
Colaboradores juntos 
por um desafio

Como a Navigator enfrentou a COVID-19

#VoltamosMaisFortes
#EstamosJuntos
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Os últimos meses colocaram à prova, na The Navigator Com-
pany, toda a capacidade de organização, resiliência e de 
espírito de equipa para fazer face a uma situação que mudou 
por completo a vida de todos, tanto no plano pessoal e fami-
liar, como no lado profissional.
Desde cedo foram tomadas todas as medidas destinadas a 
fazer das instalações da Companhia locais mais seguros 
perante a pandemia da COVID-19, tendo como prioridade 
absoluta a proteção de todos os colaboradores. Proteção 
essa que obrigou a uma reorganização e aos ajustamentos 
necessários, sustentados num Plano de Contingência em per-
manente atualização, para também possibilitar a continui-
dade das operações, adaptando a produção à evolução nos 
mercados mundiais.
Exemplo de quem acreditou nas suas competências e capa-
cidade de adaptação para superar dificuldades e obstáculos, 
os colaboradores da The Navigator Company são o trunfo 
para enfrentar, com segurança e confiança, os desafios que 
se colocam no futuro próximo. 
Em situações de crise, o espírito de equipa é o cimento que 
consolida estratégias. A diferença entre o sucesso e o infor-
túnio. No caso da The Navigator Company, as pessoas estão 
a fazer toda a diferença. Perante os desafios da nova norma-
lidade, elas são o alicerce da confiança no futuro.

A Direção de Comunicação e Marca agradece a todos os 
colaboradores da The Navigator Company que, pela sua 
disponibilidade e testemunho pessoal, participaram 
nesta publicação.
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Os caminhos para o regresso em segurança 
a uma nova normalidade refletem o esforço 
coletivo que uniu a The Navigator Company 
nos últimos meses. Este suplemento espe-
cial, sobre como a Companhia enfrentou 
a COVID-19, é um testemunho do papel 
de todos na resposta a um dos maiores 
desafios que a sociedade teve de enfrentar 
na história recente.

todos faZem  
a diferenÇa
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despiste
À CoVid-19

• Instalação de câmaras termográficas e 
termómetros sem contacto nas portarias 
dos complexos industriais, para medição 
da temperatura corporal de todas as 
pessoas (internas, externas residentes, 
externas ocasionais e motoristas) que 
entram nas instalações da Companhia. 

• Quem apresente febre (≥37,5ºC) é enviado 
para casa ou encaminhado para os postos de 
isolamento, procedendo-se de acordo com o que 
está definido no caso de suspeito sintomático. 

• Criação de 14 locais de isolamento, distribuídos 
por todas as instalações da Companhia, para 
casos suspeitos de pessoas infetadas.

• Testes de despiste sem custos para 
colaboradores, em caso de suspeita 
de contacto com pessoas infetadas 
ou que apresentem sintomas.

• Disponibilização dos contactos do 
posto médico de cada complexo e dos 
respetivos elementos de ligação da 
Direção de Recursos Humanos.

• Postos médicos contactáveis para 
aconselhamento sobre a COVID-19, para 
as pessoas em quarentena, em regime de 
teletrabalho ou no local de trabalho. Este 
serviço é permanente (24 horas por dia, 7 
dias por semana) nos postos médicos dos 
sites de Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal.

• Disponibilização de consulta com o Médico do 
Trabalho para colaboradores imunodeprimidos 
e portadores de doenças crónicas.

• Publicação na intranet da lista de 
laboratórios protocolados pela Seguradora 
da Companhia e as condições definidas 
para a realização de testes à COVID-19. 

A resposta da The Navigator Company à COVID-19 conheceu os seus primeiros resultados a 28 
de fevereiro, com a implementação de um detalhado Plano de Contingência. Perante os primeiros 
sinais de uma crise sem precedentes e para a qual não existiam manuais, a Companhia criou 
um sistema de governance da crise com a participação dos responsáveis pelas áreas industrial, 
florestal, comercial, compras, gestão de recursos humanos, medicina do trabalho, comunicação 
interna e externa, saúde e segurança no trabalho, e facility management, fundamental para a 
operacionalização do Plano de Contingência. Para além disso foi criado um Gabinete de Gestão 
de Crise (GGC), que tem como missão monitorizar diariamente a evolução da pandemia, definir as 
medidas para proteção dos colaboradores e assegurar a continuidade do negócio.

o plano de ContinGÊnCia 

resposta dinÂmiCa 
e permanente

• Obrigatoriedade de 
utilização de equipamento 
de proteção para os 
elementos dos postos 
médicos em contacto 
com os colaboradores.

• Recomendação de 
desinfeção/lavagem 
frequente das mãos e 
desinfeção frequente das 
superfícies de trabalho e dos 
equipamentos utilizados, 
incluindo os ratos, teclados 
e ecrãs dos computadores, 
maçanetas das portas, etc.

• Recomendação para 
a deslocação ao posto 
médico só em caso de estrita 
necessidade, privilegiando 
o contacto telefónico.

• Manter a distância de 
segurança de 2 metros nos 
postos médicos, exceto nas 
situações de urgência, nas 
quais se deve ter em atenção 
as medidas de prevenção.

• Suspensão dos exames 
médicos de rotina e colheitas 
para os laboratórios.

linHas de 
apoio
• Criação de uma Linha 
de apoio psicológico com 
abrangência a todos os 
colaboradores da Companhia.

• Criação de uma linha de apoio 
de Recursos Humanos em todos 
os sites, para esclarecimento de 
dúvidas relativas a enquadramento 
das situações de baixa, assistência 
a filhos com idade inferior a 
12 anos, quarentenas e outros 
assuntos relacionados com a 
Gestão dos Recursos Humanos. 

postos mÉdiCos
“O Plano de Contingência da Navigator tem 
sido uma ferramenta essencial para superar 
estes tempos difíceis para todos nós. Os tempos 
que correm são de adaptação diária, à qual a 
Companhia tem respondido adequadamente.”
Luís Miguel Luz, Operador Produção 
de Pasta, CI Setúbal

OS COLABORADORES 
EM DISCURSO 

DIRETO

“No âmbito do projeto da nova Caldeira de Biomassa – e 
dada a elevada concentração de trabalhadores, perto de 
250 – houve necessidade de reforço de algumas medidas, 
nomeadamente: imposição de quarentena aos trabalhadores 
oriundos do estrangeiro; suspensão da possibilidade dos 
trabalhadores estrangeiros visitarem as suas famílias durante a 
Páscoa, de forma a evitar possíveis contágios; e uso obrigatório 
de máscara para os colaboradores afetos ao CIF-CB.”
Paulo Francisco, Gestor do Projeto da Nova 
Caldeira de Biomassa, Dir. Central Técnica

“Todos os desenvolvimentos relacionados com esta pandemia 
acontecem muito rápido, e o Plano de Contingência da Navigator 
acompanhou muito bem esse ritmo, com as rápidas medidas 
implementadas. O nosso novo dia-a-dia é muito distinto daquilo 
que conhecíamos, mas a Companhia tem proporcionado todas as 
condições para desempenhar as minhas funções em segurança, 
permitindo, desse modo, também proteger o meu núcleo familiar.”
Marta Casimiro, Técnica Superior de Laboratório, RAIZ

“A Navigator, através 
de um esforço notável 
e com a colaboração 
e apoio de todos os 
trabalhadores, continua 
a dar uma resposta 
exemplar, dando 
condições de higiene, 
de proteção, aceitando 
e encorajando as ideias 
e sugestões das suas 
pessoas. Mais uma vez 
aqui fica a prova de que 
unidos num propósito 
comum, conseguimos 
dar resposta e 
superar os mais 
graves problemas.”
António Melo, 
Técnico Operacional 
da Recuperação e 
Energia, CI Aveiro

"A COVID-19 produziu, naturalmente, uma alteração nas 
rotinas diárias no Abastecimento de Madeiras, num desafio 
que foi abraçado por todos com o máximo de profissionalismo, 
procurando sempre seguir as indicações dadas no Plano 
de Contingência regularmente distribuído, bem como 
informações geradas pela área enquadrando a situação.”
Artur Almada e Melo, Responsável da Área de Logística e 
Transporte Florestal, Dir. Abastecimento de Madeiras



/ 7COVID-19 - A respOstA DA NAVIgAtOr COVID-19 - A respOstA DA NAVIgAtOr6 \

4

6
7

• A comunicação interna 
de base sobre a COVID-19 
é feita através da intranet, 
do correio eletrónico ou 
afixação de informação física.

• Publicação na intranet dos 
relatórios diários, com base 
na revisão mais recente do 
Plano de Contingência.

• Utilização da intranet para 
transmissão de mensagens 
importantes, no sentido 
de alertar e sensibilizar 
os colaboradores para os 
comportamentos a adotar.

• Listas de contactos 
para esclarecimento de 
dúvidas e reporte de casos 
suspeitos, disponíveis para 
consulta na intranet.

• Suspensão de 
correio interno.

• Disponibilizar informação 
do Plano de Contingência 
da Companhia a todos os 
fornecedores de serviços, 
incluindo transportes e de 
matérias-primas e subsidiárias.

• Encerramento de todas as 
instalações (edifícios, partes de 
edifícios, salas e gabinetes) não 
ocupadas, devido a pessoas 
em teletrabalho, para libertar 
recursos de limpeza e desinfeção 
nas áreas operacionais.

• Reforço da limpeza e desinfeção 
de todas as áreas operacionais 
(salas de controlo, postos de 
trabalho, balneários, copas, oficinas 
e todos os espaços ocupados 
por pessoas pertencentes 
às equipas operacionais).

• Desinfeção duas vezes por 
semana das áreas de receção de 
matérias-primas e embalagem 
e de expedição de produtos 
acabados, bem como de espaços 

exteriores onde circulem viaturas 
e de percursos pedonais.

• Reforço das medidas de higiene 
dos serviços de limpeza. 

• Produção própria de soluções 
desinfetantes nos laboratórios dos 
vários Complexos Industriais.

• Distribuição individual de 
solução desinfetante (álcool 
gel) e instalação de doseadores 
de parede com álcool gel em 
várias áreas das fábricas.

• Disponibilização de kits para 
serem usados na desinfeção 
dos postos de trabalho 
pelos colaboradores.

limpeZa e desinfeÇÃo

ComuniCaÇÃo

reGime de 
teletrabalHo
• Adoção de regime de teletrabalho para todos 
os colaboradores que exerçam funções que 
possibilitem tal, e desde que seja tecnicamente 
possível (disponibilidade de meios informáticos).

• Precauções adicionais de utilizador para os 
colaboradores em teletrabalho nos acessos aos 
canais digitais disponibilizados pela Companhia, 
salvaguardando-se de intrusões maliciosas.

• Implementação de E-learning para formação 
de segurança a colaboradores externos.

“A Navigator fez da salvaguarda da saúde dos seus colaboradores uma 
das principais prioridades, com medidas e equipamentos de proteção 
individual, desinfeção de instalações, e com um Plano de Contingência 
realista, eficaz e devidamente ajustado à evolução da situação em 
cada momento. Cuidando uns dos outros, a família Navigator está 
unida num único propósito: produzir com a máxima segurança.”
Fernando Bragança, Operador de Processo da 
Recuperação e Energia, CI Setúbal

“Existe uma preocupação da chefia em dar-nos kits de proteção 
compostos por luvas e máscaras e, também, um pulverizador com 
produto para desinfetar as máquinas com as quais trabalhamos. 
As instalações estão limpas e desinfetadas pelo pessoal habilitado 
a fazê-lo, protegido com fatos adequados. Há preocupação 
da Companhia em estarmos protegidos desta pandemia.”
Flávio Galantinho, Condutor MAET na 
Expedição da NPS1, CI Setúbal

reunioẽs
• Reuniões presenciais limitadas 
a 4 pessoas e mantendo uma 
distância entre elas de pelo menos 2 
metros. Nos casos de reuniões com 
maior número de participantes, as 
restantes pessoas devem participar 
por vídeo ou audioconferência. 

• Revisão dos planos de 
formação, para evitar situações 
de aglomeração de pessoas 
em salas de formação.

5

“Face à evolução da pandemia a que assistimos no dia-a-dia, a Companhia 
reforça e intensifica as medidas de segurança. Desde o controlo de 
temperatura corporal nas portarias, os circuitos criados para evitar o 
cruzamento de pessoas nas entradas e saídas, o reforço da limpeza e 
desinfeção dos espaços comuns, o recurso, sempre que possível, às 
ferramentas informáticas em detrimento das reuniões presenciais, até à 
entrega diária de kits de máscaras e luvas a todos os colaboradores.”
Tiago Pereira, Gestor de Stocks Tissue, CI Aveiro

“A medição da temperatura à entrada, 
a disponibilização diária de máscaras, 
o boletim informativo semanal, 
entre muitas outras medidas já 
implementadas, transmitem-nos  
a confiança necessária para vir 
trabalhar. Através do comportamento 
responsável de todos, acredito que 
vamos conseguir superar esta fase, 
tornando-nos ainda mais fortes para 
enfrentar obstáculos futuros.”
Bruno Gamelas, Condutor Gambini 
da Transformação Tissue, CI Aveiro
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“A empresa tem feito um esforço na distribuição de comunicação 
sobre a COVID-19 em formato papel e tem, dentro das possibilidades, 
implementado situações de higienização. Temos de continuar todos a 
trabalhar em conjunto para continuar a levar a empresa num bom rumo.”
José Pinheiro, Operador de Produção, CI Aveiro 

9
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8

eleVadores
• Utilização de elevadores limitada ao 
máximo de duas pessoas em simultâneo.

• Distribuição de kits com máscaras 
de proteção individual a todos os 
colaboradores da Companhia e 
colaboradores externos residentes, 
sempre que as suas entidades 
patronais não o façam.

• Disponibilização de kits de 
proteção (luvas, máscaras e óculos) 
para os rececionistas e vigilantes 
que interagem diretamente 
com pessoas do exterior.

• Distribuição de película 
aderente para colocação nos 
equipamentos partilhados.

• Forte recomendação do 
uso de máscaras para todos 
os colaboradores (internos e 
externos) enquanto permanecem 
nas instalações da Companhia.

• Uso obrigatório de máscaras, 
luvas e óculos para todos os 
colaboradores que, pela natureza do 
seu trabalho, não possam cumprir a 
distância social mínima (2 metros).

• Uso obrigatório de máscaras para 
colaboradores que apresentem 
sintomas, mas também colaboradores 
imunodeprimidos ou portadores de 
doenças crónicas que se encontrem 
ao serviço, por vontade própria.

• Uso obrigatório de máscaras 
em espaços identificados e 
devidamente sinalizados.

