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1. VISÃO GERAL
1.1 ABORDAGEM AO REPORTING
O presente Relatório de Sustentabilidade tem na sua génese a resposta à Agenda de
Gestão Responsável da The Navigator Company (denominada de “Agenda 2030”),
divulgada em 2021. Este documento permite demonstrar o desempenho da
Companhia no âmbito da sua Agenda 2030, quer no eixo central, um Negócio
Responsável, quer nos três eixos estratégicos de atuação - Pela Natureza, pelo Clima
e pela Sociedade. Estes eixos integram um conjunto de 12 tópicos materiais, que
resultou do processo de revisão de materialidade realizado entre 2019 e 2020,
refletindo assim a resposta às temáticas consideradas mais relevantes pelos
stakeholders. Ao mesmo tempo, este relatório publica, pela primeira vez, o
desempenho da Companhia relativamente aos 15 compromissos assumidos no
Roteiro 2030, publicado no Relatório de Sustentabilidade de 2020.
A experiência da Navigator, em matéria de relato de sustentabilidade, permitiu que
já neste relatório a Empresa realizasse a transição para as novas normas da Global
Reporting Initiative, implementando as normas universais GRI 1, 2 e 3, publicadas
em outubro de 2021, o que se traduz numa antecipação de um ano face ao período
de implementação. Este relatório está assim “de acordo” com a GRI, respondendo à
totalidade de princípios e regras exigidos pela Norma. O Relatório de Sustentabilidade
2021 contempla também o impacto da Agenda 2030 da Navigator nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, alinhando os seus compromissos
com este referencial. Pela primeira vez, e refletindo a importância crescente dos
stakeholders na trajetória de sustentabilidade das empresas, foi realizado um
alinhamento dos indicadores reportados no âmbito das normas GRI com as métricas
apresentadas no framework

do World

Economic Forum’s

(WEF)

Measuring

Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of
Sustainable Value Creation, publicado em 2020. De destacar também que a Navigator
aderiu e submeteu metas de redução das suas emissões de Âmbito 1, 2 e 3 à
iniciativa Science Based Targets, o que vem reforçar a fiabilidade das metas traçadas
no domínio da ação climática. Esta evolução faz parte do compromisso da Navigator
em adotar as melhores práticas, em termos de reporte, aumentando o rigor e a
transparência na divulgação da informação de Sustentabilidade. Por fim, salienta-se
a apresentação da informação solicitada no âmbito da Taxonomia Europeia, no que
refere às atividades elegíveis por este regulamento e respetivos indicadores.
Durante 2022, a The Navigator Company pretende integrar as recomendações do
TCFD na estratégia e nos processos de gestão de riscos corporativos, aproveitando a
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oportunidade para avaliar potenciais implicações financeiras e estratégicas decorrentes de alterações climáticas e desenvolver respostas adequadas.

Reconhecimento do desempenho ESG
A Navigator está consciente da importância de participar nos ratings que avaliam o
desempenho ESG – Environmental, Social and Governance, não só porque permite
analisar a sua performance nestes critérios, como fazer uma análise comparativa
com os seus pares, e ainda mais relevante, porque permite identificar as áreas de
melhoria.

Sustainalytics

CDP Climate e Forest

Score: 14,3
3º lugar em 81 empresas de Paper & Forestry

Score: B
Classificação de B na sua primeira resposta ao
CDP Forest, tendo obtido a mesma classificação
para o CDP Climate

Período, âmbito e limites do Relatório
Este Relatório refere-se às atividades realizadas durante o ano de 2021 (1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2021). Estão incluídas as atividades do Grupo que contribuem
para a produção e venda de pasta e papel e para a produção exclusiva de energia.
Todos os indicadores estão consolidados, com exceção de Moçambique, cuja
atividade está descrita ao longo do documento, sempre que aplicável.

Revisão da informação
A informação constante do relatório foi verificada pela KPMG, que elaborou um
relatório independente de garantia de fiabilidade, o qual pode ser consultado na
página 139.

Opinião e contactos
A sua opinião é importante para nós. Agradecemos que preencha o questionário de
feedback

acerca

deste

documento

disponível

thenavigatorcompany.com
Para qualquer esclarecimento, contactar por favor:
The Navigator Company
Av. Fontes Pereira de Melo 27, 1050-117 Lisboa
Ana Nery
Responsável de Sustentabilidade
Sustainability Manager
ana.nery@thenavigatorcompany.com
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no

website

da

Empresa:

1.2 A NAVIGATOR EM 2021
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1.3 MENSAGEM DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em momentos de crise e instabilidade como aqueles que vivemos, a responsabilidade
pela construção de uma “casa” comum sustentável é cada vez mais importante. Quer
falemos de nações, de organizações, de comunidades ou de pessoas. Todos temos
um papel a desempenhar na transformação da nossa sociedade. Uma transformação
positiva em defesa dos valores de preservação da Natureza e de respeito pelos
Direitos Humanos.
Na The Navigator Company temos uma consciência clara da importância de adotar
um padrão de comportamento ético, capaz de responder aos desafios sociais e
ambientais com que o mundo e as empresas se deparam. É neste contexto que se
enquadram os planos de descarbonização da Empresa, destacando-se em 2021 a
definição de metas de redução de GEE baseadas em ciência, no âmbito da adesão à
Science Based Targets initiative (SBTi), e o investimento em produtos substitutos
dos de origem fóssil, como é o caso da nova gama de papéis para embalagem gkraft.
Com um Propósito corporativo e uma Agenda de Gestão Responsável 2030, alinhados
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Companhia
estabeleceu compromissos e objetivos para o horizonte 2030 nos três eixos
estratégicos de atuação definidos na sua Agenda: Natureza, Clima e Sociedade.
Este Relatório de Sustentabilidade permite perceber de que forma a Navigator está
a responder aos compromissos assumidos, evidenciando o seu desempenho nos
critérios ESG (Environmental, Social and Governance), atualmente considerados pela
comunidade financeira e demais stakeholders como uma medida do progresso da
Companhia em matéria de Sustentabilidade.
Acompanhando as melhores práticas à escala internacional, a Navigator mantém a
sua participação no WBCSD – World Business Council for Sustainable Development,
a organização mais relevante do ponto de vista da sustentabilidade empresarial a
nível mundial, estando representada na Comissão Executiva e no Forest Solutions
Group (FSG), um grupo de trabalho dedicado aos temas da floresta.
Enquanto membro do FSG do WBCSD, a Navigator colaborou em diversas iniciativas,
tais como a inclusão de um caso de estudo, que ilustrou o documento de apoio à
Década do Restauro de Ecossistemas das Nações Unidas, e a preparação de um vídeo
subordinado ao tema “Choose Sustainable Projects” com o objetivo de sensibilizar
para o papel das florestas plantadas e dos produtos florestais no âmbito da agenda
global de desenvolvimento sustentável. De salientar ainda o facto de o setor florestal,
liderado pelo FSG, ter lançado durante a COP 26 o Roteiro do setor para a transição
para uma economia Net-zero.
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A nível nacional, e no âmbito do BCSD Portugal, organização onde a Navigator
assume atualmente a Presidência da Direção, a Companhia é signatária da Carta de
Princípios, um documento que reúne as empresas portuguesas em torno de
compromissos comuns de desenvolvimento sustentável para Portugal.
Merece ainda relevo, em 2021, o papel da Navigator na co-organização e participação
no painel “Atuar pela Natureza” inserido na Conferência Anual 2021 do BCSD Portugal
dedicada ao tema "Sustentabilidade: desafios da década 20-30". Tratou-se de uma
oportunidade para divulgar o posicionamento e o contributo da Empresa para a
conservação da natureza e da biodiversidade através da gestão sustentável dos
espaços florestais.
O envolvimento da The Navigator Company nas organizações de referência em
matéria de Sustentabilidade, à escala global, e os compromissos assumidos no
âmbito da sua Agenda 2030 permitem afirmar, com confiança, que estamos a
contribuir para criar impacto nos diferentes domínios da sociedade em que vivemos,
sejam eles sociais, ambientais ou económicos.

