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A segunda edição do concurso mundial de escrita começa em Outubro

A “Volta ao mundo em 80 páginas”
da Navigator está de regresso
Após uma bem-sucedida primeira edição em 2015, Navigator, a marca de papel de escritório líder no
segmento premium, orgulha-se de apresentar a 2ª edição do Concurso Mundial de Escrita “Volta ao
Mundo em 80 Páginas”, que terá início a 13 de Outubro. Inspirada no romance clássico de Aventuras
de Júlio Verne, esta campanha destina-se a todos os apaixonados por viagens, que adoram escrever
e estão ansiosos por embarcar na sua próxima aventura.
Navigator dispõe de um total de 10 000 € em vouchers de viagem para premiar as melhores histórias,
assim como uma fantástica máquina fotográfica digital para quem enviar a melhor fotografia.
Sob o pretexto “O mundo é como o escreve!”, a marca de papel mais inspiradora do mundo convida
todas as pessoas com mais de 18 anos a partilharem histórias sobre os seus locais preferidos ou sobre
as experiências de viagem mais emocionantes, através de uma história original e vivida, que pode
acontecer na sua terra natal ou no estrangeiro. Os concorrentes deverão submeter um texto com
2 500 caracteres no máximo, em www.navigatoraroundtheworld.com, acompanhado de 3 fotografias
que ilustrem a narrativa.
O prazo para as submissões termina a 31 de Dezembro de 2016.
“Na primeira edição, a participação excedeu as nossas expectativas, com mais de 500 histórias reunidas
vindas dos cinco continentes”, diz Ricardo Ferreira, gestor mundial da marca Navigator. “Com fantásticos
prémios e uma comunicação apelativa, a Navigator quer agora conquistar mais participações e alargar
a diversidade de nacionalidades envolvidas no desafio, ao mesmo tempo que reforça o papel como
o melhor veículo para exprimir emoções e experiências, definindo “Volta ao Mundo em 80 Páginas”
como uma referência mundial entre os concursos de escrita”.

O júri desta competição mundial de escrita é composto por escritores/bloggers de viagens e
representantes da Navigator. O grande vencedor receberá um voucher de viagem no valor de 2 500 €,
o segundo receberá um voucher de viagem no valor de 1 500 € e os restantes seis (3º ao 8º premiado),
um voucher no valor de 1 000 €. Há ainda uma Menção Honrosa para a melhor fotografia. Os 80 autores
seleccionados irão ver as suas histórias e fotografias publicadas num livro, juntamente com uma
ilustração exclusiva.
PRIMEIRA EDIÇÃO
“A vida é uma subida, mas a vista é fantástica”, escrita por Ana Torres, e “Deixa apenas pegadas”,
por Alice van Kempen, foram as melhores histórias de viagens da edição de 2015 de “Volta ao Mundo
em 80 Páginas” – Concurso Mundial de Escrita Navigator. Estas duas histórias, seleccionadas de entre
um total de 573 de 44 países, assim como as restantes, podem ser lidas no site do concurso em
www.navigatoraroundtheworld.com.
Sobre The Navigator Company
The Navigator Company é, desde Fevereiro de 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. 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 2015, a Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de papel,
tendo aumentado o volume de negócios em 5,6% para mais 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 sexto a nível mundial, o Grupo 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 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 integrado, 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
eléctrica, atingindo um volume de negócios anual de 1,6 mil milhões de euros.
A 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 Companhia adquiriu uma fábrica de papel tissue, está a
desenvolver um importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em Moçambique,
bem como uma fábrica de pellets nos EUA.
www.thenavigatorcompany.com
Para mais informações contactar, por favor:
Lift Consulting +351 21 466 65 00

Joana Branquinho

joana.branquinho@lift.com.pt | 913 184 302

Sofia Lareiro

sofia.lareiro@lift.com.pt | 93 484 74 92

FOLLOW US:

