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Quando iniciei a minha carreira na Celbi, dois anos depois de ter efetuado na empresa um es-

tágio de seis meses pós-licenciatura, houve quatro fatores na organização que me chamaram a 

atenção; a competência técnica, o ambiente informal entre os vários níveis hierárquicos com 

elevado respeito mútuo, o espírito de fazer sempre melhor e a preocupação com o ambiente e a 

comunidade envolvente.

O foco nestes fatores, que hoje nos manuais de gestão empresarial se podem enquadrar em jar-

gões do tipo “gestão de conhecimento e pessoas”, “melhoria contínua” e “sustentabilidade”, indi-

cava já uma modernidade um pouco desfasada da realidade nacional, a qual vivia os tempos de 

adaptação à entrada numa Europa comum.

Era evidente que a origem nórdica dos acionistas da CELBI, tinha uma influência decisiva no 

ambiente organizacional e no desenvolvimento técnico da empresa. O desempenho operacio-

nal da fábrica foi sempre de elevado nível, o que, aliado à competência e ao envolvimento dos 

seus quadros portugueses, originou que estes fossem assumindo progressivamente o controlo 

operacional da empresa, elevando-a ao topo da indústria nacional.

Estes valores foram sendo preservados e transmitidos de geração em geração. Adaptados aos 

novos tempos, permitiram que, com um plano de investimentos adequado e potenciado pelo 

novo acionista português, a Altri, a Celbi crescesse e se tornasse numa referência na indústria de 

pasta internacional, o que muito orgulha os que nela investiram e todos os que nela trabalham.

Editorial
CARLOS VAN ZELLER
Administrador da Celbi
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EVENTOS TECNICELPA

Seminário “Gestão integrada de água em contexto industrial – tratamento e (re)utilização”
29 setembro 2015 - Tomar

Visita lúdica “Plantações da Altri e Castelo de Óbidos”
19 setembro 2015; Viveiros do Furadouro e Castelo de Óbidos

Curso da Universidade Católica “Gestão de projetos e análise de decisões”
Outubro 2015 (2 dias)  – UCP, Lisboa

Seminário “Refinação de pastas”
Novembro 2015

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
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450,00 euros
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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
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10th Gullichsen Colloquium
19 Sep.; Helsinki – Finland

48º Congresso e Exposição International de Celulose e Papel – ABTCP 2015
6-8 outubro. 2015 -  São Paulo - Brasil

MIAC 2015
14-16 Oct.; Lucca - Italy

European Paper Week
17-19 Nov.; Brussels – Belgium

ATIP Annual Meetin
24-26 Nov.; Grenoble – France



Nos dias 27 e 28 de maio de 2015, concretizou-se 
nas instalações da ATEC, a formação Lean Mana-
gement, com duração de 2 dias. Após as saudações 
de boas vindas da TECNICELPA, a cargo da vogal do 
Conselho Diretivo Ana Sofia Nunes, deram-se início 
aos trabalhos, sob a responsabilidade do formador 
João Costa.

Tratou-se de uma ação muito dinâmica e bem expres-
siva do que a filosofia LEAN pode alcançar... quem o 
confirma é o grupo de formandos que realizou o exer-
cício prático antes de usar metodologias Lean e de-
pois de aplicar na prática. Os resultados falam por si!

Formação

27 e 28 maio 2015
ATEC, Palmela - Setúbal

Lean Management

Notícias da Tecnicelpa 05
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Pedro Coelho Carlos Brás João Cavalinhos

na sala

M.ª José Heitor

As ferramentas são muito vastas e requerem mais in-
formação, no entanto fica o aroma para quem gosta 
de eficiência e luta contra o desnecessário.

Os exemplos práticos apresentados no 2º dia, são bem 
reveladores de que se pode sempre ir mais longe e 
melhorar, mesmo onde já parece bem.

No 2º dia, as apresentações de casos práticos já im-
plementados e em fase de desenvolvimento, tiveram 
uma importância crucial, como demonstração do es-
tado antes e depois da aplicação da filosofia LEAN.

Não é uma ilusão, é uma realidade quando aplicada, 
que se vê e se demonstra. As imagens provam-no.

Sendo este um tema sugerido por diversos sócios de 
diferentes empresas, a adesão foi no entanto concen-
trada em 2 ou 3 empresas, ficando assim um pouco 
aquém relativamente às expectativas iniciais, no en-
tanto o grupo foi muito participativo e coeso na reali-
zação dos trabalhos e discussões de temas.



A visita à fábrica de automóveis da VW – Autoeu-
ropa, é um grande incentivo ao “bem fazer”, com 
tecnologia avançada, alguma criatividade e muita 
organização. Com o acompanhamento dos diver-
sos diretores de áreas, a quem agradecemos toda a 
disponibilidade e colaboração, pudemos visitar e 
ver de bem perto todas as secções da unidade de fa-
brico automóvel; desde as prensas na fase inicial, a 
montagem e soldadura de carroçaria, pintura, até à 
fase de montagem de interiores, cablagens, chassis, 
vidros e acabamentos finais até aos testes de estrada 
e banho do produto final. São um grande modelo da 
aplicação das metodologias LEAN, bem visíveis em 
todas as áreas do complexo e comprovadas na passa-
gem de turno a que pudemos assistir.

Um grande bem-haja a todos os que puderam estar 
presentes e não se esqueçam de ser e aplicar LEAN.

Notícias da Tecnicelpa 07
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Ao longo da jornada o património arquitetónico, a 
arte e a história foram os protagonistas que foram à 
memória, para um alcance de futuro destacando-se 
as seguintes intervenções temáticas:

“A persistência da Memória”, 
por João Nogueira Ramos

“Testemunhos da História”, 
por José Luis Nogueira

“Do moinho à fábrica: A Arte de fazer papel”,
por Maria José Santos

“Património Arquitetónico do Complexo Industrial 
da Fabrica de Papel de Góis – Projeto de Reabilitação”, 
Andreia Agostinho Barata

Foi uma história rica e que marcou o concelho de 
Góis e as suas gentes, também à sua medida não sen-
do excessivamente modestos, o fabrico de papel em 
Portugal.

A jornada dedicada à Ponte do Sotam e à Indústria 
de Papel que decorreu no dia 13 de junho, na Casa 
da Cultura de Góis, foi uma homenagem do Municí-
pio de Góis à povoação de Ponte do Sótão e a todos 
os empreendedores e colaboradores do complexo 
fabril, bem como uma sessão de sensibilização para 
a futura utilização do espaço fabril, para a qual a 
Tecnicelpa foi convidada.

A fundação da indústria de papel em Góis remonta 
ao ano de 1821 e, ao longo dos seus 171 anos, teve 
um papel relevante no Concelho. Os seus empreen-
dedores, em conjunto com muitas centenas de ope-
rários e demais colaboradores, abrangendo várias 
gerações, contribuíram de um modo significativo 
para a criação de postos de trabalho e para a riqueza 
gerada no concelho.

A Companhia de Papel de Góis, em Ponte do Sotam, 
representou um importante testemunho para a his-
tória da indústria de papel em Portugal, um marco 
da atividade industrial de grande relevância para o 
Concelho.

Tecnicelpa

13 junho 2015
Casa da Cultura de Góis

Na Ponte do Sotam

08 Notícias da Tecnicelpa



Foram épocas distintas de altos e baixos, de suces-
sos e insucessos, de vitórias e derrotas, de asfixias 
e renascimentos, mas sempre com alguém a tomar 
o leme e, com perseverança e resiliência, a motivar 
todos com uma mensagem de otimismo, nunca ne-
gando uma palavra de alento para que nunca se bai-
xem os braços.

Dos fracos não reza a história.

1821: Os primeiros passos
1875: Uma nova vida
1906: A fundação
Anos 10`s: A produção de energia
1932: O ressurgimento
Anos 30`s: A expansão
Anos 40`s: O declínio
Anos 50`s: A recuperação
Anos 60`s: O crescimento
Anos 70`s: A velocidade cruzeiro
Anos 80`s: O abismo
Anos 90`s: O esquecimento

Muito desta vida, destas vidas, das suas histórias 
e estórias está por contar.

E o que nos é dado é desolador!
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Manuel Delgado
Suplente do Conselho Diretivo
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No passado sábado dia 11 de julho, a TECNICELPA proporcionou mais uma vez aos seus 
associados e familiares, a oportunidade de visitar o Museu do Papel, em terras de Santa Maria. 
De novo estiveram juntas diversas gerações: os que já fabricaram papel, os que fabricam agora 
e os que poderão um dia vir a fabricar.

Trata-se de um museu vivo, que mais do que mostrar 
como se fazia no passado, ainda produz atualmente, 
usando tecnologias e equipamentos antigos mas ope-
racionais. 

Todas as crianças puderam ainda fazer a “sua” folha 
de papel à mão, o que levou a um grande entusiasmo 
dos presentes. Quem sabe foi este o despertar de fu-
turos papeleiros....

Felicitamos todos os que nos puderam acompanhar 
neste dia animado com a “família” Tecnicelpa.
mas o dia não acabou aqui......

Visita Lúdica

11 julho 2015
Museu do Papel, Paços de Brandão

Museu do Papel



11 julho 2015
Museu do Papel, Paços de Brandão

Lançamento do livro 
sobre Marcas de Água
Coleção TECNICELPA

Um sonho tornado realidade através do desenvolvi-
mento de um projeto baseado em mais  de 4000 le-
vantamentos de marcas de água, em papéis manus-
critos e em papéis impressos, realizados na Torre do 
Tombo e na Biblioteca Nacional pelo GIMA – Grupo 
de Investigação sobre Marcas de Água –, criado em 
1986 pela Tecnicelpa. Um trabalho de vários anos, que 
só foi possível realizar através da parceria e coopera-
ção de várias entidades que nele colaboraram com 
a Tecnicelpa, com especial destaque para a Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira e para a Fundação 
Calouste Gulbenkian que apoiou financeiramente o 
projeto na fase final.

Trabalho dado por encerrado no passado dia 11 de 
julho, com a edição do livro “Marcas de Água séc. 
XIV – XIX, coleção TECNICELPA”, cuja cerimónia 
de apresentação teve lugar no Museu do Papel Terras 
de Santa Maria, em Paços de Brandão. Este evento 
coincidiu com a visita lúdica dos sócios da Tecnicelpa, 
propositadamente programada para o mesmo dia.

O alinhamento da cerimónia onde estiveram presen-
tes mais de 100 individualidades, convidados e ami-
gos do Museu do Papel e da Tecnicelpa, contou com os 
seguintes intervenientes:

› Enquadramento do projeto GIMA, pelo então 
   Presidente da Tecnicelpa  – Engº João Vinagre;
› Apresentação da obra – Prof. Doutor Francisco 
   Ribeiro da Silva;
› Intervenção da Autora do livro – Dra. Maria 
   José Santos;
› Intervenção do atual Presidente da Tecnicelpa 
   – Eng.º Pedro Silva;
› Intervenção do Presidente Câmara de Santa Maria

  da Feira – Dr. Emílio Sousa.

Notícias da Tecnicelpa 11



Movimento Associativo
Tecnicelpa

Novos Sócios Individuais Admitidos: 

Tatiana de Matos Póvoas – SOPORCEL (grupo Portucel Soporcel)

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 0
Coletivos: 0

Individuais: 1
Coletivos: 0

Universo Atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 343
COLETIVOS: 77
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sócios também presentes. Por isso a cerimónia de- 
correu com alguma emoção ao evocar o projeto 
GIMA e as pessoas entretanto desaparecidas que 
para ele contribuíram, nomeadamente o saudoso 
Eng.º Alegre Ribeiro.

Foi assim dado por encerrado este grande sonho: um 
legado do passado, convertido num instrumento de 
estudo/pesquisa para as gerações vindouras.

Cada um dos presentes recebeu um livro personaliza-
do pela autora, durante a sessão de autógrafos e dedi-
catórias, realizada após o encerramento da cerimónia.

A concretização deste importante projeto para a his-
tória da Tecnicelpa foi valorizada pela presença de 
sócios fundadores como Alberto Vale Rêgo, Henrique 
Dominguez, Augusto Góis e João Sá Nogueira – pri-
meiro Presidente da Tecnicelpa –, entre outros distintos

Consulte a nossa página do facebook
Convidamos todos a “Partilhar”  e fazer “like” na página, difundindo 
o nome da Tecnicelpa e a sua atividade. 
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35º aniversário 
Tecnicelpa 1980 -2015

Desta forma, e num grande abraço associativo, que gostaríamos de 
evocar a realização da Assembleia Constituinte da Tecnicelpa que 
teve lugar em Viana do Castelo em 15 de junho de 1980.

Congratulemo-nos com esta grande efeméride.

O Conselho Diretivo

“Se o meu sangue não me engana
Havemos de ir a Viana”



Opinião 15

Ao tomar conhecimento sobre os 50 anos da empre-
sa portuguesa CELBI e que se celebra nessa edição 
de número 45 da Folha Informativa da TECNICEL-
PA, não consegui resistir ao apelo de remeter minha 
mente para lembranças de um passado distante, no 
início de minha carreira, na época como aluno es-
tagiário em tecnologia de celulose e papel na Uni-
versidade de São Paulo, em 1967, ou seja, quase há 
cinquenta anos atrás, em momentos nos quais a 
CELBI enfrentava, com suas tecnologias e pessoas, 
os desafios daqueles tempos dourados. 

Naquela época, celulose e papel era uma ativida-
de industrial mais conhecida pela sociedade como 
grande usuária de água (mais de 200 m³/tonelada de 
produto), de geração de efluentes escuros e ricos em 
carga orgânica e com um inegável e inquestionável 
odor desagradável em seus processos de fabricação, 
fossem eles do tipo sulfato (kraft) ou sulfito. 

Os eucaliptos e algumas espécies de Pinus começa-
vam a despontar como fontes vitais de matérias-pri-
mas fibrosas para esse setor no Brasil e em Portugal,  
graças às florestas plantadas com crescentes produ-

tividades, frutos dos estudos sobre genética e ade-
quadas práticas de silvicultura. Entretanto, jamais se 
poderia antever naqueles tempos, que o sucesso com 
os eucaliptos seria da magnitude dos que foram con-
quistados. Falava-se muito mais em fibras longas, em 
papéis resistentes ao rasgo e em resistência da folha 
úmida para evitar quebras das folhas nas máquinas 
de papel, que começavam a ganhar mais velocidade.  
Os eucaliptos eram mais vistos como fornecedores de 
pastas de celulose para enchimento, para serem bara-
tas e ocuparem espaços nas folhas de papel.

Celulose de mercado era algo pouco comum: as fá-
bricas eram mais do tipo integradas, com produção 
de celulose, papel, algumas vezes de produtos como 
serrados, resinas, etc. As fábricas de papéis eram 
complexas, pois no período cada fabricante tinha a 
meta estratégica de atuar em diversos segmentos (pa-
péis sanitários, papel-jornal, papéis gráficos, cartões, 
papéis de embalagem, etc.). Poucos se preocupavam 
com “core business” e com estratégias mercadológicas 
de longo prazo, até mesmo porque eram fábricas mais 
locais e menos globais.

Artigo de Opinião

Celso Foelkel

Meio Século de Avanços 
Tecnológicos Setoriais
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Em termos de dimensões, as escalas de produção eram 
irrisórias comparadas às das fábricas atuais. Produ-
zia-se algo como 50 a no máximo 500 toneladas/dia 
de celulose e as máquinas de papel eram numerosas e 
vagarosas (entre 150 a 500 m/min). 

Os sistemas de recuperação de licor variavam desde 
os inexistentes até os pequenos e antiquados queima-
dores do tipo “Broby Smelter” e pequenas caldeiras 
baseadas no conceito de Tomlinson. As fábricas sul-
fito já desenvolviam suas biorrefinarias e produziam 
lignossulfonatos, ácido acético, fermentos e álcoois. 
Os fabricantes de papel-jornal encontravam suas fi-
bras em pequenas pasteiras que utilizavam mós ou 
rebolos de pedra para desagregar as toras de madeira 
em pastas mecânicas. 

Muitos dos grandes fabricantes de celulose e papel do 
momento passado sucumbiram e foram tragados pe-
los competidores. Entretanto, alguns investiram em 
modernizações, em escala de produção, em automa-
ção e em aspectos ambientais e venceram, desfrutan-
do de vantagens conquistadas ao longo dessas cinco 
décadas de desafios. 

A competitividade no setor foi alavancada por avan-
ços tecnológicos, inovações em processos, produtos e 
matérias-primas fibrosas e mais recentemente, pelos 
programas de sustentabilidade. São inquestionáveis 
os avanços que culminaram por colocar o processo 
kraft como o grande vencedor desse meio-século que 
vivenciamos – eu e meus amigos da CELBI: processos 
contínuos de fabricação, máquinas de papel de tela-
-dupla e altíssimas velocidades, sistemas de recupe-
ração de licor de altas eficiências, ganhos energéticos 
e ambientais, minimização de impactos, avanços so-
ciais, etc., etc. 

O setor se robusteceu e se consolidou para enfrentar 
as crises e alavancar mais desenvolvimento socioe-
conômico e ambiental. Enfim, até o momento, o setor 
celulósico-papeleiro tem conseguido fazer a sua par-
te ao se globalizar e ao atender às demandas de seus 
clientes, acionistas e demais partes interessadas da 
sociedade, principalmente as universidades, grandes

aliadas nas gerações de conhecimentos e tecnologias, 
bem como as comunidades, que dependem das rique-
zas por ele geradas. 

Cinquenta anos voaram muito rapidamente. Tive a 
felicidade de vivenciar a maior parte de tudo isso, 
não posso me queixar de nada – pelo contrário – só 
posso agradecer.

E os próximos 50 anos – como serão? Será que vamos 
ter a capacidade de continuar agregando valor ao pro-
cesso kraft e aos novos produtos, que as biorrefinarias 
poderão oferecer complementarmente à produção 
de celulose, papel e energia? E as florestas plantadas? 
Será que teremos competência e criatividade para ga-
rantir a sustentabilidade da capacidade produtiva das 
mesmas, usando ou não de técnicas biotecnológicas?

Com certeza, muitos desafios aparecerão e em veloci-
dade muito maior para as novas gerações de técnicos 
e de cientistas de nosso setor. Será que eles terão con-
dição de vencê-los e de continuar mantendo o setor 
competitivo, inclusive em relação aos produtos alter-
nativos ao papel? Cada vez mais o sucesso dependerá 
de inovações, automação, agregação de valor em por-
tfólio maior de produtos, sustentabilidade e integra-
ção – e menos em processos reducionistas como os de 
diminuição de custos em produtos comoditizados. 

Até que antevejo alguns anos mais de crescimento 
dinossáurico para as fábricas que pensam em cres-
cer em escala, mas ainda acredito que vivenciarei em 
breve o momento de explosão do negócio de base flo-
restal em inúmeros outros negócios como produtos 
químicos (lignina e nanocelulose), integração flores-
ta/agricultura/pecuária, geração de energia, outros 
produtos papeleiros e celulósicos - e acreditem, ainda 
mantendo negócios bem-sucedidos com produtos 
tradicionais e clássicos como papel-jornal, papel-
-cartão, produtos moldados, produtos absorventes, 
etc. etc. Com isso, estaremos ampliando nosso escopo 
para melhor atendimento das demandas da socie-
dade humana por produtos renováveis, recicláveis 
e sustentáveis. E o setor continuará avançando em 
direção ao seu futuro.
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Na comemoração dos 50 anos da Celbi, não posso 
deixar de mencionar o facto de ser Figueirense e de 
dar um apontamento, mesmo que breve, sobre as 
minhas memórias de infância e de juventude. 

Lembro-me bem do grande acontecimento que foi 
a construção de uma grande fábrica, para a altura, 
num concelho que vivia fundamentalmente do tu-
rismo de Verão. Lembro-me do privilégio que era 
trabalhar numa empresa daquela dimensão onde 
os trabalhadores auferiam remunerações acima da 
média. Lembro-me de familiares e amigos da família 
trabalharem nesta empresa e dela falarem com or-
gulho. Lembro-me de amigos de juventude, filhos de 
empregados da Celbi a viverem nas casas do Bairro 
da Celbi. Lembro-me, mais tarde de colegas de esco-
la, terem encontrado emprego na Celbi. Lembro-me 
do “cheiro” à Celbi, quando ameaçava chover na ci-
dade. Lembro-me também das dúvidas e incertezas 
sobre os malefícios da fábrica para as culturas da 
região. Lembro-me da mudança que se operou na 
cidade com a vinda de quadros nacionais e suecos, 
aportando traços de modernidade. Lembro-me da 
época em que foi necessário reduzir o número de 
trabalhadores e como esse processo foi pacífico e a 
contento de todos.

Em 1984, tive a sorte de fazer um pequeno estágio 
na Celbi. Durante dois meses fui confrontado por 
dentro com as imagens que sempre se criam através 
das histórias que se contam cá fora. A realidade cor-
respondia à imagem que eu tinha da empresa. Re-
levo uma cultura de segurança acima do que vim a 
encontrar noutras realidades e, nesses bons tempos, 
os mimos com que os trabalhadores eram tratados. 
Conheci excelentes profissionais com os quais me 
vim a encontrar ao longo da minha carreira de 27 
anos na indústria de pasta e papel.

Quis o destino que a minha vida profissional acabas-
se por se desenvolver na indústria de pasta e papel, 
não na Celbi (podia ter acontecido!) mas na Sopor-
cel e agora na Portucel. Mantive e mantenho exce-
lentes contactos com os colegas da Celbi, dos mais 
antigos até aos mais recentes. Apesar de empresas 
concorrentes, é meu entender que é mais o que nos 
une do que o que nos separa. 

Parabéns Celbi.

Parabéns a todos os que contribuíram para a histó-
ria destes 50 anos. 

Artigo de Opinião

Carlos Brás

Parabéns  Celbi  





A Celbi celebra em 2015, o seu 50º aniversário. A empresa, com uma história 
recheada de sucessos, é hoje uma referência no setor

Comemorações do 50º aniversário 
da Celulose Beira Industrial 
(CELBI) S.A



CELBI,
Há meio século
por bons caminhos

Fundada a 5 de março de 1965, a Celbi é hoje líder 

em Portugal na produção de pasta de celulose de fi-

bra curta. Para assinalar o cinquentenário, a empresa 

deu início a um programa comemorativo no passado 

dia 10 de março, com uma sessão solene no Centro de 

Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz, acom-

panhada pelo lançamento e apresentação do livro “A 

indústria de pasta de celulose na história da Figueira 

da Foz – A Celbi 1960-1967”, da autoria de Manuel Sa-

raiva Santos, seguida da inauguração da exposição de 

fotografias “Memórias Futuras”, alusiva às cinco déca-

das de ‘vida’ da instituição. E se é verdade que as em-

presas não são seres vivos, é também indiscutível que 

Carlos Van Zeller, Nogueira dos Santos, Paulo Fernandes, João Ataíde e Borges de Oliveira

são feitas de pessoas, das suas vidas e memórias. Para 

o comprovar, os cerca de cem convidados, incluindo 

entidades oficiais e quadros da empresa, puderam 

visitar a Exposição de António Viana, “Memórias Fu-

turas”, cuja execução só foi possível devido à partici-

pação dos colaboradores e ex-colaboradores da Celbi, 

que ajudaram na recolha de fotografias referentes a 

diversos períodos de atividade da empresa. Dos pri-

mórdios da construção da fábrica, com colocação da 

primeira pedra, aos instrumentos antigamente utili-

zados, até aos dias de hoje, com o aumento da área fa-

bril e a evolução tecnológica dos equipamentos, a via-

gem pelo tempo teve, assim, um cunho afetivo, dado

COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA CELBI
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Em dia de aniversário, o presente foi para os convida-

dos que receberam um exemplar do livro do ex-cola-

borador da Celbi, Manuel Saraiva Santos, apresenta-

do pelo escritor figueirense Gonçalo Cadilhe.

Na abertura da sessão solene, Paulo Fernandes, Pre-

sidente do Conselho de Administração da Altri, con-

gratulou a Celbi – “uma das maiores empresas da região 

centro, e uma referência a nível nacional e europeu” – 

pelo seu aniversário, salientando a “paz social que a 

empresa sempre viveu” e o facto de se tratar de “uma 

das maiores exportadoras nacionais (…), onde a moder-

nização tem sido uma constante e onde foram já investi-

dos mais de mil milhões de euros, (…) mudando de perfil, 

sem alterar a matriz, genética e missão”. Paulo Fernan-

des frisou ainda “que, desde a sua materialização, a Cel-

bi tem vindo a evoluir, a adaptar-se ao mercado, sempre 

cumprindo os mais elevados padrões éticos, económicos

António Viana numa breve descrição aos convidados sobre o teor da exposição

21

O Livro

por aqueles que contribuíram para o crescimento da 

empresa ao longo de meio século. Em reconhecimen-

to, a Celbi associou às comemorações, nesta mesma 

exposição, uma faixa, afixada ao longo de todo o com-

primento da sala, intitulada “Pessoas”, com o nome de 

todos aqueles que contribuíram e ainda contribuem 

para o seu crescimento.
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Paulo Fernandes, 
Presidente do Conselho de Administração da Altri

João Ataíde, 
Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz

Nogueira dos Santos, Saraiva Santos e Gonçalo Cadilhe

e ambientais”. Para finalizar, o Presidente da Altri 

enalteceu o contributo de todos os colaboradores da 

Celbi que sempre “deram o seu melhor”, fortalecendo a 

empresa que é a Celbi.

Ao Presidente da Câmara Municipal da Figueira da 

Foz, João Ataíde, coube o público reconhecimento do 

“importante impacto da empresa no concelho”, tradu-

zido no orgulho visível “em todos os colaboradores e 

em todos aqueles que, ao longo de 50 anos, conseguiram 

afirmar este grupo, este setor industrial, e com ele afir-

mar a nossa cidade”, disse. O edil lembrou ainda que a 

Figueira da Foz é “o concelho da região que produz mais 

riqueza”, elogiando o “compromisso social e envolvi-

mento com a comunidade” protagonizados pela Celbi.

Já Nogueira dos Santos, administrador da Celbi, frisou 

que Saraiva Santos era a pessoa certa para escrever 

um livro que iria obrigar a muita pesquisa, tratamen-

to de informação, revisão de texto. Tudo isto, aliás, se 

iria coadunar com a personalidade do autor, ao qual o 

Conselho de Administração, desde logo, dedicou par-

ticular apoio.

Posteriormente, Saraiva Santos apresentou o livro 

como sendo um “cruzar de memórias entre a Celbi e a 

Figueira”, que resultou numa “crónica, um repositório 

de memórias”. Para o autor, a instalação da Celbi “po-

derá seguramente considerar-se um marco de excecio-

nal relevância na história da Figueira da Foz”, cujos efei-

tos extravasaram em muito o perímetro da empresa. 

Num “balanço global e mais abrangente no tempo”, o 

livro “não poderá deixar de descrever, por exemplo, o 

quanto e como as intervenções cívicas dos muitos tra-

balhadores da Celbi, deram um significativo contributo 

à dinamização da vida social e da vida política local da 

Figueira”, explicou.

O primeiro dia das comemorações do 50.º aniversário 

da Celbi encerrou com um lanche volante que permi-

tiu o convívio entre as diferentes entidades que fa-

zem parte (integrante) do universo da Celbi.
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PAULO FERNANDES

Presidente do Conselho de Administração da Altri

A Celbi é um daqueles projetos que desde a sua mate-

rialização, tem vindo a evoluir, a adaptar-se ao mer-

cado, sempre cumprindo os mais elevados padrões 

éticos e económicos. Ao longo destes 50 anos muitas 

coisas aconteceram. Umas melhores outras menos 

boas. Mas a Celbi sempre resistiu. Quando em 2006, 

a Altri decidiu apostar na sua aquisição, sabia da sua 

valia económica e social. 

Desde essa data, que mudamos o seu perfil, sem alterar 

a sua matriz, a sua genética e sua missão: ser a melhor 

produtora de pasta de papel da Europa. A Altri rea-

lizou, desde então, investimentos que se aproximam 

dos mil milhões de euros, tornando esta empresa uma 

das maiores do seu setor.

Em 2006, a Celbi produzia cerca de 300 mil toneladas 

de pasta de papel. No ano de 2014 produziu cerca de 

687 mil toneladas de pasta de papel. Estes números

são tão, ou mais relevantes, se considerarmos que 

a quase totalidade da nossa produção se destina aos 

mercados externos e é encaminhada, na sua genera-

lidade, através do Porto Comercial da Figueira da Foz, 

dinamizando esta estrutura e contribuindo para a sua 

sustentabilidade.

CELBI, Uma referência 
a nível europeu
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A Celbi é hoje um dos maiores exportadores nacionais 

e dos que maior valor acrescentado retém. Simulta- 

neamente, e não obstante a globalização ter tornado 

as empresas mais centradas em si mesmas, a Celbi e as 

suas sucessivas equipas souberam sempre – na medi-

da das suas possibilidades – estar disponíveis para os 

seus trabalhadores, as suas famílias e a comunidade 

que a enquadra. Sabemos que os impactos de se ter 

uma empresa como a Celbi como vizinha nem sempre 

foram todos bons. Temos ao longo dos anos investido 

continuamente na redução desses impactos e temos 

conseguido uma evolução satisfatória.

Ainda no final de 2014, encontramos uma solução 

que minora os impactos do movimento de camiões 

entre a fábrica e o porto. Milhares de camiões foram 

retirados das estradas, com uma redução significativa 

da pegada ecológica. 

É também com satisfação que verificamos que a Cel-

bi sempre viveu em paz social, mesmo nos períodos 

da história mais conturbados. Da mesma forma que, 

em permanente diálogo com a Comunidade, sempre 

foi possível estabelecer pontes para a resolução das 

diversas questões que foram surgindo.

A Celbi é hoje uma das maiores empresas da região 

Centro, uma referência a nível nacional e europeu. 

Queremos que assim continue e, da parte da Altri, 

tudo faremos para que este centro de excelência con-

tinue a crescer e a melhorar.

Nestes primeiros cinquenta anos, é muito importan-

te agradecer todo o apoio, compreensão e bom rela-

cionamento das instituições locais, desde a Câmara 

Municipal da Figueira da Foz, ao porto comercial, as 

juntas de freguesia e a comunidade em geral. Sem este 

suporte, não teria sido possível a Celbi tornar-se no 

que é hoje.