• A leitura do cartão de acesso 
sem contacto, para além de 
acionar os torniquetes, é também 
válida como marcação do ponto, 
deixando de haver necessidade 
de o fazer noutros dispositivos.

• Colocação de toalhetes e 
desinfetantes nos restantes relógios 
de ponto para permitir acionar 
os botões de entrada e saída sem 
contacto direto dos dedos.

CirCulaÇÃo/
distÂnCia de 
seGuranÇa
• Distância de segurança de 2 metros entre 
pessoas que partilham o mesmo espaço 
em atividade laboral em open space.

• Desaconselhamento de circulação de 
pessoas entre pisos no mesmo edifício 
e entre edifícios no mesmo site. 

“O trabalho conjunto, das equipas de suporte operacional 
das diversas áreas, garante a integridade deste novo modelo 
de trabalho à distância e transmite segurança e confiança 
aos que diariamente estão presentes no terreno. Em tempos 
de medidas excecionais, equipas excecionais têm feito 
rolar a engrenagem, como se do habitual se tratasse.”
Rita Catalão, Assistência ao Mercado e Desenvolvimento 
de Produto Papel, Dir. Técnica de Produto

“A Companhia tem 
adotado as medidas 
preventivas de 
forma progressiva e 
ajustada à evolução 
da pandemia, 
condicionada pela 
escassez de EPIs 
no mercado. A 
proatividade de todos 
os trabalhadores e 
suas organizações 
representativas 
tem sido de uma 
riqueza imensurável 
e um elo muito forte 
com a Companhia 
em todo este 
processo, não só na 
salvaguarda da saúde 
dos trabalhadores 
e seus familiares, 
mas também na sua 
segurança, mantendo 
a viabilidade da 
Companhia.”
Carlos Oliveira, 
Técnico Industrial 
na Engenharia de 
Manutenção, CI 
Figueira da Foz

“A empresa reagiu 
bem a esta nova 
realidade, com 
medidas progressivas 
e adequadas que 
permitem estabelecer 
alguma segurança e 
confiança aos seus 
colaboradores para 
desenvolverem o 
seu trabalho. Com o 
comprometimento 
da empresa e o 
desempenho dos 
trabalhadores 
iremos ultrapassar 
os tempos difíceis 
que se avizinham.”
Carlos Otão, 
Operador de Processo 
Transformação, CI 
Figueira da Foz

proteÇÃo

“A Navigator tem uma Comunicação 
eficaz e transparente que é 
imprescindível. A Companhia partilha 
boletins informativos e sumários 
regularmente atualizados sobre o 
estado da epidemia e sobre as medidas 
que estão a ser tomadas nos seus 
diferentes âmbitos. A Navigator garante 
aos seus colaboradores que a situação 
está a ser continuamente acompanhada 
e que existem pessoas e departamentos 
exclusivamente dedicados a avaliar 
o desenvolvimento da situação 
tomando as necessárias medidas.”
Joaquim Moreira, Técnico de Processo 
Fabricação, CI Vila Velha de Ródão

“Estou entre os que estão na primeira linha da laboração contínua 
da nossa empresa. Sou, por isso, testemunha das normas 
implementadas, Plano de Contingência Interno, com atualizações 
sempre que a evolução da propagação do vírus avançava e da 
necessidade de adequar a informação e disponibilizar os meios de 
proteção individual distribuídos a todos os colaboradores, assim 
como a permanente limpeza com desinfeção das áreas comuns.”
Fernando Paulino, Supervisor Pasta, CI Setúbal 

“Fico orgulhoso pela resposta que temos dado a esta crise, por exemplo, 
no desenvolvimento de um abrangente Plano de Contingência que permitiu 
que os meus colegas e eu fossemos rapidamente testados após termos 
estado potencialmente expostos ao vírus. Mas, acima de tudo, não deixa 
de ser impressionante como mantemos grande parte da atividade nesta 
crise difícil e, por isso, agradeço a todos os colegas e muito especialmente 
àqueles que suportam diariamente as operações no terreno.”
Pedro Menéres, Business Controller Pasta e Energia, Dir. Controlo Gestão

“Num período especial das nossas vidas, a Navigator uniu todos 
os esforços e agiu proativamente para possibilitar e assegurar a 
continuidade do nosso trabalho e segurança de todos nós, seja 
os que trabalham a partir de casa, seja especialmente os que têm 
de se deslocar às instalações da Companhia. A criação imediata 
de um Plano de Contingência, atualizado permanentemente 
face às informações diárias, bem como a adaptação de todos 
nós face à mudança, demonstra a grande equipa que somos.”
Patrícia de Jesus, Coordenadora da Área de 
Contas, Dir. Contabilidade e Remunerações

“A empresa priorizou 
a distribuição de 
EPIs para os postos 
de trabalho mais 
suscetíveis de contágio, 
como a Expedição, e 
tem vindo a alargar a 
sua distribuição. Foram 
rapidamente realizadas 
alterações nos 
procedimentos de carga 
de papel, de forma 
a eliminar contactos 
de pessoas Navigator 
com camionistas, 
mesmo no tratamento 
de documentação.”
Joaquim Santos, 
Operador Armazém 
da Transformação e 
Expedição, CI Setúbal



/ 11COVID-19 - A respOstA DA NAVIgAtOr COVID-19 - A respOstA DA NAVIgAtOr10 \

transportes
• Disponibilização de autocarros 
de transporte de colaboradores 
de/para os sites industriais 
com lotação reduzida a 1/3.

• Desinfeção e limpeza dos 
autocarros entre viagens.

• Restrição do número de 
pessoas por táxi.

paraGens 
fabris
• Paragens periódicas (planeadas 
e anuais) limitadas aos trabalhos 
indispensáveis, minimizando a 
concentração de pessoas, mas garantindo 
a operacionalidade dos equipamentos.

refeitÓrios 
e Copas
• Redução da lotação para metade  
dos refeitórios centrais, com  
disposição em ziguezague 
dos lugares sentados.

• Restrição do número de pessoas 
nos refeitórios e copas locais, para 
garantir uma distância mínima de 
2 metros entre os ocupantes.

• Restrição do número de 
pessoas nos locais de fumo.

• Contacto físico a evitar entre as 
diferentes equipas na troca de 
turnos, privilegiando-se a passagem 
de serviço na forma escrita.

• Suspensão das reuniões 
diárias das equipas de turno.

• Desinfeção das salas de controlo, 

incluindo todos os espaços à volta, 
logo após a saída do turno cessante. 

• Recomendação para que os 
trabalhadores fabris venham 
fardados de casa e voltem fardados 
para casa, evitando a utilização 
de balneários (espaços com forte 
potencial de contaminação).

• Suspensão de todas as visitas a 
qualquer instalação da Navigator, 
incluindo comerciais. Estas últimas só 
serão consideradas por autorização 
expressa da CE e mediante a adoção 
de medidas consideradas adequadas.

• Pessoas externas à Navigator, 
pertencentes a empresas prestadoras 
de serviço com caráter permanente, 
seguem os mesmos procedimentos 
aplicados aos trabalhadores da 
Companhia, nomeadamente o uso 
obrigatório de máscara durante todo o 
tempo de permanência nas instalações.

• Entrada de motoristas nas instalações 
só permitida com o uso de máscara. 

• Operações de carga e descarga feitas de 
forma a que os motoristas permaneçam 
sempre dentro das cabines ou, nas 
situações em que tal não é possível, 
guardadas distâncias de máxima 
segurança (maior ou igual a 3 m) em 
relação aos trabalhadores da Navigator.

• Disponibilidade de testes médicos a 
colaboradores externos para garantir, em 
casos excecionais, a proteção e segurança 
de colaboradores ou de terceiros.

ViaGens
• Viagens profissionais 
apenas efetuadas mediante 
autorização prévia da 
Comissão Executiva.

• Deslocações internas 
inter-sites reduzidas ao 
mínimo indispensável.

• Desaconselhamento 
de viagens de lazer para 
zonas identificadas como 
endémicas, com a adoção de 
procedimentos de quarentena 
a seguir depois de qualquer 
viagem internacional.

eQuipas de turno

Visitas e pessoal eXterno

“As equipas operacionais revelam 
preocupação sobre a possibilidade 
de contágio, contudo, existe a 
consciência, na grande maioria das 
pessoas, que devemos manter a 
atividade nas fábricas, por nós, pela 
empresa e pelo país. A existência 
e disponibilidade de utilização de 
materiais de proteção (máscaras e 
luvas) e desinfeção permite-nos encarar 
a atividade diária com menor pressão.”
António Silva, Responsável 
Transformação e Expedição, CI Setúbal

“Destaco a criação de alternativas seguras para 
que, mesmo com redução de ativos presentes 
fisicamente no seu normal local de trabalho, 
possam desempenhar-se funções à distância, 
criando com isto menos pontos de interação 
física, protegendo-os, às suas famílias, mas 
também aos que se mantêm nas fábricas.”
Rui Pedro Pereira, Responsável Área Pasta, CI Aveiro

14

16

15

11
13

12

“Tem havido muita coragem demonstrada 
por toda a equipa, que tem conseguido 
suportar o aumento considerável do volume 
de trabalho nestas condições adversas e tem 
sido fundamental o apoio da liderança. A união 
tem sido o mote desta dura batalha que temos 
travado e é inspirador o contributo que cada 
um tem dado nesta batalha contra o inimigo 
invisível. Não esqueço também aqueles que, 
mesmo em casa, têm dado tudo quanto podem 
para que quem fica não se sinta sozinho.”
João Mendes, Responsável Armazém 
e Expedição, CI Vila Velha Ródão

“Perante a crise de saúde pública e a possível 
crise financeira que nos irá afetar nos próximos 
tempos, é de realçar o esforço bipartido para a sua 
resolução entre a empresa, que tenta disponibilizar 
todas as condições de segurança, e a dedicação 
dos seus colaboradores no desempenho das 
suas funções em condições tão adversas.”
António Sopas Leal, Supervisor de Turno 
na Transformação, CI Figueira da Foz

“Os protocolos estabelecidos pela 
empresa na mitigação do risco 
de contágio deste vírus são muito 
exigentes, mas são muito ajustados 
à segurança de todos no trabalho, e 
dirigidos às situações de prevenção 
que estão à nossa disposição.”
Paula Estevinho, Procurement Category 
Manager, Dir. Materials Management

“Como estou em contacto diário com 
fornecedores, quero realçar como medidas 
bastante eficazes o uso obrigatório de máscaras 
por parte dos fornecedores e a viseira que foi 
entregue a nós rececionistas. Por outro lado, é de 
destacar também o controlo de temperatura que 
é realizado e o facto de terem colocado um vidro 
para resguardar o contacto com fornecedores.”
Diamantino Mondim, Receção 
Madeiras e Materiais, CI Setúbal

“O Plano de Contingência tem sido importante 
para definir comportamentos e atitudes 
corretas para enfrentarmos este problema 
com a tranquilidade possível. Quero 
salientar, entre todas as medidas previstas 
no plano, o distanciamento entre pessoas 
e a proteção individual que, no nosso caso, 
têm-se revelado indispensáveis para evitar 
possíveis contágios, pois continuamos a operar 
com as várias pessoas na sala de controlo, 
cumprindo o distanciamento previsto.”
Ricardo Pinto, Supervisor de 
Turno da Recuperação Química e 
Energia, CI Figueira da Foz

“A Companhia tem adotado medidas de forma 
progressiva e bem, de acordo com a evolução da 
situação. Destaco a limpeza dos balneários e o facto 
de só irmos apenas 2 de cada vez. O nosso espaço de 
refeições é também usado por 2 de cada vez. As pessoas 
aqui na minha área têm aderido bastante bem ao nosso 
Plano de Contingência. Estamos no bom caminho.”
Marco Raposo, Operador CTB, CI Setúbal

“Na minha área foram 
distribuídos kits de desinfeção. 
Forneceu-se ao supervisor de 
turno um kit para controlar 
a contaminação, caso 
surja algum colaborador 
infetado. Este kit tem luvas, 
máscaras e termómetro.”
Luís Gil, Operador Linha 
Fibra, CI Figueira da Foz

“Realço o altruísmo que temos 
presenciado. Como o caso da 
oferta de rolos de papel de Vila 
Velha de Ródão para reforço 
das limpezas nos diversos sites 
do grupo, que demonstra a 
união nesta dura batalha.”
Elisabete Nogueira, Tissue 
Converting Manager, CI 
Vila Velha Ródão

“Uma das ações mais importantes 
do Plano de Contingência é 
garantir que as instalações estão 
a ser limpas e desinfetadas. Com 
a implementação de brigadas de 
desinfeção nas salas de comando e 
nas áreas sociais, os colaboradores 
sentem-se mais seguros.”
Maria José Heitor, Facility 
Management, CI Setúbal
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limpeZa e desinfeÇÃo dos 
espaÇos de esCritÓrios

• Nomeação de um responsável COVID 
por edifício, o qual faz a ponte com o 
coordenador local de Facility Management 
para garantir a disponibilização e 
reposição de equipamento individual de 
proteção e produtos de desinfeção.

• Implementação de rotinas diárias e 
frequentes de limpeza e desinfeção de 
postos de trabalho, instalações sanitárias, 
copas locais e espaços comuns, levadas 
a cabo pelos serviços de limpeza.

• Colocação de dispensadores de lenços 
de papel e álcool-gel junto dos dispositivos 
de marcação de ponto, e de papel de 
cozinha e borrifadores com solução de 
hipoclorito para desinfeção dos postos de 
trabalho pelos próprios trabalhadores.

• Tolerância de 1 hora nas entradas 
e saídas, de forma a desfasar a 
utilização de transportes públicos 
e minimizar aglomerações.

• Medição da temperatura na 
entrada ou reentrada nos edifícios. 

• Uso obrigatório de máscara 
durante o horário de trabalho.

• Recomendação do cumprimento da 
distância mínima de 2 metros entre 
pessoas, evitando deslocações entre 
pisos e entre postos de trabalho.

• Recomendação para evitar colocar 

as mãos nos corrimões das escadas 
(suspensão da regra de segurança 
dos três pontos de apoio).

• Recomendação para manter 
portas e janelas abertas, para 
melhorar a ventilação natural.

• Lotação máxima de uma 
pessoa nos elevadores.

• O número máximo admissível de 
pessoas em reuniões presenciais 
terá em conta a dimensão da 
sala e a garantia da distância 
social de 2 metros, sendo 
obrigatório o uso de máscara.

