 

detalhadamente as razões que me levavam e defen-

der o projeto e o interesse do mesmo para o nosso 

País. Após obter vários esclarecimentos, o Prof. Ca-

vaco Silva informou-me que ia telefonar ao Dr. Mário 

Soares dando o seu acordo, mas que eu seria perante 

ele o garante que o projecto seria concretizado, uma 

vez que ele também tinha recebido opiniões que du-

vidavam da sua realização”.

Novo percalço

1995

Entra em funcionamento o emissário 
submarino (exutor submarino), projeto 
realizado em colaboração com a Celbi

A Soporcel e a Portucel constituem o RAIZ - 
Instituto de Investigação da Floresta e Papel

1995

1993 1994

Começa a produção de pasta ECF sem 
utilização de cloro elementar    

Certificação do Sistema da Qualidade, 
fabrico de pasta (EN 29000 - IPQ)

É inaugurado o ramal ferroviário do 
Louriçal

1993 1994
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1998 2000

Denominação social muda para 
Soporcel – Sociedade Portuguesa 
de Papel, S.A.    

Conclui-se o Projeto de Ambiente 2

Administração aprova a segunda 
Fábrica de Papel - PM2

Julho
Entra em funcionamento a PM2 

Certificação do Sistema da Qualidade, 
fabrico de pasta e papel (ISO 9002) 

Arranca a central de cogeração de ciclo 
combinado a gás natural - Soporgen

18 de outubro
A Fábrica de Papel - PM2 é inaugurada 
pelo Presidente da República, Dr. Jorge 
Sampaio 

1998 2000

Ainda em 1985 a Soporcel é cotada na Bolsa de Valo-

res de Lisboa e, em 1987, tem lugar uma otimização da 

fábrica de pasta com aumento da capacidade de pro-

dução instalada. Seguem-se muitas outras melhorias 

ao longo dos anos e que “permitiram que passássemos 

de uma capacidade inicial instalada de 800 toneladas 

de pasta por dia, para as 1.650 que produzimos atual-

mente. Isto para falar só na pasta porque houve tam-

bém outras alterações que levaram à instalação das 

máquinas de papel”, afirma José Veríssimo, Supervi-

sor de Turno da Pasta.

Assim, em dezembro de 1987, a Soporcel atinge a pro-

dução de um milhão de toneladas de pasta de celulo-

se, e em agosto de 1990, ultrapassaria os dois milhões 

de toneladas.

Em 1989, a Soporcel transfere a sua sede social para 

o concelho da Figueira da Foz e, ainda nesse ano, a 

Administração aprova o investimento e começa a 

construção da primeira Fábrica de Papel. A PM1 en-

tra em funcionamento a 13 de maio de 1991, a par da 

Caldeira a Fuelóleo e do Turbogerador n.º 3 (TG3), para 

produção de energia para a nova Fábrica de Papel e da 

implementação do Projeto de Ambiente 1.

Qualidade
e formação

A fábrica utiliza pela primeira vez a 
fibra de eucalipto com PCC (Carbonato 
de Cálcio Precipitado)
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primeiro contacto que tiveram com uma fábrica e o 

fabrico de papel; e fomos três meses para Louisiana 

nos Estados Unidos, para uma fábrica de papel com 

duas máquinas muito idênticas a esta nossa PM1”.

Alberto Luís lembra ainda: “fizemos o arranque da 

máquina, com as dificuldades normais, sobretudo 

atendendo à falta de experiência de todos nós, mas 

fomos conquistando mercados e tivemos depois o su-

cesso que foi o aparecimento do papel Navigator, que 

ainda hoje é conhecido em todo o lado, e que começou 

na Máquina 1”.

Eurico Vieira, Supervisor do Armazém Geral, consi-

dera que “a evolução da Soporcel foi impressionante” 

e afirma que “o grande marco, para mim, foi a entra-

da em funcionamento da primeira máquina de papel 

que foi um grande passo, um avanço na estratégia da 

fábrica”. 

2002

Abrem as subsidiárias comerciais em 
Colónia (Alemanha) e Viena (Áustria)

2002

2001

Certificação do Sistema de Gestão 
Ambiental (ISO 14001:1996)  

É formalmente constituído o grupo 
Portucel Soporcel, onde a Soporcel é 
integrada

Abre a subsidiária comercial em 
Connecticut (EUA)

2001

No livro editado este ano pelo grupo Portucel Soporcel, 

Manuel Gil Mata lembra que “esta fábrica foi cons-

truída com uma máquina de papel com o conceito, 

a dimensão e a velocidade mais competitivos à data 

existentes no mercado mundial e com uma transfor-

mação de vanguarda, automatizada, computorizada e 

robotizada, inspirada na indústria automóvel e sem 

paralelo na indústria do papel. O seu arranque, em 

termos de desenvolvimento da produção, qualidade 

do produto, distribuição e aceitação pelo mercado, foi 

outro grande sucesso internacional da Soporcel, que 

muito rapidamente se impôs no mercado europeu 

como um destacado produtor de papéis não revesti-

dos de impressão e escrita, particularmente competi-

tivo e de alta qualidade em produtos e serviço”.