Ao longo destes anos, milhares de trabalhadores de-

ram diariamente o seu melhor. Equipas com elevado 

sentido de responsabilidade que souberam, e sabem, 

que o sucesso da Celbi será também o seu próprio su-

cesso. A todos, o nosso bem hajam.
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“Open Day”
com fornecedores de Madeira
Criado Número Verde para apoio aos parceiros 

Sob o lema «Juntos por Bons Caminhos», cerca de 200 

fornecedores de madeira da Celulose Beira Industrial, 

Celbi S.A, oriundos de diversas regiões do país, estive-

ram no passado sábado, dia 30 de maio, na Figueira 

da Foz, para um «Open Day» promovido pela empresa 

líder em Portugal na produção de pasta de celulose de 

fibra curta.

O dia começou com a receção dos parceiros convi-

dados, que, após um welcome breakfast, puderam vi-

sualizar o filme, produzido para assinalar o 50.º ani-

versário da Celbi e que dá a conhecer a realidade da 

empresa que, a nível mundial, é um exemplo de eficá-

cia e eficiência, colocando já perto de 700 mil tonela-

das/ano no mercado europeu das empresas papeleiras 

que produzem desde papéis finos a tissue.



26

fundamental ter uma relação estável e de compro-

misso com os nossos fornecedores e, através deles, 

também com os produtores florestais», aduziu. «Hoje 

têm a possibilidade de visitar a melhor fábrica de pas-

ta para papel do mundo. Não a maior, mas a melhor, 

porque tem o menor consumo de água e de energia 

por tonelada de pasta produzida, e está no patamar 

de excelência em todos os indicadores utilizados para 

análise de fábricas do setor», explicou, lançando um 

novo desafio aos fornecedores de madeira. «Se há um 

indicador em que ainda podemos melhorar, é no do 

consumo de madeira por tonelada de pasta produzi-

da», revelou. Para tal, a Celbi exortou os parceiros for-

necedores a apostarem ainda mais no tipo de madeira 

mais rentável para a produção de pasta de celulose de 

fibra curta, o eucalipto globulus, e a evitarem cortar 

precocemente as árvores. 

«Só a fábrica da Celbi adquire anualmente mais de 

cem milhões de euros de eucalipto», sublinhou Borges 

de Oliveira, administrador do Grupo Altri. «É para nós 

Na esteira deste desafio, Miguel Silveira, administra-

dor da Altri Florestal, anunciou a criação de um nú-

mero verde, totalmente gratuito, colocado à disposi-

ção dos produtores e fornecedores de madeira, com o 

objetivo, não apenas de agilizar a relação comercial, 

mas também de contribuir para a melhoria de todo o 

processo, seja através do acesso às plantas melhora-

das criadas em estufas da Celbi ou, por exemplo, no 

apoio a candidaturas para modernização de equipa-

mentos ou certificação de procedimentos, no âmbito 

do quadro de apoios comunitários Portugal 20/20.

BORGES DE OLIVEIRA - Administrador da Altri

Equipa do Abastecimento de Madeiras do grupo Altri
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O dia prosseguiu com a visita às instalações fabris me-

lhoradas nos últimos anos, desde a aquisição da Celbi 

pelo Grupo Altri, com investimentos sequenciais de 

perto de mil milhões de euros, guiada por colaborado-

res que explicaram todo o processo de transformação 

da matéria-prima fornecida pelos parceiros visitantes 

no produto final. 

HENRIQUE COSTA, Engenheiro do Processo da Celbi



A concluir este Open Day, a Celbi proporcionou um 

almoço-convívio aos visitantes, muitos dos quais per-

tencentes, já, a uma segunda geração de fornecedores 

de madeira à empresa sediada na Figueira da Foz. «E 

alguns vêm acompanhados dos filhos, o que muito nos 

apraz, pelo que significa em termos de estabilidade e 

de uma relação de confiança e duradoura», sublinhou 

Carlos Van Zeller, administrador da Celbi, que reite-

rou a convicção de que «Juntos por Bons Caminhos» 

é, mais do que um slogan, uma realidade com futuro.

Para memória futura deste Open Day, os visitantes 

foram brindados com diversas lembranças, incluindo 

o livro do antigo quadro superior da empresa, Manuel 

Saraiva Santos, intitulado “A Indústria da pasta de ce-

lulose na história da Figueira da Foz – A Celbi 1960 

a 1967”. A obra, que assinala os 50 anos da empresa, 

presta homenagem a todos os que contribuíram, ao 

longo destas cinco décadas, para a construção e afir-

mação de uma unidade que é já das maiores exporta-

doras nacionais.
CARLOS VAN ZELLER - Administrador da Celbi

Almoço convívio
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«Reviver 
Bons Caminhos» 
com antigos colaboradores 

No ano em que se encontra a celebrar cinco décadas, a 

Celbi SA organizou um dia dedicado àqueles que con-

tribuíram para o sucesso daquela que é uma das mais 

eficientes empresas do seu setor no mundo inteiro. 

No passado dia 10 de julho, os antigos colaboradores 

puderam assim recordar uma importante parte das 

suas vidas, reencontrar amigos e colegas e (re)visitar 

as instalações, ficando a par dos novos investimen-

tos, num dia que teve como ponto alto um animado 

almoço-convívio. «Reviver Bons Caminho» foi o mote 

lançado e aceite por 200 pessoas que dedicaram parte 

das suas vidas à Celbi.



Carlos Guerra tem 80 anos. Entrou para a Celbi “mui-

to novo”, e aí trabalhou “quase 30 anos”, durante os 

quais acumulou “muito boas recordações, de chefes e 

de colegas”, alguns dos quais, confessou, teve “dificul-

dade em reconhecer, passado tanto tempo”. Visivel-

mente emocionado, afirmou-se “muito satisfeito” por 

ver a empresa “tão modernizada e evoluída”. 

Francisco Moura também guarda boas memórias dos 

34 anos em que trabalhou na Celbi, e foi com prazer 

que reencontrou antigos companheiros e visitou as 

instalações. “Algumas coisas estão muito diferentes, 

mas outras ainda conheço bem”, garantiu.

Recordações na primeira pessoa

As boas-vindas foram dadas por Nogueira dos San-

tos, que agradeceu a presença de tantos antigos co-

laboradores, reservando ainda uma palavra amiga 

e de reconhecimento a todos os que, pela lei da vida 

ou por motivos de saúde, não puderam comparecer. 

Os “50 anos de sucessos” da Celbi foram recordados 

pelo administrador da empresa, que lembrou que a 

revista Exame a considerou a melhor empresa do 

setor dos últimos 25 anos. “É sempre bom saber que 

não somos só nós que consideramos a nossa empresa 

capaz de grandes feitos, os outros também”, afirmou. 

“Temos uma cultura de rigor e uma orientação para 

resultados que justifica sermos a empresa mais efi-

ciente do mundo na produção de pasta branqueada 

de eucalipto”, considerou. “Cada um de vós teve, no 

seu tempo, a responsabilidade de manter a cultura e 

os valores da empresa, e transmiti-los à geração se-

guinte. E a nós compete-nos a grande responsabilidade 

de, tendo recolhido esse testemunho, engrandecê-lo 

e transmiti-lo aos que virão depois de nós”, acrescen-

tou. Os tempos mudam, os acionistas mudaram, mas 

a empresa mantém a sua identidade. “Nós já fomos 

uma pequena empresa num grande grupo, quando 

o acionista era um gigante sueco, e agora somos uma 

grande empresa num pequeno grupo português, mas 

a Celbi continua a desenvolver-se, a crescer e a mere-

cer a confiança dos acionistas, que assim continuam 

a investir e a manter a grandeza da empresa, de que 

todos os que aqui estão já fizeram parte, seguramen-

te fizeram a sua parte, e devem estar orgulhosos por 

isso. A todos o reconhecimento da Celbi”, concluiu. 

Gratidão e orgulho

CARLOS VAN ZELLER 
e NOGUEIRA DOS SANTOS, 
Administradores da Celbi
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Licínia Gonçalves trabalhou 24 anos na Celbi. Come-

çou nas quintas a plantar eucaliptos, e foi com alegria 

que viu uma fotografia sua desse tempo em destaque 

na exposição comemorativa dos 50 anos da empresa. 

“Tão novinha que eu era…”, recordou. Ainda não era 

casada quando passou para a empresa, na área das 

limpezas. “Estou mesmo comovida de encontrar tan-

tas pessoas com quem trabalhei”, disse. “A fábrica está 

enorme, acho que já não conheço quase nada”, confes-

sou. “Há 21 anos que não entrava aqui”, explicou. 

Beatriz Maia foi uma das suas amigas mais próximas. 

Entrou para a Celbi com 19 anos, “ainda com o pri-

meiro filho na barriga”, e foi ali que trabalhou “toda a 

vida”. Criou os filhos, fez amigos, construiu memórias. 

“É muito bom reencontrar estas pessoas, os colegas, 

os chefes, tudo gente boa”, disse. “Não vou visitar tudo 

porque as pernas já não deixam, mas onde eu conse-

guir chegar, vou”, concluiu, entusiasmada. 

Martins da Silva sabe de cor a data em que entrou na 

Celbi: “10 de Fevereiro de 1975, tinha 29 anos”. Traba-

lharia na mesma empresa mais do que isso: 37 anos, 

até maio de 2012. Começou no setor da produção, 

passou pela manutenção e terminou a sua carreira 

no departamento de informática. “Julgo que a força 

da Celbi é a sua filosofia. Esta é uma empresa que co-

meçou por ser sueca, depois pertenceu a um grupo 

sueco-finlandês e agora é portuguesa, mas manteve 

sempre a sua filosofia: uma visão de futuro, baseada 

em boas equipas, tanto na gestão como ao nível ope-

racional, e uma aposta no desenvolvimento, que lhe 

permitiu entrar e continuar na primeira linha das 

empresas do seu setor, sem descurar as questões am-

bientais e a sustentabilidade em geral”, sintetizou o 

antigo colaborador. 

Alice Mano tinha 18 anos quando entrou na Celbi. 

Estava-se em 1966 e a jovem poderia ainda assistir à 

fase final da construção da empresa. “Trabalhávamos 

nuns pré-fabricados, dentro do que viria a ser o arma-

zém da pasta”, recordou. Um novo milénio chegaria 

ainda com Alice Mano na Celbi. Depois, ainda ao ser-

viço da empresa, rumaria aos escritórios da empresa-

-mãe, à época a Storaenso, em Londres, durante cinco 

anos. “Foram 39 anos muito bons, para mim foi uma 

escola de vida”, garantiu. “Tive sempre muitas boas 

relações na Celbi, com pessoas de todos os departa-

mentos, fiz grandes amigos e é com muito agrado que

estou a reencontrá-los agora”, acrescentou. Das ra-

zões que levam uma empresa a crescer ao longo de 

50 anos, não tem dúvidas. “Uma gestão sempre mui-

to criteriosa e planeada. Até na época conturbada do 

25 de Abril, nós devemos ter sido das poucas empre-

sas em Portugal que conseguiram atravessar aqueles 

tempos revolucionários com alguma estabilidade”, 

recordou. “Éramos considerados a ‘jóia da coroa’”, 

concluiu, reconhecendo “o orgulho” em fazer parte 

da história da Celbi.
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A encerrar o convívio, Carlos Van Zeller, administra-

dor da Celbi, garantiu aos antigos colaboradores que 

a empresa quer honrar a sua História, continuando a 

construí-la, diariamente. Reportando-se às “transfor-

mações impressionantes dos últimos seis anos”, com 

investimentos de mais de 400 milhões de euros na 

fábrica a exigirem muito “de toda a organização”, Car-

los Van Zeller elogiou a equipa que tornou possível 

o objetivo de todo o projeto: duplicar a produção da 

Celbi. “Tivemos a preocupação de renovar a equipa, 

de obter mais competências, tudo para que a empresa 

continue a apostar na eficiência, na sustentabilidade 

e no crescimento que faz da Celbi não a maior, mas 

uma das melhores fábricas de produção de pasta da 

Europa”, frisou. “No início dos anos 90, a Celbi produ-

zia na ordem das 250 mil toneladas, este ano vai pro-

duzir 700 mil e, para o ano, ainda mais”, exemplificou. 

“Nós gastávamos 70 m3 de água por cada tonelada de 

pasta produzida, hoje estamos em 18 e o nosso objeti-

vo é chegar brevemente aos 15”, acrescentou. “É esta a 

filosofia da Celbi: utilizar sempre mais e melhor os re-

cursos”, aduziu. No que respeita à energia, para além 

de ser auto-sustentável, a Celbi ainda coloca na rede 

nacional “energia suficiente para alimentar uma cida-

de com a dimensão de Coimbra”. 

“Vamos continuar a crescer, mas sobretudo a melho-

rar. Queremos ser a melhor fábrica da Europa e uma 

das melhores do mundo, porque acreditamos que é 

possível, com a equipa que temos e que vamos con-

tinuar a construir, investindo na inovação e, claro, 

nas pessoas, sobretudo da zona da Figueira da Foz, e 

numa cada vez mais forte relação com a comunidade”, 

concluiu.

Recorde-se que as celebrações dos 50 anos da Celbi 

arrancaram com uma exposição e lançamento do li-

vro “A Indústria da pasta de celulose na história da 

Figueira da Foz – A Celbi 1960 a 1967,” da autoria de 

Manuel Saraiva Santos, no dia 10 de março, no CAE. 

Seguiu-se um Open Day, a 30 de maio, para os forne-

cedores de madeira, de todo o país; uma ação peda-

gógico-ambiental de limpeza da Praia da Leirosa em 

parceria com instituições locais, a 13 de junho, e a 

comemoração do cinquentenário da colocação da pri-

meira pedra da então denominada Celulose Billerud 

S.A.R.L., a 19 de junho, partilhada com os atuais fun-

cionários e perpetuada num jornal comemorativo, 

“Primeira Pedra”.
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CELBI Quem Somos

Constituída em 1965, a Celulose Beira Industrial (Cel-

bi) S.A, sediada na Leirosa a 15km a sul da Figueira da 

Foz, tem como atividade principal a produção e co-

mercialização de pasta de papel de fibra curta de ele-

vada qualidade a partir de eucalipto e à produção de 

energia elétrica (cogeração).

Pertencente ao grupo Altri desde agosto de 2006, a 

Celbi é um dos mais eficientes produtores mundiais 

de pasta de eucalipto, tendo uma capacidade de pro-

dução instalada superior a 700 mil toneladas. Com 50 

anos de existência, a Celbi é reconhecida no mercado 

pela elevada qualidade do seu produto que, aliada a 

um excelente serviço ao cliente, faz da empresa um 

produtor de referência no panorama europeu.

50 Anos da Celbi / Marcos Históricos

1962 1965

A empresa sueca Billerud 
AB inicia as atividades 
florestais em Portugal.

É instalada em Portugal, a Celu-
lose Billerud SARL que surgiu de 
uma iniciativa da empresa sue-
ca, Billerud AB, associada a um 
dos maiores grupos industriais 
portugueses naquela época, a 
Companhia União Fabril (CUF). 
Os primeiros acionistas da Celbi 
foram a Billerud, com 71% do 
total do capital social, a CUF que 
participou com 23%, e um grupo 
de produtores florestais, que 
subscreveram 6%. 
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Tendo, desde o início da sua atividade, consciência do 

valor ambiental dos recursos naturais que explora e 

os impactos ambientais que provoca, a Celbi foi a pri-

meira na Europa, do seu setor de atividade, a receber 

a certificação do seu Sistema de Gestão da Energia em 

conformidade com a Norma ISO 50001.

