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Investigação do Eucalipto é premiada 

Instituto RAIZ distinguido  

pela Ordem dos Engenheiros  

 O RAIZ é um centro de investigação de referência mundial e promotor do 

desenvolvimento sustentável e da bioeconomia baseada na floresta do eucalipto. 

 
O RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do Papel – acaba de ver distinguido o seu 
trabalho de 20 anos de Investigação do Eucalipto com um galardão atribuído pela Ordem dos 
Engenheiros, instituição que está a celebrar o seu 80º aniversário. 
 
Criado em 1996 pela The Navigator Company, o RAIZ e as universidades parceiras, constituem 
hoje o maior repositório mundial de conhecimento científico e tecnológico da espécie 
Eucalyptus globulus, aquela que mais predomina em Portugal, sendo o Instituto reconhecido, a 
nível mundial, como um centro de investigação de referência, promotor do desenvolvimento 
sustentável e da bioeconomia baseada na floresta do eucalipto. 
 
O RAIZ, cuja actividade é maioritariamente financiada pela The Navigator Company (cerca de 4 
milhões de euros/ano), é um organismo privado, sem fins lucrativos, reconhecido como 
entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que desenvolve trabalhos de 
investigação, consultoria, serviços especializados e formação nos domínios da floresta, papel e 
biorrefinarias de base florestal, operando o seu quadro próprio de cerca de cinco dezenas de 
investigadores em parceria com as Universidades de Aveiro e de Coimbra, bem como com o 
Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. 
 
Repartidos por dois polos – Quinta de São Francisco, Eixo (Aveiro) e Herdade de Espirra, 
Pegões (Palmela) –, os investigadores e os mais de 20 bolseiros em I&D do RAIZ trabalham 
numa perspectiva de produzir e transformar conhecimento especializado em produtos, 
tecnologia e serviços, de modo a optimizar, numa óptica de custo/benefício, as vantagens 
competitivas da fileira silvo-industrial nacional e da The Navigator Company, garantindo a sua 
sustentabilidade. Todo este trabalho é desenvolvido em estreita articulação com as áreas 
corporativas e operacionais (floresta e indústria) da Companhia, envolvendo também uma 
vasta rede de universidades e centros de I&D, nacionais e estrangeiros.  
 
Prosseguindo o constante desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, o RAIZ 
visa prestar serviços de consultoria especializada e desenhar princípios de gestão que 
permitam aumentar a produtividade da floresta nacional de eucalipto em 10% na próxima 



 

década. Outros objetivos a que o Instituto se propõe são, por exemplo, desenvolver o 
conhecimento do ecossistema e mitigação dos impactos ambientais associados à atividade 
florestal e antecipar o futuro da floresta, bem como novos usos de valorizações da floresta. 
 
Relativamente ao contributo para a melhoria do desempenho da The Navigator Company, o 
RAIZ pretende assegurar elevados níveis de eficiência de produção e qualidade da pasta; 
garantir a liderança da Companhia no mercado mundial de papel UWF e afirmá-la como uma 
referência na área do tissue; diversificar o portefólio de produtos da Empresa por 
implementação do conceito de biorrefinaria; e afirmar a The Navigator Company como 
exemplo no domínio da economia circular. 
 
O Instituto contribui na melhoraria da percepção pública do eucalipto e do sector da pasta e 
papel, consolidando uma rede internacional de cooperação universidade-empresa. 
 

 

Sobre a The Navigator Company 

A The Navigator Company é, desde Fevereiro de 2016, a nova marca herdeira do património do ex-

grupo Portucel Soporcel. 

A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado 

Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações 

nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da carga 

convencional exportada pelos portos nacionais. 

Durante o ano de 2015, a Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de papel, 

tendo aumentado o volume de negócios em 5,6% para mais de €1,6 mil milhões.  

Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não 

revestidos (UWF) e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, o quinto a nível 

mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no mercado 

do tissue, onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu. 

A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de 

marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados, 

merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de 

escritório. 

As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque para a 

Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas 

portuguesas. 

É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal 

próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em Portugal uma vasta 

área florestal certificada pelos sistemas internacionais FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-

23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de 



 

toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano de energia eléctrica, 

atingindo um volume de negócios anual de 1,6 mil milhões de euros. 

A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual 

de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à 

renovação da floresta nacional. 

No âmbito da sua estratégia de expansão, a Empresa adquiriu uma fábrica de papel tissue, está a 

desenvolver um importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em 

Moçambique, bem como uma fábrica de pellets nos EUA. 

 

www.thenavigatorcompany.com 

 

Para mais informações contactar, por favor: 

Lift Consulting – + 351 21 466 65 00  

Joana Branquinho – joana.branquinho@lift.com.pt / +351 91 318 43 02  

Sofia Lareiro – Sofia.lareiro@lift.com.pt / +351 93 484 74 92  

http://www.thenavigatorcompany.com/
mailto:joana.branquinho@lift.com.pt
mailto:Sofia.lareiro@lift.com.pt