RICARDO PIRES
Presidente do Conselho de Administração da The Navigator Company
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1.4

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO EXECUTIVA

O ano de 2021 fica marcado pela divulgação do nosso Propósito Corporativo e da
Agenda de Gestão Responsável 2030 que, tendo por base uma ampla auscultação
dos Stakeholders, permitiu identificar de forma colaborativa os temas mais
relevantes para o futuro da Companhia.
O compromisso expresso no propósito da The Navigator Company é revelador do
nosso posicionamento enquanto empresa. Ao assumir que “são as pessoas, a sua
qualidade de vida e o futuro do planeta que nos inspiram e nos movem”,
ambicionamos “Criar Valor com Responsabilidade”, o conceito central da nossa
Agenda 2030.
Apesar de o ano de 2021 se ter caracterizado por um contexto desafiante,
nomeadamente ao nível do aumento repentino e expressivo de fatores de custo,
como as matérias primas, a energia e a logística, da ruptura nas cadeias de
abastecimento, e da persistência da situação pandémica, a Navigator e as suas
pessoas manifestaram uma forte resiliência e capacidade para agir de forma
colectiva e determinada. Assim, gostaria de dar relevo às principais linhas de
acção nos três eixos estratégicos da nossa Agenda 2030, que estão em linha com
a resposta aos riscos classificados como mais severos no top 3 do World Economic
Forum (“The Global Risks Report 2022”): “falha na acção climática”, “eventos
climáticos extremos”, e “perda de biodiversidade”.
Natureza
Sendo as florestas plantadas fundamentais para a transição de uma economia
linear e fóssil, baseada em recursos finitos, hostil para o clima, e por isso sem
futuro, para uma bioeconomia circular sustentável, baseada em produtos
florestais renováveis, recicláveis e biodegradáveis, favorável para a Natureza e
neutra para o Clima, a Navigator tem reforçado as parcerias que visam promover
a gestão sustentável da floresta e a certificação, contribuindo para criar uma
floresta mais resiliente e produtiva. Um exemplo disso é o Programa Premium
que, entre 2018 e 2021, já envolveu mais de 250 proprietários numa área de
intervenção superior a 4.500 hectares. Trata-se de um apoio efectivo aos
produtores, que abrange várias valências, desde a preparação do projecto
florestal e a recomendação de opções técnicas de silvicultura, às boas práticas na
realização das operações florestais, potenciando os impactos positivos, a nível
ambiental e social.
Igualmente importante foi o trabalho de consolidação da plataforma de
conhecimento Florestas.pt, um projecto coordenado pelo RAIZ – Instituto de
Investigação da Floresta e Papel no âmbito da divulgação de conhecimento
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técnico-científico sobre as florestas. Em 2021 foram realizadas 19 sessões com a
Academia e publicados 18 artigos de autor. Ainda na área da educação e
conhecimento, o RAIZ e a The Navigator Company, em parceria com a Fundação
Calouste Gulbenkian e com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO em
Portugal, lançaram o projecto Floresta do Saber com o objectivo de educar,
capacitar e sensibilizar a sociedade em geral e, em particular, os públicos mais
jovens, para a relevância da floresta, da sustentabilidade e da bioeconomia
circular de base florestal. Estas iniciativas encontram-se alinhadas com o nosso
Propósito de partilhar com a sociedade o nosso saber, a nossa experiência e os
nossos recursos na busca de um futuro melhor.
No âmbito da actividade de I&D, o instituto RAIZ manteve o seu foco na eficiência
na utilização de recursos ao longo da cadeia de valor, desde a produção de
sementes melhoradas, na área florestal, à optimização da utilização de madeira
e de água no processo produtivo. De salientar, em 2021, a conclusão da
instalação de um novo pomar de sementes, que permitirá aumentar a produção
em seis vezes, a partir de 2024, e abastecer anualmente o mercado nacional com
mais de quatro milhões de plantas melhoradas.
Uma vertente importante da gestão praticada pela Navigator reside na
conservação da biodiversidade. Nas florestas sob gestão da Companhia
encontram-se actualmente identificadas mais de 800 espécies e subespécies de
flora e 245 espécies de fauna, sendo que cerca de 12% da área gerida é
constituída por zonas com interesse para a conservação e uma área de 4.075
hectares está classificada como habitat protegido pela Rede Natura 2000. De
realçar que, em 2021, foram realizados vários projectos de restauro já iniciados
anteriormente, tendo como objectivo a manutenção ou melhoria do estado de
conservação de habitats naturais e seminaturais, numa área correspondente a
cerca de 53 hectares.
Em linha com o compromisso de usar os recursos de forma responsável, salientase, a nível da actividade industrial, a diminuição de 6,7% na utilização específica
de água face a 2019, ano de referência do Programa de Redução do Uso de Água
em curso na Companhia, bem como as medidas enquadradas no Programa
Corporativo de Eficiência Energética que, em 2021, permitiram melhorar o
desempenho energético dos quatro complexos industriais. De salientar, também,
a valorização de 88% dos resíduos gerados, o que demonstra o nosso
compromisso com a circularidade.
Clima
Assumindo um papel ativo na procura de soluções para o desafio climático,
mantemos o nosso foco no Roteiro para a Neutralidade Carbónica que permitirá
reduzir as emissões directas de CO 2 (scope 1) em 86% até 2035, face a 2018,
tendo, só no ano 2021, sido atingida uma redução de 30,1%. Foi, desta forma,
concretizado o plano de investimentos em tecnologias que recorrem a fontes de
energia renovável, como a biomassa florestal e a energia solar. Destacam-se a
entrada em funcionamento da nova caldeira de biomassa na fábrica da Figueira
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da Foz, tornando-a na primeira fábrica integrada de pasta e papel do Grupo que
produz electricidade totalmente a partir de fontes renováveis, e o investimento
em unidades fotovoltaicas cuja capacidade instalada ascende a aproximadamente
7 MW. A título ilustrativo, foi possível obter em 2021 uma redução global de 57%
das emissões de CO 2 do complexo da Figueira da Foz.
O compromisso claro de contribuir para uma sociedade de baixo carbono,
nomeadamente através da redução das emissões de GEE, com base na mais
actual ciência climática, esteve na origem de um ambicioso projecto de análise
da nossa pegada de carbono que culminou na adesão à Science Based Target
Initiative (SBTi) no final do ano. Em simultâneo, e antecipando o prazo de dois
anos estipulado para a apresentação de metas, a Companhia submeteu as suas
metas no momento da adesão a esta iniciativa. As metas near-term (a curto
prazo) e com base em ciência, submetidas para os âmbitos 1 e 2, procuram
responder ao plano estabelecido no Acordo de Paris de não ultrapassar o aumento
de temperatura de 1,5ºC e, no caso das de âmbito 3 de ficar bem abaixo de 2ºC,
por referência aos níveis pré-industriais.
Sociedade
A aposta no capital mais fundamental de uma organização – o capital humano -,
as nossas pessoas, a sua qualificação e desenvolvimento profissional é parte
integrante do Propósito e da estratégia da Navigator, e materializa-se nos planos
de acção que temos vindo a desenvolver e a implementar. De realçar o novo
plano de carreiras para técnicos operacionais, que abrangeu 1.958 Colaboradores
e cujas medidas se traduzem numa remuneração mais de 40% acima da média
da indústria, e a realização de mais de 500 acções de treino e formação em
diversas áreas ao longo de 2021 com um investimento global de 1,24 M€ no Plano
de Formação.
Nesta fase extremamente exigente para todos nós, decorrente da situação de
pandemia, focámo-nos igualmente na melhoria dos benefícios aos Colaboradores,
incluindo a comparticipação com despesas de educação, seguros de saúde e de
vida, para além de termos alargado a compensação por doença. Estes benefícios
são equivalentes a 1,25 salários médios.
No que respeita as comunidades envolventes, são diversos os programas de apoio
na área educacional e do desenvolvimento rural, com a aposta em acções
pedagógicas em torno dos valores da gestão florestal sustentável e da
certificação, contribuindo para uma melhor floresta. Disso são exemplo, este ano,
as 8.000 crianças envolvidas nos roadshows Dá a Mão à Floresta, os 10.000
produtores florestais impactados pelo projeto Produtores Florestais e o
investimento de mais de 5,5 M€ no Programa de Desenvolvimento Social do
Projeto de Moçambique desde o seu início.
Na base de todo este percurso e da evolução de um negócio de base sustentável
encontra-se um investimento sólido na área da I&D e inovação. Com efeito, a
Navigator e outras empresas do sector estão envolvidas em promissores
projectos de I&D para gerar uma gama mais ampla de bioprodutos a partir da
10