Missão

Fornecer pastas de eucalipto, que produzimos de for-

ma económica e ambientalmente sustentável, satisfa-

zendo os requisitos e expectativas dos nossos clientes.

Visão

Ser o melhor produtor europeu de pastas de fibra cur-

ta e estar entre os mais competitivos à escala mundial.

Valores

› Orientação para os resultados e para a Qualidade 

   Total.

› Focalização nas necessidades e expectativas 

  dos clientes.

› Empenho na defesa do meio ambiente.

› Sentido de responsabilidade social.

› Espírito de abertura face aos desafios e à mudança.

› Versatilidade e polivalência profissional.

› Ambição para melhorar, inovar e estar 

  na vanguarda.

› Descentralização e responsabilização.

› Informalidade no relacionamento pessoal

1967 1970 1975

Arranque da empresa com a produção de pasta 
solúvel, destinada à fabricação de fibras têxteis, 
com 80 000 toneladas como capacidade máxi-
ma. A decisão de produzir pasta solúvel viria 
a ser revista nos primeiros anos de produção e 
a unidade foi ajustada para produzir pasta pa-
peleira com uma capacidade que, naquela data, 
atingia as 120 mil toneladas anuais.

A empresa alterou a 
sua designação social, 
passando a designar-
-se por Celulose Beira 
Industrial (Celbi), 
SARL.

As nacionalizações transferi-
ram as ações da CUF e dos pe-
quenos acionistas para o Estado 
Português, que assumiria a sua 
titularidade através do IPE – 
Investimentos e Participações 
Empresariais, SA.
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Prémios
e Distinções

› Foi considerada a melhor empresa do setor de pasta 

e papel pela revista “Exame”, dez vezes nos últimos 25 

anos.

› Em 1996 e 2001 foi considerada a melhor empresa do 

ano, pela revista “Exame” e pelo “Diário de Notícias”.

› A Altri e a Luís Simões, foram nomeadas na categoria 

“Sustentabilidade”, pela revista “Logística Moderna” 

pela adoção de uma alternativa de transporte rodoviá-

rio mais eficiente e ambientalmente mais sustentável. 

A solução consiste no desenvolvimento de veículos de 

transporte de 25,25 metros, designados por gigaliners, 

que fazem atualmente o transporte de pasta de papel 

entre a unidade da Altri na Leirosa (Celbi) e o Porto 

Marítimo da Figueira da Foz.

50 Anos da Celbi / Marcos Históricos

1984

Entretanto, na Suécia, diversas ope-
rações de concentração da indústria 
florestal fizeram com que o capital 
da Celbi passasse a ser detido pelo 
grupo sueco STORA.

O Governo Portu-
guês viria a alienar 
integralmente a 
sua participação na 
empresa, vendendo 
a sua parte à STORA 
CELL AB que, assim, 
passou a deter 100% 
do seu capital. A 
Celbi passou, então, a 
designar-se por Stora 
Celbi - Celulose Beira 
Industrial, SA.

Fusão entre a Stora (Sueca) e a Enso (Fin-
landesa), dando origem ao grupo StoraEn-
so, um dos maiores grupos mundiais na 
área de transformação e comercialização 
de produtos de origem florestal. A Celbi 
retomou a sua denominação anterior: 
Celulose Beira Industrial (Celbi), SA. 

1995 1998

Projetos

C09

Com vista a uma modernização e a um aumento da 

capacidade da unidade fabril da Celbi, foi concretiza-

do entre 2007 e 2010, o projeto C09 que consistiu na 

remodelação da sua linha de produção de pasta e na 

montagem de novas instalações na área de recupera-

ção de químicos e produção de energia, permitindo 

duplicar a capacidade de produção da empresa.

O investimento visou a obtenção de uma fábrica 

ecologicamente equilibrada, com um desempenho 

ambiental e processual compatível com as “melhores 

técnicas disponíveis” definidas pela União Europeia, e 

em observância total da legislação nacional e comu-

nitária.



C15

Com o sucesso do projeto anterior, a Celbi volta a 

investir mais 30 milhões de euros. Desta forma, foi 

implementado um novo projeto, denominado pro-

jeto C15, que visa um conjunto de intervenções, e 

algumas remodelações, em diversas áreas fabris em 

que foram evidenciadas necessidades de desbloque-

amento de capacidade, de forma a aumentar a efici-

ência e a competitividade da fábrica. A sua imple-

mentação teve início em 2013 e está previsto a sua 

conclusão em junho de 2015. 

Em simultâneo, a EDP – Produção Bioelétrica, S.A. 

construiu uma central termoelétrica a biomassa nas 

instalações fabris da Celbi. Esta nova unidade veio 

permitir a produção de energia elétrica a injetar na 

rede nacional a partir de recursos renováveis, nomea-

damente biomassa florestal resultante da limpeza das 

matas e outra biomassa de origem vegetal.

Ao longo de 2 anos, estiveram envolvidas no projeto 

perto de 80 empresas externas, contratadas em di-

versas áreas de especialidade, que garantiram uma 

presença média mensal de 900 trabalhadores em 

atividade. Este facto revela bem a dimensão que o 

projeto assumiu e o seu impacte na economia local, 

tendo inclusivamente contemplado a total reformu-

lação dos acessos rodoviários à fábrica.

Em Julho, o grupo Altri anun-
cia ter celebrado um contrato 
promessa conducente à aquisição 
de 100% dos direitos de voto da 
Celbi, negócio que foi concluído 
em Agosto de 2006.

Assinatura do 
Contrato de 
Investimento 
com a Associação 
Portuguesa de 
Investimento 
(API) destinado 
a aumentar a 
capacidade de 
produção de 
pasta de 300.000 
para 550.000 to-
neladas por ano.

Em Novembro, é 
assinado com a 
AICEP o Contrato 
de Investimento 
relativo ao pro-
jeto C15, visando 
o aumento da 
eficiência e da 
competitividade 
da empresa.

A Celbi atinge 
um novo recorde 
de produção 
anual de 687 mil 
toneladas de pas-
ta branqueada de 
eucalipto.

2013 201420072006



ALTRI
Apresentação

A Altri foi constituída em março de 2005, como re-

sultado do processo de cisão da Cofina. A empresa é 

um produtor europeu de referência de pasta de papel 

de eucalipto e está cotada na NYSE Euronext Lisbon, 

integrando o seu índice de referência, o PSI-20. Para 

além da produção de pasta de papel a Altri está tam-

bém presente no setor de energias renováveis de base 

florestal, nomeadamente a cogeração industrial atra-

vés de licor negro e a biomassa. A estratégia florestal 

assenta no aproveitamento integral de todos os com-

ponentes disponibilizados pela floresta: pasta, licor 

negro e resíduos florestais.

Nos últimos anos, a Altri investiu em Portugal apro-

ximadamente 510 milhões de Euros, essencialmente, 

nas unidades industriais da Celbi e da Celtejo. Atual-

mente, a Altri detém três fábricas de pasta de papel 

em Portugal com uma capacidade instalada de pro-

dução de 990 mil toneladas/ano de pasta de papel 

branqueada de eucalipto em 2014. Estão em curso 

um conjunto de pequenos investimentos que vi-

sam aumentar a capacidade produtiva da Celbi e da 

Caima, cuja conclusão se prevê no segundo trimestre 

de 2015. Assim, a Caima, após a conclusão do projeto 

de conversão para pastas de setor de especialidades, 

produzirá cerca de 105 mil toneladas. Por seu turno, 

a Celbi passará a deter uma capacidade instalada de 

produção superior a 700 mil toneladas de pasta bran-

queada do tipo BEKP.

A Altri gere cerca de 84 mil hectares de floresta 

em Portugal, integralmente certificada pelo Forest 

Stewardship Council® (FSC®)1 e pelo Programme for the 

Endorsement of Forest Certification (PEFC), duas das 

mais reconhecidas entidades certificadoras a nível 

mundial. A prossecução da estratégia industrial da 

Altri assenta na gestão florestal integrada em Por-

tugal, que visa a otimização da floresta, garantindo 

um aproveitamento integral de todos os seus compo-

nentes. Assim, o eucalipto é processado nas fábricas 

da Altri, produzindo pasta de papel e energia eléctrica

(cogeração), sendo que a casca, os ramos e os desper-

dícios florestais são utilizados para produzir energia 

elétrica através de biomassa.

Até junho de 2008, a Altri possuía uma outra ativida-

de industrial, através da F. Ramada, que se dedicava 

ao retalho de aços e ao desenvolvimento de soluções 

industriais de sistemas de armazenagem. Em junho 

de 2008, efetivou-se a cisão da F. Ramada, que deixou 

de integrar a Altri. O racional estratégico desta opera-

ção prendeu-se com a focalização exclusiva da Altri 

no seu core business, a gestão florestal e a produção de 

pasta de papel.

Desde a sua génese o Grupo tem adquirido diversas 

unidades operacionais (Celtejo em 2005 e Celbi em 

2006), que permitiram à Altri reforçar a sua posição 

nos mercados onde opera pelo desenvolvimento de 

um conjunto de projetos de expansão da atividade.

Para uma melhor valorização dos recursos florestais, 

a Altri adquiriu, em 2005, 50% da EDP Produção – 

Bioeléctrica, S.A. para, em parceria com a EDP, produ-

zir energia elétrica a partir de biomassa florestal. Esta 

Empresa é líder no seu segmento de mercado, com 

uma quota de licenças de produção de energia elétri-

ca através de biomassa florestal de 50%. 

As receitas totais da Altri atingiram, em 2014, cerca 

de 552,9 milhões de Euros, o que corresponde a uma 

redução de cerca de 3,4% face a 2013. As receitas de 

pasta de papel ascenderam a cerca de 448,5 milhões 

de Euros.

1 FSC-C004615
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Em 2014 a Altri exportou cerca de 933,7 mil tonela-

das de pasta, o que corresponde a um crescimento de 

cerca de 3% face ao ano anterior. A Europa (excluindo 

Portugal) é o principal mercado de destino das vendas 

do Grupo representando 77% das vendas, ou seja, cer-

ca de 771 mil toneladas. O segundo maior mercado é a 

Ásia, representando cerca de 9% das vendas de pasta, 

sendo o mercado de destino da pasta solúvel atual-

mente produzida na Caima. Em termos de utilização 

da pasta, os produtores de papel de tissue são os prin-

cipais clientes da Altri, com uma quota de 50% (46% 

em 2013).

Com sede em Constância, a Altri Florestal é respon-

sável pelo abastecimento de madeira às unidades do 

Grupo Altri e de biomassa às centrais da Bioelétri-

ca (empresa detida pela Altri e EDP) bem como pela 

gestão e expansão do património florestal do grupo 

Altri (próprio e arrendado). 

Para além desta responsabilidade, a Altri Florestal 

é a empresa do grupo Altri que estabelece os con-

tratos de fornecimento de madeira de eucalipto, 

madeira de pinho e de biomassa, e que executa a 

política atual de expansão do património florestal. 

Engloba naturalmente a actividade de investigação 

e desenvolvimento, fundamentalmente nas áreas do 

melhoramento genético do eucalipto e produção de 

plantas, na nutrição e preparação de terrenos e da 

silvicultura e sanidade florestal, assim como, entre 

outras, a monitorização das áreas florestais e sua car-

tografia, a prevenção e combate a incêndios e o apoio 

a outras organizações. Neste particular, saliente-se o 

trabalho desenvolvido no apoio à certificação flores-

tal bem como no desenvolvimento dum tecido em-

presarial crucial para a nossa atividade, os prestado-

res de serviço.  

No total a área gerida ronda os 84 mil hectares de 

que salientamos 65,2 mil ha de eucaliptal, 3,1 mil ha 

de pinhal e 3,4 mil ha de montado de sobro. Cerca de 

14 mil ha são geridos como área de conservação. A 

Altri Florestal 
empresa conta atualmente com 60 colaboradores e 

está certificada pelas Normas de Gestão Florestal FSC 

e PEFC bem como pela Norma de qualidade ISO 9001. 

Uma valia fundamental da empresa é o seu conhe-

cimento acumulado na Silvicultura do eucalipto, 

nomeadamente, através da investigação desenvolvi-

da desde há mais de 4 décadas na Celbi. Desde o seu 

início, a empresa fez uma aposta forte no melhora-

mento genético, bem como na melhoria das técnicas 

de silvicultura, particularmente na preparação de 

terreno e fertilização. 

A Altri Florestal foi também pioneira na mecaniza-

ção das operações de exploração florestal a partir de 

meados dos anos 70 do século passado. A empresa 

detém hoje um património genético a nível do Eu-

calyptus globulus com um excelente potencial de 

produção e que é reproduzido por via seminal ou 

clonal nos Viveiros florestais da Quinta do Fura- 

douro. 

Na área da proteção contra fogos, para além das ati-

vidades de prevenção que executa nas suas matas 

a Altri Florestal participa na Afocelca (detida em 

conjunto com a Aliança Florestal) que tem por mis-

são proteger as matas das empresas dos incêndios 

florestais.



COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA CELBI

40

«O futuro está
à nossa espera»

Como é que, financeiramente, uma fábrica 
consegue manter-se na linha da frente do 
seu setor aos cinquenta anos?

Esta empresa tem tido uma evolução brilhante em 

termos de desempenho financeiro. A Celbi é uma 

empresa extraordinariamente rentável que tem efe-

tivamente dado boa conta dos investimentos que os 

acionistas aqui têm feito, e que tem dado sistemati-

camente retorno, tanto enquanto foi propriedade da 

StoraEnso, como depois, quando foi bem vendida à 

Altri. E neste momento, depois de um grande esforço 

de investimento do acionista Altri, está novamente a 

ter excelentes resultados e a dar retorno aos acionis-

tas e a todos os stakeholders, nomeadamente traba-

lhadores e fornecedores. 

Há 32 anos na atual Celbi, Nogueira dos Santos é, mais que um dos seus administradores, 

um profundo conhecedor da história, do percurso, da filosofia e da ambição de uma empresa que, 

a comemorar meio século, está mais forte do que nunca.

Há uma cultura empresarial que justifique 
este sucesso contínuo e a resiliência em 
períodos mais complicados?

Sim. A Celbi tem uma cultura de cumprir os objetivos, 

de ser eficiente, de dar bem conta daquilo que lhe en-

tregam. O nosso lema é, desde sempre, «fazer amanhã 

melhor do que hoje». Todos os dias. Esta é definitiva-

mente uma cultura de resultados: não se trata só de 

produzir, mas produzir da melhor maneira possível. E 

a Celbi é, sem dúvida nenhuma, a fábrica de produção 

de pasta de eucalipto mais eficiente da Europa. É isso 

que lhe permite, mesmo nos maus momentos, em que 

o preço cai, continuar a ter margem e resultados po-

sitivos. E esta cultura de desempenho, que tem vindo 

a ser passada, ao longo destes 50 anos, justifica muito 

do sucesso da Celbi.

NOGUEIRA DOS SANTOS

Administador da Celbi
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Está na Celbi há mais de três décadas 
e testemunhou períodos difíceis na vida 
nacional, como o atual… Qual é a receita 
que uma empresa como a Celbi pode dar 
ao país?

Quando vim para a Celbi, há 32 anos, a fábrica produ-

zia 240 mil toneladas e estava em curso, já na altura, 

um projeto com o objetivo de aumentar a produção. 

