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À FRENTE da comissão execu-
tiva da Portucel Soporcel des-
de2004, JoséHonório, eleito o
melhor na gestão de empresa
privadanoBest LeaderAwards,
revelaosmomentosmarcantes
da sua carreira enquanto líder.

Gosta de liderar?
É um privilégio poder contribuir
para que uma equipa de bons
profissionais ultrapasse objecti-
vos ambiciosos e persiga, de for-
ma sustentável, a excelência da
competitividade. É gratificante
competir na conjuntura difícil
que atravessamos e alcançar a li-
derança sectorial num espaço
económico tão vasto e desafian-
te como o europeu.
Como se define enquanto líder?
Sou muito exigente comigo e
acredito que o exemplo deve nor-
tear a vida. Esforço-me para que
as pessoas estejam muito moti-
vadas para integrar a constru-
ção da criação de valor de forma
sustentável e para que usem as
suas capacidades para se exce-
derem na prossecução da exce-
lência da competitividade, e as-
sim, enquanto equipa, superar-
mos objectivos.
Podeapontarumsucessoeumin-
sucessoqueo tenhammarcado?
Ao longo da minha carreira, que
se iniciou há 32 anos, o caso de
sucesso que vivo diariamente,

há mais de 20 anos, é o da cons-
tituição e desenvolvimento da
Semapa, um case study de per-
sistência, trabalho e resultados.
O insucesso que recordo com
tristeza é o da OPA que lançá-
mos sobre a Cimpor, em 2000. Fo-
ram utilizadas por outras enti-
dades práticas contrárias aos
mais elementares princípios de
transparência e funcionamento
do mercado de capitais. Inviabi-
lizaram que, através dessa ope-
ração, fortalecêssemos a nossa
área de negócios Cimento. O pre-
sente acaba por nos dar razão,
mas ter razão antes de tempo
nem sempre é apreciado.
O que aprendeu?
Que uma organização que se pau-
te por critérios de transparência,
trabalho e legalidade tem de es-
tar preparada para enfrentar si-
tuações que se podem traduzir
em insucessos pela desvantagem
competitiva de não querer dispor
de instrumentos ou das compe-

tências requeridas para lidar
com determinadas situações. E
que, nesse caso, há que ser selec-
tivo e definir sem ambiguidade
as oportunidades de negócio a
perseguir que estejam de acordo
com a ética organizacional e com-
portamental adoptada.

Como se faz um bom líder?
Independentemente de uma só-
lida formação, de uma atitude ir-
requieta de pensamento e de um
enorme respeito pelos que nos
rodeiam, só através do trabalho e
das oportunidades se podem des-
envolver determinadas capaci-

dades. Liderança deve significar
também a responsabilidade de
exercer o poder e o assumir do
fardo da responsabilidade.
Os líderes do futuro terão de in-
corporar preocupações am-
bientais e de sustentabilidade?
É um assunto que nem merece
ser discutido, porque é um dado,
num grupo que vive da floresta.
A Sustentabilidade, a Biodiver-
sidade e a qualidade do Ambien-
te fazem parte do nosso código
genético e da rotina diária de
gestão. Temos de lidar com con-
ceitos errados que são propa-
gandeados por vários actores, se-
guramente por desconhecimen-
to, pelo que uma prática correcta
e bem fundamentada de respeito
pelos valores ambientais é uma
vantagem competitiva.
Que conselhos deixa às próxi-
mas gerações de líderes?
É fundamental gerir a variável
tempo enquanto quarta coorde-
nada, constituir equipas de pes-
soas de qualidade e talento re-
conhecidos e ser muito espírito
aberto. Por último, ter presente
que as empresas entram em fa-
lência não porque, subitamente,
começam a fazer tudo errado,
mas por fazerem os mesmos pro-
dutos, da mesma maneira, du-
rante demasiado tempo.

Sólida formação, pensamento irrequieto e respeito pelos outros são traços de umbom líder, diz empresário

«Liderar também significa assumir
a responsabilidade de exercer poder»

Osmelhores líderesdePortugal

José Honório aponta a OPA à Cimpor, em 2000, como marcante

A APOSTA na inovação, a per-
formance económico-financeira
e os projectos pedagógicos liga-
dos à floresta e à sustentabilida-
de do sector justificam a distin-
ção do presidente da Portucel So-
porcel, no Best Leader Awards.

Nesta iniciativa, promovida
pelo SOL e pela consultora Lea-
dership Business Consulting, o
júri valorizou o facto de, em 2009,

o grupo de pasta e papel liderado
por José Honório estar entre as
25 empresas que mais investi-
ram em Investigação e Desen-
volvimento em Portugal.

O arranque da nova fábrica de
papel, em Setúbal, o plano para
conceber produtos – no ano pas-
sado chegaram ao mercado 13
novas ofertas – e ainda a capaci-
dade produtiva da Portucel So-

porcel – 1,55 milhões de tonela-
das de papel e 1,35 milhões de to-
neladas de pasta – foram outros
pontos de peso na eleição.

Empresa vale 3% das
exportações e 0,7% do PIB

Dona da Navigator – marca de
papel líder mundial no segmen-
to premium –, a empresa expor-

ta cerca de mil milhões de euros
(mais de 95% das suas vendas),
para uma centena de países.

Sozinha, representa 3% das
exportações e 0,7% do PIB na-
cionais. O seu plano de investi-
mentos, em fase de conclusão,
soma 900 milhões de euros, dos
quais cerca de 175 milhões são
aplicados na área da energia

Com quase 2.300 colaborado-

res, a empresa afirma-se como o
maior produtor de energia eléc-
trica a partir da biomassa e ga-
rante valorizar mais de 80% dos
resíduos industriais que produz.

Dispondo de 120 mil hectares
de espaços florestais sob sua ges-
tão, segundo as conclusões do
júri do concurso a Portucel é res-
ponsável pelo maior número de
árvores plantadas em Portugal.

Valorizar a inovação e a floresta justifica prémio

Perfil
Licenciado em Economia
em Coimbra, José Honório,
52 anos, é CEO do grupo
Portucel Soportcel desde
2004. É ainda administrador
e membro da comissão
executiva da Semapa,
a principal accionista
da Portucel, e de outras
empresas do grupo. Após
passar pela banca e indústria
petrolífera, chegou à indústria
cimenteira em plena privati-
zação do sector, ao ingressar
no grupo Queiroz Pereira
em 1989.

José Honório Presidente da comissão executiva do grupo Portucel Soporcel

CONSELHO

Saber liderar
«É fundamental gerir
o tempo, constituir equipas
de qualidade e talento
reconhecidos e sermuito
espírito aberto»
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