O regresso à empresa dos colaboradores que se encontravam em regime de 
teletrabalho exigiu um planeamento específico para as regras a observar na 
operacionalidade dos edifícios e salas de escritórios, que acrescem às medidas 
do Plano de Contingência em vigor. Todos os espaços de escritórios e postos de 
trabalho foram limpos e desinfetados, incluindo sistemas de ar condicionado, 
para permitir a abertura desfasada das instalações, seguindo um esquema de 
rotação entre teletrabalho e trabalho presencial a definir por cada Direção. 
Para além da sinalética com principais regras de lotação e distanciamento 
entre pessoas e a colocação de múltiplos pontos de álcool-gel nos edifícios, foi 
distribuído um folheto com as regras de comportamento responsável (lavagem e 
desinfeção das mãos, etiqueta respiratória, uso correto de máscara, etc.).

reGras para o reGresso 
aos postos de trabalHo

“Unimos esforços no 
sentido de minimizar ao 
máximo as sequelas desta 
guerra, e desde cedo 
sentimos o empenho 
da Companhia para que 
tudo possa correr bem. 
O Plano de Contingência 
mantém-nos protegidos, 
e aos nossos familiares e 
amigos, bem como aos 
inúmeros fornecedores que 
nos visitam diariamente. 
Com segurança, podemos 
ter a nossa unidade fabril 
em funcionamento.”
Nuno Tarrafa, Supervisor 
Parque Madeiras, CI 
Figueira da Foz

“Todas as áreas estão 
envolvidas na mitigação 
do problema. O 
Laboratório na produção 
de gel desinfetante, na 
produção da solução 
e no fornecimento de 
hipoclorito. O Armazém de 
Materiais de Embalagem 
forneceu os rolos de papel 
aderente para proteger 
os computadores, os 
volantes dos empilhadores, 
na proteção das 
diferentes áreas. Sinto 
que toda a empresa 
está envolvida para nos 
proteger da COVID-19.” 
Susana Paulino, 
Facility Management, 
CI Figueira da Foz 

A Portucel Moçambique adaptou o Plano 
de Contingência em vigor na The Naviga-
tor Company às especificidades da opera-
ção local, alinhando com as diretrizes das 
autoridades do país. Lá como cá, os princi-
pais objetivos foram, desde o início, garan-
tir a proteção das pessoas e a continuidade 
do negócio. 
Os coordenadores operacionais do Plano 
de Contingência, em conjunto com a Dire-
ção de Segurança, asseguraram o cumpri-
mento das medidas e apoiaram no esclare-
cimento de dúvidas. 
Paulo Silva, administrador da Portu-
cel Moçambique, sublinhou as “dificul-
dades inesperadas” da situação, na cer-
teza, porém, de que “a equipa da Portucel 
Moçambique – de forma rápida, planeada, 
coesa e disciplinada – está à altura dos 
desafios que, juntos, vamos ultrapassar”.
Dado que o Plano de Contingência da Navi-
gator se aplica às empresas do Grupo, as 
medidas gerais a tomar são, grosso modo, 
as mesmas. De entre as adaptadas à rea-
lidade concreta de Moçambique, destaca-
mos as mais pertinentes:
• Comunicação diária aos colaborado-
res dos boletins do Ministério da Saúde 
(MISAU) e do Instituto Nacional de Saúde 
(INS) sobre o estado da pandemia no ter-
ritório.
• Controle de temperaturas a todos os 
colaboradores dos escritórios de Mocuba 
e Viveiro de Luá.
• Palestras de sensibilização e esclareci-
mento de dúvidas a todos os colaboradores, 
ministradas pelas Direções de Saúde locais.
• Afixação dos cartazes produzidos pelo 

MISAU/INS em todas as instalações da 
Portucel Moçambique.
• Aquisição de máscaras laváveis para 
todos os colaboradores da empresa.
• Contratado apoio médico por cada pro-
víncia para, em complemento às autori-
dades de saúde pública, seguir eventuais 
casos de infeção de colaboradores.
• Redução do número de participantes nas 
reuniões com a comunidade, mantendo o 
distanciamento físico mínimo de 2 metros 
e as medidas definidas pelo Governo no 
Plano de Emergência.
• Disponibilização de pulverizadores de 
grande capacidade para desinfeção das 
ferramentas utilizadas pelos colaboradores 
ocasionais.
• Aquisição de gel desinfetante para cada 
uma das viaturas, com especial atenção às 
dos operacionais de campo. 
• Colocado em prática um procedimento 
de desinfeção nas instalações da empresa, 
tendo sido recomendado aos colaborado-
res que o façam também nas suas habita-
ções.
• Suspensão temporária do trabalho pre-
sencial no escritório em Maputo.
• Manutenção das atividades operacio-
nais, garantindo as regras definidas pelo 
MISAU/INS.
• Oferta de 200 folhetos de sensibiliza-
ção sobre a COVID-19 para cada Distrito 
onde a Portucel Moçambique atua: Zambé-
zia (Ile, Namarrói, Alto Molocué, Mulevala e 
Mocuba) e Manica (Sussundenga, Manica, 
Barué, Vanduzi, Gondola e Mossurize).

portuCel moÇambiQue: plano 
ajustado ao ConteXto loCal

“A realização da minha função em regime 
de teletrabalho não apresenta qualquer 
impacto na minha eficácia do dia-a-dia.  
A empresa já tinha disponibilizado, a 
mim e à equipa que lidero, todas as 
ferramentas para esse efeito (telefone, 
portátil, VPN, Skype, Teams, etc.), 
sendo já uma necessidade ocasional, 
motivada pela necessidade de múltiplas 
deslocações que a função acarreta.”
Amândio Pereira, Responsável 
de Departamento Abastecimento 
de Madeira e Biomassa

“Tenho confiança nas iniciativas tomadas 
pela Companhia para minimizar o impacto 
desta pandemia nos seus colaboradores e 
na empresa. Sou testemunha do tremendo 
esforço financeiro e logístico para que a 
segurança de todos esteja em primeiro lugar. 
Pelo facto de existirem colegas que não 
podem estar em teletrabalho, garantindo, 
assim, que não ‘paramos’, faz-me sentir 
orgulho de os ter como colegas.”
Tiago Soares, Responsável de 
CiberSegurança & Conformidade 
IT, Dir. Sistemas de Informação

“O Plano de Contingência está 
adequado às necessidades que 
temos atualmente para trabalhar. 
Tentamos que nas salas de operação 
só estejam os colaboradores 
essenciais à laboração. A laboração 
contínua implica algum contacto 
do supervisor com os operadores, 
no entanto, nestes casos, 
tentamos manter a distância de 
segurança mínima indicada.”
João Santos, Supervisor 
de Turno, CI Aveiro

“O contexto no qual 
estamos inseridos 
apresenta-nos grandes 
desafios, mas atuando 
bem, rápido e de 
forma abrangente, 
sentimos que 
podemos influenciar 
positivamente um 
conjunto de partes 
interessadas na 
adoção de medidas 
preventivas.”
Francisco Nobre, 
Diretor de 
Sustentabilidade 
Portucel Moçambique

“O Plano de 
Contingência da 
Portucel Moçambique 
foi elaborado no 
sentido de intensificar 
a prevenção e garantir 
a continuidade nas 
atividades, o que é 
louvável. Creio que 
esta pandemia trará 
impactos económicos 
negativos. A minha 
esperança e confiança 
é que, mesmo com 
estes impactos, a 
empresa sobreviva e 
continue a crescer.”
Bento Mutilima, Técnico 
de Comunicação 
e Relação com as 
Comunidades de 
Moçambique

proCedimentos de 
seGuranÇa nos edifÍCios

refeiÇoẽs
• Refeições pedidas 
fora ou trazidas de casa 
devem ser tomadas nos 
postos de trabalho.

transportes
• Uso obrigatório de 
máscara nos percursos 
casa-trabalho-casa na 
utilização de transportes 
públicos, autocarros 
contratados pela Navigator 
e utilização partilhada 
de carros particulares.
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Quais foram as principais preocupa-
ções da Navigator para fazer face à 
ameaça pandémica? 
A primeira preocupação foi a de prote-
ger todas as pessoas que trabalham na 
The Navigator Company, assim como 
todos aqueles que, apesar de pertence-
rem a empresas prestadoras de serviços, 
laboram diariamente nas nossas instala-
ções. O Plano de Contingência, assente 
numa estratégia de prevenção do con-
tágio da COVID-19, integra um conjunto 
de medidas e procedimentos que, ao 
proteger as pessoas, garante também 
a manutenção da atividade da Compa-
nhia, o que é muito importante para a 
continuidade do negócio.

Quais as primeiras medidas tomadas no 
âmbito do Plano de Contingência e de 
que forma alteraram o Código de Segu-
rança que a Companhia possui?
As regras de segurança da Navigator 
não contemplavam medidas preventivas 
para fazer face a uma pandemia desta 
dimensão. Por isso, o Plano de Contin-
gência tem na sua base as recomenda-
ções da Direção-Geral da Saúde (DGS), 
principalmente aquelas que se aplicam 
às empresas. As primeiras medidas foca-
ram-se em definir os procedimentos 
para casos suspeitos, com a instalação 
de postos de isolamento nos diferentes 
locais onde a Navigator tem atividades, 
e a adoção de um conjunto de regras 
para contacto com o Serviço Nacional 
de Saúde, bem como a monitorização 
pela cadeia hierárquica e Medicina do 
Trabalho da Companhia. A nossa priori-
dade foi informar as pessoas das regras 
de lavagem e desinfeção das mãos, mas 
também regras de etiqueta respiratória 
e a necessidade de se manter um distan-
ciamento mínimo de segurança.

Como se refletiram na prática as prio-
ridades identificadas pela Companhia?
O nosso foco foi colocado na criação de 
condições para a aplicação das regras 
consideradas fundamentais pelas auto-
ridades nacionais de saúde. Assim,  

disponibilizaram-se dispensadores de 
álcool gel; reforçou-se a limpeza e desin-
feção dos espaços internos e externos, 
para além da distribuição de produtos 
para a desinfeção dos locais de traba-
lho pelos próprios utilizadores; estabele-
ceram-se regras de lotação máxima em 
reuniões presenciais, refeitórios e auto-
carros; impuseram-se regras para as 
viagens internas e externas; reduziram-
se ao mínimo todos os acontecimentos 
nos quais, pela sua natureza, se podiam 
concentrar pessoas, tais como paragens 
das fábricas ou ações de formação. Tudo 
isto foi complementado com um plano 
de comunicação que recorreu aos canais 
da Intranet, mails e divulgação nos locais 
de trabalho, e pela criação de linhas de 
contacto com os Médicos do Trabalho, 
de apoio psicológico e apoio dos Recur-
sos Humanos. Criou-se ainda um proce-
dimento de acompanhamento de casos 
suspeitos pelos Médicos do Trabalho 
para todos os colaboradores da Navi-
gator. Enquanto se discutia em Portugal 
se o uso generalizado de máscaras era 
benéfico ou prejudicial, a Companhia já 
tinha implementado esta medida como 
forma de prevenir o contágio. Mais tarde 
foi mesmo imposta a sua obrigatorie-
dade em situações que o justificassem.

A atividade da Navigator é desenvolvida 
por mais de três mil colaboradores, com 
uma enorme diversidade de funções, 
em diferentes tipos de instalações, e 
com uma grande dispersão geográfica. 
Como foi encarado este desafio?
O primeiro esforço foi para a adoção 
do regime de teletrabalho para todas 
as funções que pudessem ser exercidas 
desse modo. Para isso houve que mobili-
zar, de forma rápida, meios informáticos 
para permitir que cerca de 800 pessoas 
estivessem em teletrabalho entre o iní-
cio de março e o final de maio. O Plano 
de Contingência é de aplicação geral a 
toda a Companhia, mas a sua operacio-
nalização tem sido da responsabilidade 
dos Diretores Industriais e dos Direto-
res Florestais, que têm contado com 

o apoio das equipas locais de Facility 
Management e de Saúde e Segurança. 
Estas equipas locais, coordenadas cen-
tralmente e em cooperação estreita com 
a Direção de Materials Management 
(DMM), têm garantido o fornecimento 
no terreno de produtos de desinfeção e 
material de proteção, como máscaras e 
luvas. Realço também o contributo dos 
laboratórios dos sites industriais na pro-
dução de soluções desinfetantes que 
muito têm ajudado na prevenção do 
contágio. O próprio Plano de Contingên-
cia prevê um modelo descentralizado de 
Governação da crise pandémica, com a 
constituição de Grupos de Gestão Local 
e coordenação central, que semanal-
mente fazem um ponto de situação con-
junto. E também tem uma versão em 
inglês, direcionada principalmente para 
os nossos colegas estrangeiros.

Como foram abrangidos os colabora-
dores externos e fornecedores no “cor-
dão de segurança” implementado na 
Companhia?
A Navigator é uma empresa eminente-
mente exportadora e, por outro lado, 
todos os dias entram madeira, produ-
tos químicos e outras matérias subsidiá-
rias necessárias aos processos produti-
vos de Pasta e Papel. Aproximadamente 
1 500 camiões entram diariamente nos 

A The Navigator Company foi célere a responder aos desafios colocados pelo surto pandémico 
da COVID-19. Responsável pelo Gabinete de Gestão de Crise, Carlos Brás realça a pronta ação 
e o envolvimento de todos na adoção das medidas de proteção e segurança que permitiram a 
manutenção da atividade da Companhia em tempos especialmente difíceis.

"A primeira preocupação foi 
proteger todas as pessoas que 
trabalham nas nossas instalações”

quatro sites da Companhia. De forma a 
conter o potencial contágio de pessoas 
da Navigator, foram estabelecidas regras 
rigorosas para proteção dos nossos cola-
boradores que interagem diretamente 
com os motoristas dos camiões, forne-
cendo-lhes desde a primeira hora equi-
pamentos de proteção de uso obrigató-
rio, e requerendo também aos motoris-
tas que usem máscaras de proteção, para 
além de outros procedimentos para mini-
mizar o contacto entre todos. Para além 
disso, existe uma quantidade apreciável 
de pessoas de empresas externas que 
trabalham diariamente nas nossas fábri-
cas e, para essas, as regras do Plano de 
Contingência são igualmente aplicáveis. 
O nosso Plano de Contingência foi trans-
mitido a todos os fornecedores e foi-lhes 
pedido que fornecessem aos seus empre-
gados equipamentos de proteção.