Hoje estamos a produzir 700 mil, e eu continuo a 

sentir que é como no primeiro dia: estou permanen-

temente a fazer projetos de expansão, com os acio-

nistas a acreditar e a Celbi a crescer, tudo porque se 

juntam estas vontades todas, num conceito win win. 

É a vontade do acionista porque vê que tem retorno, 

é a vontade dos trabalhadores porque efetivamente 

veem que acreditam neles, é a vontade dos clientes 

porque veem que têm um produto e um fornecedor 

fiável, e é a vontade dos fornecedores porque veem 

que têm um parceiro em quem podem confiar e com 

quem têm uma relação de longo prazo. Esta é a recei-

ta que podemos dar ao país. 

Aos 50 anos, qual é agora o desafio?

Estamos neste momento a concluir um período de in-

vestimento de mais de 35 M€, que nos vais guindar a 

uma capacidade de produção na ordem das 730 mil 

toneladas. O nosso objetivo é competir com os nossos 

grandes concorrentes, os brasileiros, que têm uma 

grande vantagem no que respeita ao custo da madei-

ra, mas que têm depois de vencer o Oceano Atlânti-

co para conseguir colocar o produto na Europa. Para 

cumprir o seu objetivo, a Celbi tem de estar perma-

nentemente com uma mira de crescimento, porque 

é isso que lhe permite diluir cada vez mais os custos 

fixos e, consequentemente, ter custos de produção 

mais baixos, e poder manter as margens. 

Nesta indústria é tudo em grande: temos grandes re-

sultados mas efetivamente é preciso investir muito. E 

agora que este período de investimentos está concluí-

do, o olhar já está posto no futuro.



JOÃO MOTA

Departamento de Técnicas de Engenharia

No período 2007-2010 foi concretizado o projeto C09 

em que se visou duplicar a capacidade de produção da 

CELBI, e diga-se com pleno sucesso já que para uma 

capacidade nominal de 540.000 t/a, temos atualmen-

te uma capacidade sustentada de 700.000 t/a.

O sucesso do projeto anterior alavancou a decisão do 

conselho de administração da ALTRI em voltar a in-

vestir na CELBI mais 30 Milhões de Euros, um valor 

apreciável tendo em conta a conjuntura internacio-

nal e sobretudo do nosso país.

Desta vez o objetivo não foi (alegadamente) aumen-

tar a capacidade de produção mas antes procurar au-

mentar a eficiência e a competitividade. Foi feita uma 

apresentação dos objetivos do projeto à AICEP, que 

desde logo atribuiu ao C15 a classificação de PIN – pro-

jeto de potencial interesse nacional, e em 8 de novem-

bro de 2013 foi assinado com o Estado um protocolo 

que definiu as metas a atingir.

Mas o que é de facto o C15?

Trata-se de um conjunto de intervenções em várias 

áreas fabris em que foram evidenciadas necessida-

des de desbloqueamento de capacidade mas essen-

cialmente áreas onde a incidência de problemas 

operacionais e de manutenção apontavam para uma 

remodelação. O cronograma do projeto (2013-2015) 

Em 2013, a Altri assinou, com a AICEP, 
a contratualização de um investimento 
no valor de 30 milhões de euros na CELBI, 
num projeto que se designou “C15”.
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Projeto C15  
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apresenta duas datas-chave, associadas a paragens 

gerais da fábrica. Referimo-nos a fevereiro de 2014 e 

a também a abril 2015.

A primeira fase (2014) incluiu:

Crivagem de Aparas

Foi remodelada a instalação de destroçamento de 

grossos com alteração do lay-out, aproveitamento de 

um destroçador antigo de maior capacidade e melho-

ria do processo de remoção de objetos metálicos. 

Crivagem de Pasta Crua

Foi instalado mais um crivo combinado, criando ago-

ra três linhas individualizadas de pasta desde os tan-

ques de armazenagem do Digestor até à Lavagem. 

Complementarmente foram introduzidas alterações 

no sistema de bombagem de pasta e de filtrado – au-

mentando capacidade e potência instalada, remode-

lando situações identificadas como bloqueio da esta-

bilidade e operacionalidade desta área fabril.

Branqueamento

Aqui foram feitas três intervenções de vulto ao nível 

de infra-estruturas, a saber:

› Na rede de esgotos fabris foi feita a substituição de 

tubagens que estavam em mau estado de condição, 

utilizando desde logo um novo traçado que não in-

viabilize futuros desenvolvimentos da área fabril de 

Branqueamento.

› Uma vez identificada uma limitação da potência 

disponível, foi instalado um novo posto de transfor-

mação e um novo quadro de distribuição em baixa 

tensão. Esta intervenção permitiu o aumento de po-

tência dos acionamentos de quatro bombas MC com 

substituição dos respetivos motores e conversores de 

frequência. 

› Identificado um conjunto de linhas metálicas e de FRP 

que historicamente foram responsáveis por várias ava-

rias e perdas de produção, procedeu-se à sua completa 

substituição, utilizando novos traçados, quando possí-

vel, e melhorando a qualidade dos materiais utilizados. 

Tentámos desta forma erradicar avarias repetitivas, 

contribuindo para a estabilidade da operação.

Máquina de Secagem

São conhecidos os muitos problemas e dificuldades vi-

vidas na nossa Máquina de Secagem. Não são aliás de 

estranhar já que ela é detentora do recorde mundial de 

produção de pasta por metro linear. É por isso que cons-

titui uma referência para a ANDRITZ e é alvo de fre-

quentes visitas de potenciais clientes.

Esta particular situação leva a que a ANDRITZ AG seja 

mais do que um fornecedor de equipamento mas antes 

se constitua como um parceiro no desenvolvimento 

continuado e sustentado da nossa Máquina de Secagem.

Nesta parceria identificámos as seguintes intervenções 

concretizadas em 2014:

› Remodelação da crivagem de pasta branqueada com 

substituição dos rotores dos crivos primários, secundá-

rio e terciário por um novo modelo.

› Instalação de um novo andar de depuração da pasta.

› Instalação de um novo tanque da máquina de maior 

capacidade de armazenagem.

› Remodelação do sistema de “approach” com aumento 

de potência de várias bombas e aumento de secções de 

tubagem.

› Desempeno e alinhamento da caixa de chegada.

› Extensão da parte superior do formador (TWF).

› Nivelamento da estrutura do formador e alinhamento 

dos respectivos rolos.

› Remodelação da estrutura de suporte dos feltros de 

pick-up e da 3ª prensa para, aumentando o seu compri-

mento, procurar aumentar a sua longevidade. 

› Instalação de dois novos transportadores de fardos na 

linha de acabamentos 4.
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A segunda fase, concretizada durante 2015 com par-

ticular relevância durante a PA – Paragem Anual de 

Abril, incluiu:

Crivagem de Aparas 

Nova intervenção na instalação de Crivagem de Apa-

ras desta vez para permitir o funcionamento em si-

multâneo dos dois crivos existentes, aumentando 

dessa forma a capacidade potencial da instalação.

Para o efeito foi montado um novo parafuso de distri-

buição, introdução de válvulas de doseamento e um 

conjunto de transportadores de tela.

Digestor

Remodelação do sistema de alimentação de aparas ao 

Digestor com substituição da velha tremonha e seus 

arrastadores (stockers), alimentadores de alta e baixa 

pressão, e bomba C4. 

Estes equipamentos explorados no limite da sua ca-

pacidade foram responsáveis por muitas paragens e 

decorrentes perdas de produção.

Com o apoio e fornecimento da ANDRITZ Oy, foram 

instalados:

› dois novos parafusos transportadores de aparas com 

“air lock”;

› uma tremonha Diamondback (com cerca de 40 me-

tros de altura);

› dois parafusos doseadores;

› novo sistema de bombagem de aparas – conjunto de 

três bombas em série;

› alterações substanciais nas tubagens (aparas, licor, 

água, condensados, vapor), e na instrumentação de 

controlo;

› e sobretudo uma alteração radical do conceito de 

cozimento, abandonando o anterior modelo de “com-

pact cooking” da METSO e passando a utilizar o con-

ceito “low solids” da ANDRITZ.

Tratou-se de uma significativa alteração cuja otimiza-

ção nos vai ocupar nos próximos tempos. A instala-

ção de cozimento (Digestor) ficou preparada para um 

novo patamar de produção.

Pré- Evaporação

A antiga instalação de pré-evaporação, que entrou em 
serviço em 1981, foi finalmente substituída. Para isso 
foi reaproveitado o Efeito 2 da antiga Evaporação,  que 
mudou de posição para junto do Digestor. Também 
foram relocalizados os dois filtros de licor. Obteve-se 
uma instalação de maior capacidade e sobretudo me-

lhor localizada do ponto de vista de operação.
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Máquina de Secagem

Para aumentar um pouco mais a capacidade de pro-

dução da Máquina de Secagem foram concretizadas 

algumas intervenções:

› Substituição da antiga 3ª prensa - “high impact” por 

uma nova prensa de sapata;

› Instalação de variação de velocidade (conversores de 

frequência) nos 200 motores de insuflação de ar na 

secaria;

› Aumento da potência instalada num conjunto signi-

ficativo de acionamentos – desfibradores, bombas de 

pasta e de água.

Caustificação

Como previsto procedeu-se à remodelação da Caus-

tificação com instalação de um novo Clarificador de 

Licor Verde de grandes dimensões, e um sistema de 

arrefecimento de licor.

Estas intervenções permitiram readaptar o anterior 

filtro de discos de licor verde num filtro de licor bran-

co de grande capacidade.

Como se pode concluir, foi feita uma grande interven-

ção, essencialmente em toda a linha de pasta, concre-

tizada em dois períodos bastante curtos de paragem 

geral da fábrica para efeitos de manutenção.

Ninguém é bom juiz em causa própria, mas conside-

ro que foi feito um trabalho notável. Isso só foi pos-

sível graças ao envolvimento de toda a organização 

da CELBI, mas permitam-me que faça uma referência 

especial à equipa de projeto, cuja entrega e empenha-

mento merecem ser realçados.

Rede Elétrica de Média Tensão

O velho posto de seccionamento em 10 KV, interna-

mente designado por PS1 (obsoleto e já descontinuado 

pelo fornecedor), foi alvo de uma total remodelação 

sendo na prática substituído por dois novos postos de 

seccionamento PS20 e PS30.

Para tal foi necessário realizar um conjunto de traba-

lhos de preparação, nomeadamente, desativar o qua-

dro do barramento “transfer”. Criado o espaço, foi feita 

a montagem dos novos quadros num total de 35 celas 

de MT e testado todo o sistema de comando, monito-

rização e proteção das referidas celas.

Seguiu-se a transferência de cabos de MT do quadro 

antigo (PS1) para os novos quadros (PS20 e PS30), com 

execução de novas cabeças terminais na maioria dos 

cabos. Tratou-se de uma tarefa crítica pelo volume de 

trabalho executado num tempo muito limitado no se-

guimento criterioso do plano de cortes de energia da 

paragem.
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Altri e Luís Simões  
desenvolvem solução 
inovadora com recurso 
a Gigaliners

A Altri e a Luís Simões desenvolveram uma parceria 

inovadora em Portugal e que permite criar uma alterna-

tiva de transporte mais eficiente e ambientalmente mais 

sustentável. A solução consiste no desenvolvimento de 

veículos de transporte de 25,25 metros, designados por 

Gigaliners, e que passarão a fazer o transporte de pasta 

de papel entre a unidade da Altri na Leirosa (Celbi) e o 

Porto Marítimo da Figueira da Foz.

A Luís Simões colocará ao serviço da Altri oito veí-

culos que reúnem um conjunto de características que 

faz com que sejam a solução mais eficiente para efe-

tuar esse transporte. O gigaliner é uma combinação 

de veículos composta por um camião de três eixos 

acoplado a um ‘dolly’ (pequeno chassi composto por 

dois eixos, conduzido por uma lança móvel em tudo 

semelhante a um reboque, com um prato de enga-

te que permite o acoplamento de um semirreboque 

13,62m). Esta combinação permite circular com um 

peso bruto até 60 toneladas (sendo o convencional 

até 40 ton), e cumpre os requisitos legais relativos ao 

raio de viragem (consegue descrever um círculo que 

não ultrapassa os 12,5m de raio de viragem e um raio 

interior de 5,3m) e, por ter oito eixos, apresenta pesos 

por eixo inferiores aos máximos permitidos por lei 

atualmente, permitindo uma redução estimada em 

cerca de 30% no desgaste nas vias rodoviárias, com-

parativamente ao desgaste provocado pelos veículos 

convencionais (de 5 eixos).

Esta solução multimodal rodo-marítima surge da ne-

cessidade de se encontrarem fórmulas alternativas 

de agregar valor à cadeia de abastecimento, através 

do desenvolvimento e implementação de soluções 

eficientes, aumentando a competitividade de ambas 

as empresas.

O impacto destes veículos far-se-á também sentir na 

redução do número de camiões a circular entre a uni-

dade da Altri (Celbi) e o Porto da Figueira da Foz, em 

cerca de 33%, ou 4.0000 veículos por ano, bem como 

num menor consumo de combustível, reduzindo este 

consumo em cerca de 15% por tonelada/percurso 

percorrido.

A solução, desenvolvida pela Luís Simões e pela Al-

tri, é completamente customizada às necessidades 

da Altri e às características do transporte de pasta de 

papel, com fluxos tensos e janelas horárias reduzidas.

Os processos de estiva, amarração, descarga, movi-

mentação e acessos no interior da unidade industrial 

da Altri (Celbi) e no Porto da Figueira da Foz foram 

alvo de redesenho e objeto de avultados investimen-

tos, com o propósito de aumentar a eficiência global 

da operação.
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Todos os estudos efetuados apontam para que, na pró-

xima década, se verifique na Europa um incremento 

do transporte rodoviário em cerca de 20%, não se pre-

vendo um desenvolvimento similar das infra-estru-

turas, isto num cenário já próximo do congestiona-

mento das principais vias rodoviárias. A chave passa 

pelo desenvolvimento de soluções que aumentem a 

eficiência do transporte sem aumentar o volume de 

tráfego, de que é exemplo a solução desenvolvida pela 

Luís Simões e pela Altri, que contou com o know how 

da Reta – Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, S. A., em-

presa do grupo Luís Simões que se dedica, entre ou-

tras atividades, ao desenho de veículos adaptados a 

atividades específicas dos clientes. 

Para Paulo Fernandes, Presidente do Conselho de Ad-

ministração da Altri “a solução desenhada pela Altri e 

pela Luís Simões é mais uma prova da importância da 

inovação colaborativa, que permite aumentos de eficiên- 

cia, com ganhos significativos em termos de custos ma-

teriais e ambientais”.

Para José Luís Simões, Presidente do Conselho de Ad-

ministração da Luís Simões, “o uso de veículos extra-

-longos facilita e torna mais eficiente o transporte de 

cargas em curtas distâncias, ao diminuir o número de 

viagens. Logo, toda a cadeia de produção também be-

neficia. Este é um exemplo de que o transporte multimo-

dal traz benefícios, quer económicos quer ambientais 

e, consequentemente, aumenta a competitividade dos 

operadores de logística e transporte”.

