






Agora somos
T H E  N AV I G ATO R 

C O M PA N Y

A SUSTENTABILIDADE É TAMBÉM O NOSSO PAPEL

Em 1957, fomos pioneiros mundiais na produção e comercialização de pasta branca de eucalipto globulus 
pelo processo kraft. Este foi o ponto de partida de um percurso que viria a transformar uma empresa 
portuguesa num dos maiores produtores mundiais de pasta branca de eucalipto (BEKP) e de papéis finos 
não revestidos (UWF). 

O grupo Portucel Soporcel é agora The Navigator Company e ambicionamos ter um papel que vai muito 
além do nosso papel. Fazemos parte da vida de milhões de pessoas em 123 países no Mundo. Somos um 
dos três maiores exportadores nacionais, com a inovação da nossa indústria e a excelência dos nossos 
produtos e das nossas marcas. 

Gerimos o maior viveiro florestal da Europa com 120 mil hectares de floresta onde produzimos, anualmente, 
mais de 12 milhões de plantas certificadas pelos mais exigentes critérios. Somos o maior produtor do País 
de energia eléctrica a partir de biomassa. Temos um sistema de gestão florestal certificado pelas mais 
reputadas entidades internacionais. 

As nossas boas práticas empresariais são um reflexo do nosso compromisso em contribuir, cada vez 
mais, para a sustentabilidade do planeta. 

É com orgulho que, neste ano em que lançamos a nossa nova marca corporativa, a incorporamos no Relatório 
de Sustentabilidade 2014/15, anos de transição  cruciais para continuarmos a escrever novos caminhos, na 
certeza de que serão sustentáveis como a nossa indústria e ambiciosos como a nossa visão de futuro.

Porque a sustentabilidade é também o nosso papel, que vai muito além do nosso papel.
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0 
PRINCIPAIS 

INDICADORES  
DE DESEMPENHO

PRINCIPAIS INDICADORES

2014 2015 GRI

NEGÓCIOS

Volume de negócios, mil milhões € 1,5 1,6

EBITDA/Vendas, % 21,3 24,0

Investimentos, milhões € 50,3 148,5

Índice de Satisfação do Cliente, Papel UWF (bienal), % 91 ѵ

Capacidade anual de produção viveiros Moçambique, milhões plantas # 12

Colaboradores novos negócios, #

Portucel Moçambique 83 228

Tissue (Vila Velha Ródão) 199

Colombo Energy (USA) 14

CADEIA DE FORNECEDORES

Avaliação de sustentabilidade fornecedores relevantes, % - 68 ѵ

Fornecedores nacionais, proporção em volume de compras, % 75 74 ѵ

Abastecimento madeira certificada, % 46 42

FLORESTA

Área certificada sob gestão do Grupo, % 100 100

Plantação anual, ha 3 284 2 806 

OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

Intensidade energética, GJ/t 12,8 12,0 ѵ

Materiais renováveis consumidos, % 90,0 89,6 ѵ

Utilização de água, m3/t produto 20,1 20,9 ѵ

Emissões de CO2, t CO2/t produto 0,24 0,25 ѵ

PESSOAS

Colaboradores, # 2 240 2 219 ѵ

Idade dos Colaboradores, % com menos de 50 anos 60,7 61,5 ѵ

Taxa de absentismo 3,5 3,2 ѵ

Índice de gravidade 897 771 ѵ

Valor médio de horas de formação Colaboradores, # 49,2 57,5 ѵ

STAKEHOLDERS

Investimento na comunidade, milhões € 1,0 1,7 ѵ

Participantes Fórum Sustentabilidade, # - 50

Visitantes ao Grupo Portucel, # 3 504 3 618

Nota: Nesta tabela todos os indicadores se reportam à actividade de produção e venda de pasta e papel, com excepção do item Negócios que 
contempla os novos negócios de papel tissue, de floresta em Moçambique e de pellets nos Estados Unidos.

De salientar que o número de Colaboradores ascende a 2 660 em 2015 quando considerados os novos negócios.
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SOBRE ESTE  
RELATÓRIO

1.2 TEMAS RELEVANTES 
Os temas relevantes para o Grupo Portucel no domínio 
da sustentabilidade, a reportar neste relatório, foram 
identificados através da auscultação dos principais 
grupos de stakeholders e do cruzamento dos resultados 
com a perspectiva dos membros da gestão de topo, no 
âmbito de uma análise de materialidade4.

Fazem parte do âmbito de reporte todos os temas de 
prioridade elevada e média. Além destes, o Grupo selec-
cionou dois temas que, apesar de não serem mate riais, 

foram incluídos no âmbito do reporte, nomeadamente o 
tema da “Conformidade legal e reclamações” e da 
“Gestão de efluentes líquidos”.

Em alinhamento com a estratégia, os temas são 
reportados em seis áreas de actuação – Negócios, Cadeia 
de Fornecedores, Floresta, Operações Industriais, Pessoas 
e Stakeholders. São indicados os objectivos, os programas 
e projectos de cada tema considerado material e os 
resultados obtidos.

1.3 CONHECER A SUA OPINIãO5 
A opinião é importante para o Grupo Portucel poder 
melhorar a gestão da sustentabilidade e a elaboração dos 
seus relatórios. Nesse sentido, foi concebido um ques-
tionário de feedback deste documento, para o qual 
gostaríamos de contar com o seu contributo. O questio-
nário encontra-se disponível em:
www.thenavigatorcompany.com.

Toda e qualquer informação adicional a este relatório, dú-
vidas ou esclarecimentos devem ser colocados junto de: 

Grupo Portucel

Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal – Portugal

Ana Nery 
Telef: 265 709 000 | Fax: 265 709 165
E-mail: ana.nery@thenavigatorcompany.com

José Ataíde
Telef: 233 900 200 | Fax: 233 940 502
E-mail: jose.ataide@thenavigatorcompany.com

1.1 PERFIL DO RELATÓRIO
O Grupo Portucel publica, pelo quinto biénio conse-
cutivo, o seu Relatório de Sustentabilidade. A presente 
edição corresponde ao período de 2014/20151 e pre tende 
dar conhecimento da forma como o Grupo tem 
desenvolvido o negócio de forma sustentável. São divul-
gados os aspectos mais relevantes e significativos do 
desempenho económico, ambiental e social do Grupo 
nos últimos dois anos. Este relatório foi elaborado 
seguindo as Directrizes da Global Reporting Initiative, 
versão G4, opção Abrangente2, e contém um índice 
remissivo. A conformidade da informação foi validada 
pela PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., 
Lda., através de uma verificação externa, que pode ser 
consultada em Anexo.

O relatório agora publicado abrange as empresas e 
actividades do Grupo que contribuem para a produção e 
venda de pasta e de papel, embora os indicadores 
financeiros, por motivos de consolidação, englobem a 
totalidade dos negócios do Grupo. No âmbito deste 
relatório não está incluído o negócio de produção 
exclusiva de energia, uma vez que o documento se 
encontra focado nos negócios fundamentais do Grupo 
no biénio, a produção de pasta e de papel, contemplando 
apenas as instalações de energia de cogeração associadas 
a esta actividade. 

As novas actividades do Grupo Portucel, negócios de 
papel tissue, floresta em Moçambique e de pellets nos 
Estados Unidos, são apresentadas com um nível de 
informação essencial sobre o seu desenvolvimento e 
integração no Grupo. A actividade de produção e venda 
de papel tissue está em fase de plena integração no 
Grupo, devendo estar consolidada em 2016. A activi dade 
do Grupo em Moçambique encontra-se em fase de 
investimento, com a instalação de plantações experi-
mentais que não atingiram ainda a fase de exploração. 
A nova fábrica de pellets, em construção nos EUA, deverá 
iniciar a actividade em 20163.

O Relatório encontra-se disponível em papel e em formato 
electrónico, que pode ser consultado no website insti tu-
cional do Grupo Portucel:
www.thenavigatorcompany.com.

Os Anexos relativos a Recursos Humanos, Notas Meto-
dológicas e Índice Remissivo da GRI são exclusivamente 
apresentados na edição electrónica.

1 G4-28
2 G4-32
3 G4-6, G4-8, G4-17, G4-23

Satisfação 
do cliente

Criação 
de emprego

Plano estratégicoGestão sustentável 
da cadeia 
de valor

Gestão florestal 
sustentável

Gestão financeira 
e operacional 

eficiente

Inovação 
e produtos
inovadores

Emissões 
atmosféricas

Gestão eficiente 
da energiaGestão da água

Ética/
transparência/
anticorrupção

Envolvimento 
com as partes 
interessadas 

(stakeholders)

Desenvolvimento 
local e apoio 

à comunidade
Relações laborais

Desenvolvimento 
do capital humano

e atracção
e retenção 
de talento

Saúde 
e segurança 
no trabalho

Gestão eficiente 
de matérias-primas 

e subsidiárias

TEMAS DE PRIORIDADE MÉDIA

TEMAS DE PRIORIDADE ELEVADA

4 G4-18, G4-19, G4-20, G4-21
5 G4-3, G4-5, G4-31
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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇãO6

O presente Relatório de Sustentabilidade, relativo ao 
biénio 2014/2015, constitui mais uma responsável e 
convicta afirmação de que o Grupo Portucel continua a 
trilhar o caminho da Sustentabilidade, perfilando-se 
como uma organização transparente e responsável que, 
sem nunca perder de vista os seus objectivos económicos, 
cuida com convicção, empenhamento e rigor da sua 
envolvente social e ambiental.

O biénio que termina foi tempo de consolidação e cres-
cimento, mas também tempo de mudança, renovação e 
internacionalização.

Consolidação dos negócios tradicionais do Grupo, com 
crescimento das vendas totais e das marcas próprias, 
com alargamento e diversificação de mercados e au-
mentos de produção de pasta e de papel, redução de 
custos e melhorias de eficiência.

Crescimento no Complexo Industrial de Cacia, cuja 
capacidade foi ampliada em 60 000 t/ano, crescimento e 
internacionalização nos Estados Unidos, com o início da 
construção da fábrica de pellets, com os significativos 
avanços das plantações em Moçambique e o arranque da 
produção de plantas nos novos viveiros locais, de classe 
mundial, de apoio às plantações.

Crescimento e mudança com o lançamento do novo 
negócio do Tissue, alavancando a aquisição do Complexo 
Industrial de Ródão, duplicação da sua capacidade e 
plena integração no Grupo.

Mudança e renovação em grande parte da estrutura do 
Grupo, com reforço das funções corporativas, parti cu-
larmente na área da sustentabilidade, com a criação da 
Direcção de Sustentabilidade e a constituição do Fórum 
de Sustentabilidade, novo espaço de diálogo e coo-
peração com os stakeholders do Grupo.

Este novo modelo de governação da sustentabilidade 
acom panha o reforço do empenhamento do Grupo 
Portucel no desenvolvimento sustentável e na respon-
sabilidade corporativa, como suportes funda mentais da 
sua estratégia de crescimento e criação de valor.

Renovação também no reporte de sustentabilidade, 
adoptando neste relatório a nova versão G4 das normas 
Global Reporting Initiative (GRI), com a definição dos 
temas materiais baseada numa criteriosa e completa 
auscultação dos stakeholders, na sua relevância para a 
sustentabilidade dos negócios e numa cuidadosa ava-
liação de risco.

No domínio das preocupações sociais merece especial 
destaque o Programa de Desenvolvimento Social da 
Portucel Moçambique, com o envolvimento directo, até 
2015, de 4 600 famílias, em seis distritos das províncias 
da Zambézia e Manica, complementado o envolvimento 
de 15 000 pessoas na consulta pública efectuada na fase 
do Estudo Ambiental e Social do Projecto.

Assumimos, no biénio, crescentes e voluntárias respon-
sabilidades no World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), como co-chair do seu Forest 
Solutions Group, e mantivemos o nosso empenho na 
Direcção do seu ramo, nacional, o BCSD Portugal, que 
publicou recentemente um case study do Grupo no 
domínio da economia de baixo carbono, área na qual 
temos trabalhado particularmente.

Acompanhamos atentamente o que se passou na cena 
internacional no domínio do desenvolvimento susten-
tável e das preocupações com o reconhecimento da 
importância das alterações climáticas que, em nosso 
entender, recolocam os sectores silvo-industriais no justo 
lugar que lhes é devido: avançou-se no caminho de uma 
Convenção (Mundial) juridicamente vinculativa sobre 
Florestas, adoptou-se, na União Europeia, o Princípio da 
Economia Circular, que releva o exemplo ímpar do papel 

como produto reciclável de origem renovável. Na tão 
falada Conferência de Paris, adoptou-se o compromisso 
internacional e transfronteiriço da descarbonização da 
economia, com um apelo consensual a uma nova era da 
biotecnologia, domínio onde o papel terá uma importância 
crescente.

O presente Relatório de Sustentabilidade é, pois, o tes-
temunho vivo de que o Grupo Portucel, pela sua con-
vicção e pela sua prática, pretende continuar a contribuir 
para tornar o Desenvolvimento Sustentável e a Respon-
sabilidade Social em algo de concreto e realizável, em 
Portugal e no Mundo.

Pedro Queiroz Pereira Diogo da Silveira
Presidente do Conselho Presidente da 
de Administração Comissão Executiva 

 6 G4-1, G4-2

Pedro Queiroz Pereira Diogo da Silveira
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As questões ambientais da actividade industrial mere-
ceram preocupação prioritária do Conselho, que acom-
panhou detalhadamente o desempenho ambiental dos 
estabelecimentos industriais, a evolução do normativo 
ambiental europeu e a adaptação das instalações fabris 
para as novas exigências.

Merecem especial relevância os progressos, no domínio 
da poluição atmosférica, ocorridos no Complexo Indus-
trial de Cacia, com os significativos investimentos 
ambien tais que acompanharam a ampliação da sua 
capaci dade produtiva e de que resultaram sensíveis 
melhorias no odor local.

O novo Plano Estratégico para o Ambiente, que vai 
orientar os aperfeiçoamentos e investimentos ambientais 
do Grupo Portucel nos próximos dez anos, foi detalha-
damente apresentado e discutido.

As questões energéticas mereceram a habitual atenção 
do Conselho, que acompanhou os progressos feitos na 
redução do uso de combustíveis fósseis, o incremento de 
renováveis e a redução da pegada carbónica do Grupo.

Para além dos temas científicos e tecnológicos referidos, 
não deixaram de ser abordadas as questões da comuni-
cação e da sua importância na percepção que a sociedade 
tem da indústria e do Grupo, para um menos su per ficial e 
mais correcto conhecimento do seu posicio namento 
ambiental e da sua contribuição para o desen vol vimento 
económico, social e tecnológico do País e das regiões 
onde desenvolve a sua actividade.

O Conselho Ambiental gostaria, por fim, de salientar os 
esforços e progressos feitos na disponibilização e divul-
gação do texto das comunicações dos temas apresen-
tados, cuja colecção e divulgação nos Cadernos de 
Sustentabilidade do Grupo representaram um signifi-
cativo progresso na disseminação e consolidação das 
relevantes práticas e dos notáveis aperfeiçoamentos 
ambientais do Grupo Portucel.

O Conselho Ambiental

Eng.º Matias Ramos
Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Presidente

Prof. Casimiro Pio
Departamento de Ambiente, Universidade de Aveiro, 
Vogal

Prof.ª Maria da Conceição Cunha
FCT, Universidade de Coimbra, Vogal

Prof.ª Margarida Tomé
ISA, Universidade de Lisboa, Vogal

Prof. Fernando Santana
FCT, Universidade Nova de Lisboa, Vogal

MENSAGEM DO CONSELHO AMBIENTAL

O Conselho Ambiental do Grupo Portucel, no biénio 
2014/2015, foi alvo de alguma renovação e dinâmica 
institucional, na sequência das alterações estruturais e do 
novo ciclo empreendido no Grupo.

Deixaram o Conselho Ambiental, em termo de mandato, 
os Professores Rui Ganho, da Universidade Nova de 
Lisboa, e João Santos Pereira, do Instituto Superior de 
Agronomia (ISA), Universidade de Lisboa, tendo iniciado 
mandato os Professores Margarida Tomé, do ISA, e 
Fernando Santana, da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade Nova de Lisboa.

Aos membros cessantes, o Conselho Ambiental exprime 
o seu apreço pela sua qualificada e empenhada parti-
cipação nos trabalhos do Conselho, durante cerca de 
uma década.

A partir de 2015, por convite do Conselho de Admi-
nistração, os Membros do Conselho Ambiental passaram 
a fazer parte do Fórum de Sustentabilidade, como 
membros permanentes, alargando o seu envolvi mento às 
questões de responsabilidade social do Grupo, para as 
quais o Conselho já vinha a ser sensibilizado, mercê da 
prática de reuniões conjuntas com a Comissão de 
Sustentabilidade.

Tendo o Grupo iniciado uma nova fase de desenvolvi-
mento, com o alargamento das suas actividades a novas 
geo grafias e áreas de negócio, o Conselho Ambiental foi 
mantido informado das suas principais concretizações, 
com particular relevo para os aspectos ambientais e 
sociais do Projecto de Moçambique, do Projecto Colombo, 
nos Estados Unidos e do novo negócio Tissue.

Foram alvo de interessantes e elucidativas apresentações 
e discussões as perspectivas para 2020, 30 e 50 da 
indústria papeleira europeia e da Comissão Europeia, 
quer para a evolução tecnológica quer para os problemas 
ambientais. Merecem relevo os desafios postos pelos 
objectivos de redução de 80% para as emissões de CO2 e 
de aumento de 50% na criação de valor para a indústria, 
metas inatingíveis com as tecnologias actuais e impli-
cando significativos esforços de I&D e desenvol vimento 
de novos e revolucionários processos.

No domínio das preocupações sociais e ambientais da 
actividade florestal, foram abordadas e discutidas 
questões tão diversas e importantes como os incêndios 
flo restais, a toxicidade e eficácia dos fitofármacos, a 
pegada hídrica, a ameaça das espécies lenhosas invasoras 
e o combate de pragas por inimigos naturais.
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2014

2015

O�ce Depot 
Benelux-DACH Sales 

Conference
Most Innovative Vendor' Award

Innovative in the sense 
of Marketing and Sales

“Empresa do Ano”
Prémio Excellens Oeconomia, 

uma iniciativa conjunta 
do Jornal de Negócios

e da PricewaterhouseCoopers
(PwC)

Portucel Soporcel 
Florestal

Categoria Grandes Empresas

Prémio Nacional de Agricultura 2015

Mecenas do Museu 
do Papel – Exposição 

“Da Floresta ao Papel”
Prémio Mecenato 2014

Prémios Nacionais de Museologia 
– APOM 2015 

(Associação Portuguesa 
de Museologia)

“Empresa Prestígio
2015 do Baixo-Vouga”

Reconhecimento do importante 
contributo do Complexo Industrial 

de Cacia para esta região

Litoral Awards

2015

“AMS Thinking Ahead”
Apoio ao Desenvolvimento de Mercados 
Ecológicos e à Eficiência dos Recursos

Prémio Europeu 
de Promoção Empresarial 

2014

“Dá a Mão à Floresta”
Melhor Campanha
de Comunicação 

de Responsabilidade Social

Prémio APCE 2014 
(Associação Portuguesa 

de Comunicação de Empresa)

2014

7 G4-13
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ACONTECIMENTOS DO BIÉNIO7 DISTINçõES RECEBIDAS

  Lançamento do New Cycle, um novo ciclo de desenvolvimento estratégico do Grupo Portucel para a próxima década 
(2015/2025);

  Diversificação do negócio – anúncio da aquisição da AMS-BR Star Paper, S.A., produtor de papel tissue;

  Acordo para entrada do Banco Mundial, através da International Finance Corporation (IFC), no capital da Portucel 
Moçambique, empresa que tem em curso um projecto integrado de produção florestal, de pasta de papel e de 
energia em Moçambique;

  Manutenção do certificado FSC® (licença C010852) para o património sob gestão florestal do Grupo;

  Mecenas do Museu do Papel: projecto educativo para a divulgação do ciclo sustentável do papel;

  Lançamento de dois novos produtos da gama Navigator: Navigator Home Pack e Navigator On the Go;

  Concepção e lançamento de novo produto Webjet Pro para impressão a jacto de tinta de alta velocidade;

  Concepção de novos processos e produtos no âmbito do Projecto I&D Novos Materiais Celulósicos;

  Concepção de novos processos e produtos no âmbito do Projecto I&D BioBlocks.

  Volume de negócios ascende a 1,6 mil milhões de Euros, o maior valor alguma vez registado, com recorde de vendas 
em 37 países;

  A marca Navigator teve um crescimento de 2,4%, alcançando um novo máximo de vendas;

  Inauguração dos Viveiros do Luá em Moçambique;

  Início da construção de uma fábrica de pellets nos EUA;

  Ampliação do Complexo Industrial de Cacia com optimização do desempenho ambiental;

  Nova linha de produção de papel tissue na unidade de Vila Velha de Ródão;

  Renovação do certificado PEFC (PEFC/13-23-001), com novo referencial;

  Elaboração do Plano Estratégico Ambiental do Grupo; 

  Lançamento de um programa de disseminação da Missão, Visão e Valores do Grupo Portucel no âmbito do New Cycle;

  Criação da Direcção de Sustentabilidade;

  1.ª Sessão do Sustainability Forum – plataforma de diálogo e cooperação com stakeholders relevantes para o Grupo; 

  Iniciativa de Responsabilidade Social “Dá a Mão à Floresta” – sensibilização para a protecção da floresta – envolve 
mais escolas e abrange filhos de Colaboradores; 

  BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável – publicação de um case study do 
Grupo no domínio da economia de baixo carbono: “Grupo Portucel: Baixo Carbono por Natureza”; 

  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – reforço da participação no Forest Solutions Group 
(FSG) com a designação do CEO do Grupo Portucel como co-chair deste grupo de trabalho, que visa a promoção de 
soluções globais e boas práticas na fileira dos produtos florestais a nível internacional;

  Concepção e lançamento de novo produto da gama Navigator: Navigator Advanced (75 g/m2 com incorporação de 
50% de fibra reciclada de pre e post consumer waste).
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PORTUCEL

4.1 PERFIL 
DO GRUPO8 
O Grupo Portucel é um dos maiores grupos multinacionais 
de origem portuguesa. É o terceiro maior exportador em 
Portugal, sendo o que gera o maior Valor Acrescentado 
Nacional. O Grupo 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, o Grupo 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 
de Euros. Foi ainda alcançado um record de vendas em 
37 países (incluindo Espanha, Reino Unido, Egipto, 
Argélia e Peru, entre outros).

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, e o quinto a nível mundial,  
de pasta branqueada de eucalipto BEKP – Bleached 
Eucalyptus Kraft Pulp.

O Grupo 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. Em 2015, a Navigator atingiu um novo 
máximo de vendas.

As suas vendas têm como destino 123 países nos cinco 
continentes, com destaque para a Europa e EUA, alcan-
çando assim a mais ampla presença a nível interna cional 
entre as empresas portuguesas.

É um grupo florestal verticalmente integrado, que dispõe 
de um instituto de investigação próprio, líder mundial no 
melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em 
Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sis-
temas internacionais FSC®, 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.

O Grupo dispõe em Portugal 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 internacional, 
no biénio 2014/2015 o Grupo Portucel adquiriu uma 
fábrica de papel tissue em Vila Velha de Ródão e está a 
desenvolver um importante projecto de investimento 
florestal verticalmente integrado em Moçambique, bem 
como a construir uma fábrica de pellets nos EUA.
  

PRODUTOR 
MUNDIAL

pasta branqueada de eucalitpo 
(BEKP – Bleached Eucalyptus 

Kraft Pulp)

PRODUTOR 
MUNDIAL

papéis finos de impressão
e escrita não revestidos 

(UWF – uncoated wood free)

LÍDER
MUNDIAL

segmento premium de papéis
de escritório com a marca 

Navigator

8 G4-6, G4-8

Unidades Fabris

I&D e Viveiros

Viveiro de Luá

Subsidiárias Comerciais

Unidades Fabris

I&D e Viveiros

Viveiro de Luá

Subsidiárias Comerciais
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4.3 MARCAS DO GRUPO 
PORTUCEL10

10 G4-4

Marcas de papel
de escritório

nos segmentos
Premium e Standard 
para uso profissional 

ou doméstico

Marcas 
de papel tissue 

para uso doméstico 
ou industrial

Marcas 
de papéis gráficos

nos segmentos
Premium O�set 

ou Premium Preprint

COMPLEXO INDUSTRIAL DE CACIA

Local: Cacia, na zona de Aveiro, no coração da maior mancha 
florestal de eucalipto de Portugal; 
Início de actividade: 1953; 
Principais produtos: pasta de papel para a produção de papéis 
especiais de alto valor acrescentado, nomeadamente papéis 
decorativos, para filtros, cigarros e embalagens flexíveis; 
Capacidade anual instalada: 353 mil toneladas;
Produção no biénio 2014/2015: 598 mil toneladas.

Foi aqui que, em 1957, foi produzida pela primeira vez no mundo 
pasta de papel a partir de eucalipto pelo processo Kraft.
A capacidade produtiva aumentou 20% em 2015, passando a 
ser de 353 mil ton./ano.

COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Local: Sul da Figueira da Foz, na freguesia de Lavos;
Início de actividade: 1984; 
Principais produtos: papel – folhas de grandes formatos, para a 
indústria gráfica, e folhas A4 e A3 para escritório;
Capacidade anual instalada: 570 mil toneladas de pasta total-
mente integradas em aproximadamente 790 mil toneladas de 
papel fino não revestido (UWF) transformado;
Produção no biénio 2014/2015: 1 145 mil toneladas de pasta 
e 1 608 mil toneladas de papel.

É actualmente uma das maiores e mais eficientes unidades 
industriais da Europa na produção de papel fino não revestido. 
Foi nesta unidade que nasceu e se desenvolveu a marca 
Navigator, o papel de escritório de qualidade premium mais 
vendido no Mundo.

COMPLEXO INDUSTRIAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Local: Vila Velha de Ródão;
Início de actividade: 2009;
Principais produtos: Papel tissue, incluindo papéis de uso doméstico e produtos para uso industrial;
Capacidade anual instalada: 60 mil toneladas de tissue e 65 mil toneladas de converting (produto final);
Produção no biénio 2014/2015: 59 mil toneladas de tissue e 66 mil toneladas de converting (produto final).

Esta unidade, adquirida pelo Grupo em 2015, é considerada a mais eficiente e rentável deste segmento na Península 
Ibérica.
Foi instalada uma nova Máquina de Papel Tissue de 37 mil t/ano e 19 mil t/ano de converting.

O presente Relatório ainda não contempla a avaliação de desempenho desta unidade.

COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL

Local: Mitrena, junto ao Estuário do Sado; 
Início de actividade: 1964;
Principais produtos: papel de escritório e folhas de grandes formatos para a indústria gráfica. Inclui uma fábrica de 
pasta branqueada de eucalipto e duas fábricas de papel fino não revestido uncoated woodfree (UWF); 
Capacidade anual instalada: 550 mil toneladas de pasta e 775 mil toneladas de papel; 
Produção no biénio 2014/2015: 1 716 mil toneladas de papel e 1 099 mil toneladas de pasta.

A Máquina de Papel UWF inaugurada em 2009, no Complexo Industrial de Setúbal, é a maior e mais sofisticada do 
Mundo. Produz 30m de papel por segundo.

4.2 AS UNIDADES INDUSTRIAIS 
EM PORTUGAL9

9 G4-6, G4-9

Complexo Industrial de Cacia

Complexo Industrial da Figueira da Foz

Complexo Industrial de Vila Velha de Ródão

Complexo Industrial de Setúbal
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“O Grupo Portucel 
pretende ser a multinacional 

portuguesa de referência, 
assegurando um elevado nível 
de rentabilidade e promovendo 

simultaneamente 
a melhoria do impacte 

ambiental e social.”
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5.1.1 Ética e integridade

O Código de Ética, em vigor desde 2011, é a referência 
para todos os Colaboradores no que diz respeito à 
difusão dos valores, princípios e procedimentos através 
dos quais devem pautar a sua acção.

O Grupo disponiliza a todas as partes interessadas, no 
seu website institucional, um acesso directo à Comissão 
de Ética, assegurando a confidencialidade e isenção no 
tratamento da informação.

A Comissão de Ética elabora anualmente um relatório sobre 
o cumprimento do normativo descrito no Código de Ética, 
no qual explicita a sua actividade, assim como as con-
clusões e propostas de seguimento adoptadas nos vários 
casos analisados. O relatório produzido está incluído nos 
Relatórios Sobre o Governo da Sociedade de 2014 e 2015.

5.1.2 Gestão de riscos

Os Relatórios de Gestão e o Relatório de Governo da 
Sociedade de 2014 e 2015 reportam o trabalho realizado 
pelo Grupo na identificação, controlo e gestão dos 
principais riscos decorrentes da sua actividade e dos 
seus negócios. Os factores de risco incluem os riscos 
específicos dos sectores de actividade em que o Grupo 
está presente e os riscos decorrentes da forma como o 
Grupo exerce as suas actividades12.

O presente relatório foca sobretudo a gestão e minimi-
zação dos principais riscos ambientais e sociais, comple-
men tando a informação reportada nos Relatórios e 
Contas e nos Relatórios sobre o Governo da Sociedade.

5.1 GOVERNAçãO CORPORATIVA11

O governo do Grupo Portucel é assegurado por um Con-
selho de Administração constituído por catorze membros, 
o presidente e treze vogais, eleitos em Assembleia Geral 
para mandatos de quatro anos. Seis dos onze membros do 
Conselho de Administração são designados para exerce-
rem a gestão executiva do Grupo, constituindo a Comissão 
Executiva. A informação pormenorizada sobre as suas 
funções, responsabilidades, curricula, remunerações e 

outras regalias, bem como demais dados relevantes para o 
Governance do Grupo podem ser consultados no Relatório 
e Contas ou no website do Grupo.

O Conselho de Administração é ainda apoiado por várias 
Comissões Especializadas que dão os seus contributos 
nas áreas específicas da responsabilidade que lhes é 
atribuída, como se ilustra na figura.

11 G4-34, G4-35, G4-56, G4-57

CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO
EXECUTIVA

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

COMISSÃO DE ÉTICA

FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE

CONSELHO AMBIENTAL

COMISSÃO DE CONTROLO 
DO GOVERNO SOCIETÁRIO

COMISSÃO DE ANÁLISE
E ACOMPANHAMENTO

DE RISCOS PATRIMONIAIS

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DO FUNDO DE PENSÕES

ASSEMBLEIA
GERAL

MESA 
DA ASSEMBLEIA

GERAL

CONSELHO
FISCAL

COMISSÃO 
DE FIXAÇÃO DE 
VENCIMENTOS

ROC

12 G4-56, G4-57
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5.2 GOVERNAçãO 
DA SUSTENTABILIDADE 
A atitude fulcral num negócio sustentável é operar com transparência, integridade e responsabilidade. Para o desen-
volvimento de uma estratégia clara e objectiva é necessário uma estrutura dedicada com responsabilidades bem 
definidas de cada um dos intervenientes. 

5.2.1 Direcção de Sustentabilidade

Sendo a Sustentabilidade um dos valores basilares do 
Grupo Portucel, e atendendo à importância no negócio 
presente e futuro do Grupo, foi criada em Julho de 2015 a 
Direcção de Sustentabilidade, a nível corporativo, tendo 
como missão o apoio à definição de políticas e planos 
estratégicos, a dinamização de programas destinados a 
promover o desen volvimento sustentável e o acompanha-
mento das actividades do Grupo, permitindo unifor mizar 
abordagens, criar sinergias interfuncionais e garantir a 
endogeneização da Sustentabilidade na cultura corpo-
rativa do Grupo Portucel.

5.2.2 Fórum de Sustentabilidade, 
Comissão de Ética e Conselho 
Ambiental

Existem no Grupo três entidades que, pelas suas res-
ponsabilidades e funções, garantem a correcta gestão 
dos temas do desenvolvimento sustentável, através do 
acom panhamento, supervisão e aconselhamento do 
Conselho de Administração e da Comissão Executiva na 
prossecução dos seus objectivos. São elas o Fórum de 
Sustentabilidade, a Comissão de Ética e o Conselho 
Ambiental, de que fazem parte personalidades experien-
tes e especializadas.

FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE

 Presidido pelo Presidente da Comissão Executiva. Integrou os membros da anterior Comissão de Sustentabilidade e 
passou a incluir os membros do Conselho Ambiental;

 Missão: promover o diálogo e a cooperação com os principais stakeholders nos temas relevantes de sustentabilidade.

COMISSÃO DE ÉTICA

 Composta por personalidades prestigiadas nomeadas pelo Conselho de Administração;

 Missão: apreciar e avaliar qualquer situação que ocorra, relativamente ao cumprimento dos preceitos incluídos no 
Código de Ética. Funciona ainda como órgão de consulta do Conselho de Administração sobre matérias que digam 
respeito à aplicação e interpretação do Código de Ética.

CONSELHO AMBIENTAL

 O Conselho Ambiental, constituído em 2008, é composto por cinco membros, personalidades independentes de 
reconhecida competência técnica e científica, particularmente nos mais importantes domínios das preocupações 
ambientais da actividade do Grupo na sua actual configuração;

 Missão: acompanhar e dar parecer sobre os aspectos ambientais da actividade da Empresa e formular recomendações 
acerca do impacte ambiental dos principais empreendimentos da sociedade, tendo especialmente em atenção as 
disposições legais, as condições de licenciamento e a política do Grupo sobre a matéria.

5.3 A ESTRATÉGIA  
DE SUSTENTABILIDADE
5.3.1 O que nos inspirou

Com base nos compromissos de identidade e estratégia, que são a Missão, a Visão e os Valores, e tendo em conta a 
auscultação das partes interessadas, assim como as políticas e práticas já implementadas no Grupo e a comparação 
com as melhores práticas internacionais, o Grupo Portucel definiu a estratégia de sustentabilidade assente em seis 
Áreas de Actuação.

5.3.2 As etapas do processo13

1 Identificar as Políticas de Gestão

O Grupo Portucel tem várias políticas corporativas na área 
da Sustentabilidade, nomeadamente Política Florestal, 
Códi go de Boas Práticas Florestais, Política perante os 
Forne cedores, Política de Recursos Humanos e Valores 
Sociais, Política de Envolvimento com a Comunidade, Polí-
tica de Sustentabilidade e Política dos Sistemas de Gestão.

O Grupo tem igualmente implementado em todas as suas 
unidades industriais um Sistema de Gestão Integrado, 
certificado no âmbito da Gestão da Qualidade, do 
Ambiente e da Segurança, pelas normas ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001, respectivamente. 

A Política dos Sistemas de Gestão é baseada no princípio 
da melhoria contínua, tendo sido desenvolvidos diversos 
projectos com o objectivo de melhorar o desempenho 
dos processos industriais associados à produção de 
pasta e de papel.

Estes sistemas traduzem-se em procedimentos de gestão 
operacional que contribuem para o melhor desempenho 
do Grupo, nas suas diversas áreas de actuação, nomea-
damente ao nível do Ambiente, do produto e dos 
Colaboradores.

“Ser uma empresa global, 
reconhecida por transformar 

de forma inovadora e sustentável 
a floresta em produtos e serviços 
que contribuem para o bem-estar 

das pessoas”

Confiança
Integridade

Empreendedorismo
Inovação

Sustentabilidade
Excelência

MISSÃO

VALORESVISÃO

ESTRATÉGIA DE 
SUSTENTABILIDADE

“Estender a outros negócios 
a liderança conquistada no papel 

de impressão e escrita,
 e assim afirmar Portugal 

no Mundo”

13 G4-18
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2 Ouvir os stakeholders14

No processo de definição da estratégia de sustenta bili-
dade do Grupo Portucel, a auscultação dos stakeholders é 
reconhecida como um contributo essencial para a concre-
tização do Desenvolvimento Sustentável no Grupo.

A auscultação de stakeholders externos e internos 
permite a avaliação do desempenho em sustentabilidade 
e reputação e imagem do Grupo, a avaliação da satisfação 
em relação ao reporte de sustentabilidade, a identificação 
e prioritização de temas relevantes em matéria de susten-
tabilidade e a identificação de oportunidades de melhoria.

O processo de auscultação15

O Grupo Portucel realizou em 2015 um processo de aus-
cultação das partes interessadas relevantes, as quais 
foram consultadas mediante aplicação de um questionário 
com vista à avaliação da relevância e desempenho do 
Grupo nos temas de sustentabilidade.

A informação obtida neste processo, em conjugação com 
a perspectiva dos membros da gestão de topo, constituiu 
o pilar para a identificação dos temas de sustentabilidade 
materiais abordados neste Relatório e como forma de 
res ponder às principais preocupações das partes interes-
sadas mais críticas.

A amostra seleccionada para o processo de auscultação 
de stakeholders incluiu diversos grupos, surgindo como 
mais representativos os Clientes (26%), os Colaboradores 
(22%) e os Fornecedores (20%). A taxa de resposta foi  
de 89%. 

Os temas referidos como prioritários por estes grupos de 
stakeholders foram os seguintes:

Gestão financeira e operacional eficiente

Plano estratégico

Envolvimento com as partes interessadas

Gestão florestal sustentável

Gestão financeira e operacional eficiente

Satisfação do Cliente

Gestão sustentável da cadeia de valor

Inovação e produtos inovadores

Gestão florestal sustentável

Plano estratégico

Satisfação do Cliente

Ética/transparência/anticorrupção

FORNECEDORES CLIENTES

COLABORADORES

TEMAS PRIORITÁRIOS 
PARA OS STAKEHOLDERS 

MAIS RELEVANTES

14 G4-25
15 G4-27
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5.3.3 O modelo de gestão da sustentabilidade

5.3.3.1 As áreas de actuação estratégicas16

A partir das três etapas referidas, foram definidas seis áreas de actuação baseadas em compromissos estratégicos, que 
orientam e posicionam o Grupo em matéria de sustentabilidade. Por sua vez, estas áreas são suportadas por objectivos, 
metas e um plano de acção para imple mentação de medidas no curto/médio prazo.

OS RESULTADOS

Aspectos positivos 

Pilar económico
 93,8% dos stakeholders auscultados consideram que o Grupo Portucel apresenta uma visão clara das suas 
responsabilidades económicas; 

 97,6% consideram que o Grupo apresenta perspectivas interessantes de crescimento futuro e de melhoria da sua 
rentabilidade;

 97,6% consideram que o Grupo é uma empresa inovadora e competitiva; 
 Mais de 90% dos stakeholders auscultados consideram que o Grupo se preocupa em desenvolver produtos inovadores, 
e com valor acrescentado para os seus Clientes, e que possui marcas com um posicionamento premium, distinguidas 
pela qualidade e inovação;

 91,7% consideram que o Grupo tem uma elevada importância no panorama económico nacional; 
 91,7% consideram que o Grupo é reconhecido pela solidez financeira, qualidade dos serviços prestados, satisfação 
dos seus Clientes e excelência do trabalho desenvolvido junto do mercado. 

Pilar ambiental
 85,4% consideram que o Grupo apresenta uma visão clara das suas responsabilidades ambientais;
 87,5% consideram que o Grupo procura gerir de forma eficiente os recursos que utiliza, tanto na floresta como nas 
suas fábricas;

 85,5% consideram que a certificação florestal é um factor distintivo do Grupo;
 85,5% consideram que o Grupo é uma empresa ambientalmente responsável e desenvolve produtos neste âmbito.

Pilar social 
 83,3% consideram que o Grupo tem vindo a desenvolver diversas acções nos domínios da responsabilidade social 
dirigidas à comunidade;

 81,3% consideram que o Grupo se rege por princípios éticos na condução das suas estratégias e campanhas de 
publicidade. 

A maioria dos stakeholders auscultados (75%) está satisfeita com o Relatório de Sustentabilidade 2012/2013. De realçar 
os critérios “periodicidade”, “conteúdos”, “detalhe”, “clareza” e “transparência” classificados, na sua grande maioria, 
nas categorias “muito bom” e “bom”.

Oportunidades de melhoria

 Disponibilidade de produto papel com um certificado de natureza ambiental;
 Divulgação das actividades de responsabilidade social e dos projectos ambientais;
 Apenas 66,7% dos stakeholders consideram que o Grupo se rege por princípios de igualdade no relacionamento com 
os seus stakeholders e 72,9% consideram que apresenta uma visão clara da sua responsabilidade social;

 Embora o Grupo Portucel apresente um bom desempenho relativamente aos temas que os stakeholders consideram 
mais importantes, foram identificadas oportunidades de melhoria nos temas: envolvimento com os stakeholders e 
gestão sustentável da cadeia de valor.

3 Analisar as melhores referências

No âmbito da definição das áreas estratégicas de actua-
ção, a análise de benchmark foi fundamental para identi-
ficar quais as prioridades e tendências da sustentabilidade 
no sector, os temas relevantes da sustentabilidade e as 
melhores práticas a nível internacional.

16 G4-20, G4-21
17 G4-19

A análise de materialidade indicou seis temas de prioridade elevada e onze temas de prioridade média17.

Fazem parte do âmbito de reporte todos os temas de prioridade elevada e média. Além destes, o Grupo seleccionou 
dois temas que, apesar de não serem materiais, nos termos da análise efectuada, foram incluídos no âmbito do reporte, 
nomeadamente o tema da “Conformidade legal e reclamações” e da “Gestão de efluentes líquidos”.

NEGÓCIOS FORNECEDORES FLORESTA OPERAÇÕES
INDUSTRIAIS PESSOAS STAKEHOLDERS

Ética/transparência/ 
anticorrupção

Envolvimento com 
as partes interessadas

Inovação e produtos  
inovadores

Gestão da água

Gestão eficiente  
da energia

Emissões atmosféricas

Saúde e segurança  
no trabalho

Gestão eficiente de matérias-primas e subsidiárias

Desenvolvimento local e apoio à comunidade

Desenvolvimento do capital humano e atracção  
e retenção de talentos

Relações laborais

Gestão florestal sustentável

Gestão financeira  
e operacional eficiente

Satisfação do Cliente

Gestão sustentável  
da cadeia de valor

Plano Estratégico

Criação de Emprego

IMPORTÂNCIA 
PARA OS 

STAKEHOLDERS

IMPORTÂNCIA 
PARA  

O GRUPO
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5.3.3.2 Concretização das áreas de actuação

Para cada uma das áreas de actuação estratégica foi definida uma visão, foram alocados os temas materiais e 
identificados os stakeholders envolvidos.

A concretização de cada uma das áreas é suportada por objectivos, programas e projectos específicos, de forma a avaliar 
o desempenho de forma sustentada ao longo do tempo, não esquecendo que o envolvimento de todos os Colaboradores 
é essencial para o sucesso desta estratégia.

 

1 Negócios
Visão: Criar valor e oportunidades de negócio com res-
pon sabilidade, aplicando princípios rigorosos de ética e 
conduta;

Temas materiais: Gestão financeira e operacional efi-
ciente, Criação de emprego, Satisfação do Cliente, Plano 
Estratégico, Ética, transparência e anticorrupção e Inova-
ção e produtos inovadores.

2 Cadeia de Fornecedores
Visão: Actuar de forma sustentável junto dos parceiros 
de negócio, através de relações comerciais justas, compe-
titivas e duradouras, integrando critérios de sustenta-
bilidade, inovação e eficiência na cadeia de valor;

Temas materiais: Gestão sustentável da cadeia de forne-
cedores.

3 Floresta
Visão: Contribuir para a manutenção e melhoria contínua 
das funções económicas, ecológicas e sociais da floresta, 
através de um modelo de gestão florestal sustentável; 

Temas materiais: Gestão florestal sustentável.

4 Operações Industriais
Visão: Criar valor através de produtos competitivos de 
elevada qualidade, utilizando as melhores tecnologias e 
gerindo de forma eficiente os recursos; 

Temas materiais: Gestão da água, Gestão eficiente de 
energia, Gestão das emissões, Gestão eficiente das 
matérias-primas e subsidiárias.

5 Pessoas
Visão: Promover o talento e o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos Colaboradores, reconhecer o seu mérito 
e garantir a sua segurança e bem-estar;

Temas materiais: Saúde e segurança no trabalho, Desen-
volvimento de capital humano e atracção e retenção de 
talento e Relações laborais.

6 Stakeholders
Visão: Envolver activamente os stakeholders, de forma a 
iden tificar e responder às suas expectativas e preo-
cupações;

Temas materiais: Envolvimento com as partes interes-
sadas, Desenvolvimento local e apoio à comunidade.
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NEGÓCIOS 

O que nos move



“O biénio 2014/2015 
assinala o início de um novo ciclo 

 de crescimento no Grupo Portucel. 
Fruto de um projecto de reflexão 

e planeamento estratégicos, 
designado por New Cycle,  

esta nova fase tem como ambição 
tornar o Grupo uma empresa 

multinacional de origem 
portuguesa – uma das mais fortes 
presenças de Portugal no Mundo.”
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6.1 A PERSPECTIVA DO NEGÓCIO
6.1.1 Ciclo de Crescimento com Foco na Internacionalização18 

A viver um ciclo de forte investimento na expansão e 
internacionalização das suas actividades, o Grupo Portucel 
decidiu alterar, no início de 2016, a sua marca corporativa 
para The Navigator Company. Esta nova marca representa 
a união de empresas com uma história de mais de 60 anos, 
pretendendo dar uma imagem mais moderna e apelativa a 
um dos maiores grupos empresariais nacionais com uma 
forte componente internacional. 

O biénio 2014/2015 assinalou assim o início de um novo 
ciclo de crescimento no Grupo Portucel. Fruto de um 
projecto de reflexão e planeamento estratégicos, desig-
nado por New Cycle, o Grupo traçou os eixos de desen-
volvimento para a próxima década (2015/2025), que 
compreendem o alargamento e diversificação dos seus 
negócios e produtos e a internacionalização da sua base 
industrial. Dando continuidade à senda de desenvol-
vimento que caracterizou o ciclo anterior, em que o 
Grupo se afirmou como líder no mercado europeu de 
papel não revestido, esta nova fase de crescimento tem 
como ambição tornar o Grupo a empresa multinacional 
portuguesa de referência – uma das mais fortes presenças 
de Portugal no Mundo. 

No âmbito dos seus planos de expansão internacional, 
destaca-se, no final de 2014, o acordo firmado com a 
International Finance Corporation (IFC), que possibilitou 
a entrada desta participada do Banco Mundial com 20% 
do capital da Portucel Moçambique, empresa que tem 
em curso um projecto integrado de produção florestal, 
de pasta de papel e de energia em Moçambique. 

O ano de 2015 foi caracterizado pelo forte crescimento 
das operações de instalação das plantações florestais em 
Moçambique, de forma a garantir o futuro abastecimento 

do parque industrial. Um marco muito importante para o 
projecto do Grupo neste país foi a obtenção do Licen-
ciamento Ambiental para florestação, quer para Província 
da Zambézia, quer para a Província de Manica. Foi 
também concluída, em 2015, a construção do Viveiro de 
Luá, na Província da Zambézia, destinado à produção 
industrial de plantas clonais, com uma capacidade de 6 
milhões de plantas por ano numa primeira fase, tendo 
entretanto sido duplicada. A inauguração do viveiro 
realizou-se no início do mês de Setembro, com a par ti-
cipação dos principais dirigentes do Grupo Portucel, 
assim como com a presença do Presidente da República 
de Moçambique e representantes do IFC. 

Noutra geografia, os Estados Unidos da América, o Grupo 
anunciou, em 2014, a construção de uma fábrica de pellets 
na Carolina do Sul, um investimento que permitirá expandir 
a sua experiência em matéria de transformação florestal e 
processos industriais na promissora área da bioenergia. No 
ano de 2015 teve início a construção das fundações e 
edifícios onde serão instalados os equi  pamentos principais, 
bem como o processo de recrutamento dos cerca de 70 
Colaboradores que irão operar a fábrica, cujo arranque se 
encontra previsto para Julho de 2016.

A nível nacional, o Grupo Portucel concretizou, em 2015, a 
entrada numa nova área de negócio, a do papel tissue, 
através da aquisição da empresa portuguesa AMS-BR Star 
Paper, S.A.. Localizada em Vila Velha de Ródão, é consi-
derada a produtora de papel mais eficiente e rentável 
deste segmento na Península Ibérica tendo, ainda no 
decorrer desse ano, duplicado a capacidade de produção 
desta unidade. Ainda em Portugal, e também em 2015, foi 
concretizado o investimento no aumento da capacidade 
de produção de pasta no Complexo Industrial de Cacia. 

18 G4-8

NEGÓCIOS
Criar valor e oportunidades 
de negócio com responsabilidade, 
aplicando princípios rigorosos 
de ética e conduta.

VISÃO

STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS

Gestão Financeira e Operacional Eficiente
Plano Estratégico
Ética, Transparência, Anticorrupção
Inovação e Produtos Inovadores
Satisfação de Clientes
Criação de Emprego

TEMAS
MATERIAIS

Desenvolver, de forma sustentável, a actividade de produção e comercialização de pasta e de papel 
e os novos negócios no plano internacional – Programa New Cycle.

Volume de negócios
O volume de negócios atingiu 1,6 mil milhões de Euros, o maior valor alguma vez registado,
reflectindo um aumento de 5,6% relativamente a 2014;

Satisfação do Cliente
Em 2015, o índice de Satisfação do Cliente atingiu os 91% no segmento de papel 
de impressão e escrita;

Investimento em Moçambique
Desenvolvimento, em parceria com o Banco Mundial, do projecto integrado de produção
florestal, de pasta de papel e de energia em Moçambique;

Bioenergia nos EUA
Construção de uma fábrica de pellets na Carolina do Sul, EUA, que entrará em
funcionamento no final de 2016;

Papel tissue em Portugal
Entrada numa nova área de negócio, a do papel tissue, através da aquisição da empresa
portuguesa AMS-BR Star Paper, S.A., localizada em Vila Velha de Ródão.
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6.2 GESTãO FINANCEIRA 
E OPERACIONAL EFICIENTE 
6.2.1 O nosso valor

O ano de 2015 representa um marco importante na história 
do Grupo Portucel, não apenas pelo arranque do plano de 
desenvolvimento estratégico relativo ao novo ciclo de 
cres cimento, mas também pelo bom desempenho ope-
racional do negócio base de pasta e papel. O volume de 
negócios neste período atingiu 1,6 mil milhões de Euros, o 
maior valor alguma vez registado, e o resultado líquido 
consolidado cresceu 8,2%, para 196,4 milhões de Euros.  
A inclusão do negócio de tissue no universo de con-
solidação do Grupo contribuiu para o crescimento 
registado. O peso das vendas de papel no volume de 
negócios foi de 75%, a energia representou 12%, a pasta 9% 
e o tissue cerca de 3%. 

O EBITDA consolidado do Grupo evoluiu muito favo-
ravelmente para 390 milhões de Euros, o que representa 
um aumento de cerca de 61,6 milhões face a 2014. Para 
esta evolução, as novas operações de tissue contribuíram 
positivamente com um montante de 8 milhões de Euros, 
tendo os projectos de Moçambique e de pellets nos 
Estados Unidos, ambos ainda em fase de investimento, 
representado um impacto negativo de cerca de 10,9 
milhões de Euros no EBITDA de 2015, face ao valor 
registado em 2014. 

No seu principal segmento de negócio, o Grupo registou 
um crescimento de 4,0% no valor das vendas de papel em 
2015, que ultrapassaram 1,2 mil milhões de Euros e atin gi-
ram o valor mais elevado de sempre. Entre os seus pro-
dutos, a marca Navigator continuou a destacar-se, obtendo 
um crescimento de 2,4%, mantendo patamares de pene -
tração e reconhecimento de marca ímpares na indústria. 

Ao longo de 2015, o Grupo continuou a evidenciar uma 
forte capacidade de geração de caixa, com o cash flow 
de exploração a atingir cerca de 303,6 milhões de Euros 
(vs 291,6 milhões de Euros em 2014). Esta capacidade de 
geração de fundos, aliada à sólida situação financeira do 
Grupo, permitiu encarar com normalidade os exigentes 
compromissos financeiros ocorridos neste período, de 
que se destaca o valor do montante global de investi-
mentos, que ascendeu a cerca de 148,5 milhões de Euros. 

Globalmente, no biénio 2014/2015, o Grupo Portucel pro-
curou delinear novos caminhos de crescimento susten-
tável e desenvolver um plano para um novo ciclo de 
desenvolvimento, mantendo, em simultâneo, uma elevada 
preocupação relativamente à sua solidez financeira e à 
sua capacidade de remunerar os seus accionistas. 

SÍNTESE DOS PRINCIPAIS INDICADORES – IFRS

2015 2014
vARIAçãO(5)

2015/2014

Milhões de Euros

Vendas Totais 1 628,0 1 542,3 5,60%

EBITDA (1) 390 328,4 18,70%

Resultados Operacionais (EBIT) 282,9 218,3 29,60%

Resultados Financeiros -50,3 -34,2 47,20%

Resultado Líquido 196,4 181,5 8,20%

Cash Flow Exploração 303,6 291,6 4,10%

Cash Flow Livre (2) 81 236,8 -65,80%

Investimentos  148,5 50,3 98,2

Dívida Líquida Remunerada (3) 654,5 273,6 380,9

EBITDA/Vendas 24,00% 21,30% 2,7 pp

ROS 12,10% 11,80% 0,3 pp

ROE 14,70% 12,40% 2,3 pp

ROCE 15,70% 12,40% 3,3 pp

Dívida Líquida/EBITDA (4) 1,7 0,8

(1) Resultados operacionais + amortizações + provisões
(2) Var. Dívida líquida + dividendos + compra de acções próprias
(3) Dívida bruta remunerada – disponibilidades
(4) EBITDA correspondente aos últimos 12 meses 
(5) A variação percentual corresponde a valores não arredondados
(6) Valor de investimentos não inclui € 41 milhões relativos à aquisição da AMS
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6.2.2 A partilha do nosso valor

O Grupo distribui e partilha o valor económico que gera 
com os principais stakeholders, dos quais de destacam os 
Colaboradores, o Estado, os fornecedores, os provedores 
de capital e a comunidade19.

6.2.2.1 Produtos e marcas inovadoras

A competitividade do Grupo assenta num modelo de ne-
gócio cuja proposta de valor se encontra alicerçada na sus-
tentabilidade do processo de inovação, traduzida na 
conceptualização e desenvolvimento de produtos premium 
e marcas próprias, que representam actualmente mais de 
62% das vendas de produtos transformados em folhas.

Cerca de 80% da produção de pasta de papel é integrada 
directamente no fabrico de papel UWF, cuja produção – 
1,6 milhões de toneladas de papel, equivalentes a 300 mil 
milhões de folhas A4 – é na sua esmagadora maioria 
exportada para 130 países espalhados pelos cinco 
continentes e entregue em mais de 4 000 destinos.

O modelo do negócio de papel UWF do Grupo Portucel, 
desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de mais de duas 
décadas, num mercado muitas vezes visto como 
commodity e em que a diferenciação técnica e simbólica 
é extraordinariamente exigente, tem sido remunerado 

com prémios de preço em virtude da inovação intro-
duzida, da percepção de qualidade premium dos seus 
produtos, do nível de serviço prestado e da comercia-
lização de ele vada percentagem da produção sob marcas 
próprias. 

A inovação tem sido um importante factor de diferen-
ciação. Dois bons exemplos são a conceptualização e o 
desenvolvimento de produtos de baixa gramagem para 
papéis de escritório com uma qualidade idêntica, ou 
mesmo superior, à de papéis com gramagens standard, e 
o lançamento do papel pre-print para a indústria gráfica. 

A importância das marcas de papel de escritório e para a 
indústria gráfica do Grupo Portucel é reconhecida todos 
os anos por diversos estudos independentes, realizados 
tanto junto de consumidores de papel de escritório como 
de profissionais da distribuição, que avaliam não somente 
a notoriedade das marcas mas também a sua performance.

19 G4-EC1, G4-6

SALÁRIOS 
E BENEFÍCIOS DOS
COLABORADORES

2014
€ 120 562 976

2015
€ 154 750 966

VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUÍDO/
 PARTILHADO

CUSTOS
OPERACIONAIS

2014
€ 1 120 960 886

2015
€ 1 104 527 092

COMUNIDADE
2014

€ 1 045 075

2015
€ 1 663 913

ESTADO
2014

€ 7 612 534

2015
€ 41  934 935

PROVEDORES
DE CAPITAL

2014
€ 234 935 834

2015
€ 490 718 142

O estudo realizado anualmente pela EMGE – Paper 
Industry Consultants, junto dos profissionais de distri-
buição, voltou, em 2015, a posicionar a marca Navigator 
como a mais importante a nível europeu, tanto em termos 
de notoriedade espontânea como em termos de brand 
performance, obtida pela média ponderada de vários 
atributos técnicos e de marketing. Foi o 10.º estudo 
consecutivo em que a Navigator foi considerada a marca 
com maior notoriedade na Europa Ocidental. Para além 
da marca Navigator, foram ainda mencionadas outras 
marcas do Grupo neste estudo, nomeadamente Pioneer e 
Discovery. 

A marca de papel Navigator é vendida em mais de 110 
países nos cinco continentes, sendo reconhecida como 
líder mundial de vendas no segmento premium de papéis 
de escritório e considerada uma das marcas de papel 
mais valiosas a nível europeu. É um exemplo claro de 
como um produto concebido e produzido em Portugal 
pode ser reconhecido internacionalmente pelos melhores 
motivos: branding, serviço, qualidade, multifuncionali-
dade, tecno logia, inovação e respeito pelo Ambiente.

As marcas de papel do Grupo são reconhecidas no 
mercado pela diversificação do seu portefólio, estratégia 
que não só vai ao encontro das necessidades dos 
Clientes mais exigentes, como também tem permitido 
criar novos segmentos de mercado, sendo disso exemplo 
o lançamento, em 2014, do Navigator Home Pack, um 
produto concebido e adaptado ao ambiente familiar que, 
para melhor se posicionar junto do cada vez mais 
importante target de consumidores domésticos, apre-
senta uma embalagem mais leve e fácil de transportar, 
graças à diminuição do número de folhas por pacote, 
passando das tradicionais 500 para 250.

Foi igualmente lançado o Navigator On the Go, um pack 
com três resmas (Navigator Universal 80 g/m2), em vez 
das tradicionais cinco resmas. Desenvolvido para os 
consumidores de papel do mercado SOHO (Small Office/
Home Office), esta nova solução alarga a oferta da 
Navigator com um produto user-friendly, 40% mais leve, 
tendo como objectivo adaptar-se às necessidades dos 
Clientes que se focam em aspectos como a conveniência, 
a redução de desperdício e a qualidade.

6.2.2.2 Preocupação ambiental

As marcas de papel do Grupo são um reflexo da sua 
estratégia no domínio da sustentabilidade e a sua gama 
de produtos, um espelho da protecção do meio Ambiente.

Desde que iniciou o fabrico de papel de escritório com 
75 g/m2, o Grupo tem vindo a apostar na redução do 
consumo unitário de água e de energia por tonelada de 
pasta e papel fabricado, recorrendo principalmente a 
energia renovável: mais de 2/3 do total da energia 
produzida são obtidos a partir de uma fonte renovável, a 
biomassa. Na última década, a percentagem de produtos 
comercializada pelo Grupo com um selo ambiental, como 
o FSC®, PEFC ou o rótulo ecológico europeu (EU Ecolabel), 
evoluiu de 0% para 44%.

A atribuição às unidades fabris do rótulo ecológico 
europeu veio igualmente reforçar o posicionamento 
ambiental das marcas de papel do Grupo, vendidas em 
mercados cada vez mais sensíveis a estas questões. 
Marcas como Navigator, Discovery, Pioneer, Explorer ou 
Inacopia integram uma opção com 75 g/m2 e nos EUA a 
marca Navigator oferece uma opção com 18 lb. O Grupo 
Portucel lidera, assim, o segmento de papel de escritório 
com gramagens inferiores a 80 g/m2 na Europa, um 
segmento que tem vindo a crescer entre 2005 e 2014 a 
uma taxa anual de 10,5% (Fonte: EUROGraph). Uma prova 
clara de que a eficiência na utilização de recursos é um 
crescente desafio que o Grupo Portucel abraçou desde 
muito cedo.

6.2.2.3 Satisfação do Cliente 

Os Clientes são um elo fulcral de toda a cadeia de valor, 
razão pela qual o Grupo Portucel reforça a ênfase na 
proximidade, na resposta permanente às necessidades 
do mercado e na construção de uma relação de 
fidelização, como aspectos fundamentais no envolvimento 
com estes stakeholders. 

O Índice de Satisfação de Clientes e o Sistema de Gestão 
de Reclamações são as duas ferramentas prioritárias para 
auscultar o cumprimento do Grupo em relação a esta 
abordagem.

O Índice de Satisfação de Clientes permite avaliar o seu 
grau de satisfação e validar o modelo de gestão do 
Grupo, relativamente à relação com os Clientes e à oferta 
apresentada. Este índice é calculado a partir da aplicação 
de questionários de satisfação confidenciais, realizados 
por um Grupo independente, que têm por base a impor-
tância, expectativas e experiência do Cliente, tendo em 
conta áreas como a qualidade do produto, os serviços 
(entrega, logística e assistência pós-venda), o marketing 
e as vendas. O índice é calculado tendo como base o 
rácio entre a experiência e expectativa de cada critério 
individual, ponderado pela respectiva importância.
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O estudo de satisfação de Clientes de papel de impressão e escrita é realizado de dois em dois anos a uma base de 
aproxima damente 400 Clientes, sendo a taxa média de resposta superior a 50%.

Na totalidade são analisados 33 critérios que contem plam, entre outros, aspectos relacionados com a quali dade intrín-
seca do produto, a sua performance em má quina, o desempenho ambiental, a flexibilidade e rapi  dez de resposta a 
pedidos especiais, o tempo de entrega e pontualidade, a flexibilidade e rapidez no trata mento de reclamações, a relação 
qualidade/preço, o apoio pro mo cional, o lançamento de novos produtos e a quali dade do serviço da força de vendas. 

O resultado global obtido no último estudo, realizado em 2015, apresentou um índice de satisfação de 91%, o qual vem 
consolidar os resultados obtidos ao longo dos últimos anos20. 

6.2.2.4 Criação de emprego 

O Grupo Portucel é responsável pela geração de emprego qualificado e carreiras profissionais especializadas, tendo 
mais de 2 200 Colaboradores directos, para além de dina mizar um número muito mais elevado de postos de tra balho 
indirectos, em particular nos sectores florestal, da logística, dos serviços de engenharia e da manutenção industrial.

Na última década, o Grupo registou um crescimento de 34% no volume de emprego directo. Em Portugal a Empresa 
trabalha com mais de 5 000 fornecedores de diversos sectores do tecido económico e é responsável, directa ou 
indirectamente, pela geração de mais de 30 000 postos de trabalho.

Com efeito, um estudo sobre o desempenho do Grupo Portucel em 2014, conduzido pela consultora KPMG, veio revelar que:
 As três unidades industriais – Cacia, Figueira da Foz e Setúbal – do Grupo Portucel geram mais de 30 mil empregos 
a nível nacional;

 Estas unidades contribuem, de forma directa e indirecta, com mais de 2 600 milhões de Euros para o PIB nacional;
 Por cada Euro gasto pelas três fábricas são gerados 2,8 Euros na economia das três regiões envolventes e 3,0 Euros 
na economia nacional; 

 A despesa feita pelas três fábricas junto de fornecedores nacionais atinge os 80% do total na fábrica de Setúbal, 
75% em Cacia e 70% na Figueira da Foz, o que diz bem da fortíssima incorporação nacional na produção do Grupo. 

Este estudo será complementado em 2016 com infor mação relativa à fábrica de tissue em Vila Velha de Ródão.

6.2.3 Inovação 

6.2.3.1 Cultura de inovação

Re-inovar a casa

O ano de 2015 ficou marcado pelo lançamento de um Programa de Inovação, designado “Re-inovar a casa”. 
Trata-se de um programa mobilizador que visa estimular e disseminar uma cultura de inovação no Grupo. A iniciativa 
Innovation Day, realizada em Julho de 2015, lançou este programa que permitirá focalizar o Grupo Portucel em torno 
dos eixos estruturantes para o seu negócio. 

No âmbito do Innovation Day foram envolvidos cerca de 80 Colaboradores para responder a nove desafios que se 
colocam à Empresa. Organizados em equipas, cujo trabalho será o ponto de partida do Programa de Inovação do 
Grupo, estes Colaboradores debruçaram-se sobre temas-chave e elaboraram propostas para dar resposta aos desafios 
lançados. Estes projectos, apresentados pelas equipas num evento realizado em Dezembro de 2015, foram 
posteriormente avaliados por um júri interno, que seleccionou as propostas com potencial para dar origem a iniciativas 
concretas e premiou a melhor ideia.

O Prémio de Inovação 2015 foi atribuído no 1.º Encontro de Quadros do Grupo Portucel, realizado no início de Fevereiro 
de 2016, e distingiu o projecto designado por “Cellfi”. A proposta vencedora consiste num novo produto à base de 
filamentos de celulose a aplicar na inovadora e promissora indústria de impressão 3D.
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Pedro Sousa, Director de Inovação e Consultoria Interna
“O Innovation Day foi uma iniciativa que assinalou o início 
da mobilização da nossa estrutura organizacional. 
O Grupo Portucel sempre foi muito inovador ao longo 
da sua história e isso fez de nós o que somos hoje, pelo que 
agora, inspirados nesse historial, vamos dar mais um passo: 
re-inovar a casa.” Realizada em 2015, esta iniciativa teve 
como objectivo lançar o Programa de Inovação do Grupo 
Portucel no âmbito do New Cycle, potenciando uma cultura 
assente num ciclo de inovação e criatividade. “Que novas 
aplicações para o negócio do papel, da pasta e da biomassa?” 
foi um dos temas alvo de uma reflexão “fora da caixa”.

6.2.3.2 Investigação como suporte ao desenvolvimento de novos negócios

No domínio da investigação na área florestal, o Grupo 
Portucel reforçou o investimento através dos projectos do 
RAIZ (Instituto de Investigação da Floresta e Papel)  
desenvolvidos em cooperação com diversas entidades  
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) e  
internacional. Os principais contributos do RAIZ neste do-
mínio foram: o início da produção de semente melhorada 
no pomar de Espirra; a incorporação de novos materiais 
no Programa de Melhoramento Genético; e o apoio na re-
visão do programa de adubação do Grupo, nos projectos  
de eucalipto regado e na implementação de um modelo 
mais preciso para estimar a produtividade florestal.

De salientar, ainda, o desenvolvimento de um programa 
de apoio técnico e de I&D do RAIZ no projecto de 
Moçambique para avaliação de ensaios, situações fitos-
sanitárias, identificação de oportunidades de melhoria de 
práticas silvícolas e instalação de plantações para pro-
dução de bioenergia e estabelecimento de contactos 
com instituições de ensino locais e na África do Sul.

O Grupo desenvolveu investigação industrial no domínio 
da pasta, papel e bioprodutos, visando a concepção de 
novos processos e produtos transaccionáveis, destinados 
ao mercado global, com base em fontes de matéria-prima 
renovável, e a demonstração de viabilidade de novos 
negócios, confirmando o potencial de mercado. Com o 
apoio do RAIZ, o Grupo desenvolveu os projectos QREN 
NMC e QREN BioBlocks, liderando um consórcio de 
entidades do SCTN, nomeadamente o Laboratório 
Nacional de Engenharia e Geologia, a Universidade do 
Porto, o Instituto Superior Técnico, o Biotrend, a 
Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a 
Universidade Nova de Lisboa, a Universidade da Beira 
Interior, o Instituto Politécnico de Bragança e o Instituto 
de Soldadura e Qualidade.

Os projectos permitiram conceber novos processos 
tecno lógicos e produtos, nomeadamente micro e nano-
celulose, xilana, açúcares (glucose e xilose) e lenhinas 
modificadas, como materiais de base para novas apli-
cações avançadas. A etapa de demonstração do potencial 
de uso em aplicações de mercado permitiu confirmar a 
utilidade dos novos produtos celulósicos na produção de 
fios de nanocelulose, produção de membranas por 
electrofiação, aditivos para tratamentos anticorrosão, 
incor poração em compósitos para a indústria automóvel 
e filmes transparentes de xilana com propriedades barrei-
ra para produção de embalagem. O desenvolvimento das 
lenhinas permitiu avaliar a produção de vanilina, serin-
galdeído, cola de lenhina para aglomerados de cortiça e 
espumas rígidas de poliuretano de lenhina. O desen-
volvimento dos açúcares permitiu testar a viabilidade 
técnica de produção de bioplásticos, biocelulose, bioe-
tanol e ácido láctico.
 
Foi realizado um estudo de pré-viabilidade tecnológica e 
económica de produção de bioetanol, com o apoio do 
Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, a partir 
de fontes mistas florestal, agrícola e industrial, permitindo 
o aumento dos níveis de rentabilidade e de segurança do 
abastecimento. 

Foram igualmente alcançados avanços significativos em 
pro jectos de demonstração na área de compósitos de 
po límeros com fibra celulósica tendo sido realizados 
ensaios industriais de compounding de polímeros com 
pasta celulósica e de injecção de peças para a indústria 
automóvel.

Em 2015, o RAIZ acompanhou, de forma crítica, o desen-
volvimento, a nível internacional, de índices de avaliação 
ambiental do consumo de água e do conceito de pegada 
da água e da Water Footprint Network.
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6.3 INTERNACIONALIzAçãO 
E DIVERSIFICAçãO 
DOS NEGÓCIOS 

6.3.1 A Portucel Moçambique  

 
A Portucel Moçambique corporiza um projecto estruturante e integrado de produção florestal, de pasta de celulose  
e de energia que o Grupo está a desenvolver naquele país. 

 Projecto de internacionalização da base produtiva

 Direito de uso e aproveitamento de terra (DUAT) de uma área superior a 173 mil hectares na Província da Zambézia 
e de cerca de 183 mil hectares na Província de Manica, sendo 2/3 desta área destinados à silvicultura;

 Projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia;
 Investimento actualmente estimado em 3 mil milhões de Dólares;
 7 500 postos de trabalho.

DEZEMBRO
2009

Aprovação dos Termos 
de Autorização 

do projecto e atribuição
do DUAT na Zambézia

DEZEMBRO
2011

Atribuição do DUAT
 de Manica

NOVEMBRO
2007

Primeira missão técnica 
a Moçambique

ABRIL
2009

Constituição 
da Portucel Moçambique

DEZEMBRO
2010

Início das plantações
experimentais

JULHO
2008

Assinatura de MoU
(Memorando

de entendimento)

2015
Licenciamento

ambiental

APÓS
2015

Instalações 
das bases florestais

Projecto industrial

JANEIRO
2013

Lançamento do Programa
de Comunicação 
e Acesso à Terra

MAIO
2015

Lançamento de Programa
de Desenvolvimento 

Social

SETEMBRO
2015

Inauguração
do Viveiro de Luá

DEZEMBRO
2014

Acordo com a IFC 
para aquisição de 20% 

da Portucel Moçambique



Conjunto de actividades, 
que em paralelo com 

o objectivo de não deslocar 
fisicamente as famílias 

e comunidades pretende:

· Evitar o deslocamento
económico;

· Ajudar as famílias 
a aumentar o rendimento;

· Melhorar a qualidade 
de vida.

· Realização de diversas
acções de comunicação 

para apresentação 
do projecto e auscultação 

das opiniões
e preocupações 
dos residentes;

· Desenvolvimento 
de um Manual 

de Comunicação utilizado
 pelos técnicos de campo

na sua relação 
com as comunidades.

Plano de Comunicação
Mecanismo de Gestão

de Reclamações

Procedimento
de Acesso à Terra

Plano de Desenvolvimento
da Portucel Moçambique

Mecanismo de diálogo
com as comunidades,

permitindo a correcção
atempada de erros,
omissões e outros

problemas.

Mecanismo onde se
estabelecem regras claras

para cedência de terra 
à Portucel Moçambique, 

onde é garantido 
que nunca haverá lugar 

a deslocação física 
de qualquer família 
e comunidade e que 
o acto de cedência 

é absolutamente
voluntário.
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6.3.1.1 Um projecto integrado

A importância da sustentabilidade do projecto consiste 
no equilíbrio e interacção entre os aspectos económicos, 
ambientais e sociais. A estratégia adoptada na conjugação 
destes factores tem como principal objectivo criar e 
partilhar valor e prosperidade com as comunidades locais 
através do investimento em plantação florestal. Esta 
estratégia visa a obtenção dos seguintes resultados:

 Partilha do espaço dentro das áreas de DUAT da Portucel 
Moçambique, correspondente a cerca de 360 000 hec-
tares, sem necessidade de deslocação das comunidades;

 Manutenção de 1/3 da terra definida nos DUAT na 
posse das comunidades locais, de forma a assegurarem 

as suas estratégias de vida, nomeadamente através da 
melhoria da produtividade agrícola, quer para consumo 
próprio, quer para fins comerciais; 

 Plantações em modelo de mosaico, utilizando as me-
lhores práticas ambientais e sociais; 

 Opção voluntária das comunidades na cedência de 
terra à Portucel Moçambique; 

 Prioridade das comunidades no acesso ao emprego 
associado às actividades abrangidas pelo projecto; 

 Promoção do crescimento de fornecedores locais de 
ma deira de eucalipto; 

 Estímulo ao desenvolvimento de uma agricultura co-
mer cial e de rendimento, orientada para o mercado.

 

Exemplo do Modelo Mosaico implementado pela Portucel Moçambique na zona de Hapala, Província da Zambézia.

Viveiro de Luá – o maior de África

A 8 de Setembro de 2015, o Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, inaugurou o Viveiro de Luá, 
o maior viveiro de plantas clonais em África. Com uma dimensão de 7,5 hectares e uma capacidade anual produtiva 
superior a 12 milhões de plantas, o viveiro produz nove clones de eucalipto, que são os mais eficientes e adaptados às 
características de Moçambique.

O viveiro localiza-se em Luá, no distrito do Ile, Província da Zambézia, e emprega 168 Colaboradores, a larga maioria 
contratada nas comunidades vizinhas. 

6.3.1.2 A integração da comunidade local

Plano de Gestão de Partes Interessadas
Face aos objectivos de estabelecer um bom relacio namento e um diálogo permanente entre o Grupo e a envolvente, 
revelou-se essencial o desenvolvimento de um Plano de Gestão de Partes Interessadas, com especial enfoque nas 
comunidades e grupos vulneráveis, de forma a garantir um carácter verdadeiramente inclusivo.

Este plano assegura o devido enquadramento no Relacio namento com as Comunidades tendo, para o efeito, sido 
desenvolvidos quatro instrumentos-chave, os quais são geridos por equipas dedicadas e formadas em comuni cação 
com as comunidades. 
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Na linha de reforço do diálogo com as partes interessadas foi, também, constituído um Comité Consultivo do 
Investimento do Grupo no Projecto Florestal em Moçambique. Este organismo visa criar uma plataforma de diálogo e 
aconselhamento entre o Grupo, as organizações da sociedade civil e as comunidades, sendo composto por cinco 
instituições representantes da sociedade civil moçambicana, um representante da Portucel Moçambique e um 
representante do Governo da República de Moçambique. A actuação do Comité Consultivo incidirá nas áreas de 
Ambiente, Sociedade, Programa de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Humano, Económico e Direitos Sociais 
e Culturais e Igualdade de Género. Para além do aconselhamento, irá monitorizar o desenvolvimento do projecto e a 
actuação da Portucel Moçambique na implementação do projecto florestal.

Programa de Desenvolvimento Social
O Programa de Desenvolvimento Social da Portucel Moçambique (PDSP) pretende assegurar a partilha do 
desenvolvimento económico e social com as comunidades residentes nas áreas de DUAT da Portucel Moçambique. 
Desde a assinatura do contrato com o Governo de Moçambique, o Grupo já disponibilizou o investimento de um total 
de 40 milhões de Dólares para a implementação deste programa. 

Adicionalmente, a Portucel Moçambique está a desenvolver a colaboração com organizações da sociedade civil neste 
país, no sentido de angariar capital adicional junto de outros doadores, bem como reforçar o PDSP.

Este programa tem como objectivo geral contribuir para o desenvolvimento económico e social e para a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades no DUAT da Portucel. Os objectivos específicos dizem respeito à segurança 
alimentar (quantidade e qualidade alimentar) das famílias e comunidades, ao desenvolvimento económico ou renda 
das famílias acima do nível de pobreza, à qualidade de vida das famílias e comunidades e vários assuntos transversais 
(gestão de activos, poupanças, floresta, fomento de associativismo, entre outros).

Participação alargada da sociedade civil

1 Fase de obtenção de DUAT: cerca de 5 000 pessoas participaram nas consultas públicas com as comunidades locais;

2 Fase de Estudo de Impacte Ambiental e Social: cerca de 15 000 pessoas participaram nas 71 reuniões de consultas 
públicas realizadas;

3 Fase de apresentação e discussão do Programa de Desenvolvimento Social: reuniões com mais de 100 organizações 
da sociedade civil e cerca de 20 possíveis doadores. 

PDSP no terreno

Até 2015, o PDSP envolveu o apoio directo a 4 600 famílias em seis distritos nas duas províncias da Zambézia e Manica, 
incluindo actividades de produção agrícola. 

6.3.1.4 A integração dos Colaboradores

Contratação local
Entre 2014 e 2015, o número de Colaboradores directos 
da Portucel Moçambique aumentou de 83 para 228.  
O Grupo tem privilegiado a contratação de trabalhadores 
moçam bi canos, nomeadamente aqueles que provêm de 
dentro das comunidades e famílias que são parceiras do 
projecto e das províncias, distritos ou comunidades onde 
o pro jecto está instalado. 

Um dos traços distintivos deste projecto prende-se com a 
aquisição de competências pessoais e profissionais para 
todos os Colaboradores. A capacitação de recursos hu-
manos, um aspecto pouco desenvolvido em Moçambique, 
é um factor-chave para o sucesso de um projecto de 
larga escala como é o caso deste. O Grupo tem, assim, 
procu rado dotar os seus Colaboradores de conheci–
mentos téc nicos, não só nas áreas onde exercem acti-

vidades, como também em áreas transversais, tais como 
as Zonas de Interesse de Conservação ambiental e social; 
a condução defensiva, condução off-road; os sistemas  
de informação geográfica, a Higiene e Segurança no 
Trabalho e os conhe cimentos de informática na óptica do 
utilizador.

Programa de Segurança
A Portucel Moçambique está a preparar, com o apoio da 
IFC, um programa que visa o bem-estar e a segurança  
de todos os Colaboradores e comunidades locais,  
e que inclui a formação contínua de todos os técnicos,  
a aquisição de equipa mentos de protecção individual e o 
controlo de qualidade dos prestadores de serviço. De 
salientar que, no período em análise, não foi reportado 
nenhum acidente de trabalho com gravidade. 

6.3.1.5 A integração da investigação e desenvolvimento

Plantas melhoradas
A Portucel Moçambique tem tido o apoio regular do RAIZ na definição das plantas de eucalipto mais adequadas às 
características do terreno em Moçambique, atendendo a factores como a resistência a pragas e doenças (sanidade), a 
produtividade (taxa de crescimento em altura e rendimento industrial) e a capacidade de adaptação às condições 
climáticas, entre outros. 

ZIC – Zonas de Interesse de Conservação

A Portucel Moçambique iniciou em 2015 a aplicação do procedimento de Zonas de Interesse de Conservação, 
procurando assim reforçar a protecção e preservação de áreas com elevado valor ambiental (biodiversidade e 
ecossistemas), assim como os valores culturais das diferentes comunidades inseridas nas áreas do projecto. Estas áreas 
correspondem a cemitérios, árvores tradicionais e outros lugares de culto. Na vertente ambiental, merecem destaque 
as zonas de protecção das linhas de água e também zonas de afloramentos rochosos (especialmente os inselbergs) e 
áreas com algum declive, propensas à erosão do solo, que são mantidas intactas com vegetação natural. 

6.3.1.3 A integração do Ambiente

De forma a garantir a salvaguarda do Ambiente, o 
projecto florestal da Portucel Moçambique foi submetido 
ao Processo de Avaliação do Impacte Ambiental, após o 
que recebeu, em 2015, as licenças ambientais para os 
projectos nas províncias de Zambézia e Manica.
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Projectos-chave

1 Início de funcionamento do Viveiro de Mugulama onde, para além das operações florestais, é assegurada a reprodução 
de sementes de gergelim, uma variedade adaptada à geografia dos DUAT, mandioca e batata-doce de polpa alaranjada;

2 Desenvolvimento de um protocolo de colaboração com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
para obtenção e reprodução de espécies de mandioca resistentes ao vírus que tem devastado uma percentagem 
elevada das áreas agrícolas desta cultura, o produto mais importante para a alimentação quotidiana dos habitantes da 
Província da Zambézia;

3 Produção em larga escala de estacas de mandioca, batata-doce de polpa alaranjada e gergelim para distribuição no 
âmbito do PDSP;

4 Início da expansão de um viveiro adicional, o Viveiro de Maquiringa, no Distrito de Namarrói, Província da Zambézia;

5 Selecção e contrato de dois provedores de serviços de extensão agrícola para 4 000 famílias;

6 Utilização de ferramentas para o controlo e monitorização do projecto, quer a nivel operacional (Sistema Gestão 
Florestal) quer a nível social (Sispart).

6.3.2 Papel tissue em Vila Velha de Ródão

A AMS Star Paper, S.A., unidade fabril de Vila Velha de 
Ródão dedicada à produção de tissue, foi adquirida pelo 
Grupo Portucel em 2015. No plano económico, esta 
unidade industrial distingue-se pelo contributo na dina-
mização da economia regional e pela rendibili dade, tendo 
atingido um volume de negócios de 34,6 milhões de 
Euros no 1.º ano completo de actividade, um aspecto 
muito positivo em projectos em fase de start up. 

No plano social, esta unidade é responsável pela criação 
de emprego qualificado em zona desfavorecida e pelo 
apoio ao desenvolvimento da comunidade local, nomea-

damente através do suporte prestado, em 2015, a cerca 
de uma centena de IPSS e outras instituições e associações 
locais. 

No plano ambiental, em 2015, foram obtidas as actua-
lizações da licença ambiental e do título de utilização de 
recursos hídricos devido à ampliação das instalações, 
com a duplicação de capacidade produtiva, bem como a 
certificação pela NP EN ISO 50001, referente a Sistema 
de Gestão da Energia, demonstrando a actua ção desta 
unidade industrial em matéria de efi ciência energética e 
sustentabilidade do processo produtivo.

Sítio Arqueológico

Durante os trabalhos de ampliação das instalações da unidade de tissue foi identificado um sítio arqueológico 
pré-histórico, sendo os vestígios compostos por dezenas de milhares de instrumentos em pedra talhada típicos do 
Paleolítico Médio, ou seja, ferramentas produzidas pelo Homem de Neandertal. 

O plano de trabalhos desenvolvido pela equipa de investigação, e aprovado pela Direcção Geral do Património Cultural, 
permitiu conciliar os objectivos arqueológicos com o projecto industrial em curso. 
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6.3.3 Bioenergia nos EUA 

No 1.º trimestre de 2015, o Grupo Portucel iniciou  
a construção de uma fábrica de produção de pellets nos 
Estados Unidos, Estado da Carolina do Sul, com capa-
cidade anual instalada de 500 000 toneladas. Esta uni-
dade deverá estar concluída no 3.º trimestre de 2016, 
num investimento global estimado de 116,5 milhões de 
Dólares.
 
Este investimento representa uma oportunidade para o 
Grupo Portucel ampliar e internacionalizar a sua expe-
riência em matéria de transformação florestal e processos 
industriais, entrando na área da bioenergia, um sector em 
grande crescimento, que surge como uma alternativa 
renovável e sustentável à utilização de combustíveis fós-
seis na produção de energia.

Localizada na região de Greenwood, uma área de forte 
abundância de matéria-prima, a fábrica ocupará uma 
parcela de terreno, inserida em área industrial, cujas 
dimensão e condições gerais permitem a adopção de um 
layout optimizado para a instalação dos diversos equipa-
mentos, e com todas as infraestruturas necessárias à sua 
operação. O Grupo Portucel está a desenvolver todas as 
actividades necessárias com vista à obtenção das 
certificações pelas quais o sector se rege.

A destacar

1 Esta unidade representará a criação de cerca de 70 
postos de trabalho directos e vários indirectos, na fase  
de construção e de exploração, nos sectores florestal, 
industrial e de serviços. No final de 2015, o número de 
Colaboradores directos correspondia a 14;

2 Quando comparado com a produção de energia com 
recurso a combustíveis fósseis, o processo de produção 
de energia a partir de pellets apresenta claras vantagens 

ambientais. Para além de ser neutro em carbono, já que 
todo o dióxido de carbono emitido na queima é recu-
perado no crescimento das árvores, distingue-se ainda 
pelas baixas emissões de gases com efeito de estufa. 
O facto de as pellets apresesentarem uma elevada densi-
dade permite também optimizar o seu transporte, manu-
seamento e armazenamento, diminuindo a pegada de 
carbono associada a todo o processo logístico.

Pellets, uma alternativa energética 

As pellets são um elemento essencial para que a Europa diminua a sua dependência de combustíveis fósseis, reduzindo 
as emissões de dióxido de carbono e outros poluentes para a atmosfera, tal como definido na sua política energética 
2020, contribuindo assim para o crescente bem-estar e saúde da população e para a preservação do Ambiente.

EEPA – Prémio Europeu de Promoção Empresarial 2014

O projecto AMS Thinking Ahead foi distinguido, em 2014, com o Prémio Europeu de Promoção Empresarial (EEPA) 
2014, na categoria de Apoio ao Desenvolvimento de Mercados Ecológicos e à Eficiência dos Recursos. Esta distinção 
reconheceu a AMS como o único fornecedor de papel tissue da Europa a utilizar o pipeline para transporte da pasta em 
suspensão como um processo produtivo diferenciador e eco-friendly em que a água funciona como veículo de 
transporte da matéria-prima. 

A destacar
1 Esta instalação industrial foi responsável pela criação de 
155 postos de trabalho directos na região, sendo 41% do 
efectivo constituído por Colaboradores com menos de 
30 anos. No final de 2015 tinha 199 Colaboradores;

2 A pasta utilizada nesta unidade vem, fundamentalmente, 
da vizinha Fábrica de Pasta da Altri, através de um pipeline, 
cuja introdução no processo produtivo permitiu obter 
significativas vantagens económicas e ambientais, como 
uma diminuição anual de 11 000 toneladas nas emis sões 
de CO2 e, em simultâneo, a redução do consumo de 
energia específico (por unidade de produto) no proces so 
de refinação, o qual representa cerca de 15% a 20% do 
total da energia eléctrica requerida para produzir papel;

3 O Complexo de Vila Velha de Ródão tem as certificações 
NP EN ISO 14001, Ecolabel, PEFC ST 2002, NP EN ISO 
50001 encontrando-se em implementação a FSC®. 95% 
dos resíduos produzidos nesta unidade são valorizados;

4 Atribuição do Prémio Europeu de Promoção Empresarial 
ao projecto AMS Thinking Ahead;

5 Início de funcionamento da nova linha de produção de 
papel tissue;

6 Foi realizado em 2015 um inquérito de satisfação de 
Clientes, tendo o índice global atingido os 66% de satis-
fação correspondente à avaliação de mais de 260 
Clientes, com uma taxa de resposta de 59%. O estudo 
visou avaliar diferentes critérios, tais como qualidade do 
produto, qualidade do serviço, marketing, preço e vendas.



AS NOSSAS ACÇÕES
2016/2020

2017
Adaptar o reporte 
do Grupo Portucel 

à Directiva Europeia 
de reporte não financeiro

Plurianual
 Implementar acções 
de redução de custos 

do Programa M2 

(Mais com Menos)

2016
Rever, divulgar e renovar 
a aplicação do Código 

de Ética

2016
Analisar novas oportu- 

nidades de negócio 
relacionadas com a produção 

de biocombustíveis 
e bioprodutos a partir 

de madeira, pasta 
celulósica 

e subprodutos

2016
Programa New Cycle  

– Start up Colombo EUA
– Projecto Tissue Cacia

Plurianual
Programa New Cycle 

 – Desenvolvimento do Projecto 
Florestal em Moçambique 

de acordo com as recomendações 
da avaliação de impacte ambiental 

e social, com as regras 
de certificação florestal 

e com os requisitos do IFC

2016
Adaptar o reporte 

do Grupo Portucel às novas 
directrizes do Global 
Reporting Initiative, 

GRI versão G4

Plurianual
Projecto Lean

Plurianual
Projecto 

“Re-inovar a casa”

Plurianual
Aumentar 

as vendas de produto 
com rótulos ambientais 

reconhecidos no mercado
(FSC®, PEFC ou Ecolabel)
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Responsabilidade Partilhada



“Consciente 
da sua responsabilidade 

em desenvolver parcerias 
de negócio sustentáveis, 

o Grupo Portucel tem vindo  
a concentrar esforços 

na avaliação dos seus fornecedores, 
de forma a assegurar 

que as suas actividades,  
em Portugal e no Mundo, 

contribuem para minimizar 
os impactes ambientais,  

sociais e económicos 
em toda a cadeia de valor.” 
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7.1.2 Selecção de fornecedores

O processo de aquisição de materiais e serviços é reali-
zado numa lógica de gestão de portefólio – Strategic 
Portefolio Management – que obedece a uma especiali-
zação por categoria de materiais e serviços.

Enquadrada na política de Sustentabilidade do Grupo 
Portucel, esta gestão estratégica tem como elemento 
central a sustentabilidade da cadeia de fornecimento.  
O processo envolve assim a escolha criteriosa dos países 
e/ou regiões do globo onde serão encontradas as poten-
ciais fontes de fornecimento, através de exercícios de 
sourcing, tendo em consideração diversos factores de 
ordem política, social, legal e ambiental.

Nas etapas subsequentes, o Grupo efectua o escrutínio 
dos potenciais fornecedores a vários níveis, nomeada-
mente a avaliação da sua sustentabilidade financeira e 
das certificações que possuem. Este processo envolve a 

realização de visitas às instalações dos fornecedores que 
permitem conhecer, não só os processos produtivos, a 
logística e a organização, mas também validar aspectos 
fundamentais como a higiene e segurança no trabalho, as 
condições de trabalho e a ausência de trabalho infantil, 
entre outros, tendo sido efectuadas, no biénio, perto de 
50 visitas. A fase seguinte prende-se com a homolo gação 
do par fornecedor-produto, a consulta ao mercado e o 
estabelecimento de contratos com os fornecedores 
devidamente aprovados.

Uma etapa primordial na gestão da relação com os 
fornecedores consiste na avaliação de desempenho, a 
qual é efectuada numa base anual e contempla parâ-
metros ao nível da sustentabilidade, tais como, a respon-
sabilidade social, garantindo assim a adesão dos mesmos 
às exigências do Grupo Portucel.

7.1 GESTãO SUSTENTáVEL 
NA CADEIA DE FORNECEDORES
7.1.1 Código de Ética e Conduta21

A internacionalização do Grupo Portucel vem colocar 
novos e exigentes desafios, quer em matéria comercial, 
quer em novas fontes de fornecimento. Tendo em consi-
deração o crescente número de fornecedores de origens 
geográficas distintas, o Grupo elaborou um Código de 
Ética e Conduta para os Fornecedores que visa orientar 
os seus parceiros de negócio sobre as principais direc-
trizes que norteiam a sua relação com os fornecedores. 
É um documento de primordial importância, pois é 
através da efectiva e transparente gestão da relação com 
os forne cedores que o Grupo Portucel pode cumprir a 
sua missão de desenvolvimento sustentável nas diversas 
etapas da cadeia de abastecimento. 

O Grupo procura assim potenciar a incorporação dos seus 
princípios, valores e práticas no processo de negócio dos 
seus fornecedores numa relação mutuamente benéfica. 
Estes valores e práticas reflectem elevados padrões éticos 
e morais, com vista a assegurar credibi lidade e preservar a 
reputação do Grupo e dos seus for ne cedores. Este do-
cumento reafirma o compromisso do Grupo Portucel com 
as melhores práticas de Governance corporativa e partilha 
com este grupo de stakeholders os valores e princípios 
que devem nortear as parcerias de negócio.

21 G4-57

Código de Ética e Conduta para os Fornecedores

A Empresa elaborou, em 2015, um Código de Ética e Conduta para os Fornecedores, que reafirma o seu compromisso 
com as melhores práticas de Governance corporativa, partilhando com os fornecedores os valores e princípios que 
devem nortear as parcerias de negócio. 

CADEIA
DE FORNECEDORES

Actuar de forma sustentável junto 
dos parceiros de negócio, através 
de relações comerciais justas, 
competitivas e duradouras, 
integrando critérios 
de sustentabilidade, inovação 
e eficiência na cadeia de valor.

VISÃO

STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS

TEMAS
MATERIAIS

Gestão Sustentável 
da Cadeia de Fornecedores

Garantir o abastecimento de matérias-primas em quantidade e qualidade;

Melhorar os custos globais e impactes da cadeia de fornecedores.

Geração de valor na economia nacional
A despesa feita pelas fábricas de Cacia, Figueira da Foz e Setúbal junto de fornecedores
nacionais atinge 75% em Cacia, 70% na Figueira da Foz e 80% em Setúbal, o que diz bem 
da fortíssima incorporação nacional na produção do Grupo (KPMG, 2015);

Incentivo à certificação
O Grupo Portucel atribui, desde 2007, um incentivo financeiro a toda a madeira certificada 
que adquire, iniciativa inovadora a nível mundial;

Sustentabilidade no transporte
Na última década, o Grupo aumentou para 64% a quota representada pelo transporte marítimo
na logística de vendas de papel, a nível mundial.

1

2

3

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS

SISTEMA
CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO

PROPRIETÁRIOS 
E ASSOCIAÇÕES

FLORESTAIS
ONGCLIENTESASSOCIAÇÕES

DE EMPRESAS COMUNIDADE

ACCIONISTAS FORNECEDORES COLABORADORES

OS NOSSOS 
OBJECTIVOS

EM
FOCO
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7.1.4 Envolvimento com fornecedores

A iniciativa Supplier’s Day, lançada em 2015, teve como 
principal objectivo reforçar as relações comerciais do 
Grupo com os seus fornecedores e, em cada edição, 
promover o debate de questões relevantes. Em 2015, e 
alinhado com a estratégia do Grupo Portucel, o foco foi 
no tema da Inovação, tendo um conjunto de fornecedores 
seleccionados apresentado propostas de inovação.

Esta iniciativa permitiu relançar as bases de uma cola-
boração mais estreita entre o Grupo e os seus forne-
cedores, um passo decisivo e fundamental da política de 
Governance.

7.1.5 Análise do risco de sustentabilidade dos fornecedores25 

A gestão sustentável da cadeia de fornecedores do 
Grupo Portucel envolveu, em 2015, a realização de uma 
análise destinada a avaliar o risco de sustentabilidade por 
categoria de fornecedor e identificar oportunidades de 
melhoria a implementar. A análise incidiu sobre as cate-
gorias mais relevantes, tendo abrangido cerca de 1 600 
fornecedores.

Este processo contemplou a definição de critérios para 
avaliação do risco ao nível económico, ambiental e social 
em toda a cadeia de fornecedores e resultou na iden-
tificação dos riscos mais relevantes por categoria de 
fornecedores.

25 G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14,  
G4-LA15, G4-HR10, G4-SO9, G4-HR11

Supplier’s Day 2015

Em alinhamento com um dos eixos da política de Governance do Grupo Portucel, foi lançada, em 2015, a iniciativa 
Supplier’s Day com o lema Together we grow strong. Procurando reforçar as relações comerciais da Empresa com os 
seus fornecedores estratégicos, foi envolvido um importante grupo de stakeholders com 123 representantes de 57 
empresas da área de Químicos, Embalagem, Petroquímicos e Consumíveis de Máquinas de Papel.

Foram lançados, nesta iniciativa, os prémios Best Supplier of the Year 2015 e Innovation Award 2015, que visam premiar 
o desempenho dos fornecedores do Grupo Portucel durante o ano de 2015.

CATEGORIAS 
DE FORNECEDORES

MADEIRA

ENERGIA

QUÍMICOS

LOGÍSTICA
DA MADEIRA

SERVIÇOS 
DE SILVICULTURA
E EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL

LOGÍSTICA
DE PASTA 
E PAPEL

PAPEL
DE ALTA

GRAMAGEM

SERVIÇOS
DE

MANUTENÇÃO

SERVIÇOS
INDUSTRIAIS

PASTA
MATERIAIS

DE
EMBALAGEM

SERVIÇOS
DE

ENGENHARIA

RISCO ECONÓMICO

RISCO AMBIENTAL

RISCO SOCIAL

7.1.3 Avaliação de fornecedores22

Consciente da sua responsabilidade em desenvolver parcerias de negócio sustentáveis, o Grupo Portucel tem vindo a 
concentrar esforços na avaliação dos seus fornecedores, de forma a assegurar que as suas actividades, em Portugal e 
no Mundo, contribuem para minimizar os impactes ambientais, sociais e económicos em toda a cadeia de valor.

Neste biénio, o Grupo melhorou o seu sistema de avaliação de desempenho de fornecedores, o qual visa garantir a 
execução e manutenção de boas práticas no domínio da sustentabilidade. O alargamento da base de fornecimento 
para outras regiões que não as tradicionais do Grupo, por exemplo, Ásia e Estados Unidos, torna necessário dispor de 
informação de desempenho de forma sistemática para permitir uma gestão efectiva da sua base de fornecimento, bem 
como comunicar de forma mais assertiva a informação aos seus fornecedores23.

A rede total de fornecedores do Grupo é muito vasta, superior a 7 000, envolvendo diversas áreas, desde a produção 
de madeira à distribuição do produto, final embora, neste relatório, não esteja incluída a actividade tissue24.

A
PRODUÇÃO 
DE MADEIRA

CATEGORIA DE FORNECEDORES

B
PRODUÇÃO 
DE PASTA 

E ENERGIA

C
PRODUÇÃO 
DE PAPEL

F
CONSUMIDOR

FINAL

D
EMBALAGEM

E
DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDORES 
DE MADEIRA

FORNECEDORES 
DE SERVIÇOS 

DE SILVICULTURA
E DE EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL

FORNECEDORES 
DE LOGÍSTICA 
DE MADEIRA

FORNECEDORES 
DE ENERGIA

FORNECEDORES 
DE QUÍMICOS

FORNECEDORES 
DE PASTA

FORNECEDORES 
DE PAPEL

FORNECEDORES 
DE MATERIAL 

DE EMBALAGEM

FORNECEDORES 
DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA

FORNECEDORES
DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO

FORNECEDORES 
DE SERVIÇOS

FORNECEDORES 
DE LOGÍSTICA 
DE PRODUTOS

FORNECEDORES 
DE SERVIÇOS 
INDUSTRIAIS
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D
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A

B B D

E

22 G4-SO10
23 G4-13, G4-SO9
24 G4-12
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7.2 CERTIFICAçãO DA CADEIA  
DE FORNECEDORES
7.2.1 Reforço no fornecimento de fibra certificada

O Grupo Portucel estabeleceu como compromisso abas-
tecer todas as unidades fabris apenas com madeira certi-
ficada (FSC® ou PEFC) ou madeira de origem controlada. 

Desta forma, o Grupo tem os seus sistemas de cadeia de 
responsabilidade certificados pelo FSC® e pelo PEFC, 
demonstrando aos Clientes e aos restantes stakeholders 
a sua actuação relativamente aos critérios de abaste-
cimento de madeira e fabrico de produtos de base 
florestal. Adicio nalmente assegura a gestão responsável 
dos recursos florestais incorporados nos seus produtos, o 
que permite, através de processos de rastreabilidade de 
toda a cadeia de abastecimento, a venda de pasta e de 
papel certificados.

Actualmente, e apesar de o Grupo adquirir toda a madeira 
certificada ou de origem controlada disponível no mer-
cado, ainda não consegue cobrir as suas necessidades de 
produção de forma cabal. Grande parte desta madeira é 
proveniente da Península Ibérica, região onde os 
produtores têm vindo a implementar a certificação das 
suas florestas. No entanto, dada a complexidade e 
morosidade deste processo, e a importância da motivação 
para a certificação, o Grupo Portucel instituiu, desde 
2007, a atribuição de um incentivo financeiro a toda a 
madeira certificada que adquire, uma iniciativa inovadora 
a nível mundial.

Na última década (2005/2015), o reforço no fornecimento 
de madeira certificada permitiu à Empresa evoluir de 0% 
para 44% nas vendas de papel de escritório e para a 
indústria grá fica com o selo ambiental FSC®, PEFC ou 
Ecolabel.

De realçar que o estabelecimento de contratos com os 
for necedores de madeira do Grupo tem por base uma 
de claração de responsabilidade ambiental e social por 
parte dos mesmos. Este processo envolve, também, a 
reali zação de acções de sensibilização para temas rela-
cio nados com a susten tabilidade nas vertentes ambiental, 
social e económica. 

MADEIRA ABASTECIDA (%)

Madeira Certificada Madeira Controlada

70

2012 2013 2014 2015

30

56

44

56

44

58

42

A maioria dos riscos identificados relaciona-se com 
questões ambientais, nomeadamente consumo de água, 
consumo de energia e emissões atmosféricas. Metade 
das categorias analisadas apresenta riscos sociais rela-
cionados com questões de saúde e segurança no trabalho 
e também acidentes graves. A única categoria que apre-
sentou riscos económicos foi a de fornecedores de 
energia, onde são importantes aspectos como a esta bili-
dade financeira ou o suborno e a corrupção. Apesar da 
identificação e tipificação dos riscos relacionados com a 
sustentabilidade, apenas foram considerados críti cos os 
fornecedores de papel de alta gramagem e de logística 
da madeira, pela sua reduzida disponibilidade no mercado.

Este projecto incluiu também a avaliação dos vários 
processos de gestão da cadeia de fornecedores, incluindo 
a qualificação, a selecção, a avaliação de desempenho e a 
auditoria dos fornecedores, de forma a assegurar que os 
requisitos de sustentabilidade do Grupo se reflectem na 
cadeia de fornecedores. 

O desenvolvimento de um código de conduta para 
fornecedores, com boas práticas, requisitos e critérios 
mínimos em matéria de sustentabilidade foi uma das 
medidas adoptadas pelo Grupo, em 2015, tendo em vista 
minimizar estes riscos, de forma transversal, a toda a 
cadeia de fornecedores.

7.1.6 Inquérito aos fornecedores26 

Durante o ano de 2015 foi realizado um inquérito em três 
categorias relevantes de fornecedores do Grupo, aten-
dendo ao risco que lhes está associado: abastecimento 
de madeira, logística de papel e produtos químicos. Este 
inquérito incidiu sobre vários aspectos ambientais e 
sociais, direitos humanos, práticas de trabalho e impactes 
na sociedade e teve uma taxa de resposta de 68%. 

Os fornecedores contemplados neste estudo 
representam:
1) No abastecimento de madeira, 100% da madeira im-

por tada extra-ibérica e cerca de 55% da madeira 
proveniente de Espanha (incluindo 95% da madeira 
importada da Galiza);

2) Na logística de papel, 87% da carga transportada;
3) Nos produtos químicos, 52% do volume total de 

compras desta categoria.

A amostra de respondentes ao inquérito revela que:
 62% dos fornecedores têm sistemas de gestão da qua-
lidade certificados de acordo com a norma ISO 9001; 

 41% possuem sistemas de gestão ambiental certificados, 
de acordo com a norma ISO 14001, e cerca de um terço 
de acordo com a norma ISO 18001; 

 25% dos fornecedores inquiridos publicam Relatórios 
de Sustentabilidade. 

Os principais resultados obtidos, relativos às empresas 
que responderam, podem resumir-se da seguinte forma:

1. A maioria – mais de 50% – das empresas dispõe de:

 Política aprovada para proteger e respeitar o Ambiente 
e responsável designado pela monitorização do de-
sem  penho ambiental;

 Iniciativas de gestão para avaliar, prevenir, mitigar e 
corrigir, relativamente ao consumo de água, às emis-
sões para a água e para o ar e ao uso de materiais;

 Formação para os Colaboradores nas áreas de preven-
ção do Ambiente, sendo o desempenho ambiental um 
dos critérios de selecção dos seus fornecedores;

 Política aprovada com os compromissos de ética e con-
duta e responsável designado pelas matérias de direitos 
hu manos e pelo cumprimento dos princípios de ética e 
conduta;

 Iniciativas de gestão para avaliar, prevenir, mitigar e 
corrigir práticas, relativamente a trabalho infantil, dis-
criminação, trabalho forçado, ausência de liberdade de 
associação e negociação colectiva, violação dos direi-
tos indígenas, quando aplicável (mais de 80% no item 
“práticas de segurança”); 

 Política aprovada na área da Saúde e Segurança no 
Trabalho e responsável designado pelo cumprimento 
da legislação de Saúde e Segurança no Trabalho; 

 Iniciativas de gestão para avaliar, prevenir, mitigar e 
corrigir, relativamente a práticas laborais, práticas de 
saúde e segurança, incidentes e abusos, ou no que 
concerne salários e compensações;

 Auditorias para verificar a conformidade das políticas e 
compromissos de ética e conduta;

 Critérios de selecção dos fornecedores exigindo o cum-
pri mento da legislação de Saúde e Segurança no Trabalho. 

2. Mais de 80% das empresas dispõe de:

 Iniciativas de gestão para avaliar, prevenir, mitigar e 
corrigir a produção de resíduos;

 Política aprovada na área da Saúde e Segurança no 
Trabalho e responsável designado pelo cumprimento 
da legislação de Saúde e Segurança no Trabalho;

 Iniciativas de gestão para avaliar, prevenir, mitigar e 
corrigir, relativamente a práticas laborais, práticas de 
saúde e segurança, incidentes e abusos, ou no que 
concerne salários e compensações;

 A quase totalidade – mais de 90% – das empresas 
dispõe de critérios de selecção de fornecedores ba-
seados em auditorias para verificar a conformidade das 
práticas de Saúde e Segurança no Trabalho.

3.  Cerca de metade das empresas inquiridas tem pro-
gramas de desenvolvimento local de apoio à comu-
nidade e iniciativas de combate à corrupção.

O Grupo Portucel pretende dar continuidade e reforçar a 
avaliação de fornecedores como forma de garantir que a 
sua cadeia de valor se distingue pelas boas práticas em 
matéria de Sustentabilidade.

26 G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO10
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7.2.2 Assegurar a legalidade na aquisição da madeira

Para dar resposta ao Regulamento da União Europeia 
sobre a legalidade da madeira, designado por European 
Union Timber Regulation (EUTR) o Grupo Portucel desen-
cadeou uma análise e avaliação de riscos relativos à 
aquisição de madeira e/ou produtos de madeira, sendo 
verificadas informações ao nível de:
 Origem do material, rastreando a cadeia de abaste-
cimento desde o operador à floresta;

 Certificação, validando a informação da entidade certi-
fi  cadora com a informação do fornecedor, nomeada-
mente sobre a certificação e alegação do produto e 
validade do certificado;

 Cumprimento da legislação no país de extracção, 
através da evidência de registos;

 Inexistência de conflitos, sanções impostas e preva-
lência de extracção/práticas ilegais.

Para a madeira não certificada, adquirida pelo Grupo 
Portucel, está estabelecido um programa de inspecções 
através de dois mecanismos:
 Auditorias documentais a fornecedores, para os abaste-
ci mentos não certificados de baixo risco FSC® e/ou PEFC;

 Programa de verificações, nas situações de risco não 
especificado das categorias de risco FSC® ou de alto 
risco PEFC.

O Grupo Portucel assumiu o compromisso, na Política 
dos Sistemas de Gestão, de incorporar nos seus processos 
de fabrico apenas material fibroso certificado ou de 
origem controlada.

No biénio 2014/2015, e atendendo ao risco associado, 
toda a madeira proveniente da América do Sul, utilizada 
na produção de pasta e papel, tinha o selo da certificação. 
A pasta de fibra longa e de fibra reciclada proveniente 
dos países nórdicos da União Europeia também foi 
certificada. Em 2015, o volume de madeira certificada 
abastecida às fábricas representou cerca de 42% do total 
de madeira.

O material fibroso que tem como principal proveniência a 
Península Ibérica foi considerado de baixo risco associado 
à origem e à cadeia de fornecimento pelos critérios  
FSC® e PEFC, pelo que o tipo de inspecções efectuado 
consistiu em auditorias documentais a fornecedores não 
certificados. 

7.3 O TRANSPORTE NA CADEIA 
DE FORNECEDORES
7.3.1 O transporte multimodal

O Grupo Portucel procura optimizar a actividade logística 
florestal que desenvolve na movimentação anual de mais 
de quatro milhões de toneladas de madeira e biomassas. 

Nesse sentido, no biénio 2014/2015, reforçou o seu inves-
timento no transporte marítimo para grandes distâncias, 
incrementando sempre que possível o transporte ferro-
viário e especializando a frota rodoviária. Neste domínio, 
o Grupo recorreu a um menor número de veículos, pri-
vilegiando aqueles que se encontram tecnicamente 
preparados para atingir um peso bruto máximo de 60 
toneladas e equipados com sistemas de georreferenciação 
que permitem optimizar os percursos e os recursos. 

O Grupo acredita que a promoção do transporte multi-
modal, com uma articulação cada vez maior entre trans-
porte rodoviário, ferroviário e marítimo, permite ganhos 
ambientais importantes, reduz consumos e emis sões, 
torna os processos energeticamente mais eficientes e 
responde ao desafio crescente de diversificação das 
fontes de abastecimento, além de permitir reduzir a dis-
tância percorrida via transporte rodoviário.



AS NOSSAS ACÇÕES
2016/2020

2016
Divulgar, a todos 

os fornecedores, o Manual 
de Ética e Conduta
de Fornecedores

2016
Alargar a todos 

os fornecedores relevantes 
a avaliação incluindo 

requisitos 
de sustentabilidade

Plurianual
Dar continuidade 

à iniciativa 
Supplier’s Day

2016/2017
Dar continuidade 

à procura de soluções 
de embalagem 

mais sustentáveis

2016/2017
Dar continuidade 

à diminuição do impacto 
ambiental logístico

Plurianual
Garantir o abastecimento 

de madeira em quantidade 
e qualidade

Plurianual
Aumentar a percentagem 

de abastecimento 
de madeira 

com certificação florestal
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7.3.2 A alternativa marítima

O Grupo Portucel tem seguido, na última década, uma 
estratégia de diversificação dos seus modos de transporte 
para a Europa, potenciando o transporte marítimo e 
procurando maximizar o transporte ferroviário entre as 
fábricas e os portos. No biénio em análise registou-se um 
aumento da expedição marítima da sua carga, com 
reforço da utilização dos portos locais de proximidade 
das unidades fabris (Figueira da Foz e Setúbal). Esta 
evolução significa que a quota representada pelo trans-
porte marítimo na logística primária de vendas de papel 
do Grupo, em 2015, foi de cerca de 45% e de 64% na 
Europa e no Mundo, respectivamente. Não sendo o trans-
porte marítimo competitivo para as regiões distantes do 
litoral europeu, o Grupo continua a potenciar todas as 
soluções multimodais e ferroviárias a partir de Portugal 
para o centro da Europa para, em complementaridade 
com o transporte rodoviário contribuir para uma maior 
susten tabilidade do seu modelo logístico. Assim, apesar 
de existirem barreiras associadas à oferta de serviços 
ferroviários, o Grupo continua a ter como objectivo maxi-
mizar este método de transporte para o centro da Europa. 

Na logística de outbound (papel e pasta de papel), o 
Grupo movimentou, no ano de 2015, cerca de 1,8 milhões 
de toneladas no transporte primário entre as suas fábricas 
e os Clientes, para mais de 120 países espalhados pelos 
cinco continentes e para mais de 4 000 destinos. Para 
além deste volume de transporte primário, o Grupo foi 
responsável pela movimentação, para os seus Clientes, 
de cerca de 400 mil toneladas de transporte secundário, 
por via rodoviária, a partir das plataformas logísticas que 
utiliza na Europa e nos Estados Unidos da América.

Na actividade logística do papel na Europa, o transporte 
marítimo representou cerca de 45% e o transporte 
rodoviário 55%, não sendo relevante a percentagem  
do transporte multimodal apesar de o Grupo a utilizar.  
No volume movimentado por via marítima, em carga 
conten torizada, foram utilizados cinco dos seis principais 
portos nacionais, com destaque para os portos da 
Figueira da Foz e de Setúbal, onde o Grupo representou, 
em 2015, cerca de 100% e 45% do total da carga exportada 
por estes portos, respectivamente. De referir que as 
exportações, em carga contentorizada, por estes portos, 
evoluiu de 38%, em 2012, para 52% em 2015.

O volume total de carga contentorizada movimentada 
pelo Grupo posiciona-o como o maior exportador de 
carga contentorizada em Portugal e, provavelmente, na 
Ibéria, tendo representado, em 2015, aproximadamente 
7% do total da carga contentorizada e cerca de 6% do 
total desta carga e da carga convencional exportada 
pelos portos nacionais, com destaque para os portos de 
Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal, pela proximidade das 
suas unidades índustriais, e ainda para o porto de Sines. 

O crescimento da carga contentorizada movimentada 
pelos portos nacionais nos últimos anos teve uma forte 
contribuição do Grupo Portucel, na medida em que 
estimulou o desenvolvimento de novas linhas regulares 
de contentores no Transporte Marítimo de Curta Distância 
(TMCD), com destaque para os portos da Figueira da Foz 
e de Setúbal, potenciando, na qualidade de “carregador 
âncora” destes serviços, a criação de condições desti-
nadas a favorecer a competitividade de outros exporta-
dores e importadores destas regiões.

A actividade de pasta de papel recorre maioritariamente 
ao transporte marítimo convencional, sendo que cerca de 
85% e 15% das exportações realizadas em 2015 tiveram 
por base o transporte marítimo e rodoviário, respec-
tivamente. No transporte marítimo, o Grupo utilizou o 
porto de Aveiro pela proximidade à sua unidade industrial 
de Cacia, que produz pasta para o mercado.

Importa referir que, desde 1 de Janeiro de 2015, na se-
quência da introdução definida pela International 
Maritime Organization (IMO) da zona Sulphur Emission 
Control Area (SECA) no norte da Europa, a utilização 
obrigatória de combustível Low Sulphur nos navios 
contribuiu para a redução de emissões de óxidos de 
enxofre.

7.3.3 Os consumos energéticos  
e emissões fora da organização

Os consumos energéticos dos fornecedores do Grupo e 
as respectivas emissões associadas contribuem para o 
impacto Ambiental do produto vendido. 

As actividades de logística do abastecimento de madeira 
e de logística de expedição do papel representam con-
sumos energéticos e emissões fora da organização cuja 
aferição é relevante para o Grupo Portucel. Nesse sentido, 
foi desenvolvida internamente uma metodologia que 
per mite estimar valores finais de volume transportado e 
respectiva distância e efectuar a sua conversão para 
consumos energéticos e emissões de CO2.

27 2014 2015

Consumo energético (GJ) 2 035 599 1 735 592

Emissões CO2 (t CO2e) 122 625 109 715

27 G4-EN4, G4-EN17



8 
FLORESTA 

Preservar o nosso 
bem mais valioso



“Para o Grupo Portucel, 
o desenvolvimento 

de plantações florestais, 
 geridas de forma responsável, 

e a utilização racional de produtos 
de base florestal 

contribuem para evitar 
a desflorestação e são um elemento 

decisivo para a sustentabilidade global 
do planeta.”
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8.1 GERIR A FLORESTA 
DE FORMA SUSTENTáVEL
8.1.1 Renovar-Proteger-Conservar

O modelo de negócio do Grupo Portucel tem por base a 
gestão florestal sustentável das suas plantações, conci-
liando as preocupações ambientais, sociais e económicas. 
O desenvolvimento de plantações florestais, geridas de 
forma responsável, e a utilização racional de produtos de 
base florestal contribuem para evitar a desflorestação e 
são um elemento decisivo para a sustentabilidade global 
do planeta.

As plantações de eucalipto e de outras espécies florestais 
e ornamentais do Grupo fixam carbono, contribuindo 
para a redução dos gases com efeito de estufa na atmos-
fera e, consequentemente, para a mitigação dos efeitos 
das alterações climáticas. 

O Grupo Portucel é um dos principais responsáveis pelo 
desenvolvimento, renovação e valorização da floresta 
portuguesa, que ocupa cerca de 35,4% do território e 
cujo sector representa mais de 9% das exportações de 
bens do País. 
 
As florestas plantadas e geridas pelo Grupo Portucel são 
uma fonte de riqueza relevante para o País, gerando um 
impacte económico positivo, directo e indirecto. Na sua 
cadeia de valor estão envolvidos vários stakeholders, a 
nível das comunidades locais e a nível regional, desde o 
produtor até ao fornecedor, para além de todo um 
conjunto de actividades associadas, onde se pode incluir 

a produção de plantas, a prestação de serviços e o 
transporte de produtos florestais.

Sendo a madeira de eucalipto a matéria-prima funda-
men tal do processo de produção de pasta, entre 70 a 
75% da sua aquisição é feita a fornecedores no mercado 
ibérico e aproximadamente 14% provém de áreas 
próprias. No abastecimento de madeira estão directa-
mente envolvidas mais de 300 pequenas e médias em-
presas, muitas de natureza familiar, dedicadas à explo-
ração e transporte florestal. A área de eucalipto cortada 
é repartida por todo o território português e ainda pela 
Galiza, Cantábria e Andaluzia, com impacte directo na 
economia regional e envolvendo mais de 20 000 
pequenos proprietários florestais. 

Nas áreas com plantação de eucalipto, são muitas as 
actividades económicas, com potencial de crescimento 
em complemento à produção desta espécie, que têm 
impacto na conservação e no desenvolvimento do espaço 
rural e contribuem para a gestão da diversidade agro-
florestal. Entre elas destacam-se, na activi dade do Grupo, 
o aproveitamento de biomassa florestal, a produção de 
cortiça (26 mil arrobas), a produção de vinho (50 mil 
litros), a madeira de resinosas (6 mil tone ladas), a api-
cultura, a caça e, ainda, a expor tação de rama de eucalipto 
para decoração. 

8.2 RENOVAR A FLORESTA
8.2.1 O nosso desempenho

O Grupo desenvolve uma política activa de renovação e 
valorização da floresta nacional, sendo a produção de 
plantas florestais e ornamentais, para utilização própria e 
para o mercado interno e externo, assegurada pelos seus 
viveiros. Dispõe hoje de um dos mais modernos e maiores 
viveiros de produção de plantas florestais certificadas da 
Europa, com uma capacidade anual de produção de 12 
milhões de plantas de diferentes espécies, que contempla 
6 milhões de plantas clonais de Eucalyptus globulus. 

O Grupo contribui assim para o ciclo de renovação da 
floresta, tendo, nos anos de 2014 e 2015, sido responsável 
directo pela plantação de 3 284 hectares e de 2 806 
hectares, respectivamente, em Portugal. 

No ano de 2015 é de salientar a conclusão de um projecto 
estruturante para a área florestal do Grupo, o projecto m3, 
que visou refocar estrategicamente a gestão e dimensio-
namento do património e da produção florestal própria, 
bem como a actuação perante o mercado de madeira.

8.2.2 A destacar em 2015

Entrada em funcionamento do maior e mais moderno 
viveiro de plantas clonais em África, com uma capacidade 
instalada anual de produção superior a 12 milhões de 
plantas, no âmbito do projecto de expansão internacional 
do Grupo em Moçambique.

FLORESTA

Contribuir para a manutenção 
e melhoria contínua das funções 
económicas, ecológicas e sociais 
da floresta, através de um modelo 
de gestão florestal sustentável.

VISÃO

STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS

TEMAS
MATERIAIS

Gestão Florestal Sustentável

Garantir a gestão florestal sustentável do património sob responsabilidade do Grupo;

Dar continuidade à dinamização da certificação florestal em Portugal;

Aumentar a produtividade  da floresta nacional com suporte de I&D.

Certificação Florestal
Entre 2005 e 2015, a área florestal certificada do Grupo Portucel, em Portugal Continental,
registou uma evolução de 0 para 100% (FSC® e PEFC™);

Retenção de Carbono
Estima-se que as florestas geridas pelo Grupo tenham fixado o carbono equivalente
a 5,7 milhões de toneladas de CO2, em 2015;

Produção de Plantas
Nos viveiros do Grupo produzem-se mais de trinta espécies florestais diferentes, 
130 espécies ornamentais e arbustivas e também fruteiras, nomeadamente cinco variedades 
de oliveira e quatro variedades de figueira, num total de 12 milhões de plantas, por ano.

1

2

3

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS

SISTEMA
CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO

PROPRIETÁRIOS 
E ASSOCIAÇÕES

FLORESTAIS
ONGCLIENTESASSOCIAÇÕES

DE EMPRESAS COMUNIDADE

ACCIONISTAS FORNECEDORES COLABORADORES

OS NOSSOS 
OBJECTIVOS

EM
FOCO
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8.3 PROTEGER A FLORESTA
8.3.1 O nosso desempenho

O Grupo Portucel investiu, no período 2014/2015, cerca 
de 3 milhões de Euros por ano em prevenção e apoio ao 
combate aos incêndios florestais, sendo destacadamente 
a maior participação privada no contexto nacional de 
protecção florestal. Esta actuação beneficia a floresta em 
geral, pois mais de 85% das intervenções da Afocelca, 
organização do sector de pasta e papel em que o Grupo 
participa maioritariamente, foram efectuadas em pro-
priedades de terceiros, dando uma colaboração muito 
relevante à Autoridade Nacional de Protecção Civil.

Dando continuidade à sua política de foco na prevenção, 
cerca de 60% do valor deste investimento destina-se a 

actividades neste âmbito que, em 2015, incluíram: gestão 
de combustíveis (10 000 hectares); conservação anual de 
5 000 km de caminhos, aceiros e pontos de água; fogo 
controlado em pinhal, matos e eucaliptais; gestão de 
combustíveis em áreas críticas; sensibilização a públicos-
-alvo; formação profissional; pré-posicionamento de 
maqui naria; colaboração activa em 40 comissões muni-
cipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), 
gestão e aplicação de conhecimento e I&D e colaboração 
com diversos actores: Instituto de Conservação da Natu-
reza e das Florestas, Protecção Civil, GNR, Bombeiros, 
autarquias e organizações de produtores e proprietários 
florestais.

Apoio aos produtores florestais privados com espécies melhoradas

Actualmente são produzidos, nos viveiros do Grupo em Portugal, seis milhões de plantas clonais de Eucalyptus globulus 
por ano, plantas melhoradas que têm a mais elevada categoria no processo de certificação do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF) – Material Testado, área em que os viveiros são pioneiros e líderes no País. Parte 
substancial desta produção é fornecida em condições favoráveis aos proprietários florestais e suas Associações e 
Federações. Esta iniciativa promove o uso de melhor material genético como forma de incentivar a adopção das 
melhores práticas e melhoria da produtividade das novas plantações de eucalipto. O Grupo consolida, desta forma, 
ainda mais os laços de proximidade com os produtores florestais privados através de um investimento que, para além 
da componente financeira, representa um esforço técnico significativo.

FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE: A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO

O tema da protecção da floresta contra incêndios foi amplamente debatido, com vários stakeholders relevantes para a 
Empresa, no âmbito da 1.ª sessão do Fórum de Sustentabilidade do Grupo, realizada em Setembro de 2015.

85% dos incêndios têm origem no espaço urbano-rural e cerca de 2/3 são causados por actos negligentes. Daí a 
importância de aumentar o conhecimento sobre este fenómeno, sensibilizar a sociedade para a adopção de 
comportamentos responsáveis e promover uma gestão florestal sustentável.

Nesta sessão do Fórum, salientou-se a importância de Portugal investir na prevenção, definindo uma estratégia nacional 
para reduzir o risco de incêndios na floresta. Richard de Neufville (Professor do Massachusetts Institute of Technology  – 
MIT), Murteira Nabo (Presidente do Movimento ECO) e Tiago Oliveira (Responsável pela Protecção Florestal do Grupo) 
deram as perspectivas científica, da sociedade civil e do Grupo Portucel acerca do importante tema da protecção da 
floresta contra incêndios.

O Grupo concluiu, em 2015, a sua participação no projecto 
Fire-Engine: Flexible Design of Forest Fire Management 
Systems no âmbito do programa do MIT Portugal  
e de três univer sidades portuguesas, a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), o Instituto 
Superior de Agronomia (ISA) e a Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (UTAD), tendo reforçado as 
competências na gestão do risco de incêndios de acordo 
com modelos que estão a ser transferidos para as 
estruturas opera cionais do Grupo e para os principais 
actores do sistema nacional. 
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8.4 CONSERVAR 
A BIODIVERSIDADE
8.4.1 O que nos caracteriza28

A conservação da biodiversidade é um dos eixos priori tários do modelo de gestão florestal responsável do Grupo, que 
integra uma estratégia para a conservação dos valores naturais e socioculturais existentes no patri mónio sob sua 
responsabilidade. 

Este modelo assenta em:
 Avaliação dos valores presentes nas áreas que gere; 
 Mapeamento de Zonas com interesse para a Con servação (ZiC); 
 Avaliação prévia dos impactes potenciais das operações; 
 Definição e aplicação de medidas de mitigação.

É ainda reforçado através de um programa de moni torização e de Planos de Acção de Conservação (PAC). 

 Áreas de alto valor de conservação – metodologia desenvolvida com especialistas externos 

Incluídas nas ZiC, são particularmente relevantes as Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC), conceito exclusivo do 
FSC® que diz respeito à presença de valores ambientais, sociais e culturais de carácter excepcional. Dada a escala e 
dispersão do património gerido pela Empresa, a abordagem inicialmente adoptada resultou de um projecto do 
Programa Mediterrâneo da organização não-governamental World Wide Fund for Nature (WWF), tendo sido 
posteriormente desenvolvida com o apoio de diversos especialistas externos. Estão hoje classificadas diversas AAVC à 
escala local em torno de ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção, zonas críticas para protecção de 
bacias hidrográficas, para a conservação do solo e para a identidade cultural tradicional de comunidades locais.

Projecto Floresta Segura

Em 2014 e 2015, o Grupo dinamizou, em parceria com 
a Escola Nacional de Bombeiros, o projecto Floresta 
Segura, que visa a sensibilização das populações 
rurais para a adopção de comportamentos preventivos, 
tendo em vista a redução do risco de incêndios 
florestais. 

Movimento ECO

O Grupo Portucel continua associado ao Movimento 
Empresas Contra os Fogos (ECO) (www.icnf.pt/portal/
agir/mov-eco), que tem como objectivo accionar a 
responsabilidade social das empresas e colocar em 
prática uma campanha direccionada para um compor-
tamento preventivo na defesa da floresta na sociedade 
civil, promovendo uma mudança de comportamentos 
de risco em actos como, por exemplo, fazer uma 
fogueira, fumar na floresta ou lançar um foguete.

28 G4-EN12
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A Unidade de Gestão Florestal compreende cerca de 120 
mil hectares, dispersos por 167 concelhos de Portugal, 
164 dos quais em Portugal Continental, onde existem 
áreas abrangidas pela Rede Natura 2000 e pela Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). O Grupo manteve, 
no biénio, uma colaboração activa com as entidades tute-
lares, promovendo a conservação dos recursos florestais, 
criando valor e reconhecimento pela sociedade e res-
tantes stakeholders. 

As áreas que se localizam em Rede Nacional de Áreas 
Protegidas e Rede Natura abrangem várias Áreas 
Protegidas, Sítios Classificados e Zonas de Protecção 
Especial, correspondendo a mais de 40% do património 
do Grupo e contendo habitats em diversos estados de 
conservação (degradado, evolutivo, favorável e climáxico).

 

8.4.2 O nosso desempenho

A estratégia de conservação da biodiversidade do Grupo determina que seja realizada a avaliação da biodiver sidade 
existente no património, com o objectivo de de finir medidas para a prevenção e mitigação de poten ciais impactes 
negativos das operações, tendo em vista a sua protecção efectiva. 

Em 2014 e 2015, decorrente da actividade de avaliação da biodiversidade, foi recolhida informação sobre a presença e 
número de espécies listadas na Lista Vermelha da International Union for Conservation of Nature (IUCN) e na Lista 
Nacional de Conservação das Espécies, tendo-se verificado que não existiu nenhuma alteração face ao biénio anterior. 
As espécies Criticamente em Perigo são do grupo das aves: abutre preto (Aegypius monachus), águia imperial (Aquila 
adalberti) e rolieiro (Coracias garrulus).

A gestão florestal praticada tem em conta a compati-
bilização da produção com a conservação das espécies, 
não apenas para as espécies ameaçadas mas, também, 
para outras. São exemplo de medidas levadas a cabo 
para o efeito:

 A conservação de zonas húmidas e a delimitação de 
um buffer de protecção, onde não são permitidas de-
ter mi nadas operações, como a plantação de euca lipto 
e a mobilização do solo, e onde é evitada a circulação 
de maquinaria pesada, bem como a preservação de 
núcleos de vegetação e de habitats naturais que 
permitem o desenvolvimento destas espécies. Em 
alguns casos, procede-se ao restauro destes locais 
tendo em vista melhorar o seu estado de conservação 
e as condições para a preservação das espécies.

 No caso concreto da presença de locais de nidificação 
dentro ou na adjacência do património gerido, desta-
cam-se duas medidas, uma de carácter temporal e, 
quando necessário, uma de carácter físico: dependendo 
da espécie em causa, e com o intuito de assegurar 
condições adequadas nas alturas críticas para a sua 
reprodução, é estabelecido um calendário durante o 
qual se restringem as operações florestais no interior 
de uma área de protecção. Um exemplo de uma medida 
de carácter físico é a que se define quando se verifica a 
presença de um ninho construído num eucalipto ou 
pinheiro, dentro de povoamento de produção florestal. 
Nestes casos, dependendo da espécie em causa e da 
consulta a especialistas, é mantida a árvore com o 
ninho e delimitada no terreno uma área em torno desta, 
que permanece “em pé”, assumindo-se como uma 
zona de conservação.

Dos 40 habitats classificados, que existem isolados ou 
em combinação com outros na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP) e na Rede Natura 2000 (RN2000), 
incluem-se oito habitats prioritários, de que são exemplos 
os charcos temporários mediterrânicos, as florestas en-
dé micas de zimbro e as florestas aluviais de amieiros e 
freixos. Outros habitats identificados e com área expres-
siva no património do Grupo foram os montados de 
quercíneas de folha perene, os bosques de sobreiro e 
azinheira, e os habitats que compõem as galerias ripícolas 
dominadas por salgueiros e choupos30.

NÚMERO DE ESPÉCIES NA LISTA VERMELHA29

Criticamente em perigo (CR) Vulneráveis (VU)Em perigo (EN)

3

12

27

29 G4-EN14
30 G4-EN13

ESTRATÉGIA
DE CONSERVAÇÃO

DO GRUPO

AVALIAÇÃO
INICIAL

MONITORIZAÇÃO T0

AVALIAÇÕES
CONTÍNUAS

MONITORIZAÇÃO TN

MONITORIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
DE ZONAS 

COM INTERESSE
PARA A 

CONSERVAÇÃO
/ZIC)

ORIENTAÇÃO
DE GESTÃO
(PAC, MTAB

E REFERENCIAL 
TÉCNICO INTERNO)

PROTECÇÃO
MANUTENÇÃO/

REQUALIFICAÇÃO

HABITATS/FLORA/FAUNA

Fontes de informação: Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (fichas do Instituto da Conservação da Natureza e Instituto de Conservação da Natureza
e das Florestas – ICNF – ICNB);
Planos de Ordenamento de área protegida e de outras áreas classificadas;
Doc. internos elaborados com apoio de especialistas em Conservação (incluindo PAC).

GESTÃO DE VALORES NATURAIS 
COM OBJECTIVO DE CONSERVAÇÃO

PROJECTOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

AVALIAÇÃO
DE IMPACTES

Uma parte significativa da área gerida pelo Grupo Portucel localiza-se ou está adjacente a Zonas Protegidas ou Zonas 
de Alto Índice de Biodiversidade, situação que origina um particular cuidado ao nível da avaliação da presença de 
valores de conservação e sua preservação e a procura de fontes de informação complementares como suporte às 
medidas de gestão. Nas áreas classificadas onde o Grupo tem património (Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede 
Natura 2000), a gestão florestal é conduzida tendo em conta os objectivos inscritos no Plano Sectorial da Rede Natura 
2000 e nos Regulamentos de Áreas Protegidas para a protecção das espécies e habitats. Para além disso, e na medida 
em que estes locais são aqueles que potencialmente albergam as espécies e habitats mais relevantes para a conservação, 
o Grupo realiza um maior esforço de monitorização de biodiversidade e de restauro.
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8.5 CERTIFICAçãO FLORESTAL, 
O NOSSO SELO
A certificação florestal é para o Grupo um instrumento que, para além de fortalecer a sua presença num mercado 
internacional de crescente exigência quanto à origem da matéria-prima dos produtos de base florestal, procura 
responder às expectativas da sociedade, em geral, e dos consumidores dos seus produtos, em particular. 

A gestão florestal que o Grupo pratica nos cerca de 120 mil hectares de floresta, sob sua responsabilidade  
em Portugal Continental, encontra-se certificada pelos dois programas de maior reconhecimento à escala 
internacional: Forest Stewardship Council (FSC®) e o Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
(PEFC). 

A destacar em 2015

1 A implementação de um sistema de gestão florestal 
INFLOR na área florestal e, em versão mais simples, na 
Portucel Moçambique. Trata-se de um sistema que 
permite abordar a gestão florestal de forma integrada 
nas suas diversas vertentes, potenciando uma maior 
eficiência na gestão florestal do Grupo.

2 A renovação do certificado de gestão florestal PEFC e 
a manutenção do FSC®. Estes certificados abrangem 
produtos como a rolaria de eucalipto, para a produção de 
pasta e papel (a principal produção do Grupo), e a cortiça 
e comprovam o reconhecimento, por parte de entidades 
externas independentes, de uma gestão responsável dos 
espaços florestais. 

3 A evolução da área certificada do Grupo: em pouco 
mais de cinco anos aumentou em mais de 20 mil hectares, 
o que inclui todo o património em Portugal Continental e 
corresponde a uma parte muito significativa da floresta 
portuguesa certificada (33,1% FSC® e 47,5% PEFC)31.

As grandes iniciativas 

O Grupo Portucel tem procurado desempenhar um papel 
activo na dinamização de iniciativas de promoção da 
certificação florestal, na sua divulgação e também na 
participação em organismos nacionais e internacionais 
que actuam neste domínio. Merecem destaque, no biénio, 
as seguintes iniciativas: 

Membro do FSC® Internacional: o Grupo reforçou, em 
2014, o seu envolvimento com esta organização, ao 
tornar-se membro internacional da sub-câmara Económica 
Norte do FSC®;

Visita do Board of Directors do FSC® Internacional: o 
Grupo Portucel foi um dos anfitriões da visita de campo 
feita a Portugal pelo Board of Directors do FSC®.

Board of Directors do FSC® Internacional visita Portugal em 2014

O Grupo Portucel foi um dos anfitriões da visita de campo realizada numa das suas herdades pelo Board of Directors 
do FSC®. A Empresa deu a conhecer aos participantes (membros do actual Board of Directors internacional, 
Secretária-Geral e membros da Direcção do FSC® Portugal e outros stakeholders nacionais) a importância do sector da 
pasta e papel em Portugal e do Grupo, em particular, o seu envolvimento com o FSC® e os desafios em matéria de 
certificação. A visita de campo decorreu numa área do seu património, aspecto que permitiu dar uma imagem real das 
diferentes componentes da gestão florestal responsável e da investigação e desenvolvimento do Grupo. 

31  Fontes: estatísticas oficiais do FSC® Internacional e do PEFC Portugal 
(disponíveis em Dezembro 2015)



AS NOSSAS ACÇÕES
2016/2020

2016/2017
Extensão florestal 

divulgando boas práticas 
de silvicultura

e exploração florestal

Plurianual
Dar continuidade 

aos trabalhos de I&D 
nas áreas dos factores 
bióticos e abióticos,

nomeadamente nas áreas
das invasoras e da defesa

da floresta contra
incêndios

Plurianual
Dar continuidade 

à dinamização 
da certificação florestal 

em Portugal

Plurianual
Aumentar 

a produtividade da floresta 
nacional com suporte 

de I&D

2016/2017
Desenvolver conhecimento 

no domínio dos serviços 
dos ecossistemas
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Participação na Assembleia Geral (AG) do FSC®, em 
Sevilha: ainda em 2014, o Grupo assegurou uma presença 
ao mais alto nível na AG do FSC®, tendo participado em 
várias iniciativas, entre elas, a mesa-redonda de CEO, 
com uma apresentação sobre plantações. O Grupo foi 
também responsável pela organização da visita de 
campo em Portugal, em parceria com a WWF, que 
acolheu cerca de 40 stakeholders de todo o Mundo. 

Adesão aos princípios e responsabilidades dos membros 
do Forest Solutions Group do World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD): o CEO do Grupo 
formalizou, no final de 2015, em Paris, o compromisso do 
Grupo Portucel com a gestão florestal sustentável e com 
uma cadeia de abastecimento e produção que não 
contribua para a desflorestação. 

Colaboração com o Projecto Certifica+ da AIFF: o Grupo 
colaborou com organizações representativas das diversas 
fileiras florestais, como a Associação para a Compe-
titividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF), num 
projecto no âmbito da certificação, em que participou 
através da Celpa – Projecto Certifica+.

Dinamização de acções de promoção da certificação: o 
Grupo reforçou as sessões de formação dirigidas a 
técnicos das associações e proprietários florestais no 
sentido de assegurar a transferência de tecnologia e 
conhecimento para a produção florestal e contribuir para 
ampliar a área certificada dos produtores florestais 
privados. 



9 
OPERAçõES 
INDUSTRIAIS 
O nosso processo 

mais eficiente



“A protecção ambiental 
faz parte do nosso compromisso 

com a sociedade. 
O Grupo Portucel está preparado 

para os novos desafios 
com que a área ambiental 

se defronta nos próximos 10 anos tendo 
elaborado, neste biénio, 

o seu Plano 
Estratégico Ambiental”
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9.1 O PROCESSO

Eucalyptus
globulus

Plantas florestais, 
onde a principal cultura 

é a do Eucalyptus globulus, 
nos Viveiros Aliança 

do Grupo

Investigação
Aumentar a competitividade 

sustentável da cadeia florestal, 
através do desenvolvimento 

de materiais genéticos e práticas 
silvícolas que promovam 

o aumento da produtividade 
e a melhoria das propriedades 

da madeira, ao menor 
custo e impacte 

ambiental.

ACTIVIDADE
FLORESTAL

A actividade florestal dentro da indústria integra tudo desde a Investigação até à Rechega da Madeira, incluindo 
a Investigação, a Selecção de Sementes e Plantas Mães, Preparação de Clones, Viveiros, Preparação de Solos, 
Plantação, Adubação, etc, até ao Corte e Rechega da Madeira, onde começa o Transporte e Preparação da 
Madeira.

VIVEIROS
Com uma capacidade 

anual de produção 
de 12 milhões 

de plantas, os viveiros 
asseguram 

as necessidades 
das actividades 
de florestação 

do Grupo.

PRODUÇãO DE EUCALYPTUS GLOBULUS
nos viveiros do Grupo

É uma árvore de grande porte, podendo atingir 40 a 50 
metros ou até mais em árvores adultas. O tronco é alto e 
recto se a árvore estiver inserida num povoamento florestal.
A casca é lisa, cinzenta ou castanha. As folhas são per-
sistentes e têm forma e aspecto diferentes conforme a fase 
de crescimento: juvenil ou adulta. As folhas juvenis são 
opostas, glaucas (de cor verde-azulada), ovais a arredon-
dadas e, ocasionalmente, sem pecíolo. As folhas adultas são 
alternadas, lanceoladas a falciformes (com forma seme-
lhante a uma foice), estreitas, tendo um pecíolo comprido e 
cor verde brilhante.

Em Portugal, a espécie prefere regiões litorais e de baixa 
alti tude, inferior a 700 metros, bem como climas tempe-
rados húmidos. Tolera bem todos os tipos de solos, com 
excepção dos calcários.

Com o Eucalyptus globulus recorre-se a menor quantidade 
de madeira para fabricar a mesma quantidade de papel: até 
46% menos face a algumas coníferas como, por exemplo,  
o Cupressus sempervirens ou o Pinus sylvestris.

TRATAMENTO E TRANSPORTE 
DOS EUCALIPTOS PARA A FLORESTA

02

+ DE 130 
ESPÉCIES 

ORNAMENTAIS 
E ARBUSTIvAS

01

OPERAÇÕES 
INDUSTRIAIS

Criar valor através de produtos 
competitivos de elevada qualidade, 
utilizando as melhores
tecnologias e gerindo de forma 
eficiente os recursos.

VISÃO

STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS

TEMAS
MATERIAIS

Gestão da Água
Gestão Eficiente da Energia
Emissões Atmosféricas
Gestão Eficiente de Matérias-Primas 
e Subsidiárias
Gestão de Efluentes Líquidos

Melhorar a eficiência dos processos industriais e promover a evolução tecnológica para responder 
aos novos desafios ambientais.

Crescimento Sustentável
Na última década, o Grupo aumentou em 57% o volume de vendas de papel 
pela integração da sua pasta para mercado no produto final e registou uma evolução 
de 0 para 44% no volume de papel vendido com selo ambiental (FSC®, PEFC ou EU Ecolabel);

Energias Renováveis
As fontes renováveis de energia mantêm um peso
superior a 2/3 no total de energia primária utilizada.

1

2

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS

SISTEMA
CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO

PROPRIETÁRIOS 
E ASSOCIAÇÕES

FLORESTAIS
ONGCLIENTESASSOCIAÇÕES

DE EMPRESAS COMUNIDADE

ACCIONISTAS FORNECEDORES COLABORADORES

OS NOSSOS 
OBJECTIVOS

EM
FOCO
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10

INTEGRAÇãO DE PASTA

Pasta líquida em suspensão aquosa. Integração em papel.
Se a pasta é utilizada para produzir papel na mesma unidade industrial onde foi produzida, como 
acontece nas fábricas integradas que produzem simultaneamente pasta e papel, a pasta branqueada em 
suspensão aquosa é enviada directamente por bombagem, através de tubagens fechadas, para a zona 
de produção de papel.

PRODUÇãO DE PASTA
Para a obtenção de pasta de papel, as fibras celulósicas da madeira têm que ser individualizadas da lenhina na 
estrutura da madeira, no cozimento, e libertas da lenhina residual, no branqueamento, ficando sob a forma de 
suspensão fibrosa directamente integrada na produção de papel ou liberta da água, na secagem da pasta, para 
ser enviada para o mercado.

COZIMENTO DA MADEIRA

Separar as fibras de celulose da lenhina, através da dissolução da lenhina pela acção de produtos químicos, 
temperatura e pressão, de forma a obter pasta crua de cor castanha.

A lenhina é um composto orgânico com poder calorífico elevado, sendo reaproveitada para a produção de 
vapor e energia através da sua queima na caldeira de recuperação.

07

BRANQUEAMENTO DA PASTA

A pasta crua, de cor castanha, é posteriormente branqueada para a obtenção de pasta para mercado  
ou para ser usada na produção de papéis de impressão e escrita. O processo de branqueamento da pasta 
tem como objectivo eliminar a lenhina residual e os componentes que acompanham as fibras de celulose, 
em etapas sucessivas, obtendo-se, após cada etapa, pastas cada vez mais branqueadas.

SECAGEM DE PASTA

Quando o seu destino final é a venda para mercado, a pasta  
é submetida a um processo de secagem para poder ser 
transportada, obtendo-se folhas de pasta de celulose, 
embaladas e vendidas em fardos.

RECUPERAçãO 
DE ENERGIA

Licor negroLicor branco

09

08

PASTA BRANQUEADA
A pasta branca (conjunto 

de fibras celulósicas branqueadas) 
pode chegar às fábricas de papel 

de duas formas:

 Pasta seca em folhas, sendo posteriormente 
desagregada num desintegrador.

 Pasta na forma de suspensão aquosa 
transferida através de conduta 

fechada desde a fábrica da pasta 
para a fábrica de papel.

FLORESTA PLANTADA
Gestão Sustentável 

O Grupo Portucel gere cerca de 120 mil hectares de floresta, seguindo uma política de gestão sustentável.

O Grupo gere em Portugal uma vasta área florestal totalmente certi ficada pelos sistemas internacionais FSC® 
(licença n.º FSC® C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001).

Toda a madeira, proveniente de uma floresta plantada e gerida com responsabilidade por parte do Grupo, 
é limpa e cortada no terreno, em toros de comprimento pré-fixado, sendo depois transportada para 
a fábrica de pasta.

O Grupo Portucel tem uma estratégia inovadora, adaptada à sua escala e visando a conservação de valores 
naturais e socioculturais existentes no património sob sua responsabilidade.

03

04

12 ANOS
CICLO 

DE vIDA

TRANSPORTE 
E PREPARAÇãO DE MADEIRA

05

RECEPÇãO DE MADEIRA

A madeira, na forma de rolaria, é recepcionada 
nos Complexos Industriais da Empresa.

PREPARAÇãO DE MADEIRA

Os toros são descascados e transformados em pequenos 
pedaços com dimensões controladas, que se designam 
por aparas.

BIOMASSA
As centrais termoeléctricas  

a biomassa produzem  
unicamente energia eléctrica  
e essa energia distingue-se  

pelo fim que lhe é dado,  
uma vez que é exclusivamente 

injectada na rede nacional 
eléctrica.

06

RECOLHA DE MADEIRA 
NA FLORESTA
Transporte de Madeira

A madeira é recolhida nas plantações 
do Grupo ou dos fornecedores pri-
vados e transportada por camião ou 
caminho de ferro para os Complexos 
Industriais da Empresa.

RECUPERAÇÂO 
DE ENERGIA

Da queima de lenhina 
na Caldeira de Recuperação  
resulta vapor de alta pressão, 

utilizado para os consumos térmicos 
internos e para transformar  
em energia eléctrica para os 
consumos internos e para ser 

injectada na rede eléctrica 
nacional.
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TRANFORMAÇãO DE PAPEL
O Rolo Jumbo obtido na Produção de Papel para ser expedido para o mercado tem que ser transformado em 
Bobinas de dimensão adequada ou em Resmas de folha devidamente cortadas e embaladas para serem distribuídas.

18

CORTE DE PAPEL

Na transformação, o papel é cortado em folhas de 
grande formato (papel para utilização offset) desti-
nadas à indústria gráfica, ou em folhas de formato 
redu  zido (A4 e A3), para utilização em ambiente 
domés tico e de escritório.

EMBALAGEM

Formação de embalagens e paletes de resmas 
para expedição.

ENRESMAGEM

Formação de resmas, conjuntos embalados de folhas de formatos de tamanho 
normalizado ou a pedido do mercado.

EXPEDIÇãO

Os produtos da Empresa são enviados para todo o Mundo por via marítima, férrea e rodoviária.

17

15

PRODUÇãO DE PAPEL
Após ser devidamente preparada, a pasta em suspensão entra na Máquina de Papel, onde passa por três secções 
principais antes de o papel se obter enrolado sob a forma de um rolo de grandes dimensões.

PREPARAÇÃO DE PASTA
A pasta branqueada, 

em suspensão aquosa, antes de entrar  
na Máquina de Papel é alvo de uma refinação 
que tem como objectivo aumentar a ligação 

interfibras. De seguida, são adicionadas cargas 
minerais e outros aditivos à pasta em suspensão 

aquosa, com o objectivo de melhorar 
as propriedades de resistência e ópticas do papel.

Nesta fase, a pasta encontra-se  
preparada para a produção de papel, 

sendo posteriormente enviada,  
para o início da máquina de papel, 

na caixa de chegada.

SECAGEM
Evaporação da humidade da folha 
de papel pela acção do calor

Na Secagem retira-se, por aquecimento com cilindros de vapor, 
a maior parte da humidade residual da folha de papel. Em parte 
adiantada da secagem, é aplicada à folha uma solução de 
amido para melhorar as suas caracteristicas de acabamento e 
impressão, na chamada Symsizer

13

CURIOSIDADES SOBRE 
A PRODUÇÃO DE PAPEL

O papel é:
 Natural, essencial, seguro, 

renovável, reciclável, biodegradável 
e sustentável;

 Um material próximo, íntimo e amigável, 
apresentando infinitas possibilidades 

de aplicação;

 Proveniente de uma matéria-prima 
renovável – Madeira.

FORMAÇãO DA FOLHA
Transformação da pasta 
em suspensão em folha contínua

Na parte húmida, a pasta convenientemente tratada e diluída é enviada para 
a chamada caixa de chegada que a distribui – não só a uma velocidade 
constante e apropriada, mas também de uma forma regular – sobre uma 
teia sem fim. Uma vez a suspensão fibrosa na teia, inicia-se a sua 
transformação numa folha contínua, por eliminação da água, pela acção 
combinada da gravidade com a sucção e com o vácuo. No final desta zona, 
a folha incipiente apresenta 80 a 85% de humidade.

11

PRENSAGEM
Extracção de água através 
de compressão

Na prensagem, que constitui a segunda 
zona da Máquina de Papel, continua a 
extracção de água, por meio de uma 
compressão “da folha húmida” muitas vezes 
aliada a uma acção de vácuo. Após a área 
de prensagem, cessou a possibilidade de, 
por meios mecâ nicos, extrair mais água à 
folha.

12

ENROLADOR

A folha de papel é recolhida no enrolador sob a 
forma de uma bobina de grandes dimensões e 
com a largura da máquina, chamada Rolo 
Jumbo.

1460’

16
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9.3 A GESTãO DA áGUA
9.3.1 O que nos caracteriza

Mais de 85% do total de água captada são devolvidos ao 
Am biente, cumprindo os critérios de qualidade de des carga 
dos efluentes definidos nas licenças ambientais. A restante 
água é lançada para a atmosfera, sob a forma de vapor. 

9.3.2 O nosso desempenho

No período 2014/2015 foram implementadas diversas 
medidas no âmbito dos projectos de redução da utili-
zação da água nos processos industriais. Nos Complexos 
Industriais de Cacia e de Setúbal, os equi pamentos de 
lavagem foram substituídos por prensas que permitem a 
redução do líquido de lavagem utilizado no branquea-
mento, com níveis de eficácia superiores por operarem 
com alta consistência. 

Continuou assim a verificar-se a tendência para a esta-
bilização de níveis reduzidos de consumo, com excepção 
da instalação de Cacia em 2015, devido à implementação 
de um projecto de modificação que se traduziu numa 
dificuldade temporária de estabilização da produção e 
consequente aumento de consumo específico.

UTILIZAÇãO DE ÁGUA POR TONELADA 
DE PRODUTO (m3/t)32

2012 2013 2014 2015

19,9 20,2 20,1
20,9

9.4 GESTãO EFICIENTE 
DA ENERGIA, ECONOMIA 
DE BAIxO CARBONO

9.4.1 O que nos caracteriza

O desenvolvimento estratégico do Grupo Portucel assenta 
num modelo de gestão sustentável em toda a cadeia de 
valor. Além do contributo do pilar florestal para o sequestro 
e retenção de carbono, o Grupo é um agente activo na 
economia de baixo carbono, pelo facto de o seu modelo 
de negócio se alicerçar na utilização de fontes reno váveis 
de energia e no investimento em tecnologias ecoeficientes. 

Esta aposta é transmitida na mensagem do Presidente da 
Comissão Executiva, Diogo da Silveira, publicada no 
Anuário de Sustentabilidade 2015: “Contribuir para uma 
economia de baixo carbono é um acto natural na nossa 
actividade. Todos os anos sequestramos CO2 da atmos-
fera, através das florestas que plantamos e gerimos de 
forma sustentável. Mas o nosso impacte positivo vai mais 
longe, ao evitarmos a emissão de CO2 pelas nossas uni-
dades industriais, fruto do investimento em tecnologias 
de baixo carbono.” 

32 G4- EN8

9.2 A PROTECçãO AMBIENTAL 
NO CENTRO DAS OPERAçõES
9.2.1 A nossa actuação

O Plano Estratégico Ambiental (PEA), elaborado no 
biénio 2014/2015, é um dos principais instrumentos que 
permitirá ao Grupo antecipar e responder aos novos 
desafios com que a área ambiental se defronta nos próxi-
mos 10 anos, em particular os resultantes da transposição 
da Directiva Europeia sobre Emissões Industriais, a 
publicação da nova versão do BREF Pulp & Paper, que 
identifica as melhores técnicas disponíveis para a 
produção de pasta de papel, papel e cartão, assim como 
o documento idêntico para as Grandes Instalações de 
Combustão, nas quais incide um conjunto de aspectos 
relevantes. 

O PEA prevê a realização de iniciativas tendo em vista a 
optimização das caldeiras de biomassa das instalações 
industriais de Cacia, Figueira da Foz e Setúbal, a melhoria 
na gestão de gases não condensáveis na unidade da 
Figueira da Foz, a concepção de novas soluções para 

redu ção das emissões de fósforo dos efluentes líquidos e 
o desenho de soluções para obtenção de reduções na 
utilização de água. No âmbito do plano encontram-se 
também previstas a concretização de um estudo sobre 
os odores e a sua percepção, bem como a alocação de 
meios e responsabilidades para a gestão e redução dos 
custos associados a resíduos sólidos processuais.

No final de 2015 foi lançado o Programa Production 
System, uma iniciativa de cultura transversal que vai 
abranger todas as áreas, industriais e não industriais, de 
Cacia, Figueira da Foz, Vila Velha de Ródão e Setúbal.  
A longo prazo será, também, estendido à Portucel 
Moçambique e à operação do Grupo nos Estados Unidos 
(Colombo Energy). O Production System assenta no 
reforço da comunicação em todas as áreas e no trabalho 
em equipa, caracterizando-se pela pluridisciplinaridade e 
heterogeneidade das equipas.

Projecto 5S (+1)

Projecto em vigor desde 2011 nos Complexos de Cacia, Figueira da Foz e Setúbal. Segue o Pensamento Lean, uma 
filosofia de gestão a longo prazo que assenta, fundamentalmente, nas Pessoas, na sistematização e uniformização dos 
processos e na resolução de problemas, apostando na melhoria contínua e na redução de desperdícios. 

O conceito surgiu no Japão, na década de 50, e a designação provém da primeira letra das cinco palavras em 
japonês: Seiri (Seleccionar), Seiton (Arrumar), Seiso (Limpar), Seiketsu (Normalizar) e Shitsuke (Auto-Disciplina); 
(+1) Segurança.

Isabel fernandes, engenheira de Processo – área de Produção 
de Papel Setúbal
“O impacte do 5S (+1) foi positivo a todos os níveis. 
Onde estão implementados os 5S, nota-se uma grande 
evolução e o envolvimento das pessoas, porque é preciso 
muito trabalho de equipa. As grandes melhorias foram 
ao nível da organização e identificação de equipamentos, 
dos materiais e das áreas.”
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9.4.1.1 Aposta nas energias renováveis

O Grupo Portucel reforçou, no período em análise, o in-
ves timento em tecnologias de baixo carbono. Este inves-
ti mento visa substituir os combustíveis de origem fóssil 
por combustíveis renováveis, com destaque para a utili-
zação de biomassa florestal, tornando possível a redução 
das emissões de CO2 de origem fóssil e, simultaneamente, 
dos consumos de energia. 

Nos últimos oito anos, o Grupo investiu cerca de 200 
milhões de Euros na área de energia, com especial foco 
nas energias renováveis e recurso às tecnologias mais efi-
cientes e ambientalmente correctas. Construiu duas 
centrais termoeléctricas a biomassa e concretizou  
impor tantes alterações nas três centrais de cogeração, 
que recorrem a biomassa florestal e aos subprodutos da 
madeira resultantes do processo de produção de pasta 
de papel. Em termos globais, cerca de 70% da energia 
primária utilizada provém de fontes renováveis.

Actualmente, o Grupo Portucel é o primeiro produtor 
nacional de energia verde, a partir de biomassa, sendo 
responsável por cerca de 50% da produção eléctrica 
nacional a partir deste recurso. As medidas imple -
mentadas têm impacte positivo, não só na depen dência 
energética do Grupo, como também na depen dência 
nacional de combustíveis fósseis importados. 

A biomassa continua a representar a maior fonte de 
energia utilizada, seguida do gás natural e do fuel, tendo 
este último vindo a decrescer. No entanto, em 2015, 
houve um ligeiro aumento do consumo deste combustível, 
particularmente no Complexo Industrial de Cacia, devido 
a questões processuais, e no Complexo Industrial da 
Figueira da Foz por motivos de rentabilidade associados 
às unidades de ciclo combinado a gás natural.

CONSUMO DE ENERGIA POR TIPO (%)

Biomassa Gás Natural Fuel

27,9

2012 2013 2014 2015

66,8

29,3

67,9

30,4

66,9

27,2

5,3 2,8 2,7 4,6

68,1

 

9.4.1.2 As nossas fontes

A cogeração é o principal processo de produção de energia nas unidades industriais do Grupo, através do qual há 
produção simultânea de energia eléctrica e energia térmica, com o objectivo final de melhorar toda a eficiência do 
processo de produção de energia. 

Estima-se que as centrais termoeléctricas e as centrais de cogeração do Grupo, com recurso a biomassa, permitam 
evitar emissões de CO2 superiores a 460 mil toneladas/ano em termos do balanço nacional. 

A substituição de fuelóleo por gás natural é outro exemplo do investimento em tecnologias de baixo carbono. Com 
efeito, o Grupo implementou, no biénio, um projecto de queima de gás natural nos fornos de cal dos três complexos 
industriais de produção de pasta de papel e de papel. Como resultado deste investimento, a estimativa de redução 
anual de emissões de CO2 é de cerca de 22 000 toneladas, correspondendo a um valor económico de 176 000 Euros/ 
ano para uma cotação de CO2 de 8 Euros/tonelada. 
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FONTES DE EMISSãO DE CO2 – 2014

Produção de electricidade Outros Processos de Combustão

Processos Físico-Químicos

83% 1% 16%

FONTES DE EMISSãO DE CO2 – 201535

82% 17%

Produção de electricidade Outros Processos de Combustão

Processos Físico-Químicos

1%

35 G4-EN3, G4-EN15
36 G4-EN18
37 G4-EN7, G4-EN19

EMISSÕES DIRECTAS DE CO2 POR TONELADA 
DE PRODUTO (T/CO2)

36

2012/2013 2014/2015

0,25 0,25

9.4.3 A destacar

1 O projecto de Optimização do Balanço de Energia, num 
investimento aproximado de 500 mil Euros, que resultou 
em mais de 3 milhões de Euros de poupanças. 

2 A implementação de medidas de eficiência energética: 
Optimização do consumo máximo diário de gás natural, 
modulação e optimização da produção de energia tér-
mica e eléctrica, redução de consumos de energia na 
ilumi nação e motores eléctricos, entre outras. Refere-se, 
como exemplo, que a previsão aponta para que as 
medidas decorrentes do projecto de substituição de fuel 
por gás natural nos fornos de cal do Complexo Industrial 
de Cacia permitam alcançar um decréscimo anual de 
cerca de 8 350 toneladas nas emissões directas de CO2

37. 

9.4.2 O nosso desempenho

A energia térmica é a principal energia utilizada, sendo o 
seu consumo bastante superior ao consumo de energia 
eléctrica, o que revela a importância da existência das 
centrais de cogeração, onde se produz a energia eléctrica 
que é consumida internamente. 

 

 

A produção de energia eléctrica no Grupo Portucel é 
bastante superior ao seu consumo interno, tendo em 
2015 atingido uma produção bruta de 2 291 GWh, o que 
representou 4,8% do total de energia produzida em todo 
o País. O excedente é vendido à Rede Eléctrica Nacional.

A procura de maiores níveis de eficiência energética é um 
dos objectivos fundamentais para a eficiência das ope-
rações e, neste sentido, o Grupo Portucel tem reali zado 
investimentos contínuos na racionalização da utiliza ção 
de energia no processo produtivo. Este investimento, 
espelhado nos planos de racionalização energética, que 
incluem as medidas de melhoria da eficiência energética 
por unidade industrial, tem possibilitado a redução do 

consumo global de energia do Grupo, que foi de pelo 
menos 68 537 GJ no biénio. Esta eficiência traduz-se 
direc tamente na redução das emissões de CO2 para a 
atmosfera, contribuindo assim para a mitigação dos 
efeitos decorrentes das alterações climáticas34. 

A principal fonte de emissões de CO2 é a produção de 
electricidade, em particular nas duas centrais de coge-
ração de ciclo combinado a gás natural que representam 
cerca de 70% do total de emissões de CO2 do Grupo. 
No biénio 2014/2015, as emissões de CO2 por tonelada de 
produto não apresentaram uma variação significativa 
face ao biénio anterior.

CONSUMO DE ENERGIA TÉRMICA 
E ELÉCTRICA (TJ)

Energia Térmica Energia Eléctrica

5 905

2012 2013 2014 2015

23 570

5 811

23 817

5 299

17 822

4 867

17 672

CONSUMO DIRECTO DE ENERGIA  
POR TONELADA DE PRODUTO (GJ)33

2012 2013 2014 2015

12,8 12,7 12,8
12,3

33 G4-EN5
34 G4-EN6
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9.5 GESTãO DAS EMISSõES 
ATMOSFÉRICAS
9.5.1 O que nos caracteriza

Os processos industriais das unidades do Grupo pro duzem emissões para a atmosfera, nomeadamente partí culas, NOx 
e SO2, além dos gases com efeito de estufa, já mencionados anteriormente, que resultam essencialmente da produção 
de energia. 

9.5.2 O nosso desempenho

Apesar do esforço de implementação de medidas para 
minimização dos impactes ambientais das suas activi-
dades, o resultado da monitorização destas emissões 
revela um ligeiro aumento das concentrações de SOx e 
partículas nos últimos dois anos. No entanto, as concen-
trações de NOx mantêm-se estáveis, com tendência para 
diminuir. Estes dados evidenciam a ocorrência de modi-
ficações nas condições de operação de alguns equipa-
mentos de combustão assim como alterações nos com-
bustíveis consumidos no último biénio, nomeadamente o 
aumento da utilização de fuelóleo e a variabilidade nas 
características da biomassa.

9.5.3 A destacar

1 A instalação de um sistema de tratamento de informação 
de emissões atmosféricas único para todas as instalações 
do Grupo Portucel.

2 O investimento realizado no Complexo Industrial de 
Cacia, no âmbito do projecto de optimização desta uni-
dade, que permite a recolha de gases não condensáveis 
diluídos, isto é, de alto volume e baixa concentração 
(também designados como gases odorosos fracos), e 
ainda a intervenção no sistema de recolha de gases não 
con densáveis concentrados ou gases odorosos fortes.

3 No Complexo Industrial da Figueira da Foz, as emissões 
de compostos de enxofre foram reduzidas no forno de 
cal, neste caso através de um investimento num lavador 
de gases que permite a redução do conteúdo em enxofre 
dos já referidos gases odorosos fortes antes da sua 
utilização como combustível neste equipamento, para 
além de possibilitar a sua recuperação para o processo 
produtivo. 

CACIA: REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ENXOFRE E DE ODORES

O projecto de optimização desta unidade industrial contemplou:
 Instalação de um sistema de recolha de gases odorosos fracos e condução para a caldeira de recuperação onde é 
feito o seu tratamento; 

 Direccionamento dos gases odorosos fortes para a caldeira de recuperação tornando possível recuperar o seu 
potencial calorífico e grande parte dos compostos de enxofre que contêm, aspecto determinante na melhoria da 
eficácia do processo e consequente redução das emissões de enxofre; 

 Instalação de um novo forno de cal que contribui para assegurar a obtenção de um desempenho de referência no que 
diz respeito a emissões atmosféricas.

O Grupo investiu 5 milhões de Euros na redução de odores. De realçar a componente social deste projecto, uma vez 
que a diminuição significativa do odor associado à operação industrial do Complexo de Cacia é um aspecto muito 
valorizado pela comunidade envolvente, contribuindo para um reforço da imagem do Grupo Portucel enquanto 
empresa boa cidadã.
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9.7 GESTãO DOS RESíDUOS
9.7.1 O que nos caracteriza

A optimização de todos os processos industriais permitiu 
a redução da produção específica de resíduos. Por outro 
lado, a taxa de reutilização e valorização mantém-se 
elevada devido à valorização orgânica e energética dos 
principais resíduos, como as lamas primárias. Estas lamas, 
consideradas biomassa, são utilizadas como combustível 
de origem renovável nas Caldeiras a Biomassa.

9.7.2 O nosso desempenho

Face ao biénio anterior, em 2014 e 2015 verificou-se uma 
diminuição na produção de resíduos, resultante da 
possibilidade de executar algumas medidas tendentes à 
sua redução, reutilização e valorização no processo 
industrial. Estas medidas têm contribuído para reduzir o 
consumo de recursos, os impactes ambientais e os custos 
de gestão decorrentes da diminuição do transporte para 
entrega a operadores licenciados. 

PRODUÇãO TOTAL DE RESÍDUOS 
POR TONELADA DE PRODUTO (kg/t)

2012 2013 2014 2015

111
107

90 91

A produção de resíduos perigosos resulta principalmente 
da actividade de manutenção, representando, face ao 
total dos resíduos produzidos, uma percentagem inferior 
a 0,2%. Todos os resíduos perigosos são encaminhados 
para recuperação, regeneração ou eliminação, através de 
operadores licenciados para o efeito.

As unidades industriais do Grupo são hoje um exemplo 
no domínio da gestão de resíduos, dado que, em 2014 e 
2015, apresentaram taxas de valorização de resíduos de 
86% e 81%, respectivamente. Entre os destinos dos resí-
duos valorizados salientam-se as aplicações agrícolas e 
florestais, a produção de energia e a produção de 
“composto”.

9.7.3 A destacar

Conjunto de melhorias realizado na alimentação do forno 
de cal do Complexo Industrial da Figueira da Foz, o qual 
permitiu atingir uma redução significativa da produção 
de resíduos de lamas de cal/carbonato nesta instalação.

9.6 GESTãO EFICIENTE  
DE MATÉRIAS-PRIMAS  
E SUBSIDIáRIAS

9.6.1 O que nos caracteriza

9.6.1.1 Materiais cada vez mais renováveis

Os processos produtivos utilizados nas diversas unidades industriais consomem materiais renováveis e não renováveis. 
Os de origem renovável representam cerca de 90% do consumo e são: a madeira, o amido, a fibra longa e a fibra 
reciclada e os cartões e madeiras da embalagem. 

CONSUMO DE MATERIAIS RENOVÁVEIS 
E NãO RENOVÁVEIS 38

2014 2015

Materiais renováveis Materiais não renováveis

90%

10% 10,4%

89,6%

9.6.2 O nosso desempenho 

1 Nos Complexos de Setúbal e Cacia, a instalação de 
prensas de lavagem no branqueamento, que melhoram o 
desempenho de lavagem entre estágios, permitindo a 
redução no consumo de químicos (dióxido de cloro e 
hidró xido de sódio) por via de uma utilização processual 
mais eficiente. 

2 No Complexo da Figueira da Foz, a área de produção 
de papel concretizou o projecto fullfill que tem como 
objectivo a redução do consumo de fibra por tonelada de 
papel produzido através do aumento da utilização de 
cargas ou fillers.

38 G4-EN1
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39 G4-PR3

9.9 AS PREOCUPAçõES 
COM A UTILIzAçãO 
DO PRODUTO

9.9.1 Normativos, Rotulagem e Comunicação Responsável39 

O Grupo Portucel cumpre a legislação nacional e europeia 
aplicada ao sector, nomeadamente o Regulamento Comu-
  nitário 995/2010, também designado por European Union 
Timber Regulation (EUTR), em que ficou esta bele cida a 
proi  bição de colocar madeira extraída ilegal mente, bem 
como produtos seus derivados, no mercado da União 
Europeia. 

O Grupo utiliza ainda o Regulamento (UE) n.º 453/2010, 
de 20 de Maio, editando, para todos os produtos, uma 
ficha técnica de segurança que contém uma descrição 
das prin cipais características, aplicações e conselhos de 
utili zação e de reciclagem.

Relativamente aos materiais de embalagem utilizados, no 
que concerne à sua reciclagem e potenciais reduções nos 
seus consumos, são também cumpridas as Normas 
Europeias EN 13427, EN 13428, EN 13429 e EN 13430, que 
foram criadas para dar resposta à Directiva Comunitária 
1994/62/EC, que regulamenta as embalagens e os resí-
duos das embalagens. Nesta matéria, o Grupo está ainda 
associado à Sociedade Ponto Verde, sendo paga, para 
todas as marcas próprias vendidas no mercado nacional, 

uma taxa a esta sociedade na qualidade de operador 
económico nacional responsável pela gestão dos resíduos 
das embalagens. 

O Grupo Portucel respeita, igualmente, todos os requi-
sitos do Regulamento Comunitário 1907/2006 (regula-
mento Regulation concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)) 
relativo à produção e uso de substâncias químicas e seu 
impacte na saúde humana e no Ambiente.

Todos os papéis produzidos cumprem os critérios da 
norma internacional ISO 9706 relativa a longevidade e 
vida de arquivo.

Todas as fábricas do Grupo são detentoras de Licença 
Ambiental, emitida pela entidade competente para as 
questões ambientais e ao abrigo da mais exigente legis-
lação europeia, que tem como referência as Melhores 
Técnicas Disponíveis, facto que contribui para o cumpri-
mento dos requisitos legais aplicáveis aos produtos 
papel, incluindo os relacionados com o seu fim de vida. 

9.8 GESTãO DE EFLUENTES 
LíQUIDOS
9.8.1 O que nos caracteriza

Todos os efluentes líquidos produzidos nas unidades 
industriais do Grupo Portucel são lançados no meio 
receptor marinho através de difusores submersos, após 
tra tamento primário e secundário de lamas activadas, 
com características finais de acordo com a legislação 
aplicável. Os Complexos Industriais de Cacia e da Figueira 
da Foz lançam os efluentes no oceano e o Complexo 
Industrial de Setúbal no estuário do Sado. 

9.8.2 O nosso desempenho

Em termos de volume de efluente descarregado em meio 
hídrico, este valor não tem sofrido grandes variações se 
analisarmos a evolução dos valores, 16,7 m3/t e 17,8 m3/t 
em 2014 e 2015, respectivamente.

Apesar do aumento de produção de pasta e papel, é evi-
dente a tendência de melhoria da qualidade dos parâ me-
tros analisados nos efluentes líquidos, que se encon tram 
abaixo dos limites estabelecidos na legislação.



AS NOSSAS ACÇÕES
2016/2020

2020
Adaptação da Empresa 

às novas exigências legais 
no domínio ambiente 

do BREF Pasta e Papel 
de acordo com o Plano 

Estratégico 
Ambiental

2016/2017
Certificar um Sistema 
de Gestão de Energia

2020
Adaptação das GIC 

às novas exigências legais 
no domínio ambiente 

(novo BREF GIC) 
de acordo com o Plano 
Estratégico Ambiental

2016/2017
Participar na iniciativa
Smart Waste e avaliar 

oportunidades 
de valorização 

de resíduos no âmbito
 do cluster

2016
Avaliar alternativas 

de secagem de lamas 
de ETAR e valorização 

energética
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Todas as informações ambientais constantes nas emba lagens das marcas de papel do Grupo Portucel respeitam o 
estabelecido na norma internacional ISO 14021 (Rótulos e declarações ambientais; Autodeclarações ambientais). 

São respeitadas as triagens externas (através da inter venção em focus groups) e internas (através da Direcção de 
Marketing) a que as embalagens são sujeitas previa mente ao seu lançamento no mercado. Desta forma, o Grupo 
garante estar, não só em concordância com a regulamentação externa e as orientações estratégicas internas, mas 
também com as expectativas e necessidades dos Clientes.

Sendo detentor de certificados FSC® e PEFC para a Cadeia de Responsabilidade, o Grupo implementou processos de 
controlo e rastreabilidade do material fibroso utilizado na produção dos produtos de papel, cumprindo, deste modo, os 
referenciais normativos para efeitos de rotu lagem, relevantes para o cumprimento dos requisitos neces sários para a 
utilização do selo do Ecolabel, o rótulo ecológico da União Europeia. 

PAPER PROFILE

O Paper Profile é uma iniciativa voluntária de vários fabri-
cantes de papel da Europa, que consiste na edição anual 
de uma declaração ambiental para os papéis produzidos. 
O Grupo manteve a sua adesão a esta iniciativa no biénio 
em análise.

O esforço realizado no desenvolvimento responsável  
e sustentável da pasta e do papel colocados no mercado 
é com ple mentado por uma comunicação responsável, 
tendo como objectivo, não só responder às expectativas 
dos consu midores, mas também obedecer ao rigor 
técnico e científico relacionado com as vantagens 
ambientais, sociais e económicas associadas ao consumo 
dos produtos fabricados pelo Grupo.



10 
PESSOAS 

A nossa Força



”O novo ciclo 
de desenvolvimento estratégico 

do Grupo Portucel, 
iniciado em 2014, encontra-se 
suportado pelo lançamento 

de diversos projectos destinados 
a promover uma maior identificação 

das pessoas com a organização 
e o desenvolvimento 

de competências e comportamentos 
capazes de sustentar 

este novo ciclo.”
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10.1 EMPREGADOR  
DE REFERêNCIA
O Grupo Portucel é um empregador de referência em Portugal, num sector caracterizado pelo elevado nível de 
qualificações e competências dos seus profissionais. Promove o desenvolvimento de carreiras especializadas em áreas 
tão diversas como a investigação florestal, a gestão de energias renováveis e a produção de papel. Gera milhares de 
postos de trabalho, directos e indirectos, nos mais variados sectores de actividade. 

O número total de Colaboradores do Grupo, no final de 2015, correspondia a 2 219. A sua maioria (96,3%) exercia as 
suas funções em Portugal, sendo que uma pequena percentagem se encontra localizada fora do País, desenvolvendo 
trabalho nas áreas comercial e florestal noutros países do conti nente europeu, nos Estados Unidos da América e em 
África. Estes dados não consideram ainda o quadro de pessoal da Portucel Moçambique, da Colombo Energy e da 
unidade de Vila Velha de Ródão pois, nesse caso, ascende a um total de 2 660 Colaboradores.

PORTUGAL

2 135

ESPANHA

15

ITÁLIA

8

AMÉRICA

9

HOLANDA

9

ÁUSTRIA

5

REINO UNIDO

7

SUÍÇA

1

ALEMANHA

15

FRANÇA

9

MARROCOS

1

POLÓNIA

2

BÉLGICA

2

TURQUIA

1

DISTRIBUIÇãO GEOGRÁFICA 
DOS TRABALHADORES 2015 40

Portugal Outros

3,7% 96,3%

40 G4-10

PESSOAS

Promover o talento 
e o desenvolvimento pessoal
e profissional dos Colaboradores,
reconhecer o seu mérito e garantir 
a sua segurança e bem-estar.

VISÃO

STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS

TEMAS
MATERIAIS

Saúde e Segurança no Trabalho
Desenvolvimento de Capital Humano 
e Atracção e Retenção de Talento
Relações Laborais

Desenvolver um programa de prevenção com meta “zero acidentes”;

Promover o desenvolvimento e retenção de talento;

Promover o bem-estar dos Colaboradores.

Atracção de jovens
15 jovens trainees contratados no âmbito do Programa Ready to Go em 2015;

Reforço da segurança
Definição de programa de prevenção para a eliminação de comportamentos de risco;

Desenvolvimento e retenção de talentos
O Projecto “Desenvolver para Crescer” identificou o potencial de desenvolvimento,
a nível pessoal e de conhecimentos, de 24 Colaboradores em 2015.

1

2

3

ACCIONISTAS COLABORADORES

OS NOSSOS 
OBJECTIVOS

EM
FOCO



T H E  N AV I G AT O R  C O M PA N Y

129

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2014/2015 10 
PESSOAS

% DE COLABORADORES  
POR FAIXA ETÁRIA

<30 anos 30-50 anos >50 anos

7

38

6

55

39

55

2014 2015

TOTAL DE COLABORADORES POR GÉNERO 
2015

Masculino Feminino

1 922

297

O Grupo Portucel tem vindo a fazer um esforço de reno vação dos seus quadros, pelo que no âmbito do Programa de 
Rejuvenescimento, aprovado em 2014, foi criado um sistema de compensação aos actuais Colaboradores que, 
aproximando-se da idade legal de reforma, pretendem antecipar a sua saída do Grupo.

10.2 SAúDE E SEGURANçA 
NO TRABALHO41

10.2.1 O que nos caracteriza

Saúde e bem-estar

Cuidar da saúde e do bem-estar dos Colaboradores é um 
tema da maior importância para o Grupo Portucel. O inves-
timento nesta área contribui para aumentar o nível moti-
vacional, fomentar boas relações no trabalho e diminuir os 
períodos de ausência. Todos os Colaboradores a operar em 
Portugal têm como beneficio um seguro de saúde.

A Segurança no trabalho é, igualmente, um aspecto 
chave para atingir estes objectivos. De forma a dar 
resposta a todas as situações de urgência que possam 
ocorrer nas suas instalações, o Grupo dispõe, em todas as 
unidades, de um Serviço de Medicina com actividade de 
enfermagem 24 horas por dia. Para além de assumir as 
suas obrigações no âmbito da Medicina no Trabalho e 

prestar cuidados imediatos em caso de acidente, este 
serviço assegura consultas de medicina curativa aos 
Colaboradores. Como complemento deste serviço todos 
os Colaboradores a exercer actividade em Portugal 
usufruem de um seguro de saúde extensível ao agregado 
familiar.

Enquanto entidade certificada na área da Segurança, o 
Grupo Portucel implementa continuamente medidas de 
redução de riscos nos postos de trabalho e analisa todos 
os incidentes e ocorrências relacionadas com a saúde e 
segurança dos Colaboradores, as quais são objecto de 
tratamento, análise, divulgação e formação adequada.

41 G4-LA6
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10.2.2 O nosso desempenho

Os níveis de absentismo ajudam a aferir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Em 2015 verificou-se uma redução 
sensível no número de horas não trabalhadas por absentismo (139 512 em 2014 e 128 932 em 2015). Este indicador é 
analisado de forma sistemática no sentido de encontrar mecanismos capazes de potenciar uma descida consistente 
das horas não trabalhadas.

TAXA DE ABSENTISMO

2012 2013 2014 2015

0,8

0

0,6
0,4

1,4 1,4

1,1 1,1

1,8
1,6

1,8

3,1

4
3,9

4,3

3,8

3,3
3,2

3,5

3,2

Dirigentes Quadros e Técnicos
Superiores

Quadros Médios Executantes Total

Na vertente de segurança, o grupo que requer mais atenção e esforços diz respeito aos Colaboradores com tarefas de 
cariz operacional uma vez que, devido à natureza industrial das suas actividades, são o principal grupo de risco, com 
índices de gravidade mais elevados, maior frequência de doenças profissionais e maior número de acidentes com baixa. 

Relativamente ao número de dias perdidos decorrentes de acidentes de trabalho, verificou-se um decréscimo face ao 
biénio anterior (3 520 em 2014 e 3 002 em 2015). 
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10.3 DESENVOLVIMENTO 
DE CAPITAL HUMANO 
E ATRACçãO E RETENçãO 
DE TALENTO
10.3.1 O que nos caracteriza

O novo ciclo de desenvolvimento estratégico do Grupo 
Portucel, iniciado em 2014, encontra-se suportado pelo 
lançamento de diversos projectos destinados a promover 
uma maior identificação das pessoas com a organização 
e o desenvolvimento de competências e comportamentos 
capazes de o sustentar.

O biénio 2014/2015 foi, desta forma, rico em iniciativas no 
âmbito da Gestão de Talento e Desenvolvimento Organi-
zacional, área em que o Grupo investiu particularmente, 
tendo em vista recrutar profissionais com elevado poten-
cial e criar condições que permitam a todos os Colabo-
radores atingir um maior nível de realização pessoal e 
profissional.

Em 2015, a Comissão Executiva e o Fórum de Directores 
definiram a Missão, Visão e Valores do Grupo Portucel 
para o período 2015/2025, o qual se denominou New 
Cycle. Mais de 600 Quadros Médios e Superiores esti-
veram envolvidos em sessões organizadas simultanea-
mente nas unidades de Cacia, Figueira da Foz e Setúbal, 
nas quais se procurou alinhar a Organização com esta 
nova base da identidade do Grupo, aproximando as 
pessoas e equipas e contribuindo para a construção de 
uma cultura organizacional única e transversal a todas as 
empresas do nosso universo.

Rui faria, Responsável de Consultoria Interna 
“A acção foi muito interessante, muito participada,  
devido sobretudo à metodologia escolhida, de Learning Maps, 
que permitiu de uma forma muito criativa e eficiente captar  
e alinhar as motivações, dinâmicas e experiências dos quadros 
com a Missão, Visão e Valores que agora se redefinem,  
neste Novo Ciclo da Empresa”.

ÍNDICE DE FREQUêNCIA DE ACIDENTES 
COM BAIXA

2012 2013 2014 2015

17,5

13,7

12
11,3

ÍNDICE DE GRAVIDADE

2012 2013 2014 2015

713,9
690,0

897,1

771,0

ÍNDICE DE FREQUêNCIA DE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS

2012 2013 2014 2015

0

1,74

0,58

2,94

10.2.3 Prevenir para melhorar

A eliminação de comportamentos de risco assume um 
cariz prioritário ao nível da estratégia do Grupo, pelo que 
em 2015 foram reforçadas a política e práticas adoptadas 
nesta área. Assim, no sentido de garantir que a Segurança 
é efectivamente integrada nas actividades de todos os 
Colaboradores, foi realizado, em 2015, um diagnóstico 
que resultou no desenho de programas destinados a for-
ta lecer a disseminação de uma forte cultura de prevenção.

O programa comportamental a implementar visa incutir 
uma maior disciplina operacional, desenvolvendo boas 
práticas na área da prevenção de acidentes e doenças 
profissionais, para além de incentivar todos os Colabo-
radores a incorporarem a Saúde e Segurança como uma 
preocupação diária na execução das suas actividades, 
permanentes ou ocasionais.
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Foram, uma vez mais, abertas as portas a filhos de Colaboradores, que frequentam o ensino superior, para a realização 
de estágios de Verão, dando-lhes a oportunidade de vivenciar a realidade laboral e conhecer o dia-a-dia de uma 
unidade industrial de referência, uma iniciativa que contribui igualmente para reforçar os elos de ligação com os 
Colaboradores. 

Projecto Development Center – Desenvolver 
para Crescer

O ano de 2015 ficou ainda marcado pelo lançamento de 
um projecto de Development Center denominado Desen-
volver para Crescer, cujo objectivo é um melhor conhe-
cimento dos nossos Colaboradores, por forma a potenciar 
o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Direccio-
nado para Quadros Superiores, este projecto envolveu,  
já em 2015, 24 Colaboradores, que tiveram oportunidade 
de partilhar experiências, enfrentar desafios e melhor 
conhecer o seu potencial e a forma como alinhar a  
sua evolução com os desafios com que a Organização  
se depara.

Incentivos para optimizar o desempenho 
dos Colaboradores

O reconhecimento do contributo dos Colaboradores é 
um passo importante para o desenvolvimento do Grupo, 
de forma a adequar os níveis de desempenho às metas 
traçadas. Assim, o Grupo possui um sistema de avaliação 
de desempenho com base em objectivos operacionais 
claros e mensuráveis, que contempla também a área de 
sustentabilidade. 

Para além da informatização deste sistema, transversal a 
todos os Colaboradores, foram introduzidas importantes 
alterações de conteúdo, no que respeita à gestão de 
desempenho dos Quadros. Destaca-se a maior relevância 
atribuída aos objectivos individuais e à apresentação de 
projectos e motivações, bem como à identificação de 
oportunidades e planos de desenvolvimento individual.

Um dos resultados da aplicação deste sistema de 
avaliação consiste na atribuição de incentivos financeiros 
– prémio de desempenho – em função dos resultados do 
Grupo e da performance do Colaborador e da sua 
unidade funcional. A superação dos objectivos definidos 
permite o alcance de níveis superiores de rendimento a 
cada Colaborador e a consequente optimização do nível 
de desempenho do Grupo. 

O Grupo Portucel tem como princípio estabelecer uma 
remuneração-base mínima significativamente superior 
aos mais baixos salários do sector, não havendo diferenças 
entre os salários de mulheres ou homens, em qualquer 
dos níveis profissionais existentes.

10.3.3 Aposta na Formação42

O plano de formação anual é o principal suporte da 
gestão de toda a formação desenvolvida pelo Grupo. São 
objectivos deste plano organizar e tornar visível a 
informação relativa às necessidades formativas que 
promovam o aumento ou consolidação de competências, 
no âmbito do desenvolvimento pessoal e organizacional 
dos Colaboradores, a todos os níveis. 

A formação nas áreas de produção e manutenção das 
unidades fabris representa o maior volume de horas, no 
conjunto de todo o Plano de Formação, em que as 
questões de sustentabilidade estão cada vez mais 
presentes. 

42 G4-LA10

10.3.2 Projectos em destaque

Employer Branding

Projecto dinamizado com o objectivo de afirmar a presença do Grupo Portucel nas Universidades, enquanto empregador 
de referência nacional, e fortalecer a sua reputação junto dos estudantes universitários, dando-lhes a conhecer as 
oportunidades que o Grupo tem disponíveis e assim atrair os melhores candidatos. Em 2015, os quadros do Grupo 
promoveram sessões em diversas universidades, como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa (FCT), a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto 
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). De realçar ainda as presenças nas feiras de emprego da Universidade de Coimbra 
e do Instituto Superior Técnico.

O Grupo focou, desta forma, a sua acção em divulgar as políticas de empregabilidade e de estágios de modo a atrair 
recém-licenciados com potencial de desenvolvimento, dando relevo ao papel que estes podem ter na resposta aos 
novos desafios e projectos para o futuro. 

Ready to Go

No âmbito do projecto Employer Branding, foi central o lançamento de um Programa de Trainees intitulado Ready To 
Go, que identificou jovens em início de carreira com potencial para um desempenho de excelência. O primeiro Programa 
de Trainees, que teve início em Julho de 2015, irá durar dois anos nos quais os 15 jovens recrutados poderão viver 
experiências profissionais distintas em quatro áreas do Grupo, sendo que um dos períodos de seis meses será fora de 
Portugal. Vários participantes referiram a dimensão, o prestígio e a diversidade de oportunidades, nomeadamente a 
nível internacional, como factores aliciantes neste Programa.

Na sessão de boas-vindas aos Trainees, Diogo da Silveira, CEO do Grupo Portucel, destacou: “Esta é uma experiência 
de conhecimento e avaliação nos dois sentidos, para nós e para vocês. O primeiro Programa de Trainees procura 
reflectir aquilo que acreditamos serem as forças do nosso Grupo. O nosso objectivo é criar a multinacional portuguesa 
de referência, pelo que juntarem-se a nós nesta altura é um momento fantástico!”. 

Este tipo de iniciativas é crucial para a renovação do quadro de Colaboradores do Grupo, introduzindo uma dinâmica 
capaz de responder aos novos desafios numa cultura que visa estimular a inovação e a ambição de fazer melhor.

Programa de Estágios

Uma componente igualmente importante da relação do Grupo Portucel com a comunidade escolar, na qualidade de 
empresa socialmente responsável, consiste na Política de Estágios. Neste domínio, o Grupo reforçou no biénio os 
estágios profissionais concedidos, maioritariamente a jovens que terminaram, recentemente, a sua formação académica 
de nível superior. 

Foram também renovados e ampliados os protocolos com escolas secundárias próximas das unidades industriais do 
Grupo, dando-se oportunidade a jovens estudantes de efectuarem estágios curriculares, fundamentais para a con cre-
tização do seu percurso escolar. Em 2014 e 2015 foram sete as escolas profissionais e instituições de ensino com que o 
Grupo celebrou protocolos de colaboração, com enfoque nas áreas adjacentes aos seus complexos industriais (Aveiro, 
Figueira da Foz e Setúbal), tendo sido acolhidos, neste período, cerca de 30 estagiários de cursos técnico-profissionais.
As instituições de ensino foram as seguintes: ATEC – Academia de Formação, Escola Secundária Dr. Bernardino 
Machado da Figueira da Foz, Escola Secundária de Cristina Torres da Figueira da Foz, Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS), Solisform; Escola Profissional de Setúbal (EPS) e Escola Secundária D. João II Setúbal.
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NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE FORMAÇãO POR CATEGORIA

Total Formação/Colaboradores Dirigentes Quadros superiores Quadros médios Executantes
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Projecto Future Leaders

No biénio em análise, o Grupo Portucel integrou, de novo, o programa Future Leaders (que veio substituir o Young 
Managers Team – YMT), promovido pelo BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, 
proporcionando aos seus Quadros mais jovens uma oportunidade de desenvolvimento profissional e de liderança 
focada em business cases para a sustentabilidade. O público-alvo preferencial da edição de 2015 deste programa foram 
profissionais com responsabilidade em planos de investimento e de negócio, atendendo à importância de medir o 
impacte do negócio no Ambiente e nas pessoas e o retorno da sustentabilidade.

Ainda neste biénio, o Grupo aumentou para 80 o número de Colaboradores com competências na área do Lean.  
Para além da formação em sala, foi desenvolvido um projecto ao longo da formação e a possibilidade de benchmarking 
com outras empresas em Portugal, como a Bosch, a AutoEuropa, a Olympus ou a EDP, ao nível da aplicação das 
ferramentas Lean.

Merecem também especial relevo os protocolos assinados com o IEFP, para formação de Operadores de Processo e 
Técnicos de Manutenção, tendo-se realizado quatro novos cursos em 2015. No âmbito destes protocolos, perto de 100 
pessoas tiveram oportunidade de receber formação especializada, proporcionada por formadores do IEFP e do Grupo.

NOVOS NEGÓCIOS
DA EMPRESA

SENSIBILIZAÇÃO
LEAN

O PAPEL
DA COMUNICAÇÃO

SAÚDE OCUPACIONAL

SEGURANÇA

AMBIENTE

Semana de Formação no Complexo Industrial de Setúbal

Esta iniciativa abrangeu, no biénio, cerca de 650 Colaboradores que participaram em sessões sobre:

O número médio de horas de formação por Colaborador foi 49,2, em 2014, e 57,5 em 201543, tendo sido abrangidos 
2 108 e 1 975 Colaboradores em cada ano, respectivamente.

43 G4-LA9
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10.4 RELAçõES LABORAIS
O Grupo Portucel procura desenvolver e estimular rela-
ções laborais saudáveis com os seus Colaboradores, 
envol vendo-os activamente nos seus projectos de desen-
vol vimento.

Um vector importante para a existência de boas relações 
laborais consiste no respeito pela livre associação. Trata-se 
de um direito consagrado na legislação portuguesa e, no 
universo do Grupo, os Colaboradores são totalmente livres 
para se associarem a entidades que defendam os seus 
direitos e interesses profissionais. No final do pre sente 
biénio, a percentagem de Colaboradores abran gidos por 
acordos de negociação colectiva situou-se nos 32%.

Ao longo de 2014 e 2015, a Comissão Executiva e outros 
Órgãos de Gestão do Grupo Portucel efectuaram reuniões 
regulares com as Organizações Representativas dos Traba-

lhadores, visando manter um diálogo aberto que possa 
contribuir para assegurar o bem-estar e satisfação dos 
Colaboradores e a estabilidade e motivação necessárias 
para o sucesso e permanente desenvolvimento do Grupo.

Durante o biénio em análise, o Grupo viveu em ambiente 
normal de relações laborais, com excepção da ocorrência 
pontual de situações de greve, no Complexo Industrial da 
Figueira da Foz em Maio e Novembro de 2014, face a uma 
decisão da Administração de uniformizar as condições 
do Fundo de Pensões.

Com o objectivo de reforçar a comunicação e a infor ma-
ção dos seus Colaboradores, o Grupo continua a utilizar a 
Intranet como forma de interacção com todos eles, dada 
a grande dispersão geográfica das suas actividades. 

10.4.1 Responsabilidade Social Interna

No âmbito da Responsabilidade Social interna é de sa lien tar a actividade dos Grupos Desportivos que conce deram, com 
o apoio da Empresa, benefícios na área social e educacional aos Colaboradores e seus familiares, tendo dinamizado 
diversas iniciativas na esfera cultural e desportiva, com o objectivo de reforçar a coesão interna. Estas iniciativas incentivam 
o gosto pela cultura e o desporto, promovendo o desenvolvimento pessoal dos Colaboradores noutras áreas. 

Homenagem de antiguidade aos Colaboradores 

No domínio da responsabilidade social interna, foi mantida a iniciativa de homenagear os Colaboradores que completam 
15 e 30 anos ao serviço das empresas que integram o Grupo Portucel. A entrega dos prémios de antiguidade é 
um momento simbólico que permite reconhecer o contributo prestado pelos Colaboradores para o desenvolvimento 
da Empresa. 



11 
StakehoLDerS 

O nosso rosto 
na comunidade



”Todos somos responsáveis 
pela construção de um futuro 

mais sustentável. 
A estratégia de crescimento 

do Grupo Portucel 
 tem como pilares fundamentais 

a preservação do Ambiente, 
a criação de emprego duradouro 

e a qualidade de vida 
e bem-estar social.”
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11.1 O ENVOLVIMENTO 
COM AS PARTES INTERESSADAS: 
A NOSSA ACTUAçãO

11.1.1 Comunicação activa

O Grupo Portucel desenvolve a sua actividade em estreita relação com os seus stakeholders, que se agrupam em várias 
categorias44.

 

O Grupo estimula o diálogo regular e continuado com um conjunto alargado de stakeholders. Para esse efeito recorre 
a meios institucionais de comunicação, como o Website e a Intranet, e à realização de sessões de comunicação e 
sensibilização ou, ainda, aos contactos estabelecidos no âmbito da elaboração e execução de projectos em várias áreas 
de actividade conforme expresso no quadro seguinte45. 

GRUPO
PORTUCEL

ASSOCIAÇÕES
DE EMPRESASACCIONISTAS CLIENTES COLABORADORES COMUNIDADE

PROPRIETÁRIOS 
E ASSOCIAÇÕES

FLORESTAIS
ONGFORNECEDORES

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS

SISTEMA 
CIENTÍFICO 

E TECNOLÓGICO

44 G4-24
45 G4-26

STAKEHOLDERS

Envolver activamente 
os stakeholders, de forma 
a identificar e responder
às suas expectativas
e preocupações.

VISÃO

STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS

TEMAS
MATERIAIS

Envolvimento com as partes interessadas.
Desenvolvimento local e apoio 
à comunidade.

Garantir o diálogo e envolvimento com os stakeholders, potenciando a criação de mais valor partilhado.
OS NOSSOS 
OBJECTIVOS

EM
FOCO

Ouvir os stakeholders
O Grupo Portucel realizou em 2015 um processo da auscultação de stakeholders
com uma taxa de resposta de 89% (informação detalhada no capítulo 5);

Investimentos na comunidade
Os investimentos do Grupo na comunidade ascenderam a 2,7 milhões de Euros
no biénio 2014/2015.

1

2

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS

SISTEMA
CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO

PROPRIETÁRIOS 
E ASSOCIAÇÕES

FLORESTAIS
ONGCLIENTESASSOCIAÇÕES

DE EMPRESAS COMUNIDADE

FORNECEDORES COLABORADORESACCIONISTAS
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11.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E APOIO à COMUNIDADE46 
A estratégia de crescimento do Grupo Portucel tem 
como pilares fundamentais a preservação do Ambiente, a 
criação de emprego duradouro e a qualidade de vida e 
bem-estar social. O envolvimento com a comunidade 
surge como um eixo que sustenta os vários projectos de 
expansão do Grupo, a nível nacional e internacional, 
revestindo-se de um carácter central no investimento em 
curso em Moçambique.

Foram várias as iniciativas que o Grupo dinamizou, neste 
biénio, de forma a reforçar os elos de proximidade com 
as comunidades envolventes, reforçando a partilha de in-
formação, conhecimento e boas práticas, nomeada mente 
no domínio da Sustentabilidade:

 Visitas escolares, institucionais e comerciais às suas 
instalações (unidades fabris, Viveiros e Instituto de 
Investigação RAIZ);

 O Programa de “Portas Abertas à Comunidade” dos 
complexos industriais e dos Viveiros;

 A presença em várias feiras sectoriais. Destaca-se a 
participação do Grupo Portucel na maior feira agrícola 
do País – Feira Nacional de Agricultura (FNA), que 
decorreu em Santarém, entre os dias 6 e 14 de Junho 
de 2015, subordinada ao tema “Floresta Portuguesa”. 
O Grupo marcou presença no espaço da Associação 
para a Competitividade das Indústrias da Fileira 
Florestal (AIFF), contribuindo positivamente para realçar 
a impor tância do sector florestal em Portugal.

SUSTAINABILITY FORUM

No âmbito do diálogo com stakeholders, o Grupo Portucel lançou em 2015 uma iniciativa estruturante, o Sustainability 
Forum, que visa potenciar a colaboração com stakeholders relevantes sobre assuntos de importância estratégica para 
a Empresa. Este Fórum, que terá duas edições por ano, destina-se a promover o debate e a escuta activa de pessoas 
oriundas de áreas tão distintas como investigação, energia, floresta, Clientes e ONG ambientais, entre outras.

O GRUPO PORTUCEL NO GREENFEST 

O Grupo Portucel participou nas edições de 2014 e 2015 do GreenFest, o maior evento de sustentabilidade realizado 
em Portugal. 

A Empresa deu destaque ao programa educacional “Dá a Mão à Floresta”, que visa sensibilizar o público infanto-juvenil 
para a protecção da floresta, tendo participado nas suas actividades mais de 3 000 alunos e professores.

2014

252 visitas
3 504 visitantes

660 horas
(eq. 82 dias 
de trabalho)

291 visitas
3 618 visitantes

569 horas
(eq. 71 dias 
de trabalho)

2015

46 G4-SO1, G4-SO2

No grupo das ONG refere-se, a título ilustrativo, a parti-
cipação activa do Grupo Portucel na plataforma New 
Generation Plantations (NGP), coordenada pela WWF 
Internacional (World Wide Fund for Nature). Esta inicia-
tiva, que alcançou já uma enorme visibilidade a nível 
inter nacional e tem vindo a contar com um número 
crescente de participantes, centra-se num conceito de 
plantações que mantêm a integridade dos ecossistemas 
e protegem os altos valores de conservação, garantindo 
processos eficazes de participação de stakeholders e 
contribuindo para o crescimento económico e a criação 
de emprego. Através do New Generation Plantations 
Review 2014 e da dinamização do website, com uma 
versão em português lançada em 2014, esta plataforma 
em que o Grupo participa diversificou e ampliou a sensi-
bilização e a partilha de conhecimento e experiências à 
escala global.

Tem ainda um papel importante a publicação de várias 
brochuras e case studies com informação relevante dos 
progressos alcançados em matéria de sustentabilidade. 
De salientar, neste biénio, os estudos de caso publicados 
no BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável) – “Baixo carbono por Natureza” 
(2015) – e no Anuário de Sustentabilidade – “Energia 
sustentável numa indústria inovadora: Optimização do 
Balanço de Energia” (2014) e “Mitigar as alterações cli–
má ticas investindo no gás natural” (2015).

Em 2015, o Grupo Portucel lançou o seu Sustainability 
Forum, uma iniciativa destinada a promover o diálogo e 
cooperação entre o Grupo e os seus principais grupos de 
stakeholders.

CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO 

COM OS 
STAKEHOLDERS

Fórum de Sustentabilidade
Visitas às fábricas
Protocolos de colaboração

Protocolos de colaboração
Montras tecnológicas
Exposições
Fórum de Sustentabilidade

Reuniões/visitas às fábricas e viveiros do Grupo
Inquéritos de satisfação
Assistência técnica
Website institucional e das marcas de produto
Auscultações periódicas
Campanhas publicitárias
Actividade promocional
Fórum de Sustentabilidade

ONG

PROPRIETÁRIOS 
E ASSOCIAÇÕES

FLORESTAIS

CLIENTES

Resposta formal aos requisitos legais
Reuniões e resposta a diversas solicitações ao abrigo 
do quadro legislativo e procedimentos de reporte
Fórum de Sustentabilidade

Relação com os Investidores
Reporte Regular de Informação Financeira
Fórum de Sustentabilidade

ACCIONISTAS

Reuniões entre a Comissão Executiva 
e a Comissão de Trabalhadores
Fórum de Directores
Newsletter
Intranet
Visitas às fábricas

Supplier’s Day
Declarações de conformidade
Inquéritos para avaliação de sustentabilidade
Fórum de Sustentabilidade

Participação nos orgãos directivos de associações
sectoriais em áreas como a energia,
floresta e desenvolvimento sustentável
Fórum de Sustentabilidade

Protocolos com Universidades
Bolsas e Mestrados
Fórum de Sustentabilidade

COLABORADORES

FORNECEDORES

SISTEMA
CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO

ASSOCIAÇÕES
DE EMPRESAS

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS
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Os números
 

Dia do Ambiente
No âmbito das acções que decorreram nas herdades do Grupo, em 2015 houve um dia especialmente dedicado aos 
filhos e netos de Colaboradores, que frequentam o pré-escolar e o 1.º ciclo. 

Após a actividade, foi feito um inquérito de satisfação 
aos Colaboradores que participaram nesta iniciativa, no 
sentido de auscultar a sua opinião sobre a mesma. Os 
Colaboradores consideraram o evento muito enriquecedor 
e interessante para as crianças. Na sua opinião, estas 
iniciativas ajudam a integrar futuras gerações no espírito 
do Grupo, desenvolvendo a responsabilidade social parti-
cularmente nas crianças.

Foram indicadas as seguintes sugestões: o Grupo 
Portucel deve promover mais iniciativas que motivem e 
alertem para a protecção da Natureza e da Floresta e 
dina mizar a existência de um centro de férias para a 
realização de actividades que promovam o convívio entre 
os Colaboradores, com a participação das suas famílias.

Protecção das Ostras do Sado

O Grupo Portucel apoia a realização de um estudo plurianual, que teve início em 2014, sobre o estado actual da ostra 
portuguesa no estuário do Sado, tendo estabelecido um protocolo de colaboração com o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental da nova Fábrica de Papel de Setúbal. 

Castelo de Paiva, Aveiro, Figueira da Foz, Ferreira do Zêzere, Setúbal e Aljezur

Monchique, Setúbal, Azambuja, Figueira da Foz, Aveiro e Paredes

1 118 alunos 
envolvidos 

na distribuição 
de 3 450 
plantas

2014 2015

1 490 alunos 
envolvidos 

na distribuição 
de 5 000 
plantas

11.2.1 Responsabilidade Social

Desde 2006 que o Grupo tem uma Política de Envol-
vimento com a Comunidade, em que a cooperação e o 
diálogo com a comunidade envolvente são os pilares que 
legitimam o “direito a existir e prosperar”.

São vários os eixos de actuação em que assenta esta 
relação, desde o apoio a projectos e actividades dina-
mizadas pelas comunidades onde o Grupo desenvolve a 
sua actividade, ao apoio às organizações locais e envol-
vimento dos Colaboradores na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, tendo como pano de fundo a adopção 
de comportamentos responsáveis do ponto de vista 
ambiental e social. 

As iniciativas de Responsabilidade Social promovem os 
valores de Sustentabilidade intrínsecos à natureza da 
actividade do Grupo. Desde a fonte natural e renovável 
de matéria-prima, as florestas que planta, protege e 
valoriza, até ao papel, um produto reciclável, suporte 
milenar de educação e cultura. Tendo em conta os valores 
e os princípios do Grupo Portucel em relação ao desen-
volvimento sustentável, são privilegiadas as iniciativas de 
educação para a Sustentabilidade, com particular foco 
nas temáticas de protecção da floresta, e projectos de 
cariz social e humanitário. 

11.2.2 Iniciativas em Relevo

Merecem realce as seguintes iniciativas de Responsabilidade Social dinamizadas e apoiadas pelo Grupo Portucel no 
biénio em referência.

1 “Dá a Mão à Floresta”

Iniciativa de sensibilização para a protecção da floresta ganha dimensão no biénio 2014/2015 e é novamente 
distinguida pela APCE (Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa) como a “Melhor Campanha de 
Comunicação de Responsabilidade Social” na edição de 2014. 

Os números:
Mais de 3 400 participantes em acções de cariz lúdico-pedagógico (1 554 e 1 864, em 2014 e 2015, respectivamente), 
maioritariamente crianças do primeiro ciclo acompanhadas dos professores. 

Sendo a comunidade educativa um stakeholder relevante para o Grupo, foram aplicados questionários aos professores 
sobre esta iniciativa. Os resultados apontam para um reconhecimento da importância e relevância do evento, bem 
como da organização, actividades desenvolvidas e profissionalismo da equipa. Os professores sugerem a continuidade 
destas iniciativas, a realização de filmes sobre o ciclo sustentável da produção de papel para o público escolar e a 
edição de material interactivo com fotografias e vídeos, para além da dinamização de actividades que promovam os 
diferentes usos do papel.

Dia da Floresta
Tiveram lugar diversas acções em várias regiões, de norte e sul do País, tendo sido acompanhadas da distribuição às 
comunidades locais de millhares de plantas características das diferentes regiões.
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2 Mecenas do Museu do Papel

Projecto educativo para divulgação do ciclo sustentável do papel. Inaugurada no final de 2014, a nova exposição 
permanente deste Museu – “Da Floresta ao Papel” – realça a diversidade e sustentabilidade dos produtos papeleiros e 
o seu contributo para o desenvolvimento e renovação da floresta portuguesa, tendo sido distinguida pela Associação 
Portuguesa de Museologia (APOM) com o Prémio Mecenato em 2015. 

Os números
12 700 visitantes em 2014 e 11 008 visitantes em 2015.

Cerca de 40% dos visitantes são representados por visi tas escolares e oficinas temáticas.

TIPOLOGIA DE VISITANTE 2014/2015

2014 2015

7 226 7 050

Público
em geral

Visitas
escolares

Oficinas Nacionais Estrangeiros

2 924

1 565

2 550 2 393

12 408 10 889

292 119



AS NOSSAS ACÇÕES
2016/2020

2017
Calcular o impacto 
do Grupo Portucel 

- Valorização 
da Sustentabilidade

Plurianual
Assegurar a representação 

activa nas entidades 
de referência ao nível 
da sustentabilidade 

– BCSD Portugal e WBCSD/FSG

2016/2017
Desenvolver 

um programa 
para melhoria da percepção 

do eucalipto

2016/2017
Implementar um programa 
de voluntariado corporativo 

nas regiões onde 
o Grupo desenvolve 
as suas actividades

Plurianual
Realizar duas sessões 

temáticas anuais do Fórum 
de Sustentabilidade

2016/2017
 Desenvolver programa 

de Sustentabilidade 2020 
alinhado com os objectivos 

de desenvolvimento 
sustentável

das UN/WBCSD

Plurianual
Dar continuidade 

ao Programa Social 
em Moçambique

2017
 Lançar um programa 

de envolvimento 
com a comunidade local, 
que crie valor adicional

partilhado 
com as populações 
– Programa Comunidade

Portucel

Plurianual
Dinamizar Programa 

de Educação 
para a Sustentabilidade 
nas comunidades locais,

promovendo a participação 
de 5 000 alunos 

e professores
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3 Apoio ao Programa Escolar de Reforço Alimentar (PERA)

O Grupo Portucel apoia esta iniciativa promovida pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), através da doação  
de refeições aos agrupamentos escolares situados na área de influência das unidades fabris: Agrupamentos de Escolas 
de Eixo, Esgueira, Figueira Mar e Ordem de Santiago de Setúbal.

