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Contrato de Investimento a assinar em Cacia com o Vice-Primeiro-Ministro 

Grupo Portucel  Soporcel  vai  aumentar  em 
30 milhões de euros exportações anuais

• Investimento  potencia  a  criação  de  cerca  de  290  postos  de  trabalho 
indirectos devido ao aumento da actividade económica nos sectores da 
silvicultura e logística portuária e rodoviária 

• Melhores  técnicas  disponíveis  na  área  ambiental  e  industrial  seguidas 
pelo Grupo enquadram aposta na fábrica de Cacia

           
O grupo Portucel Soporcel, o segundo maior exportador em Portugal em 2013, e o 
maior  em  Valor  Acrescentado  Nacional,  assinou  com  o  Governo,  que  se  fez 
representar pelo Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas, um contrato de investimento 
no valor de 56,3 milhões de euros a realizar no Complexo Industrial de Cacia, que 
permitirá ao Grupo aumentar em 30 milhões de euros as exportações anuais para 118 
países dos cinco continentes, que atingiram em 2013 o valor  de 1.215 milhões de 
euros (cerca de 3% das exportações nacionais).

A cerimónia de assinatura do contrato de investimento decorreu nas instalações do 
Complexo  Industrial  de  Cacia,  no  distrito  de  Aveiro,  e  o  investimento  a  realizar 
potenciará  um aumento  de cerca de 20% da  capacidade  produtiva  desta  unidade 
industrial,  fazendo crescer  a  capacidade  de produção de pasta de eucalipto  desta 
unidade fabril de 294 para 353 mil toneladas/ano, assegurando também que os novos 
equipamentos e soluções a introduzir incorporam as melhores técnicas disponíveis na 
área ambiental e industrial. 

Refira-se que este aumento de produção destinar-se-á, exclusivamente, ao mercado 
de exportação, com especial enfoque nos países da Europa Ocidental. 

Este crescimento da produção traduzir-se-á num aumento proporcional do volume de 
madeira necessário para o abastecimento da fábrica, o que terá efeito no aumento das 
compras de bens e serviços, induzindo desta forma a criação de cerca de 290 novos 
postos  de  trabalho  indiretos  no  sector  florestal,  bem como nas  áreas  da  logística 
portuária e rodoviária, isto para além dos 10 novos postos de trabalho especializados 
que se juntarão aos atuais 181 colaboradores da empresa.    

Com o projecto de expansão da unidade industrial de Cacia, a capacidade instalada 
de produção de energia renovável vai aumentar cerca de 9% para 336,7 MW.

Recorde-se que, para além de produzir e comercializar pasta branca de eucalipto para 
mercado e  para outras  unidades  do grupo Portucel  Soporcel,  a  Fábrica  de Cacia, 
produz também energia resultante de um processo de cogeração que utiliza como  
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principal combustível a biomassa florestal, obtida a partir de resíduos do processo de 
produção de pasta. 
 
A Fábrica de Cacia iniciou a sua actividade em 1953,  tendo sido pioneira,  a  nível 
mundial, na utilização de madeira de eucalipto para a fabricação de pasta de papel 
pelo processo "kraft", processo esse que acabou por se impor como uma referência, 
sendo hoje em dia partilhado por todos os produtores mundiais deste tipo de pasta.
 
Na  última  década,  a  Fábrica  de  Cacia  foi  objecto  de  importantes  investimentos, 
destacando-se,  em 2006,  o respeitante a uma nova caldeira de recuperação.  Este 
grande investimento, que incorporou a mais evoluída tecnologia disponível na altura, e 
inseriu-se  numa  estratégia  de  reforço  da  competitividade  através  da  redução  de 
custos, nomeadamente a melhoria da eficiência produtiva e da eficiência energética, 
bem como da melhoria dos indicadores de desempenho ambiental.

Este novo projeto de investimento insere-se nas políticas e eixos de desenvolvimento 
definidos para o sector e para a economia portuguesa, estando em plena sintonia com 
as prioridades de desenvolvimento estabelecidas nos vários instrumentos e planos de 
orientação estratégica.  

Proteger o ambiente e a comunidade

O  grupo  Portucel  Soporcel  utiliza  as  Melhores  Técnicas  Disponíveis  (MTD´s)  no 
domínio ambiental. De realçar a gestão da água, em que a Fábrica de Cacia garante 
que  o  efluente  líquido  encaminhado  para  a  SIMRIA  –  Saneamento  Integrado  dos 
Municípios  da Ria,  S.A.,  se  encontra  em níveis  adequados  antes  da descarga no 
exutor  submarino.  Nos  últimos  10  anos,  esta  unidade  fabril  reduziu  o  consumo 
específico de água em cerca de 45%. 

Tendo como eixos prioritários de actuação a esfera educacional e a área social, as 
principais iniciativas de Responsabilidade Social dinamizadas e apoiadas pelo grupo 
Portucel Soporcel na envolvente da Fábrica de Cacia foram a “Dá a Mão à Floresta”, 
uma acção de sensibilização para a protecção da floresta desenvolvida pelo Grupo 
junto da sociedade civil e do público escolar, o “Aveiro Empreendedor”, iniciativa do 
município  em  que  os  alunos  do  Agrupamento  Escolar  de  Cacia  conquistaram  o 
primeiro lugar e o  Projecto PERA - Programa Escolar de Reforço Alimentar (MEC), 
onde  o  Grupo  assegura  os  pequenos-almoços  de  muitos  alunos  das  Escolas  de 
Esgueira e do Eixo (situadas na envolvente da Fábrica de Cacia e do RAIZ – Instituto 
de Investigação da Floresta e Papel do grupo Portucel Soporcel).

Sobre o grupo Portucel Soporcel 

O grupo Portucel Soporcel é o segundo maior exportador em Portugal, sendo o que 
gera o maior Valor Acrescentado Nacional. O Grupo representa aproximadamente 1% 
do  PIB  nacional,  cerca  de  3%  das  exportações  nacionais  de  bens  e  7%  da 
movimentação  de  carga  contentorizada  e  convencional  exportada  pelos  portos 
nacionais.

Em 2013,  o  grupo  Portucel  Soporcel  atingiu  novos níveis  máximos  de volume de 
produção e de vendas de papel, consolidando a sua posição de líder europeu de papel 
fino  não  revestido  de  impressão  e  escrita  (UWF).  As  exportações  do  Grupo 
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corresponderam a 1 215 milhões de euros e o volume de negócios aumentou para 1 
530,6 milhões de euros.

Líder europeu na produção de papéis  finos de impressão e escrita não revestidos 
(UWF) e sexto a nível mundial,  o Grupo é também o maior  produtor europeu,  e o 
quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus 
Kraft Pulp.

É  um  grupo  florestal  verticalmente  integrado,  que  dispõe  de  um  Instituto  de 
Investigação Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus 
globulus.  Gere em Portugal  um património  florestal  de  cerca de 120 mil  hectares, 
certificado pelos sistemas internacionais FSC ® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ 
(PEFC/13-23-001),  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 eléctrica.

Fruto do 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 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que 
se destinam à renovação da floresta nacional.

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  destaque a marca Navigator,  líder  mundial  no 
segmento Premium de papéis de escritório.

As  vendas  do  Grupo  têm  como  destino  118  países  nos  cinco  continentes,  com 
destaque para a Europa e EUA.

A  sua  posição  de  liderança  internacional,  a  forte  contribuição  para  a  economia 
nacional  e  a  estratégia  de  crescimento  e  inovação  que  prossegue,  a  par  das 
credenciais éticas e de sustentabilidade, levaram a que o Grupo fosse nomeado, em 
2013, como a “Melhor Empresa da Europa”, pelos European Business Awards

O  Grupo  ocupa  também  uma  posição  de  destaque  no  sector  da  energia,  como 
primeiro produtor nacional de energia verde a partir de biomassa, sendo responsável 
por mais de 50% do total da produção do país.

No âmbito da sua estratégia de expansão internacional, o Grupo está a desenvolver 
um  importante  projecto  de  investimento  florestal  verticalmente  integrado  em 
Moçambique, que culminará com a construção de uma fábrica de produção de pasta 
de celulose com uma capacidade anula de 1,3 milhões de toneladas.

www.portucelsoporcel.com
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http://www.portucelsoporcel.com/