árvore,

alguns

deles

substituindo

produtos

actualmente

obtidos

pela

petroquímica. Num futuro próximo teremos biocombustíveis para uso rodoviário,
marítimo e aéreo, assim como suplementos alimentares e compostos bioactivos
para nutracêutica, incluindo prebióticos, só para dar alguns exemplos. De realçar,
neste domínio, o início da construção do Novo Laboratório Piloto em biorefinarias
e bioprodutos, que visa dinamizar o empreendedorismo ligado à floresta.
A Navigator tem uma visão de crescimento assente num caminho de inovação e
diferenciação, como sempre tem feito. Queremos diversificar continuando a
apostar no tissue, bem como criar, e depois consolidar, um negócio de packaging.
Desenvolvemos soluções inovadoras para o mercado da higiene e saúde, como é
o caso dos produtos tissue com aditivos – loções, perfumes, suavizantes,
antibacterianos, antivirais e repelentes, entre outros, e lançámos, em 2021, uma
nova gama de papéis para embalagem, a gKraft.
Ao mesmo tempo, estamos a desenvolver a operação em Moçambique, que se
está a iniciar pela comercialização de madeira em rolaria e que vemos como uma
plataforma sólida de crescimento a mais longo prazo. É também no longo prazo
que se inserem vários outros projectos inovadores que a empresa tem vindo a
analisar e a aprofundar na área dos biocombustíveis, do hidrogénio verde e dos
biocompósitos.
De salientar que a Companhia lidera a agenda “From Fossil to Forest”, que inclui
investimentos em investigação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR). O grande foco é o desenvolvimento de uma gama de soluções para
embalagem – centradas na marca gKraft lançada em 2021 – e, associado a isto,
quer a produção de celulose microfibrilada para o desenvolvimento de
propriedades mecânicas nestes papéis, quer o desenvolvimento de barreiras
funcionais (a gorduras e a líquidos, entre outros).
A marca gKraft surge precisamente no quadro de diversificação e crescimento do
portefólio de negócios do Grupo sendo uma expressão desta estratégia. Tratandose de um dos lançamentos mais importantes da história recente da Navigator, ela
demonstra como a inovação é um caminho incontornável quando procuramos a
sustentabilidade de forma duradoura e relevante para a vida e para o futuro das
pessoas. Neste caso, ao oferecer uma alternativa que permite a redução do uso
de materiais de origem fóssil, como o plástico, substituindo-os por materiais de
base renovável e sustentável a partir da floresta, como é o caso do papel que
caracteriza estas novas soluções de embalagem.

Somos, acredito firmemente, uma bioindústria que está no lado certo do
futuro.

ANTÓNIO REDONDO
CEO da The Navigator Company
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1.5

OS NOSSOS NEGÓCIOS

A The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta, papel, tissue,
soluções sustentáveis de packaging e bioenergia, cuja atividade se encontra
alicerçada em fábricas de última geração à escala mundial, com tecnologia de ponta.
É reconhecida como uma referência de qualidade no setor em todo o mundo.
Navigator

no

Mundo

(http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-

Companhia-no-Mundo QRCODE)
A produção de pasta e papel por parte da The Navigator Company tem por base a
utilização de florestas plantadas exclusivamente para este efeito. Todos os anos, os
viveiros da Navigator dão vida a mais de 12 milhões de árvores. Estes viveiros – os
maiores da Europa – produzem 135 espécies diferentes de árvores e arbustos. Muitas
destas, ainda que não tendo viabilidade económica, são financiadas pela Companhia,
para conservação da biodiversidade e para garantir a continuidade das espécies.
O Grupo desenvolve uma atividade florestal verticalmente integrada, com o seu
próprio instituto de investigação florestal, e é responsável pela plantação de uma
vasta área florestal em Portugal Continental (1,2% da área do país), 100% certificada
pelos sistemas FSC® e PEFC (*). A Companhia dispõe de uma capacidade de produção
de 1,6 milhões de toneladas de papel, 1,6 milhões de toneladas de pasta, 130 mil
toneladas de tissue e 2,5 TWh de energia renovável por ano. Em 2021, 66% (vs.
60% em 2020) da energia produzida pela Navigator nos seus quatro complexos
industriais teve origem na biomassa, dando-lhe o papel de liderança no setor ao
representar cerca de 35% do total do país que recorre a este combustível ecológico
e não fóssil.
Em novembro de 2021, a The Navigator Company lançou uma nova linha de produtos
de packaging, através da nova marca gKraft, com o objetivo de contribuir para
acelerar a transição do uso do plástico para a utilização de fibras naturais,
sustentáveis, recicláveis e biodegradáveis, assumindo assim, e uma vez mais, o seu
compromisso com a sustentabilidade e com a preservação do ambiente.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal e a maior geradora de Valor
Acrescentado Nacional, representando aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca
de 3% das exportações nacionais de bens, e mais de 30 mil empregos diretos,
indiretos e induzidos. Em 2021, a The Navigator Company teve um volume de
negócios de € 1,59 mil milhões. Mais de 90% dos produtos do Grupo são vendidos
para fora de Portugal e têm por destino aproximadamente 130 países.

(*) FSC – Forest Stewardship Council® (Licença nº FSC®-C010852); PEFC – Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes (Licença nº PEFC/13-23-001)
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Os principais marcos de cada negócio em 2021
I&D + I

Aveiro/Espirra
A atividade desenvolvida pelo RAIZ, entidade sem fins
lucrativos que tem como associados a The Navigator Company
e as universidades de Aveiro, Coimbra e Lisboa (através do
Instituto Superior de Agronomia) traduziu-se, em 2021, num
número máximo de patentes submetidas (oito) e de
publicações (80).
Este centro privado conta com 93 colaboradores (48 no quadro,
investigadores contratados, 9 bolseiros), incluindo 23
doutorados. Desenvolve investigação, inovação e serviços
especializados de suporte às atividades florestal, industrial e
comercial,
gerando
conhecimento
que
promove
a
competitividade e sustentabilidade do negócio.
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Maior instituto privado europeu, e um dos maiores do mundo,
dedicado à I&D da floresta de eucalipto e seus produtos
(pasta, papel, tissue, biomassa, bioprodutos derivados, etc.).

