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GOXM DEU A VOLTA AO MUNDO DUAS
VEZES E A DISCOVERY PLANTOU 800
ÁRVORES PARA O CELEBRAR
Tudo começou com o recente lançamento do desafio Discovery Go The Extra Mile,
criado para juntar pessoas de origens diferentes e inspirá-las a alcançar algo maior
numa competição de resistência. Agora, este programa também vai tornar o planeta
mais verde, já que uma árvore é plantada por cada 100km percorridos pelos participantes. Este é o GoXM Forest. Quanto mais longe vamos, mais verde o nosso
planeta se torna.
Desde o início de Setembro e até ao fim de 2017, o desafio Discovery Go The Extra
Mile está a motivar pessoas de mais de 25 países europeus a caminhar, correr e andar
de bicicleta o máximo que puderem. O objetivo? Ganhar uma viagem de sonho a um
dos países mais ecológicos do mundo, a Costa Rica, entre outros prémios. Mas mais
importante, todos poderão desfrutar do verdadeiro prémio: um meio ambiente
melhor, graças ao programa GoXM Forest.
Por cada 100 kms que os concorrentes percorram, a Discovery irá plantar uma árvore
numa propriedade de 5 hectares em Água Alva, sul de Portugal. Três espécies de
árvores serão plantadas: carvalhos, sobreiros e medronheiros. Até à data, foram
conseguidos mais de 80.000 km, o equivalente a quase duas voltas ao mundo e a um
total de 800 árvores plantadas. Para aqueles que desejem acompanhar o progresso
do programa ou saber como é a região, estará tudo disponível na página da Discovery.
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Quando a vida do planeta está em jogo, é perfeitamente saudável encorajar um pouco
de competição. Assim, todos os meses, a Discovery irá nomear a equipa que reuniu
mais quilómetros e, como tal, contribuiu mais para a reflorestação de Água Alva.
Os vencedores serão a “Greenest Team Of The Month”.
Agora, sempre que caminharem, correrem, andarem de bicicleta ou de qualquer
forma forem mais além com a app Discovery Go The Extra Mile, estão a ajudar
o planeta. GoXM Forest. Quanto mais longe vamos, mais verde o nosso planeta
se torna.

Go Further. Go Greener.
A ação GoXM Forest reforça o posicionamento de Discovery como descrito na assinatura “Go Further. Go Greener” (Mais longe. Mais verde). Inspirado pelo mundo do
desporto, é uma ideia que engloba as vantagens oferecidas por esta marca líder:
a capacidade de melhorar o negócio enquanto protege o ambiente. Discovery
é o equilíbrio perfeito entre performance e sustentabilidade. Como papel de baixa
gramagem feito a partir da fibra do Eucalyptus globulus, preserva os recursos
naturais enquanto permite aos utilizadores pouparem dinheiro e garantir uma
excelente rentabilidade. Resumindo, um parceiro que ajuda os negócios a irem mais
longe e tornarem-se mais verdes ao mesmo tempo. É natural, então, que de acordo
com o mais recente Opticom Brand Equity Tracking Survey, que os consumidores de
mostrem uma forte lealdade à marca.

Sobre The Navigator Company
A The Navigator Company é, desde 2016, a nova marca herdeira do património do
ex-grupo Portucel Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor
Acrescentado Nacional.
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A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total
desta carga e da carga convencional exportada pelos portos nacionais.
Durante o ano de 2016, a The Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de
produção de papel tendo como volume de negócios cerca de €1,6 mil milhões.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão
e escrita não revestidos (UWF) e quarto a nível mundial, a Companhia é também o maior
produtor europeu, o quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no mercado do tissue, onde espera alcançar
uma posição de relevo no mercado europeu.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação
e desenvolvimento de marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas
de produtos transformados, merecendo particular destaque a marca Navigator, líder
mundial no segmento Premium de papéis de escritório.
As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com
destaque para a Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus.
Gere em Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas internacionais
FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade
instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das
quais 1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano de energia elétrica, atingindo um
volume de negócios anual de cerca de 1,6 mil milhões de euros.
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A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma
capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas
espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional.
No âmbito da sua estratégia de expansão, a The Navigator Company adquiriu uma fábrica
de papel tissue, está a desenvolver um importante projeto de investimento florestal
verticalmente integrado em Moçambique, bem como uma fábrica de pellets nos EUA.
www.thenavigatorcompany.com
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