Comunicado de Imprensa – 25 de agosto de 2020
Pelo segundo ano, Empresa é parceira para a sustentabilidade do evento

Navigator cria saco de papel com material natural
renovável para a Feira do Livro de Lisboa
A The Navigator Company e a APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros
estão de novo juntas em prol da proteção do ambiente ao criarem, pelo segundo
ano consecutivo, um saco em papel que será oferecido a todos os visitantes que se
dirigirem ao Parque Eduardo VII, entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro,
para conhecer as grandes novidades do setor livreiro que marcam a 90ª Edição da
Feira do Livro de Lisboa.
No total serão 30 mil sacos em papel, feitos com material natural de origem
renovável, que a The Navigator Company irá entregar aos vários livreiros presentes
na Feira para que os possam partilhar com cada visitante no ato da aquisição dos
livros, permitindo-lhes assim o transporte dos vários exemplares num único suporte
amigo do ambiente, reciclável e biodegradável.
O papel é um suporte natural, renovável, reciclável e totalmente biodegradável,
cujos atributos dificilmente se encontram em outros materiais. Ao associar-se pelo
segundo ano consecutivo à APEL e à 90ª Edição da Feira do Livro de Lisboa, a The
Navigator Company assume o compromisso sustentável de proteger o planeta e
apelar, através da oferta de sacos feitos em papel, para a importância da redução
da pegada ecológica e para a adopção de atitudes que salvaguardem o futuro do
ambiente.
Produzido por uma indústria tecnologicamente evoluída e responsável, o papel é o
resultado de uma cadeia de produção que depende da plantação de árvores e em
que os padrões ambientais são, cada vez mais, exigentes e rigorosos. A indústria
moderna de papel não utiliza madeira proveniente de florestas naturais, pelo que a
matéria-prima por si transformada resulta de árvores plantadas especificamente

para esse fim – quando se utiliza papel está-se a dinamizar a plantação de árvores
e a contribuir para a sustentabilidade da floresta.
Por

outro lado,

sustentabilidade

o
que

processo de
orientam

fabrico

uma

do papel

indústria

cumpre

consciente

e

os

critérios de

responsável

na

salvaguarda do ambiente, tanto na gestão ativa e profissional da floresta, como na
utilização de energia renovável, na utilização racional da água, na gestão dos seus
resíduos e subprodutos e, também, no aproveitamento do papel e seus derivados
para a reciclagem, atualmente um dos meios que permitem o prolongamento da
sua utilidade.
A Feira do Livro de Lisboa é considerada o mais icónico evento que promove, desde
há nove décadas, a importância da literatura na comunidade e fomenta o gosto
pela leitura. Mesmo em ano de pandemia e num natural contexto de incerteza
económica, editores e livreiros não hesitaram em participar na 90.ª Edição da Feira,
tornando-a na segunda maior até ao dia de hoje, superando a edição de 2018 em
número de pavilhões (310), igualando-a em participantes (117) e aumentando as
marcas editoriais (chancelas) presentes (638). Em linha com o compromisso de
uma Feira mais amiga do ambiente, a The Navigator Company volta a ser um dos
seus parceiros para a sustentabilidade, disponibilizando 30 mil sacos de papel
reutilizáveis, constituindo assim um suporte natural, renovável, reciclável e
biodegradável para o transporte dos livros.

Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta e papel, tissue e energia, cuja
atividade está alicerçada em fábricas modernas de grande escala, com tecnologia de ponta e que
constituem uma referência de qualidade no setor.
A produção de pasta e papel por parte da The Navigator Company é feita através da utilização de
florestas que são plantadas exclusivamente para esse efeito. Todos os anos, os nossos viveiros dão vida
a mais de 12 milhões de plantas. Estes viveiros, os maiores da Europa, produzem 135 espécies
diferentes de árvores e arbustos, em que grande parte, não tendo viabilidade económica, são
financiadas pela Empresa com o objetivo e manter a diversidade e de garantir a continuidade da
espécie.
As florestas sob gestão da The Navigator Company em Portugal tinham, em 2019, um stock de carbono,
excluindo o carbono no solo, equivalente a 5,3 milhões de toneladas de CO2, valor que se mantém
estável graças ao modelo de gestão sustentável seguido pela Empresa.

A The Navigator Company assumiu formalmente o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em
2035, dos seus complexos industriais, antecipando em 15 anos as metas estabelecidas pela União
Europeia e por Portugal. Tornou-se, assim, a primeira empresa portuguesa, e uma das primeiras a nível
mundial, a definir este ambicioso objetivo, para o qual alocou um investimento total de €158 milhões,
dos quais €24 milhões já efectuados em 2019.
Este compromisso é o culminar de uma estratégia de sustentabilidade que já havia sido distinguida, no
início de 2019, com a classificação pelo Carbon Disclosure Project (CDP) de líder global no combate às
alterações climáticas, alcançando um lugar de destaque na lista “A” desta organização. A The Navigator
Company foi reconhecida pela sua atuação, em 2018, na redução de emissões, diminuição dos riscos
climáticos e desenvolvimento de uma economia de baixo impacto de carbono, sendo a única empresa
portuguesa a obter a classificação máxima, integrando o lote das únicas cinco empresas a nível mundial
do sector de pasta, papel e floresta que receberam esta distinção.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal e a maior geradora de Valor Acrescentado
Nacional, representando aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações nacionais
de bens, e mais de 30 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Em 2019, a The Navigator Company
teve um volume de negócios de € 1,68 mil milhões. Cerca de 91% dos produtos do Grupo são vendidos
para fora de Portugal e têm por destino aproximadamente 130 países.
Com uma atividade florestal verticalmente integrada, o Grupo dispõe de um Instituto de Investigação
Florestal próprio, referência mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em
Portugal Continental uma vasta área florestal, 100% certificada pelos sistemas internacionais FSC®
(FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001). Dispõe de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de
toneladas de papel, de 1,6 milhões de toneladas de pasta (80% integradas em papel) e 120 mil
toneladas de tissue produto acabado. A companhia é responsável, numa base anual, por entre 4 e 5%
da produção de energia elétrica em Portugal. Em 2019, 60% da energia produzida pela Navigator nos
seus quatro complexos industriais teve origem na biomassa, dando-lhe o papel de liderança no setor,
com cerca de 52% do total do país utilizando este combustível ecológico e não fóssil.
www.thenavigatorcompany.com

Para mais informações contactar, por favor:
Lift Consulting +351 21 466 65 00
Carla Rodrigues – carla.rodrigues@lift.com.pt | +351 915 193 379
Catarina Carneiro de Brito – catarina.brito@lift.com.pt | +351 914 310 661