€ 12,1 Milhões*: Investimento em I&D+i
93 Colaboradores
8 patentes submetidas
80 publicações
*Despesa global de I&D+i da Navigator com base no montante elegível para
SIFIDE (o valor apresentado é relativo a 2020 pois o valor final de 2021 só estará
apurado em junho de 2022).

Floresta

O ano de 2021 foi particularmente seco, não apresentando as
melhores condições meteorológicas para as operações de silvicultura, o que condicionou a instalação e os ritmos de plantação. Assim, os níveis de reflorestação na área gerida pela Navigator em Portugal apresentaram uma redução em relação ao
ano anterior – onde tinha sido atingindo um nível máximo nas
últimas décadas –, fixando-se nos 2.162 hectares.
A Navigator manteve o seu fomento à certificação da gestão
florestal sustentável, tendo conseguido aumentar novamente a
percentagem de madeira nacional certificada adquirida (já que
a madeira que produz é 100% certificada). Esse valor, que era
de apenas 12,5% em 2016, evoluiu em 2020 para 61% tendo,
em 2021, atingido 63%.
104.673 ha*
de floresta com gestão certificada em 166 Concelhos em
Portugal
12 milhões
de plantas/ano nos viveiros de Espirra, Caniceira e Ferreiras
73% eucalipto
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11,8% áreas de conservação e Rede Natura 2000 (4.075 ha
de habitats classificados)
16,3% outras espécies florestais (pinho, sobro, etc.)
245 espécies de fauna
>800 espécies de flora
* 105.274 ha incluindo a região da Galiza em Espanha

Pasta

Setúbal, Figueira da Foz e Aveiro
Durante o ano de 2021, a The Navigator Company registou um
decréscimo de 26% nas vendas globais de pasta, que atingiram
as 292 mil toneladas. Devido às condições do mercado, este foi
um ano globalmente favorável para a pasta, registando-se um
crescimento da integração em papel com maior valor acrescentado, e uma subida de preços que influenciou positivamente o
resultado final, tendo o valor das vendas atingido os 169 milhões de euros.
As questões ambientais e as diretrizes internacionais para uma
economia mais sustentável voltaram a impactar positivamente
o mercado de pasta, numa tendência cuja intensidade tem
vindo a aumentar nos últimos anos. A substituição paulatina do
plástico por materiais ambientalmente mais responsáveis, e, ao
nível do setor têxtil, a crescente procura de materiais baseados
em fibra de madeira, têm vindo a beneficiar a pasta – um produto sustentável e 100% reciclável, que desempenha um papel
fundamental na transição para uma economia verde.
1,6 milhões de toneladas**
1.º produtor europeu na produção de pasta branqueada de
eucalipto (BEKP – Bleached Eucalyptus Kraft Pulp)
e 5.º a nível mundial

20% crescimento de vendas na Europa
1,460 milhões de toneladas de pasta produzida
€ 161 milhões em vendas
** Capacidade nominal

Papel UWF

Setúbal e Figueira da Foz
O mercado do papel UWF (Uncoated Woodfree Paper) atingiu
em 2021 um volume de negócios de € 1.162 milhões (mais €
218 milhões que em 2020), o que se traduziu num crescimento
do volume de vendas de 198 mil toneladas em relação ao ano
anterior, num contexto em que, particularmente no 2.º semestre, se verificaram restrições de oferta e aumento da procura,
o que, por sua vez, levou a carteira de encomendas a registar
níveis máximos nos últimos meses, superiores a 80 dias de produção.
Apesar da situação atípica de mercado, a Companhia continuou
a trabalhar nas suas marcas, tendo o ano ficado marcado pela
investigação, desenvolvimento e lançamento de vários novos
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produtos em segmentos tão distintos como o papel para embalagem (com características de substituto do plástico de origem
fóssil), o cut size para escritório e uso doméstico, e papéis para
transformação industrial, concebidos para áreas como a editorial e os cadernos.
1,6 milhões de toneladas**

1.º produtor europeu de papel de impressão e escrita
não revestido (UWF)
e 6.º a nível mundial
20% crescimento de vendas na Europa
1,461 milhões de toneladas de papel produzido
€ 1,154 milhões em vendas
•

•
•
•

Reposicionamento do papel Discovery como mais eficiente
Lançamento do papel Navigator Universal com selo CO 2
Neutral
Lançamento de dois novos produtos para nichos do
mercado industrial: as gamas Navigator Premium Writing
e Navigator Premium Books
Lançamento de Home Pack XS, uma nova resma de papel
que garante a reconhecida qualidade do papel de
impressão da marca Navigator, mas com um número mais
reduzido de folhas por resma

** Capacidade nominal

Papel tissue

Vila Velha de Ródão e Aveiro
O volume de vendas de tissue atingiu 105 mil toneladas, uma
redução de perto de 1% face a 2020, com as vendas de produto
acabado a superarem as 80 mil toneladas (1% acima de 2020).
O valor das vendas foi impulsionado pela subida de preços, evidenciando assim um crescimento de cerca de 3% em 2021.
Ao longo de 2021, a The Navigator Company continuou a investir na Investigação & Desenvolvimento, com o lançamento
de produtos mais sustentáveis e adaptados à atual realidade,
apostando também na inovação disruptiva e no desenvolvimento de produtos de valor acrescentado. Com esta estratégia
– desenvolvida em parceria com universidades e centros de investigação –, a Companhia está determinada a ganhar quota e
mercado junto dos consumidores.
130 mil toneladas**
de produto acabado
3.º produtor ibérico, ao fim de 5 anos de presença no setor
105 mil toneladas vendidas
Lançamento de novas gamas
No segmento At Home, foi lançada a gama Naturally Soft, que
utiliza fibras virgens não branqueadas, e duas novas gamas de
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produtos com aditivos – Amoos Aquactive™, com sabão incorporado, e Amoos Air Sense™, com pérolas de fragrância.
No segmento Away from Home, foi lançada uma gama de superabsorção, com uma tecnologia diferenciada que introduz
bolsas de ar entre as duas folhas, o que resulta em produtos de
alto rendimento. Foi potenciada a tecnologia já existente, nomeadamente no complexo de Aveiro.
** Capacidade nominal

Energia

Desde o início de 2021, a central de ciclo combinado a gás natural do complexo industrial de Setúbal passou a operar em regime de autoconsumo, abastecendo uma das máquinas de papel, e vendendo apenas o excedente de produção à rede. Isto
levou a um decréscimo no volume de energia vendida de
1.655 GWh, em 2020, para 1.439 GWh em 2021. Esta redução,
que acompanhou também a menor produção de energia, traduziu-se nos valores das vendas, que caíram de 144 milhões
de euros para 135 milhões.
1,74 TWh energia elétrica
€ 135 Milhões em vendas
4% da produção de energia elétrica em Portugal
35% da energia elétrica produzida a partir de biomassa no
país
1.296 toneladas de CO 2 / ano – poupança de emissões
associada à Central Fotovoltaica da Figueira da Foz
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Projeto em
desenvolvimento

Moçambique
A Portucel Moçambique iniciou em dezembro de 2020 a colheita
e exportação de madeira proveniente de plantações piloto instaladas na província de Manica, sob gestão responsável e com
certificação de origem controlada – um passo importante para
a formação de um cluster de uma indústria de base florestal em
Moçambique e para o posicionamento da empresa e do país no
mercado internacional de exportadores de produtos com origem em florestas plantadas.
O projeto de investimento em Moçambique pretende dinamizar
uma cadeia de valor que agrega a dimensão económica do projeto com um sólido compromisso ambiental e com um Programa
de Desenvolvimento Social que beneficia mais de sete mil famílias.

USD $125 milhões
investidos
mais de USD $6 milhões
investidos no Programa de Desenvolvimento Social,
desde 2015
13.600 ha
plantados
12 milhões
de plantas – capacidade anual de produção no Viveiro de Luá
1,7 milhões de toneladas
de CO 2 capturado

1.6 CONTEXTO GLOBAL
As disrupções de uma pandemia que dura há quase dois anos tornam evidente a
importância das macrotendências relacionadas com a sustentabilidade e os desafios
delas decorrentes.
Com uma cadeia de valor à escala global, o sucesso do negócio da The Navigator
Company assenta na monitorização constante destes desafios. Por esse motivo, o
desenho da Agenda 2030 da Navigator teve na sua génese uma análise das principais
macrotendências e desafios que poderiam influenciar, direta ou indiretamente, o
negócio da Companhia a curto, médio e longo prazo.
A gestão responsável dos riscos e oportunidades associados a estas macrotendências
tem como pano de fundo a nossa Agenda 2030, guiada por um conjunto de
compromissos e objetivos que acreditamos serem a resposta equilibrada a estes
desafios, alinhados com o desenvolvimento do negócio e com as expectativas da
sociedade.
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Poderá explorar as macrotendências Planeta no Limite, Alterações Demográficas e Inovação
Tecnológica no nosso website (Link em QR Code:
http://www.thenavigatorcompany.com/agenda2030/conteudos)

Desafios para a Navigator
Proteger e Valorizar a
Biodiversidade

A perda de biodiversidade é uma das crises globais mais
prementes da atualidade, considerada pelo World Economic
Forum como um dos riscos globais com maior severidade no
horizonte a 10 anos.
É crucial o papel da proteção, conservação e restauro da
Natureza e dos ecossistemas, na obtenção de benefícios ao nível
da regulação climática, da disponibilidade de recursos e de
outros serviços ambientais e sociais.
As estimativas apontam para a necessidade de estabelecer áreas
protegidas em, pelo menos, 30% da área terrestre, um valor já
referido na Estratégia Europeia para a Biodiversidade e reiterado
por vários países durante a 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (COP26) ocorrida no final de 2021.
Durante a COP 26 foram também dados passos importantes
neste âmbito, com o compromisso assumido por mais de 100
países em acabar com a desflorestação até 2030. Destaque ainda
para a adoção da Declaração de Kunming e para a criação de um
fundo para a biodiversidade, no quadro da 15ª Convenção de
Diversidade Biológica, que permita a implementação de ações
para a proteção e recuperação de ecossistemas, iniciativas que
refletem o apoio mundial para alcançar as ambições expressas
no acordo de biodiversidade pós-2020.

18

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

A floresta é a nossa principal fonte de matéria-prima, pelo que a
preservação e valorização do capital natural está no centro das
nossas preocupações. As áreas florestais sob a nossa
responsabilidade em Portugal Continental são geridas de forma
sustentável, aspeto comprovado através da certificação pelos
sistemas FSC® e PEFC, e assumimos o compromisso de garantir,
até 2030, a aquisição de 80% de madeira de origem certificada.
Ambicionamos gerar um impacto positivo na biodiversidade,
através das ações de conservação e monitorização com as quais
nos comprometemos no âmbito da iniciativa Act4nature Portugal
(2020).
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:

•
•
•

•
•

Promover a florestação de áreas de
matos com espécies autóctones e
espécies de produção geridas de
acordo com um modelo sustentável
Reforçar a imagem e reputação da
Companhia na conservação e
valorização do capital natural
Capitalizar a experiência na floresta e
as virtudes do modelo de Gestão
Florestal da Companhia
Influenciar positivamente a
conservação da biodiversidade do
setor, em áreas de terceiros, através
da partilha de know-how, formação e
divulgação em programas de fomento
e canais de comunicação da
Companhia
Avançar no conhecimento sobre
valoração do capital natural
Desenvolver projetos complementares,
no âmbito da agro-floresta, conciliando
a floresta de produção com outros usos
da terra

Riscos
•
•
•

•

Mitigação Climática e Economia
de Baixo Carbono

À medida que as alterações climáticas se intensificam e as
economias começam a dar passos no sentido de recuperar dos
impactos da pandemia do SARS-CoV-2, o tema da transição e
adaptação climática está hoje no centro da discussão. O risco de
fracasso na ação climática é considerado pelo World Economic
Forum como o mais prejudicial para a sociedade, economia e
planeta, tanto no curto como no longo prazo, reiterando a
necessidade de uma recuperação económica assente num
modelo de baixo carbono.
Neste âmbito, o último ano ficou marcado por alguns momentos,
nomeadamente a assinatura do Pacto Climático de Glasgow, que
renova a necessidade de reduzir as emissões de dióxido de
carbono em 45% até 2030, em relação a 2010. No plano
europeu, destaque para a aprovação da Lei do Clima, que vem
materializar o compromisso apresentado no Pacto Ecológico
Europeu de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Por outro
lado, o setor florestal, liderado pelo Forest Solutions Group do
WBCSD, lançou durante a COP 26 o Roteiro do setor para a
transição para uma economia Net-zero.
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Restrições nas áreas de produção
florestal
Abandono do território e do mundo
rural, com aumento do risco de
incêndio
Constrangimentos decorrentes da
Estratégia Europeia para a
Biodiversidade, caso venha a ser
imposto o aumento de 30% nas áreas
protegidas
Efeito dos incêndios na perda de
biodiversidade nos espaços florestais

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

A necessidade de evoluir para um modelo económico de baixo
carbono encontra-se refletida no Roteiro para a Neutralidade
Carbónica da Companhia. Assumimos, assim, o compromisso de
antecipar as metas internacionais para 2035 neste âmbito,
através da redução de 86% das emissões diretas de CO 2 dos
nossos complexos industriais. De forma complementar,
pretendemos que 80% da energia primária consumida seja de
origem renovável em 2030. Para cumprir estes objetivos, a
Navigator tem vindo a investir em energia de fontes renováveis,
como a biomassa e a energia solar, produzida nas centrais de
biomassa e nas centrais fotovoltaicas da Companhia e, também,
em projetos de aumento da eficiência energética. Em simultâneo,
temos vindo a analisar o contributo positivo do nosso património
agroflorestal em matéria de mitigação dos efeitos das alterações
climáticas dada a sua função como sumidouro de carbono.
Destaca-se ainda que, no final de 2021, a Navigator realizou a
submissão das suas metas de redução das emissões de GEE à
Science Based Targets Initiative.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:

Economia Circular
A utilização sustentável dos recursos naturais, em que todos os
produtos fazem parte de um ciclo biológico, químico e físico,
sendo reutilizados várias vezes no seu processo produtivo, tem
dominado a investigação a nível mundial e alcançado maior
expressão no debate económico. A economia circular é um
conceito estratégico que assenta na redução, reutilização,
recuperação e reciclagem de materiais e energia, e que integra a
conceção de um modelo económico mais resiliente. Com esta
lente, a Comissão Europeia (CE) propôs um novo Plano de Ação
para a Economia Circular em março de 2020. No seguimento
deste Plano, durante o ano de 2021, diversos estados-membros,
incluindo Portugal, anunciaram novas leis relacionadas com a
gestão de resíduos incluindo os resíduos de embalagem.
Paralelamente, a CE levou a consulta pública diversas iniciativas
regulamentares orientadas para o combate ao greenwashing e
promoção do ecodesign, e ainda normativos associados aos
resíduos de embalagem e emissões industriais.
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•
•
•
•
•

Inovar na adoção de práticas
desafiantes e competitivas de redução
de emissões em toda a cadeia de valor
Reduzir as emissões decorrentes da
atividade industrial
Encontrar alternativas para a utilização
de recursos cuja disponibilidade poderá
estar em causa no futuro
Estabelecer parcerias locais para
disseminar o uso de energias
renováveis
Incluir fornecedores em parcerias para
a descarbonização

Riscos
•
•
•

Dependência da logística in e
outbound, que apresenta elevada
pegada ecológica
Redução nos limites de emissões (ETS
– EU Emissions Trading System) e
respetivo free allowances
Ameaça de limitações na licença para
operar (a seca extrema pode afetar a
atividade florestal e industrial)

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

O modelo de produção da Navigator tem por base diversos
princípios da economia circular de forma a maximizar a eficiência
na utilização e a salvaguarda de recursos naturais. Atualmente o
valor de água devolvida ao ambiente é superior a 80% e 90%
das matérias-primas utilizadas são de origem renovável.
Contudo, deparamo-nos com um conjunto de subprodutos cuja
valorização interna não é possível, o que tem dado origem a
várias parcerias externas tendo em vista a sua reutilização ou
reciclagem, com o objetivo de cumprir a meta traçada pela
Companhia de atingir a valorização de 90% dos resíduos
produzidos até 2030.
Em 2021 a Navigator participou na CTi tool - ferramenta Circular
Transition Indicators - que permitiu aplicar métricas de
circularidade ao papel UWF.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:

Consumo Sustentável
A adoção de padrões de consumo mais sustentáveis é um dos
caminhos para responder à problemática da sobre-exploração e
escassez dos recursos, que poderá levar à diminuição da
disponibilidade de matérias-primas no futuro. O consumo
sustentável de recursos implica a consciencialização dos
impactos nos ecossistemas e a necessidade de alterações de
comportamentos e padrões de consumo. Esta tendência está,
entre outros aspetos, associada a uma maior sensibilização e
eficiência na produção e no consumo, com impacto tanto para as
empresas produtoras como para os consumidores.
Na estratégia que a Comissão Europeia (CE) está a implementar,
o futuro do consumo sustentável assenta no empoderamento do
consumidor, na transparência, na confiança, e nas políticas e
regulamentação do consumo. Os processos de certificação e
rotulagem desempenham um papel fundamental neste processo
tendo, no final de 2020, estado em consulta pública uma
proposta legislativa que irá exigir às empresas a justificação das
alegações sobre a pegada ambiental dos seus produtos/serviços
mediante a utilização de métodos normalizados para a sua
quantificação. Além do combate ao greenwashing, esta proposta
pretende aumentar a confiança dos consumidores neste tipo de
instrumentos e, em simultâneo, dar visibilidade às empresas que
investem nestes processos para garantir a sustentabilidade dos
seus negócios.
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•
•
•
•
•

Desclassificação de resíduos podendo
ser utilizados como matérias primas,
ou serem valorizados
Benefícios dos processos circulares
para o modelo de negócio
Fabrico de produtos de origem
renovável, mais recicláveis e
biodegradáveis
Substituição dos plásticos por produtos
papeleiros
Desenvolvimento de novos produtos e
produtos alternativos
Estabelecimento de novas parcerias e
projetos de I&D

Riscos
•
•
•
•

Regulamentação europeia mais
exigente
Redução global do consumo de papel
Preferência dos mercados pelo papel
reciclado
Necessidade de medir a circularidade
com novas ferramentas

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

Ciente da crescente exigência dos consumidores relativamente
aos impactes ambientais e sociais das empresas e dos seus
produtos, a Navigator tem uma estratégia clara para dar
resposta a estas expectativas. Com a vantagem de os seus
produtos serem de origem natural, biodegradáveis e recicláveis,
a Companhia garante que são aplicadas as melhores práticas ao
longo da sua cadeia de valor. A aposta na certificação da gestão
florestal, a par do objetivo de atingir 80% do abastecimento com
madeira de origem certificada até 2030, e o facto de os produtos
terem o rótulo da certificação florestal e/ou o EU Ecolabel,
representam uma garantia adicional para os consumidores.
Com a vantagem competitiva de os produtos de base florestal
poderem ser uma alternativa viável aos materiais de origem
fóssil, como o plástico, a Navigator lançou, em 2021, a gama
gKraft com o intuito de reforçar o mercado das embalagens,
atualmente em transição para soluções mais sustentáveis.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:

Cadeias de Valor Resilientes e
Sustentáveis
As empresas reconhecem, cada vez mais, a importância de
analisar a sua cadeia de abastecimento e compreender quais são
os impactos que o seu negócio tem em toda a cadeia de valor.
A pandemia de Covid-19 e o imperativo de recuperação
económica colocaram à prova a resiliência das cadeias de valor e
reforçaram a urgência de analisar a sua sustentabilidade. As
empresas têm sofrido com a dificuldade de importar matériasprimas e exportar produtos, derivada das sucessivas disrupções
das cadeias de abastecimento. Verifica-se atualmente uma crise
global de distribuição, devido à crise dos contentores e ao
congestionamento dos portos de mercadorias, que afetam os
negócios à escala global e realçam a necessidade de ter cadeias
de abastecimento sustentáveis, fortes e diversificadas. A adoção
de práticas éticas e o respeito pelo ambiente e pelos direitos
humanos são aspetos que as empresas devem ter em
consideração na análise dos seus fornecedores.
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•
•
•
•

Substituição dos plásticos por produtos
de suporte papel
Preferência dos consumidores por
produtos de origem renovável,
recicláveis e biodegradáveis
Aposta em produtos alternativos ou
bioprodutos
Oportunidade de crescimento através
do aumento da incorporação de fibras
recicladas no processo produtivo
Vantagem dos produtos com rótulo de
certificação

Riscos
•
•
•
•

Redução global do consumo de papel
Preferência dos mercados pelo papel
reciclado
Novas restrições regulamentares
Maior exigência dos consumidores
relativamente aos impactes ambientais
e sociais das empresas

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

A Navigator, à semelhança das outras empresas, sofreu com os
impactos da pandemia, com o agravamento dos preços das suas
principais matérias-primas, tal como de outros recursos
necessários. Apesar da missão ao longo do ano, estar centrada
em colmatar as disrupções sentidas, a Companhia continuou o
seu percurso para garantir maior resiliência da sua cadeia de
fornecedores, sendo esta 74% nacional. Salienta-se não só, o
trabalho ao nível da logística, como estratégia de redução das
emissões de CO 2 , mas principalmente o projeto de cálculo das
emissões de scope 3, que permitiu fazer um levantamento dos
compromissos de redução da pegada de carbono dos
fornecedores, tendo em vista apoiar aqueles que ainda não têm
instrumentos e políticas neste campo.
Por outro lado, manter uma conduta responsável ao longo de
toda a sua cadeia de valor é uma das prioridades da Companhia,
sendo que dispõe de um Código de Conduta para Fornecedores
que procura qualificar os fornecedores e garantir que seguem as
linhas orientadoras que norteiam a Companhia do ponto de vista
da cadeia de abastecimento.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos nossos
tópicos materiais da Agenda 2030:

Investimento no Capital Humano
O capital humano pode representar o maior ativo de uma
empresa, constituindo-se como um elemento diferenciador na
sua estratégia de desenvolvimento. Na procura de vantagens
competitivas sustentáveis num mercado cada vez mais
globalizado, é o capital intelectual, como o conhecimento, a
experiência, a especialização e diversos ativos intangíveis, que
influenciam, cada vez mais, a competitividade das empresas.
Segundo a Deloitte, que apresentou as tendências globais para o
capital humano em 2021, a pandemia veio realçar algumas
tendências deste ativo intangível das empresas, como a
conjugação entre trabalho e bem-estar ou a maximização do
potencial dos colaboradores.
O bem-estar dos colaboradores tem sido um tema em foco nos
dois anos de pandemia, tendo também evidenciado outros
desafios para as empresas como a captação e retenção de
talento. Muitas empresas implementaram com sucesso modelos
de trabalho híbridos ou remotos, o que aumenta o seu potencial
de atração de talento. Assim, as empresas são desafiadas a
promover uma cultura de bem-estar e desenvolvimento centrada
no colaborador, um ambiente diverso e inclusivo, e o balanço
entre a vida pessoal e profissional, procurando atrair e motivar
as gerações mais jovens, como os millennials.