Além da qualidade do equipamento, a empresa apos-

ta também fortemente na formação dos seus recursos 

humanos, como explica Alberto Luís, Técnico Indus-

trial da PM2, que trabalha no Grupo há cerca de 25 

anos. “Trabalhava numa fábrica de papel, toda a mi-

nha vida profissional foi ligada ao papel, e vim para 

a Soporcel para o projeto da Máquina 1. Comecei com 

uma equipa sem experiência e tivemos formação teó- 

rica, em que falámos de tudo. E depois desse perío-

do, passámos seis meses longe das nossas famílias 

em estágios em fábricas de papel: um mês na fábrica 

da Portucel Viana; depois voltámos para mais uma 

formação teórica cá na Soporcel; mais dois meses em 

Fort William na Escócia, numa fábrica de papel já 

muito antiga, que foi para a maior parte das pessoas o
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Apesar de iniciar a laboração em maio, a Fábrica de 

Papel-PM1 é inaugurada a 18 de outubro pelo Presi-

dente da República, Dr. Mário Soares.

Nesse mesmo ano, a Soporcel reforça claramente a 

aposta no mercado externo ao abrir subsidiárias co-

merciais em Madrid (Espanha), Paris (França), Verona 

(Itália) e Londres (Epsom, Inglaterra).

“Quando vim para cá, em 1987, tínhamos cinco es-

critórios e, neste momento, temos quinze, incluindo 

Estados Unidos e Rússia, mais recentemente, para 

tentarmos chegar a todo o mundo com o nosso papel”, 

afirma Regina Rocha, Secretária da Área Comercial, 

que trabalha no Grupo há 27 anos. “A importância do 

marketing é vital para darmos a conhecer os nossos 

produtos. Este ano vendemos papel para 127 países, o 

que é um grande orgulho para todos nós e penso que 

isso não seria possível se não houvesse uma boa equi-

pa de marketing por detrás, a suportar as vendas”, de-

fende a Colaboradora.

No sentido de reforçar os canais de abastecimento de 

matéria-prima, designadamente madeiras, e escoa-

mento de produtos acabados, em 1992 dá-se início à 

construção do ramal ferroviário do Louriçal, que liga 

os Complexos Industriais da Soporcel e da Celbi à rede 

ferroviária nacional do Oeste, e que é inaugurado dois 

anos depois.

Continuando as melhorias de eficiência e desempe-

nho ambiental da fábrica, em 1993 começa a produ-

ção de pasta ECF sem utilização de cloro elementar 

e o fabrico de pasta recebe a certificação do Sistema 

da Qualidade (EN 29000 - IPQ), dois anos depois en-

tra em funcionamento o emissário submarino (exutor 

submarino), projeto realizado em colaboração com a 

Celbi, e a fábrica utiliza pela primeira vez a fibra de 

eucalipto com PCC (Carbonato de Cálcio Precipitado). 

Já em 1998, conclui-se o Projeto de Ambiente 2.

No mesmo ano, a empresa muda a denominação social 

para Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. e 

a Administração aprova a segunda Fábrica de Papel.

Aposta na exportação

2003 2004

A PM2 é a primeira máquina de papel 
do mundo, dedicada à produção de 
papéis finos de impressão e escrita com 
base em celulose, a obter o record de 
velocidade sustentada (1567 m/min)

Arranca a nova Caldeira de Recupera-
ção (CRII), em substituição da existente

A Semapa adquire a maioria do capital 
da empresa no âmbito do processo de 
privatização do grupo Portucel Soporcel

É emitida a Licença Ambiental, pelo 
Instituto Português do Ambiente, na 
sequência da capacidade demonstrada 
na Prevenção e Controlo Integrado da 
Poluição

2003 2004
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30 Anos da Soporcel / Complexo Industrial da Figueira da Foz - Marcos Históricos

No livro sobre os 30 anos da Soporcel, Manuel Gil 

Mata, Diretor-Geral Industrial da Soporcel, nomeado 

por Álvaro Barreto, destaca que “dominada a tecnolo-

gia e conquistado o mercado, e tendo correspondido 

à confiança e excepcional apoio sempre dados pela 

Administração e pelos  Accionistas, que é de elemen-

tar justiça realçar, rapidamente se criaram condições 

para se iniciar o projecto da 2ª Fábrica de Papel, que 

integrava totalmente a pasta produzida e constituía 

um novo marco na tecnologia papeleira”. E acrescen-

ta: “quando deixei a Soporcel, em 1998, para integrar 

a Administração da Portucel, tudo estava preparado 

para ser iniciada a sua construção”.

A PM2 entra em entra em funcionamento em julho 

de 2000, e é inaugurada a 18 de outubro (no mesmo 

dia da PM1, nove anos depois) pelo Presidente da Re-

pública, Dr. Jorge Sampaio. No mesmo ano, arranca a 

central de cogeração de ciclo combinado a gás natural 

– Soporgen, e o fabrico de pasta e papel recebe a certi-

ficação do Sistema da Qualidade (ISO 9002).

Bastam três anos para a Máquina de Papel 2 ser a pri-

meira máquina de papel do mundo, dedicada à pro-

dução de papéis finos de impressão e escrita com base 

em celulose, a obter o record de velocidade sustenta-

da (1.567 m/min). 