O surto pandémico afetou a vida das pes-
soas e das famílias. De que forma a Com-
panhia teve em conta este aspeto social?
Como referi atrás, a Companhia dispo-
nibilizou uma linha de apoio psicológico, 
que em dois meses atendeu cerca de 800 
chamadas. Esta foi uma forma de ajudar 
as pessoas que, por um motivo ou outro, 
sentiram mais o peso da crise pandémica. 
Mas também publicámos vários materiais 
com informação sobre como viver nesta 
situação, para apoiar as pessoas em casa 

ou nas fábricas. O processo de apoio da 
Medicina do Trabalho, principalmente no 
que diz respeito à realização de testes de 
despiste COVID-19, foi alargado aos fami-
liares mais próximos. E foram ainda divul-
gados materiais de entretenimento para 
as crianças em casa, desde que foi decre-
tado o encerramento das escolas.

Como será o regresso à “normalidade” 
pré-pandemia e que transformações 
implicará na vida da Companhia? 
Não é possível, neste momento, saber 
quando podemos regressar à nossa vida 
normal. Terminado o Estado de Emer-
gência, o desafio imediato foi preparar 
o regresso das cerca de 800 pessoas 
em regime de teletrabalho, num pro-
cesso faseado, a partir do início de junho. 
Vamos manter a estrutura interna de ges-
tão da crise, reagindo à medida da evo-
lução da situação e sempre numa ótica 
de prevenção. Se a situação no país evo-
luir positivamente podemos ir aliviando 
algumas medidas. O que se recomenda 
é uma atitude de prudência, mantendo 
a postura de alerta que assumimos nos 
dois primeiros meses de contingência. 
Até agora só tivemos dois casos positi-
vos em colaboradores da Navigator e 
dois casos positivos em colaboradores 
externos. Esperamos que estes números 
fiquem por aqui e, por isso, não podemos 
baixar a guarda.

Carlos Brás 
Diretor Técnico Central

“A pandemia que 
agora vivemos é um 
evento completamente 
inesperado, com impacto 
desproporcionado. As 
duas primeiras semanas de 
março foram difíceis, de 
adaptação rápida a uma 
nova realidade. Tudo isto 
num contexto de medo e 
de desconhecimento sobre 
a COVID-19. Percebi nesse 
momento que era preciso 
manter a cabeça fria e nervos 
de aço, suportar as críticas 
sobre o que não estava a 
correr bem e aproveitar 
as boas contribuições 
para ir adaptando o 
Plano de Contingência ao 
frenético desenrolar dos 
acontecimentos. Sem nunca 
perder de vista o foco na 
saúde das pessoas, porque só 
assim seria possível garantir 
a continuidade do negócio.”

''Vamos manter a 
estrutura interna 
de gestão da crise, 
reagindo à medida da 
evolução da situação 
e sempre numa ótica 
de prevenção. o que se 
recomenda é uma atitude 
de prudência, mantendo 
a postura de alerta 
que assumimos nos dois 
primeiros meses de 
contingência.''

''enquanto se discutia em 
portugal se o uso generalizado 
de máscaras era benéfico ou 
prejudicial, a Companhia já tinha 
implementado esta medida como 
forma de prevenir o contágio.''
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anteCipar os risCos 
para Garantir a 
resposta efiCaZ

Desde final de fevereiro que o Gabinete de 
Gestão de Crise (GGC) da Navigator reúne 
diariamente, incluindo sábados, domin-
gos e feriados, para avaliar, decidir, pro-
por à Comissão Executiva e implementar 
as medidas do Plano de Contingência que 
a Companhia tem adotado para enfrentar 
a crise provocada pela COVID-19. Mesmo 
agora, sem a tensão dos primeiros dias de 
março, os seis elementos que compõem o 
GGC continuam a acompanhar a situação 
interna, em Portugal e nos 130 países onde 
são vendidos os produtos da Navigator, 
numa missão com a orientação da Comis-
são Executiva e a colaboração das organi-
zações representativas dos trabalhadores 
(ORTs), como sublinha Carlos Brás, Diretor 
Técnico Central e coordenador do GGC: 
“As ORTs demonstraram sempre um espí-
rito de colaboração que contribuiu para o 
aperfeiçoamento da implementação e exe-
cução do Plano de Contingência.”
Para além do Diretor Técnico Central, o 
GGC integra os responsáveis das Direções 
de Gestão de Risco, Recursos Humanos, 
Gestão de Talento (Comunicação Interna), 
Comunicação e Marca e também o Médico 
do Trabalho, que atuam em três esferas 
prioritárias: assegurar a saúde e segurança 
das pessoas que trabalham diariamente 
na Navigator, garantir a continuidade do 
negócio e o normal funcionamento das 
quatro unidades industriais e, não menos 
importante, manter abertos os canais de 
comunicação com o universo Navigator.
Para além da sua reunião diária, por via 
digital, esta primeira linha de combate 
interno à COVID-19 reúne semanalmente 
com um vasto conjunto de equipas de 
todas as áreas da Companhia (Vendas, 
Marketing, Supply Chain, Produção, Mate-
rials Management, Abastecimento de 
Madeira, Gestão Florestal, Segurança, Faci-
lity Management, Jurídico, Sistemas de 
Informação, RAIZ, etc.).
O GGC mantém-se atualizado sobre o 
desenvolvimento da pandemia, acompa-
nhando as práticas das empresas do Grupo 
Semapa e de outras empresas nacionais e 
estrangeiras, e estabelece contactos com 

entidades externas para melhor avaliar as 
medidas a implementar. Um destes exem-
plos é a campanha de testes serológicos 
iniciada em maio, visando o levantamento 
de pessoas já imunes ao coronavírus, com 
enquadramento feito pelo Instituto de 
Medicina Molecular.  

Esforço de equipa
“Desde o início que olhámos para este 
desafio como um esforço completamente 
transversal à Companhia e apenas possível 
de ser levado a bom porto se fosse feito em 
equipa”, afirma Gonçalo Sousa, Diretor de 
Gestão de Risco. “O principal objetivo foi 
sempre o de proteger a saúde dos nossos 
colaboradores, pois o vírus não ataca nem 
põe em risco as máquinas”, acrescenta o 
responsável da DGR, deixando “uma men-
sagem de admiração e agradecimento pela 
resiliência de toda a equipa Navigator, par-
ticularmente aqueles que nas fábricas con-
tinuaram a manter a Empresa a operar”.
A continuidade do negócio é o futuro da 
Navigator e, por isso, o foco do Plano de 
Contingência também incidiu na adap-
tação das condições de trabalho a uma 
nova conjuntura, que obriga a rotinas de 
limpeza, distanciamento social e redobra-
dos cuidados de higiene pessoal. “O tele-
trabalho permitiu libertar alguns espaços 
nas fábricas e concentrar os recursos de 
limpeza nas áreas da ‘linha da frente’”, 
refere Gonçalo Sousa, realçando a colabo-
ração dos “colegas dos laboratórios que 
fabricaram soluções de desinfetantes para 
podermos higienizar adequadamente os 
espaços de trabalho”.
Algumas pequenas tarefas passaram a ser 
mais complexas, pelo cuidado com que 
passaram a ser executadas, observando 
distâncias mínimas entre pessoas e asse-
gurando a proteção máxima. “Graças ao 
esforço de todos, e particularmente dos 
colaboradores da Produção, não houve 
impactos visíveis no normal funciona-
mento das nossas unidades industriais”, 
acrescenta o Diretor de Gestão de Risco, 
para quem também foi importante o 
envolvimento de fornecedores e clientes. 

Gonçalo 
Sousa
Diretor de Gestão de Risco

“Gerir a DGR desde casa foi 
um desafio e exigiu de todos 
um grande esforço para fazer 
avançar cada projeto. Com 
dois adolescentes em casa, 
também em 'teletrabalho', não 
tem sido fácil (imagino quem 
tenha filhos pequenos e menos 
independentes), mas também 
aqui, com a colaboração de 
todos, conseguimos fazer andar 
o barco para a frente. Saiamos 
disto todos com saúde e logo 
encontraremos um novo normal.”

O Gabinete de Gestão de Crise está na primeira linha da 
resposta da Navigator à COVID-19. Uma equipa de seis 
elementos, com diferentes valências, apoiados por todas 
as Direções da Empresa, com a missão de antecipar e 
gerir o impacto da situação de pandemia na atividade dos 
colaboradores e no negócio da Companhia.

93 000  
máscaras de proteção 
individual (cirúrgicas, 
FFP2 e FFP3) distribuídas 
pelos sites da Navigator 
entre 1 e 24 de abril.

3 000 
litros de gel desinfetante 
para mãos distribuídos 
pelos complexos 
industriais da Companhia 
entre 1 e 24 de abril.

1 000 
testes rápidos efetuados em 
quatro semanas, para avaliar 
a prevalência (imunidade) da 
COVID-19 na população das 
unidades fabris da Navigator.  

800 
colaboradores em 
teletrabalho, desde o início 
de março e até final de maio.
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“As equipas que mantêm esses contac-
tos diários foram incansáveis na comuni-
cação e sensibilização para as normas de 
segurança e na capacidade de atender 
às necessidades de fornecedores e clien-
tes”, diz. As medidas do Plano de Contin-
gência, aliás, foram facultadas aos forne-
cedores e empresas externas que cola-
boram com a Companhia.

Mais canais de apoio
A resposta interna às medidas de con-
tingência implementadas é também 
sublinhada por João Ventura, Diretor de 
Recursos Humanos. “Construímos rapi-
damente um plano de defesa, criando 
áreas de isolamento, definindo medidas 
de prevenção da transmissão, instituindo 
o teletrabalho e organizando espaços, 
disponibilizando equipamentos de pro-
teção, promovendo a higienização dos 
locais de trabalho e implementando o 
controlo da temperatura a todas as pes-
soas internas ou externas. Mas foi o cum-
primento desse plano, por parte dos nos-
sos colaboradores, que explica o sucesso 
da nossa resposta”, realça o responsável.
A junção de esforços entre o departa-
mento de Recursos Humanos e a Medi-
cina do Trabalho foi fundamental para a 
forma como a Companhia enfrentou esta 

crise, destacando-se as linhas, entre-
tanto criadas, de apoio médico, psicoló-
gico e recursos humanos. “É um trabalho 
de equipa, com profissionais de saúde 
(enfermeiros, psicólogo, médicos do tra-
balho) e técnicos administrativos a cola-
borarem de forma competente, abne-
gada e dedicada, para ajudar a ultrapas-
sar as dificuldades colocadas por uma 
doença com tanto de desconhecido 
como de perigoso”, refere, por seu lado, 
o médico João José Oliveira.

Informação clara e contínua
Dada a natureza do negócio da Naviga-
tor e a dispersão dos colaboradores por 
quatro complexos fabris, áreas flores-
tais, Instituto RAIZ, 15 delegações inter-
nacionais e ainda os escritórios de Lis-
boa e Moçambique, numa primeira fase 
a preocupação principal foi informar a 
Companhia sobre quais as medidas de 
Prevenção e Higienização que tinham de 
ser adotadas para evitar a propagação 
da COVID-19.
“A comunicação interna relacionada com 
a COVID-19 foi feita de uma forma clara, 
contínua e alinhada, através de todos 
os canais online e offline disponíveis”, 
adianta Thiago Franco Frazão, responsá-
vel pela comunicação interna.

o Gabinete integra os responsáveis da direção técnica Central, 
Gestão de risco, recursos Humanos, Gestão de talento, 
Comunicação e marca, e também o médico do trabalho. estes 
acompanham a situação interna, em portugal e nos 130 países 
onde são vendidos os produtos da navigator, e decidem sobre as 
medidas a incluir ou alterar no plano de Contingência.

João 
Ventura
Diretor de Pessoal 
e Organização

“Nesta guerra o inimigo é 
invisível e astuto, mas não 
conseguiu penetrar nas 
nossas linhas defensivas. 
Porque construímos 
rapidamente um plano 
de defesa (contingência), 
mas também pela atitude e 
comportamento dos nossos 
colaboradores, que têm 
respeitado e cumprido o 
plano definido. Estou certo 
que no futuro o inimigo não 
conseguirá atravessar as 
nossas linhas defensivas.”

João José 
Oliveira
 Médico do Trabalho

“O enorme desafio 
colocado pela pandemia 
tem sido enfrentado com 
determinação, dedicação e 
competência por uma equipa 
que engloba uma plêiade 
de colaboradores dentro da 
Companhia. Participar no 
Gabinete de Gestão de Crise 
tem sido uma luta frenética, 
por vezes angustiante, mas 
também extremamente 
motivadora e enriquecedora.”

Rui Pedro 
Batista
Diretor de 
Comunicação e Marca

“A dimensão e o impacto 
da The Navigator Company 
na sociedade portuguesa, 
nomeadamente ao nível 
socioeconómico, colocaram 
desafios muito específicos 
à comunicação interna 
e externa. Numa fase de 
grandes incertezas no país, 
era necessário defender a 
reputação da Companhia, da 
sua eficiência e competência. 
A união de esforços e 
organização interna foram 
determinantes para este 
trabalho e facilitaram 
a nossa missão.”

Thiago 
Franco 
Frazão
Direção de Gestão 
de Talento e 
Desenvolvimento 
Organizacional

“Num momento 
particularmente exigente, 
foi um enorme desafio 
reforçar a proximidade e 
manter o compromisso 
de todos com a Navigator. 
A gestão da informação 
tornou-se fundamental 
para enfrentar esta crise e 
responder às preocupações 
dos colaboradores, com 
relevo para a tónica de 
confiança e tranquilidade 
com que comunicámos, e 
que resultou na resposta 
extraordinária de todos.”