“Menor impacte ambiental, maior eficiência, menor desgaste das vias rodoviárias, mais segurança

  nas estradas. Solução evita 4.000 camiões/ano a circular.”
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O Porto Comercial da Figueira da Foz atingiu um 

novo recorde de movimentação portuária. Movimen-

tou 2,152 milhões de toneladas o que representa um 

crescimento de 1% face a 2013. 

O movimento registado em 2014 consolida em abso-

luto os 2 milhões de toneladas, confirmando o salto 

dado em 2013  (aumento de 19% face a 2012 onde se 

registou 1,8 milhões de toneladas). De destacar ainda 

que este resultado foi conseguido num contexto de 

graves dificuldades com a dragagem do porto, o que 

limitou o calado do porto durante praticamente todo 

o ano a 5,5 metros contra os 6,5 metros oficiais.

Embora o porto continue a destacar-se no panorama 

nacional como o mais equilibrado em termos de en-

tradas e saídas, é igualmente motivo de destaque o 

crescimento do peso das exportações, que em 2013 re-

presentavam 57% que em 2014 se situaram nos 61%.

 

A Altri reafirmou-se como o maior utilizador do porto 

da Figueira da Foz, com uma fatia de 43% do total da 

carga a que correspondem 933 mil toneladas (pasta de 

papel e rolaria de eucalipto). 

Porto Comercial
da Figueira da Foz

Foto Operfoz



A CELBI
Uma história com Futuro
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Quando em 1963 se noticiou o interesse de uma em-

presa sueca em instalar uma unidade fabril no conce-

lho da Figueira da Foz, ninguém imaginaria à partida, 

o que iria acontecer em torno deste investimento, que 

tanto iria interferir no desenvolvimento económico 

e social da região figueirense. Falava-se numa fábrica 

de fibras artificiais. A sua localização seria na lagoa 

dos linhos, Marinha das Ondas. Dada a grande depen-

dência da água que este tipo de indústria necessita, o 

processo estava em estudo. Mas no final deste mesmo 

ano a Billerud B.A., da Suécia confirmava o seu inte-

resse em instalar uma unidade de produção de pasta 

celulósica a partir de eucalipto. Os cálculos apresenta-

dos previam uma capacidade de produção na ordem 

das 80.000 ton/ano. O seu orçamento de instalação 

seria de 800.000.000 escudos (três milhões novecen-

tos e noventa mil trezentos e oitenta e três euros) e o 

emprego de mão-de-obra ocuparia 260 trabalhadores. 

Logicamente, a Câmara Municipal da Figueira mani-

festara desde logo o seu apoio à instalação da fábrica

50 ANOS DA CELBI. 
Um pouco de história

Movimentação de terras



Billerud. O então presidente da Câmara, José Coelho 

Jordão desdobra-se em reuniões com o Ministro das 

Obras Públicas, Secretário de Estado da Agricultura 

e ainda com o Secretariado de Informação e o Dire-

tor dos Serviços de Turismo. Surge pela primeira 

vez, a intenção de se construir um Hotel de Turis-

mo na Ponte do Galante. Em 18 de março de 1964 

fumo branco no assunto – O ministro da economia, 

Professor Teixeira Pinto despacha a favor da cons-

trução da fábrica no concelho. Tanto o jornal “A Voz 

da Figueira” como “O Figueirense” saúdam este des-

pacho e este último jornal testemunha desde logo a 

sua gratidão ao engenheiro silvicultor e deputado 

Egberto Rodrigues Pedro e seus colegas engenheiros 

António Gravato e Manuel Ferreirinha pelas suas 

intervenções neste processo. Sucedem-se as notícias 

sobre as condições da construção da fábrica, do va-

lor do capital social, do prazo da construção da obra. 

O papel da indústria florestal ganha um enorme fa- 

tor de valorização económica. Sucedem-se notícias, 

comentários e palestras, e numa delas realizada no 

Rotary Club o palestrante foi nem mais nem menos 

que o engenheiro florestal António Gravato. Na as-

sistência encontrava-se Seved Lindegren, rotário e 

ligado à fábrica de celulose Dunca e Wim Bientses, 

técnicos canadianos ligados à empresa sueca. Ou-

tros palestrantes usaram da palavra, disseram de 

sua justiça, debateram a problemática ambiental, al-

terações climáticas, partículas e cheiros de celulose, 

vias de comunicação, planos de estímulo à iniciativa 

figueirense naquela área, ao fim e ao cabo o porquê 

da instalação desta fábrica. Jerónimo Pais, Carlos Al-

berto Cardoso, Muñoz de Oliveira, Costa Redondo, 

Marcos Viana, Melo Biscaia, Rodrigo Santiago, Rui 

Alves e Paiva Neto, todos eles intervenientes nesta 

e noutras palestras, conversas, debates, que surgiram 

frequentemente. Entretanto, na primeira semana 

de dezembro de 1964, vários jornais da região anun-

ciavam a subscrição das ações do capital da Billerud, 

S.A.R.L. As ações em circulação seriam 28.000 de mil 

escudos cada com prazo para aquisição e consulta de 

projeto destinavam-se a industriais e agricultores 

do distrito de Coimbra. Em 5 de março de 1965 era 

constituída a sociedade Celulose Billerud, S.AR.L. 

com sede na Rua Engenheiro Silva , n.º 94-3.º Figuei-

ra da Foz. Iniciava-se o projeto florestal da Celbi. De 

acordo com o alvará de licenciamento da empresa 

esta obrigava-se a florestar uma área que garantisse

uma percentagem importante do seu abastecimento. 

Nesse ano é adquirida a primeira propriedade, a Quin-

ta do Furadouro, em Óbidos, com uma área de cerca de 

500 há. A 24 de março de 1965 dá-se início aos traba-

lhos de construção na freguesia de Marinha das On-

das, com a terraplanagem e nivelamento dos terrenos.

Em 19 de junho de 1965 procede-se ao lançamento da 

primeira pedra para a construção da fábrica. 

Antes da cerimónia de lançamento da primeira pedra 

para a construção da fábrica de celulose, efetuou-se 

no Grande Hotel da Figueira um almoço oferecido a 

várias individualidades, das quais lembramos, entre 

outros, José Horácio de Moura, Governador Civil de 

Coimbra, José Coelho Jordão, Presidente da CMFF, 

José Alves, Diretor-Geral das Florestas, João Rocha e 

Mello, Presidente do C.A.

Jornal “O Figueirense” (Junho 1965)
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Da Celulose Billerud, Gunnar Ojermark, Adminis-

trador-Delegado e Bissaya Barreto, Administrador 

da empresa e representante do grupo de acionistas 

constituído por cerca de duzentas individualidades 

da região, nomeadamente lavradores e industriais 

que ficaram ligados ao novo empreendimento. Eles 

constituíam 6% do capital da sociedade, cabendo à 

Companhia União Fabril 23% e a maior fatia (71%) à 

Billerud A.B.

No seu discurso, João Rocha e Mello reconheceria as 

ações desenvolvidas pelo então Ministro de Econo-

mia, Correia de Oliveira e ainda por Teixeira Pinto, an-

tigo titular da mesma pasta. Sobre Gunnar Ojermark, 

João Rocha e Mello teceria os mais elogiosos comen-

tários à sua designação para Administrador-Delegado. 

Este na sua alocução, ao melhor estilo nórdico, direto 

e incisivo, enveredou por dar logo a conhecer os nú-

meros que todos gostariam de ouvir. Assim, foi sabi-

do que este investimento era superior a um milhão e 

trezentos mil contos a despender com as atividades 

industrial e florestal. Cerca de 90% do investimento 

seria constituído por capitais importados, e cerca de 

quinhentos mil contos eram portugueses. Este projeto 

criaria emprego, na indústria, para 250 pessoas, na sua 

maioria, de nacionalidade portuguesa. Anualmente, a 

empresa iria adquirir mais de cem mil contos de ma-

deira e quarenta mil contos de outras matérias-primas, 

90% das quais de origem nacional. Previa-se, na altura, 

que a colocação da pasta fabricada nos mercados in-

ternacionais forneceria ao País mais de trezentos mil 

contos de divisas estrangeiras por ano.

Após a cerimónia de colocação da primeira pedra 

para a construção da nova fábrica, e uma vez lido o 

texto do pergaminho alusivo a esta data, este docu-

mento, de grande simbolismo, foi colocado num cofre, 

com moedas portuguesas de então.

Depois, enquanto os convidados regressavam à Fi-

gueira da Foz, mais propriamente ao Casino Penin-

sular onde os esperava uma sessão de diapositivos 

alusivos a diversos aspetos da laboração da fábrica 

e às diferentes fases duma exploração florestal, para 

além de um fino “cocktail”, na Leirosa por iniciativa da 

Celbi, era oferecido um jantar aos habitantes da loca-

lidade, no total de cerca de mil pessoas.

Em 1967 dá-se início à produção na unidade fabril da 

Celbi.

Com capacidade instalada de 80.000 toneladas/ano 

de pasta solúvel destinada à produção de fibras sin-

téticas, a Celbi três anos depois inicia a produção de 

pasta de papel, elevando para 135 mil toneladas/ano 

a sua capacidade produtiva.

Assim, em 1972, quando o Porto da Figueira atinge as 

150.000 toneladas exportadas, tal se deve à ativida-

de da Celbi, nessa altura já o maior cliente portuário. 

O Eng.º Galvão Lucas, em nome da Celulose Billerud, 

diria numa cerimónia pública que a importância das 

obras do porto “denotam bem a premência de a cidade 

ser dotada de um porto de maior dimensão”.

Instalação dos primeiros equipamentos



A breve trecho, o porto da Figueira da 

Foz seria capaz de movimentar 500 to-

neladas anuais.

Desde então, o aumento das expor-

tações do porto marítimo figueirense 

resultava também do desenvolvimen-

to que a Celbi ia processando através 

dos seus projetos florestais e indus-

triais. Destaque para: reativação da 

florestação do país financiada pelo 

Banco Mundial, projeto de florestação 

de 10.000 hectares, entre 1981 e 1985; 

protocolos de colaboração com o INIC 

(Instituto Nacional de Investigação 

Científica) no âmbito do projeto “Estu-

do do Ecossistema do Eucalipto”.

No setor industrial, sucederam-se os 

vários projetos (C81, C83, C88, até aos 

mais recentes (C09 e C15), com obje-

tivos diversos e ainda a conclusão do 

ramal de caminho de ferro, ligando o 

parque de madeiras na Leirosa com a 

linha do Oeste. 

A Stora Cell passou a designar-se por 

Stora Celbi. Mais tarde, em 1998, com 

a fusão entre a Stora (Suécia) e a Enso 

(Finlândia) surge o grupo StoraEnso e a 

Celbi passa a denominar-se Celbi - Ce-

lulose Beira Industrial, S.A. Em 2006, 

o concurso de alienação das ações da 

Celbi é ganho pela Altri, que desde 

então vem gerindo e desenvolvendo a 

ação da Celulose Beira Industrial (Cel-

bi), S.A., sempre fiel aos seus objetivos: 

ser o melhor produtor europeu de pas-

tas de fibra curta e estar entre os mais 

competitivos à escala global.

in “Notícias da Figueira”

(col. periódicos locais/mensais nº 10)
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Programa
das Comemorações
do 50º Aniversário
da Celbi

10 DE MARÇO - Sessão solene de abertura das comemorações 
do 50º Aniversário da Celbi

10 A 29 DE MARÇO - Exposição “Memórias Futuras” no Centro de Artes 
e Espetáculos da Figueira da Foz

30 DE MARÇO A 17 DE ABRIL - Exposição “Memórias Futuras” na sede 
do Agrupamento Figueira Norte

20 DE ABRIL A 4 DE MAIO - Exposição “Memórias Futuras” na sede 
do Agrupamento de Escolas do Paião

30 DE MAIO - “Open Day” - Dia Aberto com Fornecedores de Madeira

13 DE JUNHO - Iniciativa “Por Bons Caminhos” - Limpeza da Praia 
da Leirosa com almoço-convívio e animação com a população

19 DE JUNHO - Iniciativa “1ª Pedra” – Celebração do início da cons- 
trução da fábrica

10 DE JULHO - “Open Day” - Dia aberto com ex-colaboradores da 
empresa.

O início do próximo ano letivo levará a exposição itinerante ao
Agrupamento de Escolas Figueira Mar e a instalarmos na Celbi a 
“Fábrica do Papel” da CELPA, com atividades dirigidas para as crianças 
do 1º ciclo do ensino básico da freguesia da Marinha das Ondas.

Já em OUTUBRO E NOVEMBRO, contamos com a realização de um 
evento desportivo, dirigido a todos os trabalhadores da empresa, 
a instalação da “Fábrica do Papel” da CELPA, atividade dirigida aos mais 
novos e abrir, novamente, as portas da fábrica em mais um “open day” à 
população do concelho.

Em DEZEMBRO, a Festa de Natal com os nossos trabalhadores e os seus 
familiares, aquilo a que chamamos a “Família Celbi”, será o culminar 
de um ano de atividades ricas e diversas que marcaram a celebração 
das Bodas de Ouro da empresa. Venham mais 50.
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Em 1962 a Embaixada da Suécia em Lisboa, com 

quem eu tivera já vários contactos profissionais, per-

guntou-me se podia indicar o meu nome, na qualida-

de de advogado, à empresa industrial sueca Billerud, 

que pretendia construir uma fábrica de celulose em 

Portugal. Concordei, e as negociações desenvolve-

ram-se até 1965, quando foi constituída a Sociedade, 

já com o nome de Celbi.

Nesse tempo vigorava o Condicionamento Indus-

trial, pelo que a maior parte das indústrias não po-

diam instalar-se, portuguesas ou estrangeiras, sem o 

acordo do Governo. Houve, naturalmente, oposição 

das empresas já instaladas no sector. Por seu lado a 

Billerud aliou-se à Companhia União Fabril (CUF). 

Finalmente a autorização governamental foi conce-

dida em meados de 1964, com múltiplas condições, 

entre as quais a de reservar uma parte do capital 

para subscrição por empresas ou indivíduos do dis-

trito de Coimbra. Um Administrador seria eleito por 

entre estes acionistas locais.

Assim se fez, e na subscrição pública local surgiram 

cerca de 50 pequenos acionistas, dos quais vários no-

mes prestigiados. Assim foram eleitos na primeira 

Assembleia-Geral dois nomes com grande relevân-

cia local e nacional: os professores da Universida-

de de Coimbra Bissaya Barreto e Afonso Rodrigues 

Queiró, que ocuparam respetivamente as funções de 

Administrador e Presidente da Assembleia-Geral.

Iniciou-se então a construção da fábrica, que de-

morou cerca de 18 meses e entrou em laboração em 

1967. Confirmou-se a análise prévia feita pelo acio-

nista sueco da excelente qualidade do eucalipto por-

tuguês para a produção de pasta e de papel, já que 

cresce muito mais rapidamente do que a bétula es-

candinava.

FUNDAÇÃO DA CELBI

ANDRÉ GONÇALVES PEREIRA

Ex-Administador da Celbi



Em 1975 o capital português da Celbi foi nacionali-

zado incluindo, inexplicavelmente, o dos pequenos 

acionistas locais, e iniciou-se um período em que a 

Billerud, entretanto adquirida pela Stora, do Grupo 

Wallenberg, coexistiu com o Estado Português como 

acionista.

Só em 1989, com a revisão constitucional desse ano, 

foi posto termo à irreversibilidade das nacionali-

zações, iniciando-se novo período de negociações 

através das quais a Stora veio a adquirir a posição 

minoritária do Estado, entrando a empresa em nova 

fase que continua, embora a Stora tenha também já 

cedido a sua posição a acionistas portugueses.