A PM2

2005 2006

Certificação do Sistema de gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 
18001:1999) 

Certificação do sistema de gestão da 
cadeia de responsabilidade de acordo 
com os esquemas FSC® (Forest 
Stewardship Council)  

2005 2006
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Pedro Queiroz Pereira, Presidente do Conselho de 

Administração do grupo Portucel Soporcel, destaca, 

no livro já referido, “a instalação de duas máquinas 

de papel, em 1991 e 2000 respetivamente, que pela 

sua excelência consolidaram a visão estratégica da 

integração vertical - da floresta ao papel – produzin-

do a partir de pasta branqueada de eucalipto, papéis 

finos não revestidos de elevada qualidade. É aqui 

que nascem as suas marcas próprias com particular 

destaque para a marca ‘Navigator’ cujo sucesso lhe 

conferiu dimensão à escala global” e ajudou, certa-

mente, o Grupo a atingir a posição atual de líder eu-

ropeu no segmento de mercado de papéis finos para 

impressão e escrita não revestidos (UWF).

Paulo Francisco é Técnico Superior de Sistemas In-

dustriais e trabalha no grupo há 18 anos, tendo en-

trado em 1996, inicialmente como estagiário, mas 

depois “integrei a equipa de projeto da Máquina 2 

para a área de automação e controlo industrial e fi-

quei na equipa dessa área”, afirma. “Somos quatro e 

tomamos conta dos sistemas de automação, tudo o 

que é arranque e paragem de motores, controlo de 

níveis, controlo de qualidade do papel, desde o tra-

tamento de águas e efluentes até às máquinas de pa-

pel”, diz Paulo Francisco.

O Colaborador considera que a evolução tecnológica 

da empresa “foi muita, para começar tínhamos ape-

nas um computador de trabalho que partilhávamos 

pelos quatro, e os sistemas de automação eram siste-

mas proprietários, máquinas enormes, e muito con-

trolo era feito no painel manualmente. Hoje tudo é 

automatizado e feito em salas de controlo que têm 

computadores quase normais que dão acesso a con-

trolar qualquer válvula, nível ou motor da instala-

ção, de uma ponta à outra da fábrica”.

Falando de papel e, mais propriamente, do seu fim, 

Paulo Francisco considera que “não está para bre-

ve, é um assunto que já vejo discutir há mais de dez 

anos, quando se falava na Máquina 2. A nossa con-

sultora apresentava sempre gráficos com uma evo-

lução positiva ou uma evolução que tendencialmen-

te ia reduzir o consumo de papel dada a introdução 

de novas tecnologias. Certo é que a procura do pa-

pel seguiu sempre o caminho mais positivo. Vamos 

continuar a gastar papel e muitos de nós continuar a 

preferir ler em papel”.

2009

Abre a subsidiária comercial em 
Bruxelas (Bélgica)

2009

2007

Certificação do sistema de gestão da 
cadeia de responsabilidade de acordo 
com os esquemas PEFCTM (Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification)

2007
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30 Anos da Soporcel / Complexo Industrial da Figueira da Foz - Marcos Históricos

Em 2001 é formalmente constituído o grupo Portucel 

Soporcel, onde a Soporcel é integrada, e três anos 

depois a Semapa adquire a maioria do capital da em-

presa no âmbito do processo de privatização do grupo 

Portucel Soporcel.

O grupo Portucel Soporcel representa hoje aproxi-

madamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB), sen-

do o segundo maior exportador do País, com cerca de 

3%  das exportações nacionais de bens, perto de 8% 

do total da carga contentorizada e de 7% do total desta

carga e da carga convencional exportada pelos portos 

nacionais. Em 2013, as exportações do Grupo corres-

ponderam a €1.215 milhões e o volume de negócios 

aumentou para €1.530,6 milhões.

“Recém-chegado ao grupo Portucel Soporcel aprecio 

e reconheço a grandeza da obra construída. Passos 

firmes e certeiros, guiados por uma visão inspiradora, 

souberam orientar as equipas em torno de objectivos 

comuns: criar riqueza para o País e para a região, cres-

cer com sustentabilidade e alcançar a excelência no

O grupo Portucel Soporcel

2010 2012

Arranca o novo turbogerador a vapor 
(TG4) na central de cogeração a 
biomassa  

Grupo obtém a Licença para Utilização 
do Rótulo Ecológico da União Europeia 
(REUE), para os produtos de papel

Abrem as subsidiárias comerciais 
em Varsóvia (Polónia) e Casablanca 
(Marrocos)

Arranca a nova linha de evaporação, 
com aumento do teor de sólidos na 
Caldeira de Recuperação 

2010 2012
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sector papeleiro a nível internacional. Colocar o nome 

de Portugal no mundo através, primeiro da pasta de pa-

pel, e depois do papel”, afirma o CEO do Grupo, Diogo 

da Silveira, na sua Mensagem no livro comemorativo 

dos 30 anos do Complexo Industrial da Figueira da Foz.

“A Soporcel é o espelho desta energia e determinação. 