23

•
•
•
•
•

Relocalizar e/ou encurtar as cadeias de
abastecimento
Aumentar a escala nas plantações
florestais a intervencionar
Incrementar a capacidade de antecipar
e gerir riscos, envolvendo as cadeias
de fornecedores
Aumentar a resiliência do modelo de
negócio
Desenvolver as economias
locais/regionais
Estabelecer parcerias com
fornecedores em temas sociais e
ambientais relevantes

Riscos
•
•
•
•

Agenda regulatória mais restritiva
Disrupção no abastecimento de
madeira
Dependência de longas cadeias de
abastecimento
Enquadramento relativo a Direitos
Humanos, Proteção Ambiental e
Segurança na cadeia de abastecimento

A resposta da Navigator

Oportunidades
•

A nossas pessoas são um dos ativos mais importantes para a
Companhia, estando a nossa estratégia orientada para a sua
valorização e proteção, e para o fomento de um ambiente mais
estimulante. Este caminho passa por promover internamente as
condições de desenvolvimento profissional e de carreira dos
nossos Colaboradores, através da criação de planos de
desenvolvimento customizados, conciliando as suas necessidades
com as da Navigator. O objetivo passa por abranger 80% dos
Colaboradores com planos de desenvolvimento até 2030,
incluindo formação, definição de responsabilidades e critérios de
diferenciação que permitem guiar a evolução profissional de cada
Colaborador.
Por outro lado, a Companhia tem dado uma crescente atenção ao
bem-estar dos Colaboradores, reforçando os programas de saúde
ocupacional. Em 2021, foi feita uma reavaliação do estado de
saúde dos Colaboradores, incluindo nutrição, saúde mental,
atividade física, possíveis lesões e, ainda, questões
socioeconómicas que possam afetar a sua saúde.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:

•
•
•

•
•

Riscos
•
•
•
•

Futuro do Trabalho
Os avanços contínuos na robótica, inteligência artificial e
“machine learning” estão a inaugurar uma nova era de
automação, à medida que as máquinas se equiparam ou
superam o desempenho humano em várias atividades laborais.
Na última década, a discussão sobre o futuro do trabalho tem
sido predominantemente ligada ao tema da automação e da
adaptação das pessoas a esta nova era.
A pandemia veio acelerar a digitalização e, por consequência, a
necessidade de requalificar e preparar o capital humano para
novas funções e processos de trabalho. Este é um momento
decisivo para as lideranças estimularem uma nova abordagem ao
trabalho e ao capital, tendo as empresas a responsabilidade e a
oportunidade de repensar as suas estruturas organizacionais e
assumir um papel central enquanto impulsionadoras da
resiliência a longo prazo.
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Melhorar o desempenho e o
desenvolvimento das pessoas
Manter e captar os melhores
profissionais
Estimular uma cultura próxima das
necessidades da sociedade para atrair
e reter talento jovem
Potenciar a imagem de uma empresa
com impacto social, através de
programas de Responsabilidade Social
Corporativa
Investir em políticas e ações concretas
no âmbito da igualdade e diversidade
Investir no bem-estar dos
Colaboradores, na sua segurança e
saúde, conciliando vida familiar e
profissional

Baixa disponibilidade de capital
humano especializado em áreas
críticas
Menor capacidade de captação e
retenção de jovens Colaboradores
(Geração Z)
Falta de soluções de mobilidade que
proporcionem a proximidade familiar
Riscos na saúde associados ao trabalho
em regime de turnos

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

Em alinhamento com a resposta ao desafio “Investimento no
capital humano”, a Navigator tem estado a realizar um
mapeamento das sucessões internas, de forma a garantir a
sustentabilidade dos diversos níveis de funções no futuro. Numa
fase posterior, a Empresa pretende alinhar os planos de
desenvolvimento dos Colaboradores com esse mapeamento.
Além disso, e face à necessidade de trabalho em modo remoto, a
Navigator continuou a apostar na criação de competências
digitais que permitiram manter todas as funções corporativas no
início de 2021.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:

•
•
•

Riscos
•
•
•
•

Tecnologia para o Bem
A tecnologia é um desafio que tem vindo a ganhar cada vez mais
relevância para a sociedade. A era da revolução tecnológica irá
transformar o quotidiano das pessoas e das empresas, criando
soluções para alguns problemas sociais e ambientais. Desde a
Indústria 4.0 à revolução digital, as empresas têm aberto portas
a novas soluções que lhes permitem obter vantagens
competitivas.
É neste sentido que a recuperação económica pós-COVID-19 está
a caminhar, espelhada no instrumento Next Generation EU criado
pelo Conselho Europeu e operacionalizado em Portugal através
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Está previsto um
plano de investimentos de 16,6 mil milhões de euros, que visa
assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e responder
aos desafios da dupla transição climática e digital.
Este será um momento-chave para as empresas alavancarem a
revolução tecnológica, permitindo-lhes investir na
descarbonização, na bioeconomia, na mobilidade e na
digitalização dos seus processos e formas de trabalhar. Em
simultâneo há a oportunidade de garantir que essa revolução
seja mais equitativa e aconteça noutros setores imprescindíveis à
nossa sociedade, como na educação e nos serviços públicos, de
forma a mitigar o risco da desigualdade no acesso às tecnologias
digitais, uma das ameaças apontadas para Portugal pelos
representantes nacionais na análise de riscos do World Economic
Forum.
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Apostar no desenvolvimento e
consolidação de competências internas
(upskilling/reskilling), como contributo
para os processos transformativos que
se anunciam, com consequências na
relação entre a empresa e as pessoas
Manter e captar os melhores
profissionais
Melhorar o desempenho e o
desenvolvimento das pessoas
Investir em novos produtos ou
bioprodutos

Exigência de capital humano altamente
especializado
Falta de soluções de mobilidade que
proporcionem a proximidade familiar
Enfraquecimento da unidade da
Companhia
Redução global do consumo de papel

Oportunidades

A resposta da Navigator

•

O desenvolvimento tecnológico da Navigator encontra-se
bastante relacionado com as áreas de I&D e inovação, que
procuram responder aos desafios de curto-médio prazo da
Companhia nos domínios da floresta e do produto. Neste
âmbito, a área de I&D teve um papel importante na conceção do
papel gKraft, um bioproduto que representa uma alternativa aos
produtos de origem fóssil e responde às exigências de proteção e
transporte das embalagens. Por outro lado, a Navigator obteve a
aprovação de mais um projeto relevante para o seu plano de
neutralidade carbónica, através do Innovation Fund (small scale
projects) da Comissão Europeia. Este projeto permitirá a
conversão para biomassa de um dos fornos de cal do complexo
de Setúbal, com o objetivo de reduzir até 72% as emissões de
gases com efeito de estufa associadas a esse equipamento.
Salienta-se ainda a criação da Direção de Tecnologia Digital que
integra, de forma transversal, todos os temas relacionados com a
Indústria 4.0 e a transformação digital em todas as áreas
operacionais, dando à tecnologia um papel essencial para
otimizar o desempenho e garantir melhores resultados, criando
sistemas inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor.
A forma como estamos a gerir este desafio está detalhada na resposta aos seguintes
tópicos materiais da nossa Agenda 2030:
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•
•