Estive mais de 40 anos como Administrador da Cel-

bi, e nada do que a ela diz respeito me é indiferente, 

pelo que lhe desejo as maiores felicidades.
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Ao serviço da CELBI, fui para a Suécia, na primeira 

quinzena de abril de 1966. Regressei, em meados de 

setembro do mesmo ano.

Nesse período, fiz a minha iniciação no conhecimen-

to das tecnologias de produção de pasta papeleira. 

Tive, também, algum contacto com a tecnologia de 

produção de pasta solúvel, no aspeto teórico, visto 

que a instalação piloto que, para esse efeito, tinha 

sido montada pela Billerud, já não estava em funcio-

namento. Tinha sido utilizada, fundamentalmente, 

para recolha de dados que foram utilizados no proje-

to do digestor contínuo, à escala comercial, que veio 

para a Leirosa e foi o primeiro, no mundo, que podia, 

alternadamente, produzir pasta papeleira ou solú-

vel. Este objetivo foi cumprido, na CELBI. 

A produção de pasta solúvel foi abandonada porque 

esse produto, entretanto, não garantia uma rentabi-

lidade tão favorável como a produção de pasta pa-

peleira.

A equipa técnica da CELBI, algumas vezes com a 

colaboração do Centro de Investigação e Desenvol-

vimento da Billerud, em Säffle, conseguiu, graças a 

uma ação permanente de inovação, melhorar, quan-

titativa e qualitativamente, a produção de pastas pa-

peleiras. Assim, a CELBI, como todos sabem, tornou-

-se uma das mais prestigiadas empresas da Europa, e 

até do Mundo, neste setor.

A própria Billerud se mostrava impressionada com 

o nosso êxito o que, para meu contentamento, me foi

A CELBI a que dei 
a minha colaboração

EMANUEL VIEIRA ALBERTO

Ex-Diretor Técnico da Celbi



transmitido numa visita à fábrica de um administra-

dor da Billerud acompanhado por mim. Tratava-se 

de uma pessoa altamente qualificada, académica e 

profissionalmente, que muito naturalmente me dis-

se que esta fábrica, na Suécia, não teria atingido o 

grau de eficiência que todos os resultados apurados 

demonstravam.

Como é óbvio, não comentei tão elogiosa observação, 

mas pensei que ele teria razão. De facto, os suecos, 

nas fábricas por onde passei, transmitiam uma ima-

gem de organização e eficiência, mas sem o “amor à 

camisola” da equipa da CELBI que, algumas vezes, se 

aproximava do milagre!

O nosso sucesso deve-se, fundamentalmente, a uma 

cultura fabril que resultou do seguinte:

a) Recrutamento de pessoal fabril com razoável

    formação académica. Na nossa época, os cursos

    das Escolas Industriais eram um dos objetivos 

    fundamentais.

b) Formação específica, respeitante às atividades 

     da fábrica, na qual os quadros superiores 

     e intermédios desempenhavam um papel 

     importante.

c) Lideranças, a todos os níveis, que desempenhavam

    um papel importante, no plano social, com a sua

     marca dialogante de que nos orgulhamos.

Para terminar, só me resta manifestar a esperança 

de que as gerações que se seguiram à nossa e as que 

se seguirão continuem a ser bem sucedidas.
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Foi há cinquenta anos. No dia 19 de junho de 1965, a 

Leirosa e a Figueira da Foz estiveram em festa. Rea-

lizou-se nesse dia a cerimónia de colocação da pri-

meira pedra da fábrica de pasta da Celulose Billerud 

SARL (designação que depois deu origem ao acrónimo 

CELBI), uma empresa portuguesa formalmente cons-

tituída três meses antes, e cujo capital social era, na 

sua grande maioria, detido pela Billerud AB, uma em-

presa sueca produtora de papel e de pasta de celulose.

A Billerud AB ocupava então um relativamente mo-

desto 5º lugar no ranking das empresas suecas do seu 

setor. No meio da década de sessenta, a sua produção

anual de pastas de madeira rondava as 350 mil to-

neladas, de que integrava em papel cerca de metade. 

Ocupava porém uma posição muito saliente na pro-

dução de pasta solúvel, abastecendo grande parte da 

indústria europeia fabricante de viscose ou rayon. 

A pré-história da CELBI começara cinco anos atrás. 

Em maio de 1960, Sven Rydholm, Diretor do Instituto 

de I&D da Billerud AB, visitava Portugal pela primei-

ra vez, participando, como observador, numa reunião 

de um sub-comité da FAO. Aí conheceu alguns téc-

nicos dos serviços florestais portugueses, com quem 

estabeleceu laços de proximidade.

A CELBI
50 anos na história 
da Figueira da Foz

MANUEL SARAIVA SANTOS

Ex-chefe de Divisão de Controlo Técnico

e ex-Gestor da Qualidade da Celbi



Devido ao continuado aumento do preço da madei-

ra, e ao baixo rendimento do processo de cozimento, 

eram cada vez mais baixas as margens obtidas na pro-

dução de pasta solúvel, nas fábricas suecas. Para poder 

manter a Billerud AB naquela área de negócio, Sven 

Rydholm admitia uma solução de importar madeira 

de eucalipto, o que chegou a suceder por duas vezes.

Mas dos contactos e das várias visitas que realizou 

em Portugal, do que observou e ouviu, do que lhe foi 

alvitrado, da experiência entretanto recolhida, e das 

perspetivas que lhe iam sendo abertas (mormente 

pelos referidos técnicos florestais), acabou por chegar 

a uma conclusão, de cujos méritos conseguiu con-

vencer os seus superiores hierárquicos: em vez de 

transportar a madeira para a Suécia, melhor seria a 

Billerud AB iniciar um processo de expansão e inter-

nacionalização, e investir numa nova fábrica de pasta 

em Portugal. E assim foi. A Billerud AB avançou para 

a concretização desse projecto, sob a sábia e entusias-

mada liderança de Sven Rydholm.

Superada a barreira do condicionamento industrial, 

então ainda vigente (embora um pouco mitigado, por 

força dos novos compromissos de Portugal no quadro 

da EFTA), foi conseguida a imprescindível autoriza-

ção governamental, em despacho de 18 de março de 

1964. Este fixava o prazo de 3 anos para a construção 

da nova fábrica, estipulando que ela devia produzir 

“(…) nomeadamente, as pastas com as características 

necessárias ao fabrico de viscose, nas quantidades ade-

quadas à produção do País”. A introdução do advérbio 

no texto parecia antecipar que este se poderia abrir 

a uma ampla interpretação. Como de facto se abriu, 

anos mais tarde.

O turismo balnear constituíra até então o principal 

esteio da vida económica da Figueira da Foz. Não obs-

tante, as suas gentes aceitaram, com grande abertura 

e surpreendente maturidade cultural, a instalação no 

Concelho de uma indústria a que estava associada 

uma fama de ser poluidora do ar e da água. A impren-

sa local acolheu com expressivo entusiasmo a hipó-

tese dessa instalação, desde o primeiro momento em 

que foi conhecida.

Como de resto voltaria a suceder, duas décadas mais 

tarde, quando uma nova unidade industrial de pasta, 

a SOPORCEL, se veio a fixar junto da CELBI.

Em 11 de maio de 1967, menos de dois anos depois da 

primeira pedra, era descarregada a primeira pasta 

crua do novo digestor contínuo KAMYR, com uma 

inovadora e pioneira tecnologia, em que o processo de 

cozimento kraft das estilhas de madeira era antece-

dido por uma fase de pré-hidrólise em fase de vapor, 

destinada a eliminar as hemiceluloses, totalmente 

indesejáveis no fabrico de viscose. A técnica havia 

sido largamente ensaiada, a uma escala piloto, num 

pequeno digestor KAMYR, do mesmo tipo, instalado 

numa das fábricas da Billerud AB.

A transição da escala piloto para a industrial acabaria, 

contudo, por revelar-se bastante difícil. Os primeiros 

tempos da operação industrial, durante o segundo 

semestre de 1967, foram de quase permanente insta-

bilidade, com numerosas e arreliadoras interrupções, 

paragens, avarias, esvaziamentos. Só no final do ano 

se produziu alguma pasta solúvel de qualidade razoá-

vel, suscetível de ser comercializada como tal.

Para produção de pasta solúvel, a fábrica fora proje-

tada com uma capacidade nominal de 80 000 t/ano. 

Mas desde logo se estimara que, se convertida para 

produção de pasta papeleira, a mesma fábrica poderia 

atingir uma capacidade de pelo menos 120 000 t/ano.

Entre o primeiro semestre de 1967 e julho de 1969, a 

fábrica foi laborando em regime de campanhas, al-

ternando pasta solúvel com pasta papeleira. Durante 

todo esse período, produziu um total de 69 mil tonela-

das de pasta solúvel, não tendo atingido a capacidade 

nominal de projeto para este tipo de pasta. Pelo con-

trário, em fabrico de pasta papeleira, a capacidade no-

minal era até ultrapassada, ainda em 1968.

Por outro lado, da experiência daqueles vários meses 

concluía-se que o consumo específico de madeira, em 

fabrico de pasta papeleira, era da ordem dos 3,0 m3 

sólidos/t; enquanto se elevava para 4,1 m3 sólidos /t, 

em fabrico de pasta solúvel.

Acrescia que o mercado da viscose/rayon estava a 

ser negativamente afetado pela crescente emergên-

cia de novas fibras artificiais com origem nas ramas 

petrolíferas, o que naturalmente se refletia nos pre-

ços das pastas solúveis, e na cada vez mais estreita 

margem e reduzida rendibilidade obtidas com a sua 

produção.
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Por todo este conjunto de razões, a CELBI cedo procu-

rou re-orientar a sua estratégia no sentido de concen-

trar a produção da fábrica em pasta papeleira. Pelos 

finais de setembro de 1968, apresentou ao Ministério 

da Economia um fundamentado requerimento, a so-

licitar a indispensável autorização.

Salazar caíra da cadeira, e terminara a sua vida po-

lítica. Os tempos eram de “primavera marcelista”, de 

abertura económica à Europa, e de gradual desman-

telamento do regime de condicionamento industrial, 

a que Rogério Martins, da ala tecnocrática do mar-

celismo, dá um decisivo impulso, depois de se tornar 

Secretário de Estado da Indústria, em 27 de março de 

1969. No mesmo dia, João Dias Rosas, um natural da 

Figueira, passava a ser Ministro da Economia.

Pouco tempo depois, em 29 de abril de 1969, era dada 

uma autorização ministerial para a Celulose Billerud 

“(…) produzir, na sua fábrica de pasta de celulose solúvel 

(…), pastas de celulose destinadas à produção de papel 

(…)”, impondo um curto conjunto de condições a que 

não foi difícil dar pleno cumprimento.

No seguinte mês de julho tinha lugar a última campa-

nha de produção de pasta solúvel. A partir de então, a 

CELBI só viria a produzir pasta papeleira. Os níveis de 

produções alcançadas nos meses finais de 1969 equi-

valiam já a uma capacidade anual da ordem das 150 

mil toneladas de pasta papeleira de eucalipto. 

Muito aquém das cerca de 680 mil toneladas que 

atualmente produz por ano.

A construção e o arranque da CELBI marcaram o iní-

cio de uma nova era na história da Figueira da Foz. 

Detentora, durante várias décadas, do cognome de 

Rainha das Praias de Portugal, a partir dos idos dos 

finais dos anos sessenta, o prestigioso título foi-se des-

vanecendo. Em sua substituição, adquiriu progressi-

vamente um novo glamour de terra de indústria e de 

comércio portuário, sem que por isso tivesse perdido 

o poder de também atrair turistas e banhistas.

Em meados dos anos sessenta, o seu porto comercial 

movimentava umas insignificantes 2 a 6 mil tonela-

das de mercadorias por ano. Movimenta atualmen-

te para cima de 2 milhões de toneladas. Meio século 

decorrido, a Figueira da Foz transformou-se num dos 

maiores centros de produção de pasta de celulose de 

toda a União Europeia.

É na indústria instalada no seu Concelho que se regis-

tam os valores mais elevados de produção de riqueza, 

volume de negócios, valor acrescentado, e contributo 

para a derrama municipal, de toda a Região Centro.

Há cinquenta anos, a CELBI protagonizou o início de 

um processo de reforço da industrialização da Figuei-

ra da Foz. Só por isso ganhou direito a ocupar um lu-

gar indelével na sua história.
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The first time I heard about Celbi was in the 1970ies. 

It was an article in a Swedish business magazine stat-

ing ”Celbi was the jewel in the crown of Billerud”.

During a period of eight years, 1992 – 2000, I was 

directly involved in the management of Celbi, five 

years as administrador delegado and three years as 

the chairman of the board. Celbi´s main owner (71 

%) was, at that time, the Stora Group while the Por-

tuguese state through IPE was minority owner. Celbi 

was an important part of Stora Cell, the pulp division 

of Stora. My background as financial director in Stora 

Cell meant I already before 1992, had experiance of 

and relations to Celbi. For instance, I actively particip-

ated in the preparations for Celbi´s expansion project

C 92. This projects goals wera to more than double the 

capacity by constructing another pulp line and to in-

crease the land holdings. The project got the go ahead 

by the board of Sora towards the end of 1980ies, but 

was to be postponed and later canceled. The back 

ground was finacially very difficult times för the 

forest industry, not least for the pulp industy. But also 

due to changed priorities in the Stora Group.

When I took up the position as administrador deleg-

ado in Celbi, the situation for the company was ser-

ious. Due to the expansion project the organisations 

in the mill, the forestry and the administration had 

been expanded. A lot of land had been aquired, quite 

a lot not suitable to plant eucalyptus. Demand and 

Celbi was the jewel 
in the crown of Billerud

BERT ÖSTLUND

Ex-Chairmam of the Board of Celbi



62

prices for paper pulp fell dramatically. Portugal also 

went from high to low inflation with stable exchange 

rates, which lead to a need for exporters to adopt their 

domestic cost increases. My task was, considering the 

rather caotic situation, to put Celbi back on track and 

start looking at the future. On top of that there was a 

shortage of wood in Portugal.

The necessary first step was to make major changes 

in the top management of Celbi. It was necessary to 

change the way of thinking in the company. Major 

rationalisations were needed, both regarding the 

organisation and the balance sheet. Number of em-

ployed was reduced by around 1/3, land with poor 

conditions of growing eucalyptus was sold, the head 

office in Carnaxide, close to Lisboa, was closed and 

moved to Leirosa. An important decision was also to 

let our plantations grow older before harvesting, to 

optimize growth.

The most interesting challange during my time in 

Celbi was this new situation. Considering the rather 

dramatic changes made, how could we continue and 

improve our performance. It was not the right time 

for capital expenditure and borrowing. We had to 

find the solution inside the organisation and in the 

way we were working. A lot of time and effort was 

put into improving team work and into creating op-

portunties for all to participate more and to take big-

ger responsibility. This process took time but lead to 

a higher motivation in the organisation. Important 

was that we set up a number of clear and measure-

able goals in various areas. These goals were to lead 

our behavior during several years.

The cooperation over borders was an importan as-

pect in the Stora Pulp Division. Most of all in tech-

nical areas relations between Portugal and Sweden 

were very close. The paper pulp produced by Celbi 

was of absolute top quality. Several years after I left 

Celbi a pulp buyer from a major paper company told 

me that of all different pulps they bought the highest 

price was for Celbi´s. The quality of our product was 

very important for Celbi to overcome the crisis. This 

was a result of technical skills in the company, good 

cooperation with other technicans in the pulp divi-

sion and high motivation.

Celbi put a lot of resources into the enviromental 

area. The pressure on the industry was hard. Being a 

company owned by a foreign mayor industrial group, 

we felt always a pressure on Celbi to be in the fore-

front of the enviromental development. Again tech-

nical skills, motivation and resposibility were decis-

ive factors for a succesful result.

After the financially difficult years during first half of 

1990ies and after the restructuring of the company, 

the financial results started to improve again. Celbi 

received prices and awards as best industrial com-

pany and best forrest industry company in Portugal 

several times.Towards,in the end of 1990ies a major 

project was carried out. The project included rebuild-

ings in different parts of the mill, but most import-

antly a new digester was installed. It all resulted in 

higher capacity, improved pulp quality and improved 

environmental situation. All the hard work with the 

restructuring had been payed off.

Billerud AB was the main owner when Celbi was 

formed in 1965. Billerud was aquiered by Stora Group 

in the middle of 1980ies. As a curiosity, when I left 

Stora in 2001, I was appointed CEO for Billerud AB, 

a newly formed company to be listed on the Stock-

holm Stock Exchange. Looking back, these years with 

Celbi were probably the most rewarding in my car-

rier, thinking about the skills, the ambition levels and 

the friends. It is very good to know Celbi has been 

able to develop further under the new owners.
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Percebi assim que cheguei à Celbi em finais de 1969 

que me tinha sido dado o privilégio de me juntar a um 

projeto de excelência. A minha experiência anterior 

após passar fugazmente pela administração pública 

e por um pequeno grupo têxtil no norte do país per-

mitiram-me, por comparação, fazer deste projeto uma 

avaliação extremamente positiva.

Cedo percebi, o que viria a confirmar durante a mi-

nha permanência na empresa, que a simbiose de duas 

culturas, a nórdica com o seu rigor na gestão, raciona-

lidade e espírito analítico e a latina com a sua capa-

cidade de improviso, a sua criatividade, generosidade 

e espírito de sacrifício, associada à presença de uma 

equipa jovem, competente, dedicada e altamente mo-

tivada haveria de conduzir a resultados de exceção.

A capacidade provada por esta equipa levaria a que, 

muito cedo, o acionista maioritário, naquela altura a

Billerud AB, tenha confiado grande parte dos lugares 

de liderança na empresa a jovens quadros portugueses. 

Revejo o meu percurso profissional de cerca de 40 

anos nesta empresa, primeiro na área financeira e 

posteriormente na área dos recursos humanos e to-

dos os sentimentos que me ocorrem, após alguns anos 

de deixar a empresa, são extremamente gratificantes.

Recordo a capacidade da empresa responder, com 

grande determinação, quando, fruto de uma combi-

nação de fatores, uns locais outros externos, reconhe-

ceu ter perdido a sua posição no grupo STORA como 

a empresa com o custo de produção mais competiti-

vo. Aconteceu que, na década de 90, a Suécia enfren-

tou um período de grande recessão com aumento de 

desemprego e altas taxas de inflação. Nessa altura 

aquele país abriu as portas à retoma com uma forte 

desvalorização da coroa sueca. Por essa mesma altura 

Nos 50 anos da Celbi

MANUEL CARDOSO DOS REIS

Ex-Diretor Financeiro

e de Recursos Humanos da Celbi
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em Portugal estava a terminar o “crawling peg” utili-

zado nas duas décadas após o 25 de Abril de 1974 no 

sentido de conseguir manter a competitividade das 

empresas portuguesas nos mercados internacionais.

Como reação a esta situação, altamente penalizado-

ra para a empresa, foi decidido iniciar um processo 

de racionalização que, entre outras medidas, incluiu 

uma redução de efetivos, processo que se repetiria em 

outras ocasiões durante a segunda metade da década 

de 90 e durante a primeira década do ano 2000. Estes 

processos de racionalização foram sempre conduzi-

dos com extrema prudência, compensando genero-

samente os trabalhadores envolvidos e acautelando 

situações em que fosse possível antecipar que, dessa 

decisão, pudesse resultar, para um determinado caso 

concreto, uma clara situação de fragilidade social.

O processo de diálogo com os representantes dos tra-

balhadores foi, a meu ver, sempre exemplar. Quer 

com a comissão de trabalhadores, enquanto a mes-

ma existiu, quer com os representantes sindicais foi 

sempre possível encontrar soluções de consenso ge-

radoras do clima da paz social que a empresa sempre 

viveu. O melhor exemplo de que, a esta distância, me 

recordo foi a participação de representantes sindicais 

em processos de autoavaliação conduzidos na empre-

sa segundo o método preconizado pelo EFQM. Nessas 

ocasiões estes representantes tiveram oportunidade 

de, juntamente com os quadros da empresa, avaliar a 

forma como a liderança se exercia na empresa, a cla-

reza da sua estratégia, a organização dos seus proces-

sos, a dimensão dos meios disponíveis e o valor dos 

seus resultados. Esta foi uma das ferramentas usadas, 

com regularidade, para apoio ao processo de melhoria 

contínua que a empresa adotou com enorme convic-

ção e com assinalável êxito. 

Como marcos na vida da empresa retenho a presença 

na Celbi de uma equipa de consultores da Mackin-

sey que a apoiaram nos processos mais complexos de 

reorganização e lembro especialmente o programa de 

capacitação dos quadros contratado com a Universi-

dade Católica em Lisboa. Destes eventos resultou um 

reforço significativo do espírito de orientação para re-

sultados, preocupação que passou a estar presente, de 

uma forma muito mais evidente, no dia-a-dia de cada 

colaborador.

Muitos dos quadros que ainda hoje integram a em-

presa foram elementos ativos nestes processos e serão 

hoje, estou certo, mensageiros do espírito positivo que 

sempre se viveu na Celbi e garantes da continuação 

das boas práticas de que a Celbi sempre se orgulhou.

Primeira Pedra
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Cientistas da Universidade de Wisconsin, nos Estados 
Unidos, desenvolveram um novo modelo de chip se-
micondutor utilizando madeira como base principal. O 
estudo, que pode revolucionar a forma como os chips 
e dispositivos são produzidos, foi publicado na Nature, 
uma das publicações de maior credibilidade no cenário 
científico da atualidade.

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia Chal-
mers, na Suécia, descobriram uma maneira de im-
primir objetos em 3D utilizando celulose, o principal 
polissacarídeo das paredes das células vegetais. Eles 
também acrescentaram nanotubos de carbono para 
tornar o material condutor de eletricidade. Objetos 
constituídos de celulose e outros também derivados 
da madeira seriam uma alternativa ecológica e sus-
tentável àqueles imprimidos a partir do plástico e do 
metal, hoje as matérias-primas mais comuns para im-
pressoras 3D. 

Notícias do Setor

Fonte:  Science Daily e Nature Communications
http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/chip-feito-de-celulose-pode-iniciar-era-dos-smartphones-de-madeira/48816

Fonte:  http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-verdes/2015/06/primeira-impressao-em-3d-feita-de-celulose.shtml

Chip feito de celulose pode iniciar 
era dos ‘smartphones de madeira’

Pesquisadores da Suécia 
realizam a primeira impressão 
em 3D feita de celulose



Este programa que tiene la vocación de formar los in-
genieros papeleros del futuro. 

Como siempre ha sucedido, la demanda de titulados en 
Ingeniería del Papel así como su conversión e impre- 
sión, por parte de la industria, sigue siendo superior a 
los alumnos titulados egresados.

Los estudios papeleros constituyen una buena opor-
tunidad profesional, ya que el papel y todo lo con él 
relacionado seguirá siendo muy importante en el fu-
turo. No hay que olvidar que el papel sigue siendo la 
materia prima más importante de toda la industria de 
impresión y conversión. El ámbito de conocimiento de 
este Máster tiene como conductor el material papel y 
sus afines, teniendo en cuenta su procedencia, fabrica-
ción de pastas, y muy especialmente sus utilizaciones, 
conversión, packaging, e impresión del papel y cartón.
Las diversas asignaturas que siguen este máster darán 
al alumno una visión completa de toda la cadena del 
papel desde el árbol al producto impreso. 

Los profesores que imparten este máster tienen una 
amplia experiencia tanto docente como investigadora 
y están integrados en el grupo de investigación de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) CELBIOTE-
CH que engloba específicamente las temáticas relacio-
nadas con la ingeniería y biotecnología de los materia-
les lignocelulósicos y todo lo referente a la fabricación 
de pastas, papel, así como su manipulación e impresión.
Para la formación práctica de los alumnos se ha con-
tactado con un buen grupo de empresas que ofrecen 
estancias en sus instalaciones, talleres y fábricas.

Una de las salidas de éste máster puede ser la investi-
gación en el caso de personas que se sientan atraídas a 
este campo.

En la difusión de éste máster está colaborando muy ac-
tivamente ASPAPEL, que es la asociación empresarial 
de fabricantes españoles de papel.

Link de información del máster:  http://aspapel.es/sites/default/files/destacados/doc_351.pdf
Link información grupo CELBIOTECH:  https://celbiotech.upc.edu
Para más información contactar con prof.T.Vida:  tvidal@etp.upc.edu

Máster en Ingeniería de Papel. 
Curso 2015-2016. Escuela de Ingeniería. 
Terrassa. Barcelona. España
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O grupo Portucel Soporcel (gPS) foi distinguido como “Empresa do Ano” pelo júri 
do Prémio Excellens Oeconomia – uma iniciativa conjunta do “Jornal de Negócios” 
e da PricewaterhouseCoopers (PwC) que visa galardoar “a Empresa que tenha 
uma visão de longo prazo, a sustentabilidade económico-financeira, a mudança, 
a inovação, o pensamento out-of-the-box, a visão global”.

Fonte:  http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=4000659&mostra=2

Setúbal - Grupo Portucel Soporcel 
distinguido como «Empresa do Ano»
Prémio Excellens Oeconomia
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O projeto Valorcel surge de uma parceria entre o Polo 
de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) da 
Universidade do Minho (UMinho), o Grupo Portucel 
Soporcel e o Instituto de Investigação da Floresta e Pa-
pel (RAIZ), desenvolvendo sistemas poliméricos refor-
çados com fibra de celulose, valorizando a aplicação em 
produtos ecossustentáveis.

Consola automóvel

Fonte:  http://www.gazetadorossio.pt/braga/parceria-de-uminho-permite-criacao-de-novo-biopolimero-ecologico-e-resistente/

Parceria de UMinho permite 
criação de novo biopolímero 
ecológico e resistente
Fibra de celulose de eucalipto permite gerar mais-valia 
na indústria automóvel, de mobiliário, entre outros, 
refere a UMinho em comunicado.

O Grupo Portucel Soporcel acaba de anunciar dois grandes projetos a implementar no estrangeiro. 
No próximo mês de setembro, a Portucel Moçambique vai inaugurar o maior viveiro de plantas 
em África, com uma capacidade inicial de 12 milhões de plantas por ano. Este importante projeto 
de investimento florestal culmina com a construção, até 2023, de uma fábrica de produção de 
pasta de celulose, um investimento de mais de dois mil milhões de euros.

Fonte:  http://setubalnarede.pt/diario-da-regiao/grupo-portucel-soporcel-investe-em-africa/5617

grupo
Portucel
Soporcel 
investe em África
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Com investimentos de R$ 30 milhões, a empresa estima iniciar a produção de Eucafluff, 
em dezembro de 2015, com uma capacidade de produção estimada até 100 mil toneladas.

Suzano anuncia entrada no segmento 
de celulose fluff de fibra curta
A nova matéria-prima desenvolvida, que será entregue 
em bobinas ao cliente, mantém a alta capacidade de absorção 
apresentada pela celulose fluff de fibra longa...

Newsletter

Nanocelulose em papermaking: 
influência na resistência em húmido 
e nas propriedades de impressão inkjet
Ana F. Lourenço, Tiago F. Nunes, Tiago E. Silva, José A. F. Gamelas, Paulo J. Ferreira*

Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos 

da Floresta (CIEPQPF) – Departamento de Engenharia Química - Universidade de Coimbra

* paulo@eq.uc.pt

Nos últimos anos o interesse em nanoceluloses (CNF) 
tem aumentado exponencialmente, principalmen-
te devido à sua elevada rigidez à tração e superfície 
específica, que fazem com que este seja um material 
altamente adequado para reforço em diversas matri-
zes. Em papermaking as nanoceluloses têm potencial 
para ser usadas na melhoria das resistências mecâni-
cas, em formulações para revestimentos (seja para

melhorar as propriedades barreira ou a qualidade de 
impressão) e ainda como agente floculante de cargas 
minerais. No entanto, a sua utilização acarreta tam-
bém algumas desvantagens, sendo que a mais repor-
tada, para além do relativamente elevado custo, se re-
fere ao efeito negativo que produz na drenabilidade 
durante o processo de formação da folha de papel.
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O Centro de Investigação em Engenharia dos Proces-
sos Químicos e dos Produtos da Floresta da Universi-
dade de Coimbra tem desenvolvido ultimamente al-
guns estudos envolvendo a produção, caracterização 
e utilização de nanoceluloses. Dois desses estudos são 
reportados de seguida:

a) Influência na resistência em húmido das folhas

No trabalho desenvolvido foram produzidas CNF 
a partir de pasta kraft branqueada de E. globulus 
por oxidação com NaClO mediada com TEMPO 
(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical) segui-
da de tratamento mecânico num homogeneizador 
de alta pressão. As CNF foram adicionadas às cargas 
minerais e incorporadas no papel juntamente com 
os demais componentes (agentes de retenção e de co-
lagem interna). O impacto das CNF na resistência à 
tração é notável, especialmente para teores de água 
inferiores a 50%. No entanto, mesmo para valores en-
tre 50 e 60% há ainda um efeito significativo, como 
se pode ver na Fig. 1. Este último facto é importante 
para a runnability da máquina tendo em conta o per-
fil de humidade ao longo da mesma.

a) Influência na resistência em húmido das folhas

Fig. 1 - Resistência à tração como função da humidade 
de folhas produzidas com CNF

Fig. 2 – Área Gamut e densidade ótica de papéis re-
vestidos.

Δ – diferença entre papel não revestido e revestido

RDO = DO
impressão

/ DO
papel base

Foram efectuados revestimentos de papel de impres-
são e escrita com formulações contendo nanoce-
luloses. As CNF foram aplicadas à superfície de um 
papel comercial sem qualquer tratamento de super-
fície, numa única camada (“CNF”) e em duas cama-
das consecutivas (“1. CNF 2.CNF”) tendo-se obtido 
um aumento significativo da qualidade de impressão 
no último caso (incrementos de Área Gamut > 1000 
unidades). Foram também revestidos papéis em que 
a primeira camada de CNF foi substituída por formu-
lações com 90% de carbonato de cálcio precipitado 
(“P+N”), com o objetivo de reduzir os custos do reves-
timento conseguindo-se atingir um bom compromis-
so qualidade:custo.

Agradecimentos: 

Alguns dos resultados apresentados foram obtidos no âmbito do projecto QREN 34169 NMC – Novos Materiais Celulósicos
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