Aposta na investigação e desenvolvimento

Sonae Indústria celebra acordo com
Swedwood Holding do grupo IKEA

Porto, 31 de Janeiro de 2007 - A Sonae Indústria e a Swedwood Holding, empresa
industrial do Grupo IKEA, celebraram um acordo que permitirá às duas empresas o
desenvolvimento conjunto de diversos projectos no âmbito das suas actividades.
O acordo prevê uma interacção contínua entre as unidades operacionais destas duas
empresas, nomeadamente no domínio da investigação e desenvolvimento aplicado em
projectos conjuntos.
Além desta cooperação no domínio da inovação, a Sonae Indústria e a Swedwood
acordaram o estreitamento da relação comercial que já existia entre as duas
empresas, de modo a desenvolver esforços conjuntos para melhorar e aumentar a
competitividade das suas operações, nos diversos mercados onde estão presentes.
O objectivo da Swedwood e da Sonae Indústria passa por costumizar e adaptar os
produtos industriais que colocam no mercado de acordo com os mais elevados
padrões de qualidade e de exigência, respeitando todas as normas de segurança e de
respeito pelo ambiente, à medida das necessidades dos consumidores finais.
A Swedwood é o grupo industrial da IKEA. Produz mobiliário cuja base é a madeira e
componentes de madeira em 35 unidades fabris localizadas em 9 países, sobretudo
na Europa Central e de Leste. Em Portugal o Grupo IKEA vai proceder à instalação de
uma unidade fabril Swedwood em Paços de Ferreira, estimando que cerca de 90% da
produção de móveis seja destinada à exportação. A fábrica de Paços de Ferreira
ocupará uma superfície de 250.000 m2.
A Sonae Indústria desenvolve a sua actividade na produção e comercialização de
produtos derivados de madeira. A Sonae Indústria está presente em 11 países,

incluindo Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Brasil,
Holanda, Suiça, Polónia e África do Sul, contando no final do Exercício do 3º trimestre
de 2006 com cerca de 7.000 colaboradores. Neste período de nove meses, a empresa
obteve um volume de vendas consolidado de 1.204 milhões de euros.
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