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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento 

(UE) número 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, no n.º 1 do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários e na demais 

regulamentação em vigor, a THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. vem por este meio 

informar o mercado e o público em geral que a sua subsidiária Portucel 

Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento Florestal e Industrial, SA (Portucel 

Moçambique) e o Governo de Moçambique, através do Ministério da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), assinaram um memorando de 

entendimento em relação à reformulação do projeto de investimento naquele país, 

que passará a desenvolver-se em duas fases.  

 

Numa primeira fase, será criada uma base florestal de cerca de 40 000 hectares, 

que garantirá o abastecimento de uma unidade (a construir) de produção de estilha 

de madeira de eucalipto para exportação de cerca de 1 milhão de toneladas por 

ano. 

 

Os resultados a alcançar nesta primeira fase com a construção de uma fábrica de 

estilha, assim como a reavaliação das circunstâncias de mercado, serão essenciais 

para a Portucel Moçambique validar as condições necessárias para prosseguir com o 

plano florestal de larga escala associado ao projeto industrial da segunda fase, que 

inclui a plantação de mais 120 mil hectares de floresta e a construção de uma 

fábrica de pasta com uma capacidade de produção de cerca de 1,5 milhões de 

toneladas anuais.  

 

Como primeiro passo, as duas partes acordaram em constituir uma equipa 

multiministerial que vai endereçar um conjunto de condições precedentes ao 

investimento, onde se inclui o estabelecimento das infra-estruturas logísticas 

necessárias à exportação de estilha e outras actividades de desenvolvimento rural. 

O projeto obterá luz verde caso tenha êxito o trabalho com vista à garantia destas 

condições precedentes, o que se prevê venha a ser concluído nos próximos 6 

meses. 
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Nesta primeira fase, estima-se que o investimento total da Portucel Moçambique 

totalize cerca de 260 milhões de USD (sendo que 120 milhões de USD foram já 

realizados até à data), os quais incluem a plantação e o apoio ao fomento florestal 

de cerca de 40 mil hectares, a construção da fábrica de estilha referida, e 10 

milhões de USD no programa de desenvolvimento social ou ainda na construção e 

beneficiação de infraestruturas rurais. 

 

 

Setúbal, 9 de Julho de 2018 

The Navigator Company, S.A. 
 