“A empresa está a fazer o melhor que sabe e pode 
com a atual escassez de recursos no mercado. 
Verificamos isso com o enorme esforço que 
está a ser feito para a produção interna de gel 
desinfetante, distribuição dos kits de limpeza, 
redução, ao máximo, da presença física na empresa, 
e na distribuição racional dos meios que temos.”
Jorge Roque, Supervisor no Armazém de Materiais 
de Embalagem e de Assistência, CI Figueira da Foz

“É notório que a Companhia 
está a fazer um grande 
esforço no sentido de 
confinar ao máximo este 
flagelo, criando condições 
que nos permitem coabitar 
no nosso site, mantendo 
a laboração normal 
quanto possível. É com 
muita tristeza que vimos 
máquinas de Papel e da 
Transformação paradas 
por não haver escoamento 
dos nossos produtos. Mas, 
mesmo assim, continuamos 
a ser remunerados.”
António Neto, Supervisor 
Controlo e Potência PM1, 
CI Figueira da Foz

“A proteção das pessoas é, de facto, uma prioridade, 
e isso reflete a preocupação em criar novas formas 
de trabalhar e comunicar. Na minha área em 
concreto, tomámos medidas como a utilização de 
computadores dedicados, utilização de telefones 
apenas em alta voz e o uso de luvas. É também 
um processo de aprendizagem e priorização 
de que as pessoas são o mais importante.”
Bruno Alves, Analista Laboratório, CI Setúbal

“A empresa tem assumido um papel altamente responsável 
na sensibilização dos seus colaboradores. Para além da 
sensibilização e acompanhamento contínuos, existem 
medidas complementares no terreno que, sem dúvida, 
dão confiança e segurança aos colaboradores: reforço 
das medidas de higiene e desinfeção dos postos 
de trabalho, controlo de temperatura à entrada e 
trabalho e refeições com afastamento seguro.”
Paula Lima, Coordenadora Segurança, CI Aveiro

Todas as informações indispensáveis (pro-
cedimentos a adotar, materiais de apoio, 
perguntas frequentes, contactos úteis, 
etc.) foram divulgadas e afixadas em 
diversos locais nos complexos fabris e dis-
ponibilizadas numa área especialmente 
criada na intranet, com atualização diária. 
A comunicação interna deu também voz 
aos trabalhadores com um suporte sema-
nal de comunicação específico sobre a 
COVID-19, que conta com testemunhos 
de colaboradores, perspetiva de mercado, 
testemunhos de fornecedores e ações de 
solidariedade com as comunidades.
“O confinamento em teletrabalho decre-
tado pelo Estado de Emergência foi ainda 
um desafio para a nossa cultura organi-
zacional”, reconhece Thiago Franco Fra-
zão. “A nossa preocupação é o bem-es-
tar dos colaboradores e, por isso, dispo-
nibilizámos várias peças de comunicação, 
realizadas com o apoio da área de saúde 
ocupacional, com conselhos e dicas úteis 
relacionados com o isolamento e a qua-
rentena em casa, as questões de ergono-
mia durante o teletrabalho, a atividade 
física durante o Estado de Emergência, 
etc.”, acrescenta o elemento do GGC da 
Direção de Gestão de Talento e Desenvol-
vimento Organizacional.
Ao nível da comunicação externa, Rui 

Pedro Batista, da Direção de Comunica-
ção e Marca, sublinha que “tal como em 
toda a comunicação pública, era fun-
damental uma mensagem sólida, coe-
rente e transparente, mostrando o que 
a Companhia estava a fazer para enfren-
tar a situação de crise sanitária que 
começava a mobilizar o país”. 
O responsável da DCM explica que “foi 
desenvolvido um plano de comunicação, 
interna e externa, de crise, atendendo à 
dimensão da The Navigator Company na 
sociedade portuguesa e o seu impacto 
na economia, prevendo o potencial inte-
resse dos media, ao mesmo tempo que 
se procurou comunicar proativamente 
com outros stakeholders estratégicos”. 
Rui Pedro Batista sublinha, a propósito, 
que “a antecipação e a organização da 
Companhia, que se focou no problema 
desde a primeira hora, acabou por facili-
tar o trabalho da comunicação externa”. 
Nesta área, explica ainda Rui Pedro 
Batista, “o primeiro trabalho é sem-
pre o de recolha da informação ao nível 
interno, pelo que quando a empresa 
aciona os mecanismos certos, como é o 
caso do GGC, do Plano de Contingên-
cia e a sistemática colaboração interna, 
todo o trabalho de comunicação externa 
ganha eficiência”. 
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Controlar uma eventual propagação do 
vírus e as suas consequências nas equi-
pas representou um desafio enorme para 
a operação fabril, quer pela situação iné-
dita, quer pela aplicação de novos com-
portamentos numa grande e heterogé-
nea população. Os quatro complexos 
industriais representam cerca de 90% 
da força de trabalho da Navigator, à qual 
acresce os colaboradores externos que 
diariamente ali prestam serviços.
Criadas as condições necessárias para o 
tratamento de eventuais casos de conta-
minação nos sites, com a coordenação da 
Medicina do Trabalho, a célere implemen-
tação das medidas do Plano de Contin-
gência contribuiu para o ajuste das con-
dições de trabalho, de modo a permitir a 
continuidade das operações.
“Definimos como principal prioridade as 
equipas de turno, e todos os que assegu-
ram a expedição dos nossos produtos e 
recebem as matérias-primas e subsidiá-
rias de que precisamos para produzir”, 
adianta José Nordeste, Diretor Fabril de 
Setúbal. “Para tal, foram determinantes 
as ações de reforço das equipas de lim-
peza e higienização dos espaços com 
soluções de hipoclorito de sódio, mas 
também a alteração dos procedimentos 
de cargas e descargas, garantindo o dis-
tanciamento suficiente entre os nossos 
colaboradores e os motoristas do exte-
rior”, acrescenta.

Colaboração e empenho das equipas
Os procedimentos do Plano de Contin-
gência são transversais às várias unida-
des fabris da Companhia, motivando 

a colaboração e o esforço das equipas 
internas, como salienta Pedro Matos Silva, 
Diretor Fabril da Figueira da Foz. “Esta 
proatividade e colaboração permitiu-nos 
até ultrapassar a escassez no mercado de 
materiais de desinfeção individual e espa-
ços sociais, recorrendo a produção pró-
pria em laboratório. Foi assim, por exem-
plo, que pudemos distribuir e repor gel 
desinfetante em 109 locais da fábrica da 
Figueira da Foz.”
Alexandre Vale, Diretor Fabril de Aveiro, 
também sublinha o esforço da Compa-
nhia, que “trabalhou com meios próprios 
para garantir a segurança de todos”. 
“Antecipando-se ao Estado de Emergên-
cia, criou infraestruturas, negociou par-
cerias com laboratórios para a realização 
de testes, disponibilizou equipamento 
de proteção e comunica diariamente de 
forma transparente, evitando a dissemi-
nação do vírus ‘covidizer’”, acrescenta.
A produção fabril foi ainda adaptada 
ao comportamento do mercado, tendo 
sido particularmente desafiante a res-
posta dada, em março, para a forte pro-
cura verificada no segmento doméstico 
do Tissue, como refere Joaquim Belfo, 
Diretor Fabril de Vila Velha de Ródão. “A 
equipa Tissue esteve sempre disponível 
para entregar tudo o que era necessá-
rio e respondeu bem a esse pico de pro-
cura”, afirma o responsável, salientando 
que a segurança e a operacionalidade 
foram possíveis porque “os colaborado-
res foram generosos no prolongamento e 
antecipação de horários, permitindo que 
fosse viável diminuir a presença simultâ-
nea de pessoal nas instalações fabris”.

operação fabril adaptada 
à nova realidade

“Este é um período marcante na história de 
qualquer empresa. A diferença na Navigator é a 
forma como se lida com a situação. Tenho o prazer 
de falar com os nossos colaboradores e perceber 
que se sentem seguros. Os nossos trabalhadores 
foram a solução e nunca o problema nesta luta 
desigual, contribuindo sempre com sugestões 
produtivas e proativas. Obrigado a todos por, 
hoje, garantirem o amanhã.” 
Alexandre Vale, Diretor Fabril, CI Aveiro

“Este tempo que vivemos tem sido um desafio 
contínuo para as nossas equipas, colocando 
à prova a nossa capacidade de mobilização e 
organização. Ainda temos muito caminho a fazer 
e embates para ultrapassar, mas demos até agora 
provas de sermos resilientes e estarmos à altura 
da resposta que se imporá. No momento, cada 
dia que passa é um dia a menos deste flagelo.”
Pedro Matos Silva, Diretor 
Fabril, CI Figueira da Foz

“É importante 
deixarmos uma 
mensagem de 
esperança. O mundo 
mudou e vai continuar a 
mudar. Esta pandemia 
obrigou a grandes 
mudanças, tanto na 
vida das empresas 
como na vida das 
pessoas, sobretudo nos 
seus comportamentos. 
Mas é também nestes 
tempos que é preciso 
resiliência e coragem 
para enfrentarmos 
as dificuldades e 
os desafios que 
se avizinham.”
Joaquim Belfo, 
Diretor Fabril, CI Vila 
Velha de Ródão

“Este é um período 
diferente, desafiante 
e, de certa forma, 
atemorizante. 
De repente, 
deparámo-nos com 
algo que alterou 
profundamente as 
nossas rotinas e as 
nossas certezas. 
Assegurada a 
tranquilidade e 
continuidade do 
negócio nos últimos 
meses, hoje estamos 
confrontados 
com o desafio de 
garantir condições 
de sustentabilidade 
para o futuro.”
José Nordeste, 
Diretor Fabril, 
CI Setúbal

“Considero que a resposta da Navigator foi e está a 
ser exemplar no que diz respeito aos procedimentos 
de segurança dos colaboradores e cumprimento 
dos mesmos. A medição da temperatura de todos 
os colaboradores à entrada da fábrica, bem como a 
distribuição de máscaras, foram medidas tomadas muito 
atempadamente, até mesmo quando comparado com 
outras realidades empresariais de que tive conhecimento.”
Gonçalo Amaro, Supervisor de Turno 
Transformação, CI Vila Velha de Ródão

“Penso que a Empresa tem dado boa resposta. Foram 
colocadas máscaras à disposição, feita a desinfeção dos 
locais de trabalho e realizados testes sempre que havia 
alguma suspeita de infeção. Na medida do possível, separou 
os operadores, que antes estavam concentrados nas salas 
de operação, fez uma distribuição do pessoal do dia em 
mais que um horário para evitar ajuntamentos e colocou 
pessoas em teletrabalho. Com todas estas medidas, 
conseguiu que a fábrica não parasse devido à COVID-19.” 
Mário Boieiro, Supervisor Produção de Pasta, CI Figueira da Fiz

A COVID-19 obrigou a uma reformulação 
completa da organização e forma de tra-
balhar no RAIZ, sem comprometer a sua 
resposta às necessidades da Navigator, 
no curto e médio prazo, tanto na área 
dos serviços e consultoria, como na área 
de investigação e desenvolvimento flo-
restal e industrial.
A estratégia passou pela minimização 
do contacto interpessoal e por medidas 
adicionais de higienização dos espaços 
e infraestruturas, incluindo: a criação de 
dois turnos de trabalho, essencialmente 
para os técnicos e investigadores de labo-
ratório; a maximização do teletrabalho; o 
uso de máscaras em ambiente fechado; 

a disponibilização de gel alcoólico e pro-
dutos desinfetantes em vários pontos 
dos edifícios e laboratórios; o controlo de 
temperatura na receção do edifício prin-
cipal; e o fecho temporário do refeitório.
Na área dos serviços de apoio às opera-
ções florestais, que envolvem trabalho de 
campo, foi fomentada a utilização de veí-
culos com um único ocupante, e, após a 
realização do trabalho de campo, o tra-
tamento da informação e produção de 
relatórios passou a ser feito em casa, com 
recurso a VPN. Manter as equipas ativas e 
animadas foi um desafio central, com as 
ferramentas e plataformas de teletraba-
lho a constituírem um apoio fulcral.

orGaniZaÇÃo reformulada 
no instituto raiZ

As medidas legais impostas pela situa-
ção de pandemia, que levou à instaura-
ção do Estado de Emergência em Por-
tugal, obrigam a Direção de Serviços 
Jurídicos (DSJ) à atualização diária de 
conhecimento e informação, e conse-
quente análise dos seus impactos nas 
relações da Companhia (laborais, comer-
ciais ou financeiras, entre outras). Este 
trabalho assegura, através de estreita 
e permanente ligação com a Comissão 
Executiva e demais Direções, uma ges-
tão e tomada de decisão devidamente 
informadas e juridicamente sustentadas.
As circunstâncias excecionais que carac-
terizam este período têm suscitado inú-
meras questões novas, em especial nas 
relações contratuais, colocando à prova 
a capacidade de resposta adequada da 
equipa jurídica da Navigator. A dinâmica 
da DSJ foi adaptada ao teletrabalho, 
também recorrendo a aplicações de chat 
e videoconferência para a realização de 
reuniões com clientes internos ou entida-
des externas à companhia.

apoio jurÍdiCo 
permanente

Fruto da interação com grande número 
de fornecedores, a Direção de Materials 
Management (DMM) precisou de mode-
lar a operacionalidade das suas equipas 
ao teletrabalho e às funções que desem-
penham, nomeadamente na área de Ges-
tão de Materiais ao nível dos armazéns. 
Com cerca de 70% dos seus colaborado-
res em regime de teletrabalho, sem que 
isso tenha causado qualquer impacto nas 
operações, a DMM continuou a garantir o 
fornecimento de materiais e prestação de 
serviços necessários à laboração das uni-
dades de produção. Avaliados os riscos 
decorrentes do surto pandémico, foram 
elaborados planos de resposta rápida a 
situações de quebra de abastecimento, 
inclusive identificando fornecedores 
alternativos, que evitaram qualquer cená-
rio de rotura nas fábricas.
Igual desafio foi assegurar o acesso aos 
meios de proteção adequados para o 
combate à COVID-19, como máscaras, 
luvas, produtos desinfetantes e equipa-
mentos de medição de temperatura. Uma 
tarefa difícil, dada a procura generalizada 
destes materiais, mas com resposta posi-
tiva, resultado da identificação exaustiva 
de fontes de fornecimento e da anteci-
pação das necessidades das diferentes 
áreas operacionais da Companhia.

Gestão de 
materiais 
evita cenários 
de rotura

“Desde o início da pandemia, a 
Empresa demonstrou um grande 
sentido de responsabilidade 
e integridade para com os 
colaboradores, através da 
implementação de medidas 
(câmaras termográficas, 
dispensadores de desinfetante, 
máscaras diárias, etc.) que ao 
longo do tempo/fase mais crítica 
demonstraram ser essenciais na 
segurança de todos, permitindo, 
assim, o regresso a casa para 
junto da nossa família no 
final do dia de trabalho.”  
Rui Chambel Pereira, Supervisor 
Parque de Madeiras, CI Aveiro

“Esta luta não está ganha, 
mas estou convicto que 
a iremos vencer e de que 
sairemos fortalecidos. 
A pandemia vai mudar 
definitivamente a forma 
como nos relacionamos 
profissionalmente e em 
sociedade, promovendo 
maior espírito de confiança, 
colaboração e ajuda ao 
próximo. E espero que 
seja também um forte 
alerta para a importância 
da estabilidade do 
nosso ecossistema.”
Pedro Sousa, Diretor de 
Materials Management

“Escolheria duas palavras 
para descrever o momento 
histórico que atravessamos: 
fragilidade e valores. 
Nunca, como hoje, ficou 
tão claro o quão frágeis 
são as nossas vidas, as 
nossas organizações, o 
nosso planeta. No espaço 
de poucas semanas, uma 
partícula submicroscópica, 
sem vida própria, está a 
fazer tremer os alicerces 
da nossa sociedade. Mas 
não os nossos valores, 
individuais e coletivos. 
E é nestes momentos 
que a solidariedade, o 
espírito de equipa e a 
responsabilidade social 
ganham novo significado 
e tornam as organizações 
mais fortes. É o que tenho 
sentido, transversalmente, 
na nossa Companhia!”
Carlos de Pascoal Neto, 
Diretor Geral do RAIZ
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Cerca de 3 000 colaboradores (internos 
e externos) mantiveram a operacionali-
dade da Navigator durante a fase de con-
finamento definida pelo Estado de Emer-
gência, com uma resposta exemplar no 
cumprimento das medidas implemen-
tadas para evitar o contágio e propaga-
ção do vírus. A expressão deste compor-
tamento foi o registo de zero acidentes 
com baixa no mês de abril, em qualquer 
das fábricas, áreas florestal e comercial, 
ou áreas de apoio.
“Um feito memorável, especial e recom-
pensador”, como descreve Paula Mon-
teiro, Coordenadora de Saúde e Segu-
rança da Companhia. “Os colaborado-
res estiveram atentos, avaliaram previa-
mente os riscos das suas tarefas e, no 
geral, cumpriram as normas, pondo em 
prática o conhecimento e trabalho que 
tem sido feito nas áreas da saúde e segu-
rança”, refere a responsável.

