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UMA SÓLIDA E 
INSPIRADORA 
HISTÓRIA DE 
SOLUÇÕES DE 
MADEIRA

A Sonae Arauco resulta de 
uma parceria entre duas 

importantes empresas: 
Sonae Indústria e Arauco.

Juntando o melhor de 
dois mundos – uma 

estrutura acionista de  
base familiar e uma 
presença em bolsa –

ambas as empresas 

partilham uma visão 
de crescimento 

internacional e de 
longo prazo do 

negócio

Sonae  
Indústria

Arauco

A SONAE INDÚSTRIA  

É A EMPRESA QUE ESTEVE 
NA BASE DA CRIAÇÃO DA 

SONAE, UM DOS MAIS 
IMPORTANTES GRUPOS 

ECONÓMICOS PORTUGUESES 

(1959)

A ARAUCO É UMA REFERÊNCIA 
INTERNACIONAL NA ÁREA 
FLORESTAL

(CHILE, 1970)



SONAE ARAUCO 
EM NÚMEROS

685M€

28
NACIONALIDADES

VOLUME 
DE 

NEGÓCIOS

~3000
COLABORADORES

2020

3,820,000 
m3

CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO



PRESENÇA 
INTERNACIONAL

9
PAÍSES

COM UNIDADES 
COMERCIAIS E 
INDUSTRIAIS

X4

X4

X3
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Uma oferta sustentável de 
soluções de madeira para 

mobiliário, design de 
interiores e construção



PORTEFÓLIO 
DE PRODUTOS
OS NOSSOS 
PRODUTOS CORE 
& TECHNICAL

Uma ampla gama de 
produtos com elevada 
performance técnica e 
que podem ser usados 
em mobiliário 
residencial e de 
escritório, cozinhas, 
armários, portas e 
paredes

AGLOMERADO 
DE PARTÍCULAS  

(PB)

UM PRODUTO MUITO VERSÁTIL E INDICADO 
PARA A GENERALIDADE DAS UTILIZAÇÕES 

NAS INDÚSTRIAS DE MOBILIÁRIO E 
CONSTRUÇÃO

PAINÉIS DE FIBRA 
DE MÉDIA 

DENSIDADE (MDF)

UM EXCELENTE SUBSTITUTO DA 
MADEIRA MACIÇA E IDEAL PARA O 

MOBILIÁRIO, PAVIMENTOS E INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO

PAINÉIS DE FIBRAS 
DE MADEIRA 

ORIENTADAS (OSB)

UM PRODUTO ALTAMENTE RESISTENTE E 
INDICADO PARA APLICAÇÕES ESTRUTURAIS E 

NÃO-ESTRUTURAIS DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO



                              

                              

                 

                             

                                   

                             

                              

                                   

            
          

          

             
           

                

           

         

        
          
          

          

       

      

        
       

       

        

PRÁTICAS DE 
NEGÓCIO:
MODELO DE 
BIOECONOMIA 
CIRCULAR

A Sonae Arauco usa
matérias-primas que de 
outra forma seriam
consideradas
desperdício e 
transforma-as em
produtos de valor 
acrescentado, que 
podem ser reciclados
no fim do seu ciclo de 
vida



PRÁTICAS DE 
NEGÓCIO:
MODELO DE 
BIOECONOMIA 
CIRCULAR

A produção de painéis
de derivados de 
madeira na Sonae 
Arauco incorpora vários
dos princípios da 
bioeconomia circular

12
INDUSTRIAL UNITS

~3000
EMPLOYEES

AUMENTO DO 
CICLO DE VIDA 
DOS PRODUTOS

Desenvolvimento
de produtos que 

reduzem o 
desperdício

MELHORIA DA 
EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

MODELOS DE 
PRODUÇÃO 

MAIS 
EFICIENTES

Valorização de 
sub-produtos

e resíduos
Foco na reutilização



PRÁTICAS DE 
NEGÓCIO:
RECICLAGEM

A integração de 
madeira reciclada foi
complexa, com 
investimentos
significativos e 
mudanças profundas
nos equipamentos, nos
processos e na logística

1990s
FOMOS PIONEIROS NO 

USO DE MADEIRA 
RECICLADA

A reciclagem da 
madeira é um dos 

investimentos
mais estratégicos
da Sonae Arauco

> 50%
A MADEIRA RECICLADA É A 
NOSSA PRINCIPAL FONTE 
DE MATÉRIA-PRIMA (PB)

70%
O NOSSO OBJETIVO 
PARA OS PRÓXIMOS 

3 ANOS

Sistemas de recolha de resíduos de
madeira

Centros de recolha e pré-transformação

Linhas de limpeza e/ou adaptação de
processos

Formação e sensibilização

 



ZERO  
WASTE

Na Sonae 
Arauco, apenas a 
madeira que não

pode ser 
reciclada é usada

como fonte de 
energia

A reciclagem 
prolonga a vida útil 
da madeira, permite 

que o carbono 
permaneça 

armazenado e evita 
sua queima e 
consequente 
libertação na 

atmosfera

PRÁTICAS DE 
NEGÓCIO:
RECICLAGEM

Não há limite para o 
número de vezes que a 
madeira pode ser 
reciclada

11
PONTOS DE 

RECICLAGEM DE MADEIRA 
NA IBÉRIA

Os resíduos de madeira 
são tratados e enviados
para as nossas unidades

industriais



ZERO  
WASTE

PRÁTICAS DE 
NEGÓCIO:
RECICLAGEM

Recolhemos diferentes 
tipos de resíduos de 
madeira, desde paletes, 
caixotes e outras 
embalagens de 
transporte comercial de 
madeira, bobinas, 
mobiliário, resíduos de 
madeira de construção 
e demolição.

1. Separação/triagem de resíduos na origem.

2.Recolha em contentores próprios, transporte e recepção no centro de reciclagem.

3.Classificação por tipo de resíduo e por destino.

4.Limpeza/separação de contaminantes não ferrosos (cartão, plástico, vidro, materiais de
construção, etc.).

5.Pré-trituração e primeira separação magnética de ferrosos.

6.Trituração e segunda separação magnética de ferrosos.

7.Peneiragem para separação e classificação por granulometria entre finos (serrim) e
partículas de maior (reintroduzidos na trituração).

8.Transporte da estilha para as unidades industriais



DESAFIOS?

RECICLAGEM

Incapacidade de 
crescimento da oferta 
de resíduos de madeira 
tem impacto no custo 
da madeira reciclada e 
perda de 
competitividade

Elevada 
quantidade de 

madeira que não 
é reciclada 

Taxa de Gestão 
de Resíduos 

(TGR) de 
deposição em 

aterro 

Reduzida ação de 
reutilização e 

reciclagem

Valorização 
energética de 

resíduos 
urbanos por 
incineração



DESAFIOS?

TGR

Muitos países da EU 
têm políticas de 

estímulo à economia 
circular, promovendo a 

a reutilização ou 
reciclagem, por 

exemplo através de 
diferentes abordagens 
à deposição em aterro

Proibição de 
deposição em 
aterro integral

Proibição de 
deposição em 

aterro de resíduos 
com determinado 
teor de carbono 
orgânico (o que 
inclui a madeira)

13

SUÉCIA - Proibição de 
deposição em aterro

ALEMANHA - Proibição de 
deposição em aterro de 
resíduos com um teor de 
carbono orgânico> 5%

AÚSTRIA - Proibição de 
deposição em aterro de 
resíduos com um teor de 
carbono orgânico> 5%

HOLANDA - Proibição de 
deposição em aterro de 
resíduos com um teor de 
carbono orgânico> 5%

ESLOVÉNIA - Proibição de 
deposição em aterro de 
resíduos com um teor de 
carbono orgânico> 5%

NORUEGA - Proibição de 
deposição em aterro de 
resíduos com um teor de 
carbono orgânico> 10%

POLÓNIA - Proibição de 
deposição em aterro de 
resíduos com um teor de 
carbono orgânico> 5%



DESAFIOS?

TGR

Outros países que 
ainda não adotaram a 
proibição de deposição 
em aterro, possuem 

valores de TGR 
elevados 

comparativamente à 
TGR de Portugal e 
verdadeiramente 

incentivadores de uma 
economia circular

UK – 104,42 €/ton

FRANÇA – 140,00 €/ton

Comunidade Autónoma de Madrid – 85,00 
€/ton

Comunidade Autónoma da Catalunha –
112,00 €/ton a 126 €/ton

Comunidade Autónoma de Castela e Leão –
52,00 €/ton

Comunidade Autónoma da Andaluzia –
30,00 €/ton a 47 €/ton

22,00 €/ton

80,00 €/ton



➢ Eliminar as políticas de apoio que têm contribuído de forma particularmente gravosa para um
desequilíbrio e distorção do mercado da madeira, contrariando e desrespeitando os princípios da
economia circular, os princípios da hierarquia de resíduos e o princípio da utilização em cascata otimizada de
madeira.

➢ Aumentar de forma significativa a Taxa de Gestão de Resíduos – deposição em aterro (TGR), de
modo a assegurar a minimização da deposição da madeira em aterro, e a promoção da recolha seletiva
multimaterial com uma qualidade que permita a sua adequada valorização material e/ou antecipar a
proibição da deposição em aterro.

➢ Reavaliar o processo remuneratório da produção de eletricidade a partir de RU, condicionando a
sua aplicação após uma verdadeira triagem dos RU, assegurando uma utilização em cascata e a promoção
da circularidade da economia dos resíduos de madeira.

➢ Melhorar os níveis de reciclagem - Reforçar a recolha seletiva multimaterial, mediante a promoção de
investimento em sistemas de recolha inovadores que possibilitem o aumento das quantidades e da qualidade
dos resíduos.

➢ Reduzir as taxas associadas aos Movimentos transfronteiriços de resíduos, pelo menos quando
visam a sua circularidade (e não a deposição em aterro).

RECOMENDAÇÕES 

Para uma plena abordagem 
da economia circular aos 
resíduos de madeira:
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NOVA SBE
Lisboa, Portugal



OS NOSSOS 
PROJETOS DE 
REFERÊNCIA
SONAE TECH HUB
PORTO
PORTUGAL

O 1º edifício de Portugal 
a obter a certificação
LEED® Platinum tem
várias soluções de 
madeira da Sonae 
Arauco



OS NOSSOS 
PROJETOS DE 
REFERÊNCIA
SONAE TECH HUB
PORTO
PORTUGAL

O 1º edifício de Portugal 
a obter a certificação
LEED® Platinum tem

várias soluções de 
madeira da Sonae 
Arauco



OS NOSSOS 
PROJETOS DE 
REFERÊNCIA
RESTAURANTE

TA-KUMI
MARBELLA
ESPANHA

Credits: Paco Lago Interioriza



OS NOSSOS 
PROJETOS DE 
REFERÊNCIA
BOOTH GRUNDIG 
& BEKO, IFA 

BERLIM
ALEMANHA



OS NOSSOS 
PROJETOS DE 
REFERÊNCIA
RESIDÊNCIA SOL 
ROMÉNIA

“Mais saudável.

Mais eficiente.

Mais sustentável.

Construída com o 
Sistema de construção
mais inteligente e 
eficiente a nível
energético – o 
AGEPAN® SYSTEM da 
Sonae Arauco –, 
usando materiais
saudáveis da próxima
geração.”
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