Os números 
O Grupo assegurou os pequenos-almoços diários a mais de 300 alunos com carências alimentares (169 em 2013/14  
e 138 em 2014/15), o que corresponde à doação de 41 211 refeições no total. 

A avaliação efectuada pelo MEC no ano lectivo de 2014/2015 indica que mais de 60% dos alunos abrangidos por este 
programa melhoraram o seu aproveitamento e 70% apresentaram melhorias no comportamento.

4 Parceria com a Escola Nacional de Bombeiros (ENB)

Tendo por base o pressuposto de que para defender a floresta temos que aprender a valorizá-la, o Grupo apoia a 
iniciativa “Floresta Segura” na realização de acções de sensibilização para a prevenção de incêndios florestais nas 
comunidades rurais. O Grupo foi igualmente parceiro, no biénio, da iniciativa ECO – Empresas Contra os Fogos, uma 
plataforma de empresas unidas na sensibilização da sociedade civil para a defesa da floresta contra incêndios.

Os números
No biénio 2014/2015, o Grupo Portucel patrocinou e deu apoio técnico a 25 sessões de formação em diversos concelhos 
de norte a sul de Portugal. 

5 Apoio ao Concurso ARRISCA C da Universidade de Coimbra

O Prémio Grupo Portucel “Gestão Sustentável da 
Floresta” procura promover a transferência de conhe-
cimento e inovação para o domínio da gestão florestal e 
da energia e sustentabilidade. Em 2014 foi distinguida 
uma ideia de negócio que visa transformar castanha em 
farinha sem glúten, através da utilização de matéria-prima 
florestal 100% nacional.

Pioneiro no nosso País, este projecto centra-se na cas-
tanha com Denominação de Origem Controlada (DOC) 
da Terra Fria. O objectivo é transformar esta matéria-prima 
de primeira qualidade em farinha de castanha, produto 
de crescente procura, nomeadamente pela ausência de 

glúten, mas que Portugal tem de importar por não 
apostar na transformação industrial. O Grupo Portucel 
apoiou esta ideia de negócio, considerando que, ao gerar 
valor acrescentado a um produto nacional cuja qualidade 
é reconhecida internacionalmente, poderá prestar um 
valioso contributo à economia e gestão florestais, apre-
sentando valências de sustentabilidade do ponto de vista 
económico e ambiental. O Grupo, que gere em Portugal 
milhares de hectares de florestas, incluindo também 
castanheiros, procurou, desta forma, contribuir para a 
valorização desta espécie arbórea do património natural 
do País.

11.3 A DESTACAR
1 Os investimentos do Grupo na comunidade ascenderam a 2,7 milhões de Euros no biénio.

2 As doações de papel representaram também uma importante forma de contribuição para a sociedade. Nos anos de 
2014 e 2015, o Grupo doou o equivalente a 22 310 resmas, das quais 10 611 corresponderam à vertente educacional.
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EUROPA DE LESTE  
Pulawska Street, 476
02 – 884 WARSAW – POLAND
Tel: + 48 22 100 13 50 Fax: +48 22 458 13 50
e-mail: sales-au@thenavigatorcompany.com 

BÉLGICA/LUXEMBURGO
Collines de Wavre
Avenue Pasteur 6H
1300 WAVRE – BELGIUM
Tel: +32 10 686 539 Fax: +32 27 190 389
e-mail: sales-be@thenavigatorcompany.com 

ESPANHA 
C/Caleruega, 102-104 Bajo izda
Edifício Ofipinar – 28033 MADRID – SPAIN
Tel: +34 91 383 79 31
e-mail: sales-es@thenavigatorcompany.com 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA/CANADÁ  
40 Richards Avenue
5th Floor
NORWALK, CONNECTICUT 06854 – USA
Tel: + 1 203 831 8169 Fax: + 1 203 838 5193
e-mail: sales@thenavigatorcompany.com 

FRANÇA  
20, Rue Jacques Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON – FRANCE
Tel: + 33 155 479 200 Fax: + 33 155 479 209
e-mail: sales-fr@thenavigatorcompany.com 

GRÉCIA/OUTROS MERCADOS OVERSEAS  
Apartado 5 – Lavos
3081-851 FIGUEIRA DA FOz – PORTUGAL
Tel: + 351 233 900 175 Fax: + 351 233 900 479

TURQUIA
Veko Giz Plaza Meydan sok. no. 3/45
kat: 14 Oda: 1405 Maslak Sariyer
34398 ISTANBUL – TURKEY
Tel: + 90 212 705 9561 Fax: + 90 212 705 9560
e-mail: sales@thenavigatorcompany.com

HOLANDA/PAÍSES NÓRDICOS/ 
ESTADOS BÁLTICOS  
Industrieweg, 16
2102LH HEEMSTEDE – HOLLAND
Tel: + 31 235 47 20 21
e-mail: sales-nl@thenavigatorcompany.com 

ITÁLIA/SÃO MARINO  
Piazza Del Grano, 20
37012 BUSSOLENGO (VR) – ITALY
Tel: + 39 045 71 56 938 Fax: + 39 045 71 51 039
e-mail: sales-it@thenavigatorcompany.com 

PORTUGAL/PALOP’S  
Lavos – Apartado 5 
3081-851 FIGUEIRA DA FOz – PORTUGAL
Tel: + 351 233 900 176 Fax: + 351 233 940 097

Mitrena – Apartado 55
2901-861 SETúBAL – PORTUGAL
Tel: + 351 265 700 523 Fax: + 351 265 729 481
e-mail: sales-po@thenavigatorcompany.com 

MARROCOS/TUNÍSIA
zénith Millénium
Immeuble 1 – 4ème étage
Lotissement Attaoufik – Sidi Maarouf
20190 CASABLANCA/MAROC
Tel: + 212 52 287 9475 Fax: + 212 52 287 9494
e-mail: sales-po@thenavigatorcompany.com 

REINO UNIDO/IRLANDA 
Oaks House, Suite 4A
16/22 West Street – Epsom
SURREY KT18 7RG – UNITED KINGDOM
Tel: + 44 1 372 728 282

SUÍÇA
18, Avenue Louis-Cassaï
1209 GENÈVE, SWITzERLAND
Tel: + 41 22 747 75 25 Fax: + 41 22 747 79 90
e-mail: sales-au@thenavigatorcompany.com

SEDE
Mitrena – Apartado 55
2901-861 SETÚBAL – PORTUGAL
Tel: +351 265 709 000 fax: +351 265 709 165
thenavigatorcompany.com

UNIDADES 
INDUSTRIAIS
Complexo Industrial de Cacia
Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 CACIA – PORTUGAL
Tel: +351 234 910 600 Fax: +351 234 910 619

Complexo Industrial de Setúbal
Mitrena – Apartado 55
2901-861 SETúBAL – PORTUGAL
Tel: +351 265 709 000 Fax: +351 265 709 165

Complexo Industrial da Figueira da Foz
Lavos – Apartado 5
3081-851 FIGUEIRA DA FOz – PORTUGAL
Tel: +351 233 900 100/200 Fax: +351 233 940 502

Complexo Industrial de Vila Velha de Ródão
Estrada Nacional 241 – zona Industrial
6030-245 VILA VELHA DE RÓDãO – PORTUGAL
Tel: + 351 272 549 020 Fax: + 351 272 549 049

OUTRAS 
UNIDADES
PORTUCEL MOÇAMBIQUE
Sociedade de Desenvolvimento Florestal 
e Industrial, S.A.
Rua Dar-Es-Salaam, 347
MAPUTO – MOçAMBIQUE
Tel: + 258 21 483 645 Fax: + 258 21 489 595

COLOMBO ENERGY INC.
200 Colombo Drive,
GREENWOOD, S.C. 29646 
UNITED STATES
Tel: + 1 864 889 0341 Fax: +1 864 889 0382

SUBSIDIáRIAS 
COMERCIAIS
ALEMANHA 
Paper Sales
Gertrudenstrasse, 9
50667 KÖLN – GERMANY
Tel: +49 221 270 59 70 Fax: +49 221 270 59 729
e-mail: sales-de@thenavigatorcompany.com 

Pulp Sales
Gertrudenstrasse, 9
50667 KÖLN – GERMANY
Tel: +49 221 920 10 50 Fax: +49 221 920 10 59
e-mail: pitkoeln@thenavigatorcompany.com 

ÁUSTRIA/EUROPA CENTRAL  
Fleschgasse, 32 
1130 WIEN – AUSTRIA
Tel: + 43 187 968 78 Fax: + 43 187 967 97
e-mail: sales-au@thenavigatorcompany.com 
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CQO – CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO

Parâmetro de avaliação da quantidade de oxigénio ne-
cessária para a oxidação total da matéria orgânica 
presente na água.

CO2 – DIÓXIDO DE CARBONO

Gás incolor e inodoro. Pode existir na natureza ou ter 
fontes de origem humana que incluem a queima de 
combustíveis fósseis, processos industriais diversos e 
alterações no uso dos solos.

ECOEFICIÊNCIA

Conceito que se baseia numa produção eficiente, mini-
mizando o consumo de recursos naturais.

EFEITO DE ESTUFA

Processo que ocorre quando uma parte da radiação solar 
reflectida pela superfície terrestre é absorvida por deter-
minados gases presentes na atmosfera. Como conse-
quência disso, o calor fica retido, não sendo libertado no 
Espaço.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Actividade que procura optimizar o uso das fontes de 
energia e diminuir o consumo de energia.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

No contexto das alterações climáticas, emissões 
referem-se à libertação para a atmosfera de gases com 
efeito de estufa e/ou dos seus precursores e aerossóis 
numa deter minada área e durante um certo período de 
tempo.

EUCALIPTO

Designação dada a várias espécies do género Eucalyptus 
(família Myrtaceae). A espécie mais comum em Portugal 
é o Eucalyptus globulus, uma árvore folhosa oriunda da 
Austrália (Tasmânia) introduzida em Portugal em 1852.

EU ECOLABEL

O EU Ecolabel é um selo voluntário, reconhecido na Europa, 
que promove a excelência ambiental e ajuda a identificar 
os produtos e serviços que têm um impacte am biental 
reduzido ao longo do seu ciclo de vida, desde a extracção 
da matéria-prima até à sua produção e utilização. 

EUTR – EUROPEAN UNION TIMBER REGULATION

O EUTR – European Union Timber Regulation é um 
regulamento da UE sobre a madeira, que tem por 
objectivo combater a circulação na União Europeia de 
madeira extraída ilegalmente.

FSC® – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

É uma organização independente, não governamental e 
não-lucrativa que promove a gestão responsável das 
florestas a nível mundial.

GEE – GASES COM EFEITO DE ESTUFA

Os gases com efeito de estufa são os componentes ga-
sosos da atmosfera, sejam naturais ou antropogénicos, 
que absorvem e emitem radiação em determinados com-
primentos de onda do espectro de radiação infravermelha 
emitido pela superfície da Terra, pela atmosfera e pelas 
nuvens. Na atmosfera da Terra, os principais gases com 
efeito de estufa são o vapor de água (H2O), o dióxido  
de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O), o metano (CH4)  
e o ozono (O3).

AIFF – ASSOCIAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE 
DAS INDÚSTRIAS DA FILEIRA FLORESTAL 

A AIFF – Associação para a Competitividade das 
Indústrias da Fileira Florestal é a entidade dinamizadora 
do Pólo de Competitividade e Tecnologia das Indústrias 
de Base Florestal.

BIODIVERSIDADE

A biodiversidade contempla a variabilidade genética 
dentro de cada espécie e a diversidade total de espécies 
e de grupos funcionais, como habitats, ecossistemas e 
biomassa. Trata-se, portanto, do número e relativa abun-
dância de diferentes genes, espécies e ecossistemas 
(comunidades) existentes numa determinada área.

BIOMASSA

Material orgânico, não fóssil, de origem biológica, parcial-
mente aproveitável como recurso energético. É a massa 
total de organismos vivos numa determinada área ou 
volume. A biomassa morta é frequentemente incluída 
nesta definição como matéria vegetal morta recentemente.

BCSD PORTUGAL

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável é uma organização de líderes 
empresariais que visa estimular a criação de um Mundo 
que seja sustentável para as empresas, para a sociedade 
civil e para o Ambiente.

BEKP – BLEACHED EUCALYPTUS KRAFT PULP

Pasta química branqueada de eucalipto produzida pelo 
processo kraft.

CBO – CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE OXIGÉNIO

Parâmetro de avaliação da quantidade de oxigénio con-
sumido na degradação da matéria orgânica por processos 
biológicos.

CELE – COMÉRCIO EUROPEU DE LICENÇAS DE EMISSÃO

Constitui o primeiro instrumento de mercado intraco mu-
nitário de regulação das emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE), sendo habitualmente designado por Diploma 
CELE. Trata-se de um mecanismo criado para garantir o 
cumprimento da estratégia europeia de redução de emis-
sões de GEE, sob a forma da Directiva 2003/87/CE de 13 
de Outubro, transposta para a ordem jurídica interna pelo 
Decreto-Lei n.º 233/2004 de 14 de Dezembro (actualizada 
pelo Decreto-Lei n.º 72/2006 de 24 de Março).

CELPA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA PAPELEIRA

Associação portuguesa sem fins lucrativos que tem como 
finalidade assegurar junto de entidades e organismos, 
na cionais e internacionais, públicos e privados, a repre-
sentação dos interesses colectivos da actividade indus-
trial da pasta, papel e cartão e suas actividades afins.

CEPI – CONFEDERATION OF EUROPEAN PAPER 
INDUSTRIES 

Associação europeia que monitoriza e analisa a legislação 
europeia e as iniciativas na área da indústria, Ambiente, 
energia e exploração florestal.

COGERAÇÃO

Produção combinada de energia eléctrica e térmica, que 
efec tua o aproveitamento do calor residual resultante da 
ge  ração de electricidade. A cogeração pode ser utilizada 
para fins industriais ou para aquecimento central residencial.
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PEFC – PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT 
OF FOREST CERTIFICATION

Este programa surge em 1999, pela iniciativa dos 
proprietários florestais dos países europeus, com o apoio 
dos profissionais do sector florestal da madeira.

PELLETS

As pellets são uma fonte de energia renovável pertencente 
à classe da biomassa. São um combustível sólido de 
granulado de resíduos de madeira prensado, proveniente 
de desperdícios de madeira.

PLANTA CLONAL

Planta produzida em viveiro a partir de outra planta por 
via de enraizamento de estacas. Trata-se de plantas que 
têm o mesmo património genético da planta que lhes 
deu origem.

PNALE – PLANO NACIONAL DE ATRIBUIÇÃO  
DE LICENÇAS DE EMISSÃO

Plano nacional que regula as licenças de emissão de 
dióxido de carbono.

REACH 

O REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals é um regulamento europeu 
relativo à produção e uso de substâncias químicas e seu 
impacte na saúde humana e no Ambiente.

ROLARIA

Troncos de madeira de menor diâmetro para as indústrias 
de trituração (painéis de madeira e celulose).

SOX – ÓXIDOS DE ENXOFRE

Moléculas gasosas compostas por enxofre e oxigénio.

STAKEHOLDERS

Stakeholder significa público estratégico, parte interes-
sada ou interveniente. É uma palavra muito utilizada para 
designar as pessoas e grupos mais importantes para um 
planeamento estratégico ou plano de negócios, ou seja, 
as partes interessadas.

TISSUE

O tissue inclui uma vasta gama de papéis de uso domés-
tico, como papel higiénico, papel de cozinha e guarda-
napos, lenços de papel e lenços faciais, e também papel 
para uso industrial dirigido a empresas e organizações, 
como toalhas de mãos, guardanapos e rolos de cozinha.

UWF

Uncoated woodfree paper – Papel fino para impressão e 
escrita não revestido.

WBCSD – WORLD BUSINESS COUNCIL 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

O WBCSD – World Business Council for Sustainable 
Development é uma organização líder a nível mundial na 
área da sustentabilidade empresarial.

WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE

O WWF – World Wide Fund for Nature é a maior organi-
zação do tipo no Mundo, actuando activamente em mais 
de cem países, nos quais desenvolve centenas de 
projectos de conservação do meio Ambiente.

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Instituição global e independente que desenvolve uma 
estrutura mundial de directrizes de relato, permitindo às 
empresas preparar relatórios sobre o seu desempenho 
económico, ambiental e social.

HABITAT

O meio ou local específico onde um organismo ou espécie 
vive, tratando-se de uma parte circunscrita do meio 
Ambiente total.

IUCN – INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION 
OF NATURE AND NATURAL RESOURCES

Organização internacional fundada em 1948 com vista à 
conservação dos recursos naturais. Associa cerca de 83 
estados americanos, 108 agências governamentais, 766 
ONG e 81 organizações internacionais e cerca de 10 000 
profissionais de vários países do Mundo. Entre 1990 e 
2008, adoptou como nome oficial World Conservation 
Union, utilizando a mesma abreviatura. Em 2008, voltou a 
utilizar o nome original.

IFRS

Normas Internacionais de Relato Financeiro.

ICNF – INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
E DAS FLORESTAS

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
I. P. é um instituto público que tem por missão propor, 
acompanhar e assegurar a execução das políticas de 
conservação da natureza e das florestas.

MTAB’S 

Manuais de Técnicas de Avaliação da Biodiversidade.

NOX – ÓXIDOS DE AZOTO

Termo utilizado para descrever o conjunto formado por 
NO, NO2 e outros óxidos de azoto que desempenham um 
papel muito importante na formação do ozono.

PAC – PLANOS DE ACÇÃO DE CONSERVAÇÃO 

São os planos desenvolvidos nas Áreas de Alto Valor de 
Conservação.

PARTÍCULAS

Poluente atmosférico constituído por material finamente 
dividido em suspensão no ar.

PASTA CELULÓSICA

Aglomerado de fibras celulósicas utilizado como 
matéria-prima na produção de papel.

PASTA INTEGRADA

Pasta produzida por uma unidade fabril e que é destinada 
à produção de papel, dentro dessa mesma unidade, sem 
sofrer um processo intermédio de secagem.

PASTA PARA MERCADO

Pasta destinada à venda, em mercado aberto, como 
matéria-prima para o fabrico do papel.

PAPER PROFILE

Declaração ambiental subscrita voluntariamente pelos 
produtores de papel.
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INDICADOR GRI G4 CONTEúDO, PáGINA OU link

PERFIL DO RELATÓRIO

G4-28 Período coberto pelo relatório: Capítulo 1

G4-29 Data do relatório anterior mais recente: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-31 Contactos para questões sobre o relatório: Capítulo 1

G4-32 Sumário do conteúdo da GRI e indicação da opção “de acordo” escolhida pela organização: Capítulo 1, Anexo VI – 
Tabela GRI e Anexo III-Relatório de Verificação de Entidade Externa

G4-33 Política e práticas de verificação externa: Anexo III-Relatório de Verificação de Entidade Externa

GOVERNAÇÃO

G4-34 Estrutura de governação da organização: Capítulo 5; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-35 Processo usado para a delegação de autoridade pelo mais alto órgão de governança: Capítulo 5; Anexo III – Índice 
Remissivo da GRI, versão online

G4-36 Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelos aspectos económicos, ambientais e sociais e sua 
dependência da Gestão de topo: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-37 Processos de consulta usados entre os stakeholders e a Gestão de topo: Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

G4-38 Composição do mais alto órgão de governação e dos seus comités: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-39 Indicação se o Presidente do órgão de governação é, simultaneamente, director executivo: Anexo III – Índice 
Remissivo da GRI, versão online

G4-40 Processos e critérios de selecção e nomeação da Gestão de topo: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-41 Prevenção e administração de conflitos de interesse: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online 

G4-42 Responsabilidade da Gestão de topo sobre a visão, estratégia, políticas e metas relacionadas com impactes 
económicos, ambientais e sociais: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-43 Medidas tomadas para consolidar o conhecimento dos aspectos económicos, ambientais e sociais do Grupo pela 
Gestão de topo: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-44 Avaliação do desempenho da Gestão de topo e medidas tomadas em resposta à avaliação: Anexo III – Índice Remissivo 
da GRI, versão online

G4-45
Papel da Gestão de topo na identificação e gestão de impactes, riscos e oportunidades derivados a questões 
económicas, ambientais e sociais e processos de envolvimento com stakeholders considerados: Anexo III – Índice 
Remissivo da GRI, versão online

G4-46 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governação na análise da eficácia dos processos de gestão de risco  
da organização para tópicos económicos, ambientais e sociais: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governação analisa impactes, riscos e oportunidades derivados de questões 
económicas, ambientais e sociais: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-48 Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade da organização  
e garante que todos os aspectos materiais são abordados: Capítulo 5

G4-49 Comunicação de preocupações críticas ao mais alto órgão de governação: Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

G4-50 Preocupações críticas comunicadas ao mais alto órgão de governação e respectiva análise/resolução: Anexo III – Índice 
Remissivo da GRI, versão online

G4-51 Políticas de remuneração da Gestão de topo: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-52 Processo adoptado para a determinação da remuneração: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-53 Como os stakeholders são ouvidos quanto à remuneração da Gestão de topo: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

G4-54 Proporção entre a remuneração mais alta e a remuneração média dos Colaboradores: Anexo III – Índice Remissivo da 
GRI, versão online

G4-55 Proporção entre o aumento percentual da remuneração total anual do indivíduo mais bem pago e o aumento percentual 
médio da remuneração anual dos Colaboradores: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

INDICADOR GRI G4 CONTEúDO, PáGINA OU link

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1 Declaração do Conselho de Administração ou do Presidente: Capítulo 2

G4-2 Descrição dos principais impactes chave, riscos e oportunidades: Capítulos 2 e 5 e Anexo III – Índice Remissivo  
da GRI, versão online

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-3 Nome da organização: Capítulo 1

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços: Capítulo 4 

G4-5 Localização da sede de operação da organização: Capítulo 1

G4-6 Países onde a organização opera: Capítulos 1 e 4

G4-7 Tipo e natureza legal da empresa: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-8 Mercados em que a organização actua: Capítulos 1, 4 e 6

G4-9 Dimensão da organização: Capítulos 4 e 6

G4-10 Caracterização dos Colaboradores: Capítulo 10; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-11 Percentagem de Colaboradores com acordos de negociação colectiva: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores: Capítulo 7 e Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-13 Principais alterações no período coberto pelo relatório: Capítulos 1, 3 e 7

G4-14 Abordagem ao princípio da precaução: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve: Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

G4-16 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais: Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras e no relatório: Capítulo 1 e Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

G4-18 Processo para definição do conteúdo do relatório: Capítulos 1 e 5

G4-19 Aspectos materiais para o relatório: Capítulos 1 e 5

G4-20 Limite de cada aspecto material dentro da organização: Capítulos 1 e 5

G4-21 Limite de cada aspecto material fora da organização: Capítulos 1 e 5

G4-22 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores: Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

G4-23 Alterações significativas no âmbito e limites dos aspectos em relação a períodos anteriores: Capítulo 1

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

G4-24 Grupos de stakeholders da organização: Capítulo 11

G4-25 Base para identificação e selecção de stakeholders: Capítulo 5

G4-26 Abordagem para o envolvimento com stakeholders: Capítulo 11

G4-27 Principais questões dos stakeholders e resposta do Grupo: Capítulo 5
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EMISSõES – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN15 Emissões directas de GEE (Âmbito 1): Capítulo 9; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN16 Emissões indirectas de GEE (Âmbito 2): Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN17 Outras emissões indirectas de GEE (Âmbito 3): Capítulo 7; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN18 Intensidade de emissões de GEE: Capítulo 9

G4-EN19 Redução de emissões de GEE: Capítulo 9

G4-EN20 Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN21 Emissões de NOx, SO2 e outras emissões atmosféricas significativas: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

EfLUENTES E RESÍDUOS – ASPECTO NãO MATERIAL 

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN22 Descarga total de água, por qualidade e destino: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN23 Peso dos resíduos produzidos, por tipo e por método de tratamento: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN24 Número e volume total de derrames significativos: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN25 Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, perigosos na Convenção de Basileia: Não 
aplicável

G4-EN26
Identidade, dimensão, estatuto de protecção e valor para a biodiversidade dos recursos hídricos e respectivos habitats, 
afectados de forma significativa pelas descargas de água e escoamento superficial: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

CONfORMIDADE – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN29 Coimas significativas e número de sanções não-monetárias por incumprimento de leis e regulamentos ambientais: 
Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

AvALIAçãO AMBIENTAL DE fORNECEDORES – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN32 Novos fornecedores avaliados com critérios ambientais: Capítulo 7

G4-EN33 Impactes ambientais negativos na cadeia de abastecimento e acções tomadas: Capítulo 7

INDICADORES SOCIAIS

PRáTICAS LABORAIS E TRABALhO DECENTE

EMPREGO – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA1 Novas contratações e rotatividade: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA2 Benefícios para Colaboradores a tempo integral não atribuídos a Colaboradores temporários ou a tempo parcial:  
Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença parental: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

RELAÇÕES LABORAIS – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA4 Prazos de notificação prévia em relação a alterações operacionais: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

INDICADOR GRI G4 CONTEúDO, PáGINA OU link

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização: Capítulo 5 

G4-57 Mecanismos internos e externos adoptados pela organização para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e 
em conformidade com a legislação: Capítulos 5 e 7 

G4-58 Mecanismos para comunicar preocupações relativamente a comportamentos não éticos ou incompatíveis com a 
legislação: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

INDICADORES ECONÓMICOS

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

DESEMPENhO ECONÓMICO – ASPECTO MATERIAL

G4-EC1 Valor económico directo gerado e distribuído: Capítulo 6; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EC2 Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido às alterações climáticas: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

G4-EC3 Planos de benefícios definidos pela organização: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EC4 Apoios financeiros significativos recebidos do Estado: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

PRÁTICAS DE COMPRA – ASPECTO MATERIAL

G4-EC9 Proporção de despesas com fornecedores locais em unidades operacionais importantes: Anexo III – Índice Remissivo da 
GRI, versão online

INDICADORES AMBIENTAIS

MATERIAIS – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN1 Materiais utilizados, por peso ou volume: Capítulo 9; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN2 Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão 
online

ENERGIA – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização: Capítulo 9; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN4 Consumo de energia fora da organização: Capítulo 7; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN5 Intensidade energética: Capítulo 9; Operações Industriais – Gestão eficiente da energia, economia de baixo carbono

G4-EN6 Redução do consumo de energia: Capítulo 9

G4-EN7 Reduções nas necessidades energéticas dos produtos e serviços: Capítulo 9

áGUA – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN8 Consumo total de água, por fonte: Capítulo 9; Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN9 Recursos hídricos significativamente afectados pelo consumo de água: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN10 Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

BIODIvERSIDADE – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN11 Localização e área das instalações no interior de zonas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das 
zonas protegidas: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-EN12 Impactes significativos de actividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas 
de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas: Capítulo 8

G4-EN13 Habitats protegidos ou recuperados: Capítulo 8

G4-EN14 Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional de conservação das espécies: Capítulo 8
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA5 Percentagem da mão-de-obra representada em comissões formais de segurança e saúde: Anexo III – Índice Remissivo 
da GRI, versão online

G4-LA6 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e óbitos: Capítulo 10; Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

G4-LA7 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças graves: Anexo III – Índice Remissivo da GRI,  
versão online

G4-LA8 Temas de saúde e segurança abrangidos por acordos com sindicatos: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

FORMAÇãO E EDUCAÇãO – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA9 Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, discriminadas por categoria de funções: Capítulo 10

G4-LA10 Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua: Capítulo 10 e Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

G4-LA11 % de funcionários com avaliações de desempenho e desenvolvimento da carreira: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, 
versão online

AVALIAÇãO DE FORNECEDORES QUANTO A PRÁTICAS LABORAIS – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-LA14 Novos fornecedores avaliados com critérios de práticas laborais: Capítulo 7

G4-LA15 Impactes sociais negativos na cadeia de abastecimento e acções tomadas: Capítulo 7

DIREITOS hUMANOS

AVALIAÇãO DE FORNECEDORES QUANTO A DIREITOS HUMANOS – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-HR10 Novos fornecedores avaliados com critérios de direitos humanos: Capítulo 7

G4-HR11 Impactes negativos nos direitos humanos na cadeia de abastecimento e acções tomadas: Capítulo 7

SOCIEDADE

COMUNIDADES LOCAIS – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-SO1 Operações com programas de envolvimento das comunidades locais: Capítulo 11

G4-SO2 Operações com impactes negativos nas comunidades locais: Capítulo 11

CONFORMIDADE

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-SO8 Montantes das coimas e número de sanções não monetárias por incumprimento de leis e regulamentos: Anexo III – 
Índice Remissivo da GRI, versão online

AVALIAÇãO DE FORNECEDORES QUANTO A IMPACTES NA SOCIEDADE – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-SO9 Novos fornecedores avaliados com critérios relacionados com impactes na sociedade: Capítulo 7

G4-SO10 Impactes negativos na sociedade da cadeia de abastecimento e acções tomadas: Capítulo 7; Anexo III – Índice Remissivo 
da GRI, versão online

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-PR3 Informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos e % de produtos e serviços sujeitos a tais requisitos: 
Capítulo 9

G4-PR4 Incidentes resultantes da não conformidade com regulamentos e códigos voluntários sobre informação e rotulagem de 
produtos e serviços. Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-PR5 Resultados de avaliação de satisfação de Clientes: Capítulo 6

CONFORMIDADE – ASPECTO MATERIAL

G4-DMA Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online

G4-PR9 Coimas por incumprimento de leis e regulamentos: Anexo III – Índice Remissivo da GRI, versão online
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