As ações de voluntariado interno promo-
vidas pela Navigator tiveram uma res-
posta bastante positiva dos colaborado-
res afetados pela redução operacional 
das máquinas de papel. A colaboração 
voluntária para funções temporárias na 
Herdade de Espirra (Viveiros Aliança e 
Área Florestal), durante quatro semanas, 
arrancou em maio com um grupo de 12 
colaboradores, e compreendeu tarefas 
como a colheita de rebentos para produ-
ção de clones ou o controlo de vegeta-
ção espontânea no parque de pés-mãe.
Estas atividades temporárias e volun-
tárias têm custos de deslocação e esta-
dia assegurados pela Companhia, 
tendo registado grande adesão por 
parte dos colaboradores, que também 
se voluntariaram para tarefas no Insti-
tuto RAIZ, no Eixo (Aveiro), no site de 
Vila Velha de Ródão e na Direção de  
Materials Management.

Zero aCidentes 
Com baiXa 
em abril

Grande 
mobiliZaÇÃo no 
Voluntariado 
interno

“Nas nossas equipas de manutenção foram 
tomadas medidas de proteção individual, como 
lavar as mãos com frequência, distanciamento 
correto entre pessoas e desinfeção dos locais 
de trabalho várias vezes por dia. Dividimos 
também a manutenção em três equipas, duas 
com turnos das 7h00 às 13h45 e 14h15 às 21h00, 
e a terceira em casa. Estas equipas vão rodando 
ao fim de semana. Com este horário evitamos 
a possível contaminação entre equipas.”
Vítor Grácio, Supervisor Manutenção 
Mecânica PM1, CI Figueira da Foz

“A Empresa acompanha a pandemia 
de forma concisa e atenta, 
ajustando o Plano de Contingências 
às normas e recomendações 
da DGS, para que possamos 
desempenhar as nossas funções 
em segurança. Enalteço o esforço 
e espírito batalhador de todos em 
manter o nível de desempenho 
e qualidade na Navigator.”
Cláudio Morgado, Supervisor 
Transformação Pasta, CI Setúbal

“A Companhia esteve sempre 
atenta à evolução dos 
acontecimentos, criando normas 
internas que se foram adaptando 
e evoluindo positivamente ao 
longo do tempo. Em Cacia foram 
implementadas rapidamente as 
condições para o teletrabalho, 
distanciamento entre pessoas, 
higienização de postos de 
trabalho, criação de caminhos 
pedonais e de viaturas, e oferta 
de máscaras aos trabalhadores.”
Adão Pinheiro, Supervisor 
de Manutenção e Engenharia 
Mecânica, CI Aveio

“Dos momentos iniciais 
de grande incerteza e 
preocupação, foi com 
agrado que registei a 
excelente capacidade de 
resposta da Companhia, 
com medidas preventivas 
em permanente atualização. 
Foi fundamental o boletim 
informativo semanal, 
a disponibilização de 
equipamento de proteção 
individual, mas, acima de 
tudo, a postura e sentido de 
responsabilidade de todos.”
João Reboia, Técnico 
Industrial de Produção, 
CI Setúbal

“Ao nível dos open spaces, 
onde estou inserido, o Plano 
de Contingência adotado 
pela Navigator demonstrou 
ser consciencioso, com 
a limitação do número 
de pessoas e a distância 
mínima exigida entre 
elas, a instalação de 
dispensadores de álcool gel 
e a interdição de pessoas 
externas nestas áreas. Estas 
medidas aumentaram a 
segurança e a confiança, 
e fizeram sentir que todos 
somos Navigator.”
Tiago Teixeira, 
Trainee, CI Aveiro

“A Navigator atuou 
no momento certo, 
alterando o meu 
programa de trabalho 
enquanto Trainee, de 
forma a garantir a minha 
segurança e dos meus 
colegas. Realço que neste 
processo houve sempre 
a preocupação de não 
prejudicar os objetivos 
do programa e as minhas 
expectativas. É bom 
perceber que o sentido 
profissional e humano 
não falha na Empresa.”
João Duarte, Trainee, 
CI Figueira da Foz

“É gratificante saber 
que a Companhia tem 
trabalhado arduamente em 
prol da saúde, bem-estar 
e proteção de todos os 
colaboradores. Tem sido 
surpreendente constatar 
como todos estão cada 
vez mais conscientes 
no que respeita à sua 
proteção e à dos outros, 
quer no uso de máscara 
ou na higienização dos 
espaços que frequenta. 
Há pequenas ações que 
farão, certamente, uma 
grande diferença.”
Rafael Torres, Trainee

“Nunca em tempos de paz se 
falou tanto em guerra, uma 
guerra diferente das outras, 
contra um inimigo oculto, 
invisível, traiçoeiro, mas que 
todos sabemos está entre 
nós. Porque as guerras são 
para vencer, sinto e tenho 
presenciado que a Navigator 
não tem poupado esforços para 
manter as tropas devidamente 
informadas, protegidas e 
preparadas, para que, cada um 
na sua ‘trincheira’, seja na linha 
da frente ou na retaguarda, 
possa ter a segurança e 
confiança necessárias para um 
desempenho seguro e eficaz.”
Ramiro Gaspar, Supervisor 
Produção Papel PM1, 
CI Figueira da Foz

Na antecipação ao desenvolvimento da 
pandemia, a Navigator desenvolveu e 
implementou medidas de contingên-
cia não só para os centros fabris, mas 
também para a base do seu modelo de 
negócio: a área florestal. A Companhia 
gere mais de 108 mil hectares de floresta 
de norte a sul de Portugal, o que implica 
uma logística elaborada, tanto da Dire-
ção de Gestão Florestal (DGF) como dos 
centros fabris e outras estruturas trans-
versais à Empresa. 
Desde a produção de plantas nos viveiros 
até aos espaços florestais geridos pela 
Companhia, houve que adaptar e estabe-
lecer medidas de prevenção e proteção, 
por forma a salvaguardar colaborado-
res, mas também parceiros de negócio e, 
indiretamente, as respetivas famílias. Um 
desafio que decorreu em paralelo com a 
continuidade da gestão responsável das 
plantações, desde a instalação e manu-
tenção de povoamentos, ao corte e trans-
porte de rolaria de eucalipto que alimenta 
a produção de energia, pasta e papel nas 
fábricas da Navigator.
Para além da promoção de hábitos de 
higiene e etiqueta respiratória e social 
por parte de todos, a DGF adaptou as 
medidas do Plano de Contingência às 
áreas onde intervém, distribuindo equi-
pamento de proteção e produtos de 
desinfeção. Com os colaboradores das 

estruturas de suporte em regime de tele-
trabalho, foram reforçadas as medidas 
de segurança nos Viveiros de Espirra, 
com desinfeção regular das áreas exte-
riores e a medição sistemática da tem-
peratura de todos os que ali trabalham. 
Seis locais de isolamento, distribuídos de 
norte a sul do país, abrangem as áreas 
florestais geridas pela Companhia, tendo 
também sido adotadas medidas especí-
ficas de transporte e proteção individual 
para os técnicos que monitorizam as ati-
vidades florestais nas plantações.
Ultrapassada a fase crítica da pandemia, 
o esforço das equipas florestais terá um 
novo foco, como refere Nuno Neto, Dire-
tor de Gestão Florestal: “A curto prazo, 
entraremos numa fase crítica em termos 
do risco de incêndios, que importa pla-
near para mitigar os perigos da pande-
mia nas equipas que serão mobilizadas. 
Mas também aqui temos em curso medi-
das que visam atuar em tempo e reduzir 
impactos futuros.”

um esforço redobrado  
a cuidar da floresta

“Temos uma 
comunidade de 
parceiros fortemente 
dependente da 
atividade que têm com 
a Navigator e, por isso, 
procurámos ajustar 
as necessidades a 
essa realidade, para 
que o impacto fosse 
mitigado. Passaremos 
esta fase com a 
certeza de que os 
ritmos habituais de 
atividade regressarão 
e que teremos 
connosco uma rede 
de parceiros para 
responder a essa 
retoma, e uma equipa 
que, mais uma vez, 
demonstrou a fibra 
de que é feita.”
Nuno Neto, Diretor 
de Gestão Florestal

“Nas nossas florestas os trabalhos no terreno 
continuam ao mesmo ritmo. Percebemos o 
risco inerente ao contacto que estabelecemos 
com os nossos prestadores de serviços, 
com os proprietários e com os agentes 
locais e, por isso, adotámos sempre um 
comportamento seguro e responsável, de 
acordo com as regras estabelecidas pela 
Companhia. A gestão da floresta não pode 
ser suspensa ou adiada e, por isso, temos 
de persistir no esforço de dar resposta aos 
desafios que diariamente nos são colocados.”
Marco Ferreira, Técnico Florestal 
Zona Norte, Dir. Gestão Florestal

“A Companhia tem demonstrado capacidade 
de antecipação e resposta aos desafios que 
todos atravessamos, seja através da definição 
e implementação constante de medidas 
que permitem a continuação dos trabalhos 
operacionais em condições de segurança, 
seja pelo responsável contributo individual de 
cada um de nós. Em momentos absolutamente 
únicos, a Companhia está a conseguir revelar, 
mais uma vez, a sua extraordinária resiliência, 
mantendo o foco nas suas pessoas, na 
segurança, nos parceiros e no negócio.”
José Vasques, Coordenador Florestal 
Zona Vale do Tejo, Dir. Gestão Florestal

“As medidas de teletrabalho têm sido 
importantes para manter a estrutura 
motivada e sem parar. A área operacional 
necessita de todo esse backoffice a 
funcionar para que não paremos no terreno 
as obras de florestação, manutenção 
e exploração florestal. Se não houver 
faturação, as empresas que trabalham 
connosco rapidamente entram numa espiral 
de rutura económica. A dinâmica tem de 
ser esta: segurança, responsabilidade, 
e acima de tudo, dar o exemplo.”
João Melo Bandeira, Coordenador Florestal 
Região Norte, Dir. Gestão Florestal

“Desde a implementação do Plano de Contingência, com definição das 
medidas a implementar para prevenção desta pandemia, verifica-se 
que a Empresa se tem adaptado às situações e dificuldades que vão 
surgindo. Esta adaptação permite uma melhoria contínua nas medidas 
implementadas, beneficiando-nos a todos para que a empresa continue 
a trabalhar, bem como todas as outras que connosco trabalham.”
Ana Catarina Manta, Coordenadora de 
Segurança, Dir. Gestão Florestal

“A minha função só por si já é bastante 
solitária, mas tornou-se ainda mais. Tem sido o 
contacto constante com colegas, através das 
mais variadíssimas formas, que tem permitido 
desenvolver a minha função em pleno na área 
geográfica pela qual sou responsável.”
Tiago Damas, Técnico Florestal 
Zona Sul, Dir. Gestão Florestal
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CanadÁ  
A Canfor Pulp Produtcs Inc. 
anunciou uma paragem de três 
semanas nas suas unidades 
fabris. A companhia irá reduzir 
a produção de pasta NBSK em 
cerca de 35 mil toneladas e planeia 
diminuir despesas de 15 milhões 
de dólares durante 2020. Outra 
empresa atingida por esta crise 
foi a Kruger Specialty Papers, que 
também suspendeu a produção 
de papel para embalagem e a 
central de cogeração a biomassa 
no complexo de Brompton, 
afetando 272 trabalhadores.

estados unidos
A Domtar anunciou no início de 
abril a desativação das operações 
nas unidades em Kingsport 
(Tennessee) e Ashdown (Arkansas), 
devido aos imprevisíveis efeitos 
comerciais impostos pelo surto 
da COVID-19. A companhia norte-
americana, uma das maiores a nível 
mundial na produção de pasta e 
papel, suspendeu temporariamente 
a produção de papel em Kingsport, 

enquanto a unidade de Ashdown 
(pasta e papel) será encerrada 
por três meses. As medidas irão 
reduzir a capacidade de produção 
de papel em cerca de 144 mil 
toneladas, colocando cerca de 
450 trabalhadores em lay-off.

CHile
A Arauco interrompeu a atividade 
na fábrica de pasta de Horcones, 
depois de um dos funcionários 
da cafetaria ter testado positivo 
para a COVID-19, obrigando 
todos os que contactaram com o 
colega a cumprir um período de 
15 dias de quarentena. A indústria 
chilena de pasta e papel não foi 
abrangida pelo encerramento 
da atividade industrial no país, 
decretado pelo Governo, já que 
o setor é considerado essencial 
para a economia do Chile. 

ÁfriCa do sul
A queda de encomendas dos 
mercados europeu e sul-africano 
levaram a Mondi a encerrar 
temporariamente a unidade de 

Merebank (África do Sul) e a 
reduzir a produção de papéis 
finos na fábrica de Neusiedler 
(Áustria). Os responsáveis 
da companhia equacionam 
também algumas paragens nas 
fábricas de converting de sacos 
de papel e uma redução de 
mais de 100 milhões de euros 
nas despesas deste ano.

espanHa
A empresa espanhola Miquel Y 
Costas suspendeu a produção nas 
duas fábricas de papel que possui 
em La Pobla de Claramunt, perto de 
Barcelona. A medida foi anunciada 
a 9 de abril e implicou o lay-off 
temporário para cerca de 100 
trabalhadores. A companhia produz 
papéis especiais, designadamente 
filtros para café, sacos de chá, fitas 
adesivas e filtros para aspiradores.

itÁlia
A Sofidel parou a produção de 
papel tissue no complexo industrial 
de Valfegana, depois de não 
ter chegado a acordo com os 

sindicatos para a alteração dos 
turnos das equipas de produção, 
visando melhor adequação na 
resposta às restrições impostas 
pela crise pandémica. Com o 
Governo italiano a comparticipar 
parte dos salários, os 
trabalhadores tiveram de cumprir 
um período de 9 semanas de 
autoisolamento nas suas casas.

reino unido
Devido ao crescente número 
de funcionários ausentes do 
trabalho, a UPM Caledonian Paper 
decidiu interromper a produção 
na fábrica de papel situada 
perto de Glasgow, na Escócia. 
A empresa informou que não 
havia nenhum caso relatado de 
infeção por COVID-19, mas cada 
vez mais colaboradores estavam 
em autoisolamento ou faziam 
parte de um dos grupos de risco 
definidos pelo Governo do Reino 
Unido. A administração anunciou 
a interrupção da atividade 
por um período indefinido, 
passando a prestar apoio às 
outras unidades do grupo UPM.

Como a CoVid-19 afetou a indÚstria 
mundial de pasta e papel

alemanHa
O Felix Scholler Group reduziu 
temporariamente a capacidade 
de produção nas cinco fábricas 
de papel que detém na Alemanha, 
como resposta ao declínio da 
procura. A empresa começou a 
reduzir as horas de trabalho logo 
após a Páscoa, afetando cerca de 
2 100 trabalhadores dos 3 600 que 
compõem o quadro de pessoal. O 
grupo possui ainda unidades fabris 
na Rússia e Canadá, além de uma 
subsidiária em Quzhou (China) que, 
em abril, já dava sinais de recuperação 
no mercado, um mês depois de ter 
retomado a sua produção normal.

suÉCia
Na antecipação de uma queda na 
procura de papel nos mercados, 
a Artic Paper acordou com as 
organizações representativas 
dos trabalhadores das fábricas 
de Munkedal e Grycksbo a 
redução do seu quadro de 
pessoal, recorrendo aos apoios 
disponibilizados pelo Governo 
sueco. Também a SCA Ortviken, 

em Sundsvall, estabeleceu um 
plano de paragens da sua produção 
de papel por curtos períodos, 
durante esta primavera e verão.

finlÂndia
Em resposta às incertezas sobre 
o comportamento dos mercados 
devido à pandemia, a Stora Enso 
iniciou em meados de abril vários 
processos de lay-off nas fábricas  
que tem em operação na Finlândia. 
Foram afetados cerca de 1 500 
postos de trabalho nas fábricas 
de papel gráfico de Veitsiluoto e 
Oulu, e outros 400 nas unidades de 
pasta de Enocell e Sunila, e ainda 
160 colaboradores das equipas de 
manutenção da Efora. O tempo 
de lay-off, num máximo de 90 
dias, será repartido por vários 
períodos ao longo deste ano.

Índia
Apesar da abertura permitida pelo 
Governo para a produção de papel 
e cartão durante o período de 
confinamento, a maioria das fábricas 
indianas suspendeu a atividade no 

setor. Entre estas, conta-se a ITC, 
que anunciou o encerramento das 
suas três unidades de produção de 
papel e cartão no final de março; 
e a JK Paper, que no início de abril 
confirmou o fecho em duas das três 
fábricas em Gujarat, e outras duas 
em Telangana e Odisha. Uma das 
exceções foi a Paswara Papers, que 
manteve a produção de cartão para 
embalagem de bens essenciais.

CHina
Os principais produtores de papéis 
finos revestidos (CFP) na China 
anunciaram planos para redução da 
sua produção em cerca de 100 mil 
toneladas durante o mês de abril, na 
sequência da diminuição da procura 
e descida de preços. A APP China, 
o maior produtor de papel CFP no 
país, informou que as fábricas em 
Yangpu e Zhenjiang iriam produzir 
menos 30 mil toneladas no mês 
de abril, admitindo mais reduções 
durante este ano. A Shandong, 
por seu lado, anunciou paragens 
entre 10 dias a duas semanas nas 
unidades industriais que detém em 
Dongying, Shouguang e Yanzhou.

malÁsia
A fábrica da MNI em Menkatab foi 
forçada a suspender a produção 
de papel e cartão durante cerca de 
um mês, entre março e abril, como 
resultado da paralisação geral 
decretada na Malásia. O Governo impôs 
fortes medidas de confinamento, mas 
permitiu que as fábricas de cartão para 
embalagem operassem a 50% da sua 
capacidade. Autorização negada à 
MNI, pois a sua produção destina-se 
quase exclusivamente a exportação.

noVa ZelÂndia
Três empresas de produção de papel 
suspenderam a atividade devido ao 
surto da COVID-19, depois de o Governo 
neozelandês ter decretado, no final 
de março, o encerramento de alguns 
setores da economia por um período 
de quatro semanas. A Winstone Pulp 
International suspendeu a produção 
na fábrica de Karioi e enviou para 
casa 145 trabalhadores; a Pan Pac 
encerrou a sua unidade industrial em 
Napier, que emprega 194 pessoas; 
e a Oji Fiber Solutions, em Kawerau, 
colocou 282 colaboradores em lay-off.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus mudou por completo o retrato da economia 
mundial, e o setor da pasta e do papel não foi exceção. Enquanto desenvolve esforços 
para assegurar a saúde e segurança dos seus colaboradores, trabalhando com Governos e 
comunidades, a indústria papeleira procura adaptar-se aos novos tempos, para continuar a 
fornecer produtos e serviços que contribuem para o bem-estar das pessoas.
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Quanto maior o âmbito, maior o desafio. 
E, no caso da The Navigator Company, 
ele acontece à escala mundial. Empresa 
de referência no setor da pasta e papel 
ao nível global, exporta os seus produ-
tos para cerca de 130 países, pelo que a 
crise imprevista e imposta pela pandemia 
reforçou o espírito de união das equipas 
comerciais e de marketing, no sentido de 
dar resposta às oscilações da procura nos 
mais variados mercados. A redefinição de 
estratégias foi rápida e fortemente ala-
vancada no espírito de iniciativa para se 
encontrarem novas soluções. Tudo com 
um objetivo final: o regresso seguro e efi-
caz aos negócios. 
Este foi um caminho que começou inter-
namente, com métodos diferentes, dos 
quais sobressai o contacto remoto. 
“A Direção de Marketing enfrentou os 
mesmos desafios de outras áreas da 
Empresa, a ter de trabalhar, sem prepa-
ração prévia, totalmente em regime de 
teletrabalho”, adianta António Quirino 
Soares, Diretor de Marketing. Este res-
ponsável destaca o contributo dos cole-
gas de IT, que “asseguraram sistemas 
robustos e sem falhas”, mas também a 
disponibilidade dos colaboradores, que 
“desenvolveram um trabalho criativo e 
empenhado em casa, por vezes efetuado 
em horários desencontrados dos horá-
rios escolares dos filhos”.
Foi assim que nasceram, nos últimos 
meses, várias soluções comerciais da 
Navigator, que visam ajudar e aproxi-
mar as pessoas num momento particu-
larmente difícil das suas vidas, e de que 

é exemplo o novo conjunto de papel 
premium multifuncional, denominado 
“Home Pack Together”, ideal para o 
escritório em casa. 
Para além do produto em si mesmo, 
houve que manter a ligação às pessoas 
e ao cliente final. Neste caso, as redes 
sociais foram palco de várias iniciati-
vas, tais como a “Home Sweet Office”, 
que desafia as pessoas a partilhar fotos 
do seu escritório em casa. Até início de 
maio, esta ação contava já com expres-
siva participação e mais de 22 mil visua-
lizações em Instagram. Já a campanha 
“Keep in Touch”, assente em mensagens 
personalizadas para amigos e familiares 
que as pessoas escrevem online e que 
são depois impressas pela Navigator e 
enviadas, sem custos, aos destinatários, 
entregou no mesmo período mais de 
5 000 postais e registou 14 mil visitan-
tes no respetivo site. Finalmente, a ini-
ciativa online “31 Day Outside the Box 
Challenge”, com desafios de expressão 
e criatividade para adultos e internau-
tas mais novos, registou mais de 6 600 
downloads no mês de arranque.

Redefinir estratégias  
e aproximar clientes
Com empresas, comércio e, sobretudo, 
escolas fechadas em todo o mundo, o 
cenário provocado pela COVID-19 trouxe 
enormes desafios e dificuldades para a 
força de vendas da Navigator. O alerta 
de emergência global obrigou a total 
ausência de contactos presenciais com 
os clientes, o que motivou as equipas a  

noVas 
soluÇoẽs  
para noVos 
tempos
Uma das consequências da COVID-19 são as mudanças 
do mercado, e a necessidade de ajustar a oferta a uma 
procura que revela novos contornos. Perante este desafio 
sem precedentes, é a criatividade e a capacidade de 
iniciativa das equipas que estão a fazer a diferença nesta 
busca por novas soluções e produtos. 

Mário 
França
Diretor de Vendas 
Internacional

“Por mais difícil que pareça, este 
é o período em que o espírito 
de equipa, comunicação e 
união por resultados comuns 
mais se intensificou em toda a 
minha experiência na Navigator. 
Pessoalmente, é com alguma 
felicidade que olho para trás e 
vejo que as decisões que tomei 
na minha vida profissional 
foram acertadas: trabalhar 
no setor da pasta e do papel 
é um privilégio, tal como 
estar na Navigator, empresa 
que possui a capacidade de 
gestão e a solidez necessárias 
para atravessar esta crise.”

António 
Quirino 
Soares
Diretor de Marketing

“O forte espírito de pertença 
a esta Empresa e o que ela 
representa ficam fortalecidos 
nesta crise, ao presenciar a 
forma como, juntos, estamos a 
gerir o Plano de Contingência 
nas fábricas e no mercado, e 
como a Empresa está a gerir 
os assuntos de Recursos 
Humanos. Fica a certeza de 
que gerimos a imprevista 
crise de forma a que sairemos 
reforçados, muito motivados 
e unidos para enfrentar as 
próximas fases e ajustamento. 
Este é, provavelmente, um 
período definidor das nossas 
vidas profissionais, no qual 
estaremos à altura da história e 
futuro desta Empresa única.”

“Desde o início senti que a Navigator 
levou a presente situação muito a sério. 
Prontamente implementou as medidas 
dos sucessivos planos de contingência 
e procurou rapidamente soluções 
para as preocupações manifestadas 
pelos colaboradores. Seremos tão 
fortes como o elo mais fraco das 
nossas equipas. Por isso: Força!”
Nancy Pedrosa, Sales & Service 
Support, Dir. Supply Chain

“A segurança de todos e de cada 
um de nós é bastante importante 
e tenho sentido que desde o 
início a empresa tem assumido 
esse compromisso. Considero 
fundamental o empenho de toda a 
família Navigator e valorizo todos 
aqueles que nas suas diferentes 
responsabilidades continuam a 
assegurar os seus processos. A 
nossa empresa é uma referência 
para o país, para as nossas famílias, 
para nós e, por isso, devemos 
tentar assegurar o seu normal 
funcionamento e em segurança.”
Mário Dias, Product 
Manager, Dir. Marketing

“A resposta rápida da Navigator colocou 
todos os meios disponíveis ao alcance 
das equipas para que possam, à distância, 
fazer o seu trabalho, mesmo nesta 
situação difícil em que nos encontramos. 
Esta nossa experiência de trabalho à 
distância diz-nos que é possível fazê-lo 
com toda a dedicação e profissionalismo, 
mantendo os nossos parceiros confiantes 
de que do nosso lado contam, como 
sempre, com o nosso apoio!” 
Aníbal Ribeiro, Sales Manager, 
Dir. Vendas Internacional 

“Todas as ferramentas de trabalho 
que a Navigator já tinha, e que 
rapidamente reforçou para que o 
teletrabalho funcione a 100%, têm 
permitido continuar a acompanhar 
os nossos clientes neste momento 
excecional, o que nos tem feito 
desenvolver a nossa resiliência 
e capacidade de adaptação. O 
espírito de equipa desenvolvido 
ao longo do tempo faz com 
que esta situação momentânea 
possa ser vivida com a mesma 
dedicação e profissionalismo 
pela nossa equipa.”
Mónica Passanha, Sales 
Manager, Dir. Vendas Europa

“As medidas do Plano de 
Contingência são muito 
importantes, reduzem a 
ansiedade dos colaboradores, 
desviando o foco para o 
exercício das suas funções, 
sempre com responsabilidade e 
segurança. O enorme esforço e 
comprometimento das equipas 
fica demonstrado quando no mês 
de março, início da pandemia e de 
clima de alarme generalizado na 
população, conseguiram obter-se 
os melhores resultados produtivos 
de sempre no Tissue de Aveiro.”
João Tiago Santos, Supervisor 
de Turno Transformação 
Tissue, CI Aveiro
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“É incrível ver como os nossos clientes 
valorizam o esforço da Navigator 
na gestão desta situação, e como as 
fábricas continuam a laborar de maneira 
responsável e apaixonada, para oferecer 
não apenas o melhor produto, mas 
também o melhor serviço. Quando os 
clientes percebem os nossos esforços 
para continuar a servi-los, sabem que 
iremos estar aqui nos próximos 100 
anos e ficam seguros de que fazer 
negócios connosco é a escolha certa.” 
Julio Arguello, Sales Manager 
México e América Central, Dir. 
Vendas Internacional

“A Navigator foi uma das primeiras na indústria 
a implementar medidas de contingência 
exclusivas, que permitiram que os seus 
colaboradores continuassem a trabalhar em 
segurança. Todos os que estão em teletrabalho 
têm as ferramentas para continuar nas suas 
funções. Agora, mais do que nunca, é importante 
estarmos unidos e acreditar que todas as crises 
representam também oportunidades.” 
Anastasia Nedopekina, Sales Manager Rússia & CIS, 
Central Eastern Europe, Dir. Vendas Internacional

“Em tempos de dificuldades acrescidas, 
fruto do surto pandémico da COVID-
19, só grandes equipas permitem 
sustentar o negócio. Neste particular, 
a Navigator tem estado à altura do 
desafio. Os colaboradores têm sido 
gigantes na manutenção em pleno da 
atividade fabril do site de Vila Velha 
de Rodão, com todos os desafios e 
adaptações que isso representa.”
Pedro Antunes, Responsável 
da Fabricação Papel Tissue, 
CI Vila Velha de Rodão