O orgulho de pertencer à história de 30 anos de con-

quistas e realizações dá-nos a força para persistir, com 

a mesma paixão, na construção de um futuro maior, 

com a mesma dedicação, mas cientes que essa é uma

2013 2014

Construção de um novo silo de cascas 
na Caldeira de Biomassa  

Certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade (ISO 9001:2000), das 
atividades de serviços do grupo 
Portucel Soporcel – Portucel Soporcel 
Serviços Partilhados

Abre a subsidiária comercial em Istam-
bul (Turquia)

Abre a subsidiária comercial em 
Moscovo (Rússia)

2013 2014

obra que só será possível com a determinação e o em-

penho de sempre”, frisa o CEO.

Também Manuel Gil Mata diz que “quer no projecto da 

Fábrica de Pasta, quer no da Fábrica de Papel, sempre 

tive o privilégio e o grande gosto de lidar com equipas 

bem seleccionadas e maioritariamente constituídas 

por colaboradores jovens, de formação elevada e saí- 

dos das Universidades e Escolas da região, subme- 

tidos a um cuidado, intenso e prolongado programa 

de formação específica. À sua capacidade, ao seu en-

tusiasmo, à sua disciplina e à sua dedicação em muito 

se deve o sucesso da Soporcel”.

E Alberto Luís, Técnico Industrial da PM2 e que traba-

lha no Grupo há cerca de 25 anos, defende que “a his-

tória da Soporcel pode resumir-se numa só palavra: 

sucesso. Não conheci, nem participei no arranque da 

fábrica da pasta, mas a realidade é que a fábrica da 

pasta começou, segundo outros colegas que estavam 

cá, já com algum equipamento obsoleto, portanto 

com poucas expectativas de sucesso. Certo é que cin-

co ou seis anos depois fez-se o projeto de integração 

da fábrica de produção de pasta e tivemos o excelen-

te resultado da PM1. Fruto desse excelente trabalho 

apareceu a Máquina 2, tornando esta empresa uma 

das maiores da Europa, cujos objetivos são sempre ex-

celência e qualidade”.
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As preocupações ambientais e de melhoria da efi- 

ciência energética e da produção norteiam várias rea- 

lizações levadas a cabo desde o início do século XXI. 

No mesmo ano da constituição do Grupo, a fábrica 

consegue novas certificações ambientais: certifica-

ção do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:1996) 

e em 2004 é emitida a Licença Ambiental, pelo Ins-

tituto Português do Ambiente, na sequência da ca-

pacidade demonstrada na Prevenção e Controlo 

Integrado da Poluição. No ano seguinte o Complexo 

Industrial da Figueira da Foz obtém a certificação do 

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Traba-

lho (OHSAS 18001:1999), em 2006 a certificação do 

sistema de gestão da cadeia de responsabilidade de 

acordo com os esquemas FSC® (Forest Stewardship 

Council) e um ano depois a certificação do sistema de 

gestão da cadeia de responsabilidade de acordo com 

os esquemas PEFCTM (Programme for the Endorse-

ment of Forest Certification). Em 2009 é atribuída ao 

Grupo a Licença para Utilização do Rótulo Ecológico 

da União Europeia (REUE), para os produtos de papel 

e no ano passado a certificação do Sistema de Gestão 

da Qualidade (ISO 9001:2000), das atividades de ser-

viços do grupo Portucel Soporcel – Portucel Soporcel 

Serviços Partilhados.

Ao nível energético e de melhoria da produção, em 

2004 arranca a nova Caldeira de Recuperação (CRII), 

em substituição da existente, em 2010 começa a fun-

cionar o novo turbogerador a vapor (TG4) na central 

de cogeração a biomassa, dois anos mais tarde a nova 

linha de evaporação, com aumento do teor de sólidos 

na Caldeira de Recuperação, seguida no ano seguinte 

pela construção de um novo silo de cascas na Caldeira 

de Biomassa.

“Em 30 anos, embora a tecnologia não tenha mudado 

significativamente, as ferramentas ao nosso alcance 

tiveram uma evolução brutal. Para se ter uma ideia: 

havia um painel de controlo com uma dimensão

Ambiente
sempre presente
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enorme, à volta de 15 metros de comprimento e um 

pé direito de cerca de três metros, todo cheio de bo-

tões, controladores, registadores… toda uma panóplia 

de equipamento analógico que ao longo do tempo foi 

sendo substituído e hoje faz-se isso tudo numa simples 

consola de computador”, lembra José Veríssimo, Super-

visor de Turno da Pasta, que está no Grupo há 31 anos. 

Enquanto, Henrique Reveles, Técnico de Sistemas de 

Informação, que trabalha na Figueira há 30 anos, con-

ta que entrou na empresa “numa altura em que ainda 

não havia computadores, fazíamos recolha de dados e 

depois íamos para Lisboa fazer a introdução dos dados 

numa máquina, que mais tarde viria para a Figueira”.

Henrique Reveles assegura que “as diferenças são 

abismais”, referindo: “comecei a trabalhar com com-

putadores de duas disquetes, daquelas grandes de 

160k (acho eu…) e só para dar um exemplo, a primeira 

vez que apareceu uma máquina com disco rígido na 

empresa foi uma surpresa para toda a gente. A pró-

pria fábrica em si, no início funcionava toda sob um 

processo manual, que depois foi sendo informatizado 

e hoje existem AGVs (Automatized Guided Vehicles) – 

robots – a funcionar sozinhos”. 

A par de todas estas melhorias, o Grupo continua a 

sua aposta na exportação, abrindo várias subsidiárias 

comerciais: Connecticut (EUA) em 2001; Colónia (Ale-

manha) e Viena (Áustria) em 2002; Bruxelas (Bélgica)

em 2009; Varsóvia (Polónia) e Casablanca (Marrocos) 

em 2010; Istambul (Turquia) em 2013 e Moscovo (Rús-

sia) já este ano.

Sobre esta expansão, Regina Rocha, Secretária da 

Área Comercial, frisa que, “neste momento, a Soporcel 

tem a marca de papel mais vendida no mundo, a Na-

vigator, o objetivo é mantermos isso e fazer o mesmo 

com outras marcas que foram crescendo na empresa”, 

“mas [adianta a Colaboradora], o grande desafio são 

todas as tecnologias de escritório, isto é influenciar 

as pessoas para o consumo de papel, mostrando-lhes 

que consumir papel não é matar árvores, não é matar 

florestas, bem pelo contrário porque nós temos uma 

floresta sustentada: por cada árvore que abatemos 

replantamos uma nova. Acho que o papel nunca vai 

deixar de existir nos escritórios”.

Luís Deslandes, Vice-Presidente do Conselho de Ad-

ministração da Soporcel nomeado por Álvaro Bar-

reto e atual vogal do Conselho de Administração do 

grupo Portucel Soporcel, termina o seu depoimento 

no livro acima referido afirmando que “este percurso 

[da Soporcel] criou naturalmente a oportunidade – e a 

exigência – de conquistar novos patamares de sucesso 

empresarial. Não vislumbro – sem menorizar a com-

plexidade do mundo de hoje – razões que impeçam 

essa conquista”.



Entrevistas
a colaboradores
do Complexo Industrial 
da Figueira da Foz

JOSÉ VERÍSSIMO
Supervisor de Turno da Pasta 

Colaborador do gPS há 31 anos 

Entrei para a carreira de operador de processo, 
numa fase de formação, dado que a fábrica só ar-
rancou em junho do ano seguinte. Hoje continuo 
a trabalhar na área da produção de pasta, mas sou 
supervisor de turno. 

Em 30 anos, embora a tecnologia não tenha mudado 
significativamente, as ferramentas ao nosso alcan-
ce tiveram uma evolução brutal. Para se ter uma 
ideia: havia um painel de controlo com uma dimen-
são enorme, à volta de 15 metros de comprimento 
e um pé direito de cerca de três metros, todo cheio 
de botões, controladores, registadores… toda uma 
panóplia de equipamento analógico que ao longo do 
tempo foi sendo substituído e hoje faz-se isso tudo 
numa simples consola de computador. 

Também foram sendo introduzidas alterações no 
processo que permitiram que passássemos de uma 
capacidade inicial instalada de 800 toneladas de 
pasta por dia, para as 1.650 que produzimos atual- 
mente. Isto para falar só na pasta porque houve 
também outras alterações que levaram à instalação 
das máquinas de papel. 

A Soporcel pautou-se por ter uma pasta, que foi re-
conhecida internacionalmente desde muito cedo, 
com um grande nível de qualidade. E daí o grande 
sucesso da empresa, reforçado depois com o papel 
que também tem uma boa qualidade.

Ao longo do tempo criam-se laços fortes de amizade 
e como trabalhamos por turnos e andamos desfasa-
dos da restante sociedade, acabamos por reforçar 
esses laços não só no interior da empresa mas lá fora 
também, envolvendo as famílias.

30
grupo Portucel Soporcel

ANOS

COMPLEXO
INDUSTRIAL
DE FIGUEIRA

DA FOZ

1984 - 2014
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PAULO FRANCISCO
Técnico Superior de Sistemas Industriais 

Colaborador do  gPS há 18 anos 

REGINA ROCHA
Secretária da Área Comercial 

Colaborador do gPS há 27 anos

Comecei na Soporcel em 1996, inicialmente como 
estagiário, depois integrei a equipa de projeto da 
Máquina 2 para a área de automação e controlo in-
dustrial e fiquei na equipa dessa área.

Somos quatro e tomamos conta dos sistemas de au-
tomação, tudo o que é arranque e paragem de mo-
tores, controlo de níveis, controlo de qualidade do 
papel, desde o tratamento de águas e efluentes até 
às máquinas de papel. 

A evolução tecnológica foi muita, para começar tí-
nhamos apenas um computador de trabalho que 
partilhávamos pelos quatro, e os sistemas de automa-
ção eram sistemas proprietários, máquinas enormes, 
e muito controlo era feito no painel manualmente. 
Hoje tudo é automatizado e feito em salas de con-
trolo que têm computadores quase normais que dão 
acesso a controlar qualquer válvula, nível ou motor 
da instalação, de uma ponta à outra da fábrica.

O fim do papel penso que não está para breve, é um 
assunto que já vejo discutir há mais de dez anos, 
quando se falava na Máquina 2. A nossa consulto-
ra apresentava sempre gráficos com uma evolução 
positiva ou uma evolução que tendencialmente ia 
reduzir o consumo de papel dada a introdução de 
novas tecnologias. Certo é que a procura do papel 
seguiu sempre o caminho mais positivo. Vamos 
continuar a gastar papel e muitos de nós continuar 
a preferir ler em papel. 

Quando vim para cá, em 1987, tínhamos cinco escri-
tórios e, neste momento, temos 15, incluindo Esta-
dos Unidos e Rússia, mais recentemente, para ten-
tarmos chegar a todo o mundo com o nosso papel.

A importância do marketing é vital para darmos a 
conhecer os nossos produtos. Este ano vendemos 
papel para 127 países, o que é um grande orgulho 
para todos nós e penso que isso não seria possível 
se não houvesse uma boa equipa de marketing por 
detrás, a suportar as vendas.

Neste momento, a Soporcel tem a marca de papel 
mais vendida no mundo, a Navigator, o objetivo é 
mantermos isso e fazer o mesmo com outras mar-
cas que foram crescendo na empresa. Mas o grande 
desafio são todas as tecnologias de escritório, isto 
é influenciar as pessoas para a utilização de papel, 
mostrando-lhes que consumir papel não é matar 
árvores, não é matar florestas, bem pelo contrá-
rio porque nós temos uma floresta sustentada: por 
cada árvore que abatemos replantamos uma nova. 
Acho que o papel nunca vai deixar de existir nos 
escritórios.

A relação entre o marketing e a produção é uma 
relação estreita, em conjunto estamos constante-
mente a fazer ensaios para chegarmos a um bom 
produto, a um produto final que vá ao encontro da-
quilo que o consumidor pretende e procuramos es-
tar sempre a inovar.
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EURICO VIEIRA
Supervisor do Armazém Geral 

Colaborador do gPS há cerca de 33 anos 

HENRIQUE REVELES
Técnico de Sistemas de Informação

Colaborador do gPS há 30 anos

Em dezembro de 2014 fará 33 anos que cá estou. 
Entrei numa altura em que ainda estava tudo em 
terraplanagens, nem sequer a parte de construção 
civil tinha arrancado, só as fundações e pouco mais.

Como a fábrica tinha sido projetada para Angola, 
estava já em alguns portos do País mercadoria que 
era para ir para lá ou já tinha regressado, por isso 
a minha função, nos primeiros meses, foi ir aos 
portos catalogar o equipamento. Depois comecei 
a montar um armazém aqui ao ar livre para re-
ceber esse material, à medida que os edifícios da 
fábrica iam sendo construídos.

Em seguida, tratei de toda a montagem do arma-
zém de sobressalentes. Hoje sou supervisor dos 
aprovisionamentos, que é o setor que controla 
todas as peças suplentes e para o stock da fábrica. 
Temos um universo de cerca de 60.000 artigos de 
peças de reserva e consumíveis e a rotina diária 
envolve uma média de 200 requisições por dia 
(pedidos aos aprovisionamentos de peças ou outro 
material por parte de várias secções da fábrica). 

A evolução da Soporcel foi impressionante. O 
grande marco, para mim, foi a entrada em fun-
cionamento da primeira máquina de papel que 
foi um grande passo, um avanço na estratégia da 
empresa. 

Entrei em 1984 para um projeto que seria a infor-
matização da empresa. Numa altura em que ainda 
não havia computadores, fazíamos recolha de da-
dos e depois íamos para Lisboa fazer a introdução 
dos dados numa máquina, que mais tarde viria 
para a Figueira.

As diferenças são abismais. Comecei a trabalhar 
com computadores de duas disquetes, daquelas 
grandes de 160k (acho eu…) e só para dar um exem-
plo, a primeira vez que apareceu uma máquina 
com disco rígido na empresa foi uma surpresa para 
toda a gente. 

A própria fábrica no início funcionava de acordo 
com um processo manual, que depois foi sendo 
informatizado e hoje existem AGVs (Automatized 
Guided Vehicles) – robots – a funcionar sozinhos.

O papel é melhor hoje graças a diversos fatores, 
não podemos esquecer que temos um centro de in-
vestigação, que se dedica ao estudo da qualidade do 
eucalipto e da fibra e na empresa temos áreas que 
se dedicam exclusivamente ao teste e ao melhora-
mento do papel. 

Sinto que a Soporcel faz um bocadinho parte de 
mim, porque dei o meu pequeno contributo para a 
evolução da empresa.
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063

ALBERTO LUÍS
Técnico Industrial da PM2 

Colaborador do gPS há cerca de 25 anos

Trabalhava numa fábrica de papel, toda a minha 
vida profissional foi ligada ao papel, e vim para a 
Soporcel para o projeto da Máquina 1. 

Comecei com uma equipa sem experiência e tive-
mos formação teórica, em que falámos de tudo. E 
depois desse período, passámos seis meses longe 
das nossas famílias em estágios em fábricas de 
papel: um mês na fábrica da Portucel Viana; de-
pois voltámos para mais uma formação teórica na 
Soporcel; mais dois meses em Fort William na Es-
cócia, numa fábrica de papel já muito antiga, que 
foi para a maior parte das pessoas o primeiro con-
tacto que tiveram com uma unidade industrial e 
o fabrico de papel; depois fomos três meses para 
Louisiana nos Estados Unidos, para uma fábrica 
de papel com duas máquinas muito idênticas a 
esta nossa PM1.

Fizemos o arranque da máquina, com as dificul-
dades normais, sobretudo atendendo à falta de 
experiência de todos nós, mas fomos conquistan-
do mercados e tivemos depois o sucesso que foi o 
aparecimento do papel Navigator, que ainda hoje 
é conhecido em todo o lado, e que começou na 
Máquina 1.

Era chefe de turno da PM1 e, dez anos depois, fi-
quei ligado à PM2, ainda como chefe de turno e há 
cerca de nove anos que sou o adjunto do respon-
sável da PM2. 

Penso que a história da Soporcel pode resumir-se 
numa só palavra: sucesso. Não conheci, nem par-
ticipei no arranque da fábrica da pasta, mas a rea-
lidade é que a fábrica de pasta começou, segundo 
outros colegas que estavam cá, já com algum equi-
pamento obsoleto, portanto com poucas expec-
tativas de sucesso. Certo é que cinco ou seis anos 
depois fez-se o projeto de integração da fábrica de 
produção de pasta e tivemos o excelente resultado 
da PM1. Fruto desse excelente trabalho apareceu a 
Máquina 2, tornando esta empresa uma das maio-
res da Europa, cujos objetivos são sempre excelên-
cia e qualidade.
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a George Brown College of Applied Arts and Techno-
logy, uma das mais conceituadas universidades nas 
áreas da tecnologia e design. A parceria entre as duas 
organizações pretende alavancar o desenvolvimento 
de projetos que potenciem a criatividade e a inovação. 
[…]

Fomentar a criatividade como elemento de ativação 
de processos e lançamento de produtos inovadores 
tem sido um dos pilares estratégicos da Renova. Para 
assinalar o primeiro ano de presença no mercado Cana-
diano, estabelecemos um protocolo de colaboração com 

Notícias do Setor

Fonte:  http://www.myrenova.com/blog/196/renova-e-george-brown-college-estabelecem-protocolo-de-colaboracao

Renova e George Brown College 
estabelecem protocolo de colaboração

Fonte: http://local.pt/portugal/lisboa/europac-desenvolve-caixa-para-cliente-que-poupa-250-em-custos-logisticos/

EUROPAC desenvolve caixa para cliente 
que poupa 250% em custos logísticos
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O investimento será na plantação de pinheiros em 
Viana do Castelo, onde o grupo espanhol já tem uma 
fábrica de papel e permitirá “criar e manter” 315 pos-
tos de trabalho. A unidade no Alto Minho é a maior 
do grupo espanhol.
[…]

Fonte: http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/governo_assina_contrato_de_investimento_de_88_milhoes_de_euros_com_a_europac.html

Governo assina contrato 
de investimento de 88 milhões 
de euros com a Europac

  
 

 

 

 

 

 

 
 

A SEW-EURODRIVE Portugal é o centro de competência para a Península 
Ibérica, do Grupo SEW, em reparações especializadas de Redutores Industriais. 
Para tal dispõe de uma oficina dedicada e de técnicos com larga experiência em 
reparação de Redutores Industriais SEW, SANTASALO e redutores não SEW. 

Cada intervenção segue sempre um conjunto de tarefas que estão definidas de 
acordo com um procedimento de qualidade devidamente certificado. 

A SEW-EURODRIVE executa serviços de inspeção e manutenção, de redutores 
industriais, nas instalações do cliente

Engenharia de Acionamentos \ Acionamentos Eletrónicos \ Integração de Sistemas \ Serviços

SEW-EURODRIVE – Driving the World.

Serviços especializados em Redutores Industriais

SEW-EURODRIVE PORTUGAL
E.N. 234 Mealhada - Luso 

Tel: 231 209 607 - Fax: 231 203 685

Serviço de Emergência 24/24H: 935 987 130

e-mail: infosew@sew-eurodrive.pt 

www.sew-eurodrive.pt
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Este prémio reforça a estratégia seguida, provando 
inequivocamente que a nossa visão sustentável e 
ambientalmente estruturada conseguiu criar uma 
empresa sólida que age no presente a pensar no futu-
ro, salvaguardando e defendendo não só esta geração 
mas também as gerações vindouras.
[…]

AMS – THINKING AHEAD é o projeto vencedor dos 
Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2014, 
na categoria de Apoio ao desenvolvimento de merca-
dos ecológicos e à eficiência dos recursos. A AMS vol-
ta a estar no centro de uma distinção internacional, 
reforçando o seu papel de diferenciação e inovação. 

Fonte: http://www.amspt.eu/pt/node/274

AMS vence final em Nápoles 
dos Prémios Europeus 
de Promoção Empresarial

O projeto da Portucel Moçambique, subsidiária do 
grupo português Portucel Soporcel, contempla a 
plantação de 125 mil hectares de eucaliptos apenas 
na província de Manica a fim de abastecer a indús-
tria de papel, […]

Fonte: http://www.macauhub.com.mo/pt/2014/08/20/grupo-portugues-planta-125-mil-hectares-de-eucaliptos-em-mocambique/

Grupo português planta 
125 mil hectares de eucaliptos 
em Moçambique
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A sua instalação industrial precisa das soluções certas em todos os pontos da 
operação: o ambiente económico e a competitividade global em que vivemos não 
deixam espaço a decisões arriscadas no que se refere a processos industriais e 
ativos. A ABB destaca-se como líder tecnológico com a mais ampla oferta de 
soluções disponíveis para a indústria da pasta e papel. As nossas soluções, 
produtos e serviços de automação e energia abrangem todas as áreas da cadeia 
de valor, e operam em conjunto para garantir a eficiência e rentabilidade ideal.
Descubra mais em www.abb.pt

T. +351 229 992 500
E. process.automation@pt.abb.com

Podemos ser parceiros no seu sucesso?

Absolutamente.
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montante global de 50 milhões de Euros e na apre-
sentação pública do prémio europeu de promoção 
empresarial, na categoria de apoio ao desenvolvi-
mento de mercados ecológicos e à eficiência energé-
tica, atribuído há uma semana em Nápoles.
[…]

No passado dia 10 de outubro, a empresa AMS-BR, 
teve a honra de ser visitada por Sua Excelência, o 
Vice-primeiro-ministro, Dr. Paulo Portas.

Esta visita inseriu-se no processo de inauguração 
da última fase do plano inicial de investimento – no 

Fonte: http://www.amspt.eu/pt/node/275

Vice-primeiro-ministro visitou AMS

O diretor fabril da Celtejo, Carlos Coelho, disse […] à 
agência Lusa que a fábrica de Vila Velha de Ródão 
está a aproveitar as raízes do eucalipto para produzir 
pasta de papel.

“Somos a primeira fábrica a nível mundial a fazer o 
aproveitamento de toda a árvore, nomeadamente as 
raízes do eucalipto, para produzir pasta de papel”, disse 
Carlos Coelho.

O diretor fabril explicou que este é um projeto total-
mente interno [da Celtejo], cujo desenvolvimento “per-
mite, no fundo, maximizar todo o recurso natural que 
a floresta dá”.
[…]

Fonte: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=776576&tm=6&layout=121&visual=49

Celtejo aproveita raízes 
de eucalipto para fazer pasta de papel
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Feliz Natal
e Bom Ano Novo

São os votos da Tecnicelpa

Merry Christmas and Happy New Year
Feliz Natividad y Próspero Año Nuevo

Frohliche Weihnachten und Glückliches jahr
Joyeux Noël et Bonne Année
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Foi homologada pela FCT-Fundação para a Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Educação e Ciência, no 
passado mês de julho, a primeira infraestrutura de 
investigação de interesse estratégico nacional em 
BIOMASSA e BIOENERGIA aprovada para integra-
ção no Roteiro nacional e europeu das infraestrutu-
ras de investigação (RIs) na área da energia.

A BBRI é uma nova infraestrutura de Investigação 
(RI) construída com base nas infraestruturas labora-
toriais e piloto existentes no Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia, I.P. (LNEG), com atividades foca-
das na biomassa – conversões bioquímica e termo-
química – para obtenção de biocombustíveis, quími-
cos e outros biomateriais.

Num estádio mais avançado, serão também con-
vidados a juntar-se à BBRI, outras instituições do 
SCTN e empresas privadas, com o compromisso de 
funcionarem como interface entre o conhecimento 
e as aplicações que suportem o desenvolvimento da 
bioeconomia.

A BBRI pretende contribuir para a excelência da in-
vestigação em Portugal no domínio da Bioenergia, e 
estará alinhada com as principais cadeias de valor do 
Plano Estratégico Europeu em Energia (SET PLAN) e 

em particular, com o plano de implementação da 
Iniciativa Industrial Europeia em Bioenergia (ElBI). 
Funcionará ainda em rede com os 34 Laboratórios de 
Estado e Universidades Europeias que participam no 
programa da Bioenergia da Aliança Europeia de In-
vestigação em Energia (EERA).

Na BBRI as atividades de investigação e de serviços à 
comunidade científica e indústria estão inseridas nas 
seguintes sub-plataformas de investigação (sub-Ris):

- Açúcares (conversão bioquímica da biomassa)
- Termoquímica (conversão termoquímica da biomassa)
- Microalgas
- Sustentabilidade em Bioenergia
- Ciências Analíticas para Biocombustíveis

As atividades de formação da BBRI serão dirigidas a 
profissionais que trabalhem nas fileiras da Biomassa 
e Bioenergia e a estudantes de pós-graduação (mes-
trado, doutoramento) com o objetivo de aumentar o 
número de especialistas em Bioenergia em Portugal.

Contacto:
Coordenador da equipa de gestão da BBRI: 
Francisco Gírio (francisco.girio@lneg.pt)

Web: www.lneg.pt

Newsletter

BBRI - Biomass and Bioenergy
Research Infrastructure
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UMA HISTÓRIA

DE UNIÃO

Novembro’14 Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel

info tecnicelpa.43

Este ano é de festa para o grupo Portucel 
Soporcel. A unidade industrial de Setúbal 
celebra 50 anos e a da Figueira da Foz 
comemora 30 anos. Duas histórias de sucesso 
que, lado a lado, caminharam para a união 
que culminou no grupo Portucel Soporcel, 
hoje um dos mais importantes do mundo no 
setor da pasta e do papel.