“Vivo em Viena e aqui todos 
foram convidados a trabalhar em 
casa. A Áustria foi o segundo país 
europeu, depois da Itália, a decretar 
o confinamento, medida que foi 
cumprida pela nossa equipa. Agora 
que a vida volta à normalidade, 
com lojas a reabrirem e outras 
medidas de retorno a serem 
implementadas, estou convencida 
de que, com alguma disciplina, 
conseguiremos combater este vírus.”
Renate Rendulic, International 
Key Account Manager, 
Dir. Vendas Europa

“Aplicámos o Plano de Contingência 
desde o primeiro dia, suspendendo 
as viagens e passando a trabalhar a 
partir de casa. Os nossos clientes e 
fornecedores constituem uma enorme 
família, que contactamos diariamente na 
contínua missão de manter os negócios 
da Companhia. E ficamos mais fortes, 
sabendo que os colegas das fábricas 
continuam a garantir em segurança o 
melhor que a Navigator sabe fazer.” 
Murat Kaplan, Sales Manager 
Turquia, Dir. Vendas Internacional

“As pessoas sentem ansiedade por aquilo que 
se está a passar no país e no mundo, não na 
empresa. Há um reconhecimento do esforço 
que a empresa está a fazer e existe a consciência 
de que a mesma tem de continuar a trabalhar 
pelo impacto que tem na economia.”
Bruno Manique, Operador Processo 
Transformação Papel, CI Figueira da Foz

“A Itália foi o primeiro país europeu 
severamente afetado pela COVID-19 e, desde 
o final de fevereiro, a Navigator implementou 
várias ações, como a distribuição de laptops 
e telemóveis, que permitiram que a toda 
a equipa local trabalhasse com segurança 
em casa, incluindo assistentes de vendas e 
backoffice. Decidimos também manter o 
escritório aberto, com a presença de uma 
pessoa, para dar um forte sinal ao mercado, aos 
clientes, mas principalmente a nós próprios,de 
que a empresa está presente, ativa e pronta 
para trabalhar a qualquer momento.” 
Massimo Colletti, Regional Manager para 
Itália, Grécia e Balcãs, Dir. Vendas Europa

“A equipa de vendas para o Médio Oriente e Turquia 
continua altamente motivada, mantendo contacto proativo 
com os clientes e comunicando intensamente com todos 
os stakeholders internos e externos. Enfrentamos tempos 
desafiadores que, com certeza, também criarão oportunidades, 
par as quais devemos estar alerta, para as aproveitar.”
Alejandro Monfort, General Manager Médio 
Oriente & Turquia, Dir. Vendas Internacional

“Desde o início da pandemia, a Navigator 
tem vindo a tomar um conjunto de medidas 
estruturadas e eficazes, na resposta a um 
problema para o qual não havia um ‘manual’ de 
procedimentos a seguir. Todos os dias surgem 
novos detalhes e informações, mas a Empresa 
mostra a resiliência e a capacidade de adaptação 
necessárias para enfrentar os tempos que correm.”
Miguel Basch, Trainee

“Para evitar possíveis cadeias de contágio, 
a maioria da equipa de Customer Service 
optou pelo teletrabalho, salvaguardando 
a comunicação com os clientes graças à 
implementação do Talkdesk no início do ano. 
O feedback dos clientes tem sido positivo 
e também eles realçam o empenho da 
Navigator em manter as equipas seguras.”
Sílvia Direito, Coordenadora Serviço 
ao Cliente, CI Figueira da Foz

“Perante a incerteza criada pela pandemia, a 
Empresa tem vindo a reagir proactivamente 
para garantir o sucesso de todos nós. Só 
o cumprimento rigoroso da informação 
veiculada dará um resultado positivo nesta 
luta desigual e sem paralelo na nossa história. 
Precisamos disciplinar o nosso presente, 
para garantirmos o nosso futuro.”
Orlando Correia, Supervisor Manutenção 
Controlo e Potência, CI Figueira da Foz

Hermano 
Mendonça
Diretor Comercial 
Tissue

“A nova realidade social em 
que vivemos atualmente trará 
fortes desafios à Navigator. 
No negócio Tissue, o 
segmento Away from Home 
foi negativamente afetado 
pelas circunstâncias da COVID-
19 e registou um acentuado 
decréscimo de vendas de 
março para abril, parcialmente 
transferidas para o segmento 
doméstico. É expectável 
que esta tendência se possa 
manter nos próximos meses, 
o que nos obriga a encontrar 
alternativas de mercados, 
clientes e produtos.”

intensificarem a comunicação com as 
empresas compradoras de papel, procu-
rando evitar a deterioração da carteira de 
pedidos e conseguir novas encomendas.
“O ideograma chinês para crise significa 
perigo, mas também oportunidade, e 
estamos a usar este momento para rede-
finir estratégias – de regiões geográficas, 
produtos, clientes – e prepararmo-nos 
para a reentrada que certamente ocor-
rerá”, sublinha Mário França, Diretor de 
Vendas Internacional, não sem reconhe-
cer que “todos sabemos que nada será 
como dantes”.

Operação Tissue em pleno
O regime de teletrabalho prontamente 
instituído na Navigator permitiu manter a 
equipa comercial de tissue em segurança 
e plenamente operacional, facto que foi 
determinante para responder adequa-
damente à forte procura de papéis de 
uso doméstico, nomeadamente de papel 
sanitário.
O papel higiénico teve um pico de pro-
cura durante o mês de março, justificado 
por duas tendências comportamentais, 
como refere Hermano Mendonça, Dire-
tor Comercial Tissue. “A sociedade em 
geral começou a estar mais preocupada 
com a higiene e, com as pessoas em con-
finamento, o consumo de papel tissue foi 
transferido de fora de casa para dentro 
de casa.” Uma situação que se refletiu 
no decréscimo de vendas no segmento 
Away from Home, que abrange setores 
particularmente afetados pelos efeitos da 
pandemia, como a hotelaria, a restaura-
ção e as escolas, mas que foi de alguma 
forma minorada pelo crescimento do 
segmento doméstico no Tissue.

O projeto de investigação de Marc Veldhoen, finan-
ciado pela The Navigator Company através do 
Fundo iMM-Laço, foi distinguido recentemente pela 
Fundação la Caixa em Portugal, no âmbito do pro-
grama Health Research. O investigador principal do 
Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes 
(iMM) foi distinguido com um prémio de 500 mil 
euros para desenvolver um projeto de investigação 
em saúde, que procura compreender e caracterizar 
o papel de um subtipo específico de células regula-
doras do sistema imune, os linfócitos residentes, que 
podem ser importantes na proteção contra infeções 
ou tumores.
Desde 2005 que a The Navigator Company, atra-
vés da sua marca de papel Pioneer, apoia o Fundo 
iMM-Laço, tendo contribuído com mais de 400 mil 
euros para apoiar a luta contra o cancro da mama, 
servindo para a aquisição de unidades móveis para 
rastreio e de equipamentos para a criação de cen-
tros para diagnóstico e tratamento do cancro da 
mama. Na sequência desta colaboração, a marca 
de papel Pioneer lançou uma promoção em 2018 
que permitiu recolher verbas para patrocinar o pro-
jeto de investigação de Marc Vedhoen, cujo poten-
cial foi agora distinguido pelo programa Health 
Research, da Fundação la Caixa.

inVestiGaÇÃo  
em saÚde 
apoiada pela 
naViGator 
reCebe prÉmio 
la CaiXa
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“A vossa oferta é uma 
luz ao fundo do túnel. 
Obrigada em meu nome 
e em nome de todo o 
serviço de urgência do 
Hospital de São Bernardo. 
Vocês são grandes.”
Júlia Sanches, Hospital de 
São Bernardo, Setúbal 

“Este gesto é fundamental, 
tendo em conta a realidade da 
nossa freguesia, onde existe 
um conjunto de famílias mais 
vulneráveis, com acesso limitado 
a determinados meios. A oferta 
de mais de mil resmas de papel 
permite que as escolas, que têm 
facilitado a impressão dos materiais 
pedagógicos aos encarregados 
de educação, possam 
continuar a apoiar as crianças, 
facilitando a aprendizagem à 
distância e contribuindo para 
o seu sucesso escolar.”
Nuno Costa, Presidente da JF 
de São Sebastião, Setúbal

“Quero agradecer à Navigator 
a doação de resmas de papal 
aos alunos do primeiro ciclo, na 
Freguesia de Esgueira, juntando-se 
aos esforços da Junta para ajudar 
quem se encontra em situação 
mais vulnerável. Numa sociedade 
virada para o consumismo e lucro, 
são de louvar atitudes altruístas 
e solidárias como esta. Seguimos 
juntos, fazendo a diferença.”
Ângela Almeida, Presidente 
da JF de Esgueira, Aveiro

“Esta emergência de saúde 
pública levou a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Velha de 
Ródão à implementação de 
medidas de reorganização das 
respostas sociais, com grande 
esforço financeiro. A oferta de 
papel de impressão e escrita e de 
papel tissue feita pela Navigator, 
que muito agradecemos, 
representa uma ajuda preciosa 
neste contexto, contribuindo 
para uma maior estabilidade 
financeira da instituição e, 
consequentemente, para um 
reforço de ajuda á população 
mais vulnerável do concelho.”
Joaquim Espírito Santo, Provedor 
da Sta. Casa da Misericórdia 
de Vila Velha de Ródão

“A The Navigator Company, nesta época difícil 
de pandemia, ajuda as crianças carenciadas da 
Freguesia de S. Pedro, com a doação de papel 
para as suas tarefas escolares. Muitas atividades, 
desenhos e sorrisos vão nascer e crescer nestas 
folhas! Em nome da felicidade das nossas 
crianças, o nosso sincero agradecimento!”
António Salgueiro, Presidente da JF 
de S. Pedro, Figueira da Foz

“Nesta freguesia, as dificuldades dos alunos para completar 
o ano letivo nas atuais circunstâncias são acrescidas pela falta 
de rendimentos, pela falta de acesso às novas tecnologias 
e até às ferramentas básicas utilizadas no ensino. Assim, 
o nosso agradecimento pela vossa oferta de papel para 
crianças desfavorecidas tem ainda mais valor, porque 
pequenos gestos transformam-se em grandes ações.”
Vergílio Pires, Presidente da JF de Sarnadas 
de Ródão, Vila Velha de Ródão

“A Junta de Freguesia de Angeja 
quer agradecer à The Navigator 
Company a espontaneidade 
da iniciativa e a solidariedade 
demonstrada na oferta de resmas 
de papel para apoiar os alunos 
carenciados, de forma a que estes 
possam continuar a desenvolver 
as suas atividades letivas.”
Hélder Brandão, Presidente da JF 
de Angeja, Albergaria-a-Velha

“Manifesto o meu profundo 
agradecimento pela ajuda 
graciosamente cedida, como 
um exemplo a seguir por outras 
entidades da Sociedade Civil, 
que através do seu exercício de 
responsabilidade social oferecem 
o seu contributo para a melhoria 
da qualidade de vida das franjas 
mais carenciadas da população.”
Manuel Rodrigues Nada, 
Presidente da JF de Marinha 
das Ondas, Figueira da Foz

“Os meus mais sentidos agradecimentos 
pela ajuda prestada ao nosso Centro 
Hospitalar, para podermos garantir 
aos nossos profissionais – médicos, 
enfermeiros, auxiliares e pessoal de 
apoio – todos os meios possíveis para 
melhor combatermos este surto.”
Nuno Prata, Centro Hospitalar 
de Setúbal, EPE

“A equipa da USF Salinas 
agradece e reconhece a vossa 
disponibilização de meios. Todos 
os contributos são recebidos com 
carinho e são preciosos para as 
nossas tarefas assistenciais.”
Ana Conde, Unidade de Saúde 
Familiar Salinas - ACES Baixo 
Vouga, Cacia, Aveiro

O envolvimento com as comunidades 
onde tem operações florestais ou indus-
triais faz parte do sentido de missão da 
Navigator desde sempre. Nesta altura 
de crise, o reforço dos apoios tornou-se 
imperativo, com os pedidos de ajuda a 
chegarem de todos os quadrantes.
Primeiro, a saúde e segurança de todos. 
Assim, a Navigator forneceu máscaras, 
luvas, óculos e fatos de proteção aos 
centros hospitalares de Setúbal, Aveiro, 
Baixo Vouga (Aveiro) e Barreiro Montijo. 
E também à Unidade de Saúde Familiar 
de Aveiro e ao Centro de Ação Social do 
Concelho de Ílhavo. 
Adicionalmente, a Companhia ofere-
ceu, em parceria com a ALTRI, um equi-
pamento de radiologia digital portátil 
ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, 
possibilitando a realização de exames 
radiológicos junto dos doentes infetados 
sem ser necessária deslocação ao ser-
viço de Radiologia. Desta forma, reduz-
se o tempo de diagnóstico e o risco de 
infeção. 
O apoio à comunidade também foi feito 
à porta das fábricas, com a distribui-
ção de kits refeição aos motoristas de 
madeira, num período em que toda a 
restauração encerrou. 

Ajuda em papel
Numa altura em que muitas crianças se 
viram afastadas das escolas, a Navigator 
não quis que as mais carenciadas tives-
sem o seu rendimento afetado por even-
tuais faltas de material, disponibilizando 
resmas do seu papel Navigator Students. 
Numa ação coordenada com 34 Juntas 
de Freguesia dos municípios onde tem 
complexos industriais, foram identifica-
das 3 600 crianças do primeiro ciclo, que 

receberam este donativo como apoio à 
telescola. 
Também a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Velha de Ródão, que a Naviga-
tor apoia com a oferta regular de papel 
tissue, recebeu nesta altura mais compli-
cada um reforço desse apoio, bem como 
uma doação extra de papel de impres-
são e escrita. 
Em conjunto com a distribuidora VASP 
e a agência de publicidade FCBLisboa, a 
Navigator associou-se à campanha “Sol-
dados do Papel”, distribuindo 100 mil 
sacos de papel com mensagens de espe-
rança por 4 000 pontos de venda de jor-
nais e revistas, para que os oferecessem 
aos seus clientes, partilhando a inspira-
ção. A ideia por detrás destas ações, que 
também incluíram oferta de resmas de 
papel a 1 500 quiosques, foi um agrade-
cimento a quem continuou com as por-
tas abertas para que as pessoas pudes-
sem manter o acesso à informação.

relaÇoẽs fortes 
Com a Comunidade

doação de 
luvas, máscaras 
e óculos de 
proteção

doação 
de papel



“O compromisso individual com 
um esforço de grupo é o que faz 

funcionar uma equipa, uma empresa, 
uma sociedade, uma civilização.”

Vince Lombardi, primeiro treinador campeão 
do Super Bowl (futebol americano), 
troféu que venceu por cinco vezes