•
•
•
•

Reformular e adaptar o modelo de
negócio, com oportunidades no campo
da bioeconomia
Reduzir custos através de ganhos de
eficiência
Disponibilizar novos produtos de base
florestal, cuja produção não depende
de matérias-primas fósseis,
contribuindo para uma economia
circular
Promover a interface entre o digital e o
papel
Investir em novas tecnologias
industriais e comerciais
Inovar na vertente dos produtos de
embalagem
Reforçar a reputação da Companhia
como organização flexível e atenta à
mudança

Riscos
•
•
•

Diminuição de mercados para os
produtos comercializados atualmente
pela Companhia
Crescimento dos meios digitais face ao
suporte papel
Riscos decorrentes do uso das
tecnologias de Inteligência Artificial,
robótica, “Internet of Things” nos
processos industriais (ex.
cibersegurança)

2. CRIAR VALOR COM
RESPONSABILIDADE
2.1. MODELO DE GOVERNANCE
RESPONSÁVEL
Acreditamos que uma governação forte é fundamental para construir uma
organização resiliente e bem-sucedida em que a sustentabilidade é incorporada a
todos os níveis. Envolvemo-nos de forma aberta e transparente com as partes
interessadas ao longo da nossa cadeia de valor com o objetivo de criar um negócio
justo e inclusivo. Políticas, sistemas de gestão e códigos de ética guiam a forma como
conduzimos as nossas atividades, sustentam a forma como abordamos os riscos e
oportunidades, e permitem-nos medir o nosso desempenho em alinhamento com os
compromissos assumidos, nomeadamente o nosso Roteiro 2030.
Na The Navigator Company esta estrutura de governação está suportada por diversos
órgãos com funções bem definidas no que se refere à gestão da sustentabilidade,
tendo

em

vista

garantir

práticas

empresariais

Responsável.
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enquadradas

num

Negócio

O Fórum de Sustentabilidade é constituído por membros permanentes externos e
membros internos, sendo presidido pelo Presidente da Comissão Executiva, António
Redondo, e tendo como secretário-geral Manuel Regalado.
São membros internos António Redondo (Presidente da Comissão Executiva),
Adriano Silveira, João Paulo Oliveira, João Lé, Fernando Araújo e Nuno Santos
(membros da Comissão Executiva), Manuel Regalado (vogal do Conselho de
Administração e Secretário-geral) e Teresa

Presas (vogal do Conselho de

Administração). São também membros internos do Fórum elementos da Academia
que integram o Conselho Ambiental da Navigator há vários anos: Maria da Conceição
Cunha (Presidente), Casimiro Pio, Margarida Tomé e Joaquim Poças Martins.
São membros externos do Fórum de Sustentabilidade personalidades relevantes
ligadas a atividades dos principais stakeholders da Companhia: Cristina Tomé, Filipe
Duarte Santos, Francisco Gomes da Silva, José Júlio Norte, Luís Neves da Silva,
Manuel Martins, Rosário Alves, Sofia Crisóstomo Silva, Vitor Bento e Winfried
Brüeggmann.
Em 2021 foram realizadas duas sessões do Fórum de Sustentabilidade, uma interna,
dirigida aos Membros Permanentes do Fórum (internos e externos), e outra externa
com a participação de um conjunto alargado de stakeholders da Companhia.
A sessão interna, realizada em maio de 2021, promoveu o debate sobre a Agenda
2030 e o reporte de sustentabilidade da Navigator, para além da reflexão sobre o
tema da sessão externa do Fórum, que teve lugar em Torres Vedras em outubro de
2021, tendo sido dedicada ao tema “Proteção Dinâmica da Floresta”. Nesta sessão,
o Presidente da Comissão Executiva reforçou a ideia de que “Defender a floresta não
pode ser uma atitude meramente passiva de conservar o que existe, precisa de estar
virada para a valorização futura deste recurso fundamental, tendo sempre em conta
o respeito pela Natureza, pela paisagem e pela comunidade”.
Tiveram também lugar em 2021 duas reuniões do Conselho Ambiental onde puderam
ser analisados os principais investimentos e planos de ação em matéria de proteção
ambiental e conservação da floresta.

2.1.1 Uma equipa interna pela Sustentabilidade
A Agenda de Gestão Responsável 2030, publicada em 2021, foi alvo de reflexão
estratégica pela Comissão Executiva sendo que os compromissos e planos prioritários
assumidos na Agenda e no Roteiro 2030 se encontram alinhados com as tendências
internacionais e com os desafios sociais e ambientais que se colocam ao negócio da
Navigator.
A Comissão Executiva delega nos responsáveis pelas diferentes Direções de Empresa
a gestão do Roteiro 2030, havendo uma equipa de Key-Users de Sustentabilidade
que assegura o acompanhamento do plano de ações estabelecido no âmbito das
áreas de intervenção do Roteiro. Esta equipa, em conjunto com os responsáveis, e
com o suporte da Direção de Sustentabilidade, avalia o desempenho da The Navigator
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Company face aos objetivos traçados. Todas as alterações são comunicadas e
aprovadas pela Comissão Executiva, e posteriormente publicadas no Relatório de
Sustentabilidade. Este tem sido o modelo de Gestão da Sustentabilidade em vigor
desde a criação deste instrumento em 2016.

2.2. A NOSSA AGENDA 2030
A The Navigator Company divulgou, no Relatório de Sustentabilidade 2020, a sua
Agenda de Gestão Responsável 2030 que tem por base um foco central - Um Negócio
Responsável - e três eixos estratégicos de atuação: pela Natureza, pelo Clima e pela
Sociedade.
A Agenda 2030 é o resultado de um processo abrangente e profundo, desenvolvido
no âmbito de uma nova análise de materialidade, que terminou em 2020 com o
envolvimento de mais de 540 Stakeholders internos e externos. Deste processo de
auscultação, e da reflexão estratégica e validação dos resultados obtidos pela
Comissão Executiva, foi construída uma lista de 12 tópicos materiais, que estão na
origem dos eixos estratégicos da Agenda 2030: Criar Valor com Responsabilidade.
A Navigator definiu ainda um Posicionamento de Sustentabilidade, que visa reforçar
o Valor da Sustentabilidade na Companhia, maximizar a sua performance, contribuir
para a resiliência do negócio, a reputação e imagem corporativas, e criar condições
para que a Sustentabilidade se torne uma vantagem competitiva estratégica.
Todo o processo de auscultação, análise de materialidade e desenho da Agenda 2030 encontra-se
detalhado no Relatório de Sustentabilidade 2020. Pág. 50 à 55. Consulte aqui (Link em QR Code:
http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/79440565559ff2
1d47976efa9159d905.pdf)
Esta reflexão estratégica encontra-se ancorada na vontade de perceber e interiorizar
os desafios de Sustentabilidade com que o mundo se defronta e, em particular,
aqueles que representam verdadeiros desafios para o nosso negócio, decorrentes do
contexto em que estamos a atuar, como detalhado no subcapítulo 1.5. Contexto
Global / Macrotendências.

2.2.1 Uma agenda para criar valor com
responsabilidade
A gestão responsável assumida pela The Navigator Company assenta na Ética,
Responsabilidade e Transparência. Somos responsáveis por produtos de base
florestal que contribuem para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar da
Sociedade, em alinhamento com a Agenda 2030 das Nações Unidas.
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A nossa estratégia tem por base uma estrutura de governação que visa atingir o
sucesso económico, de uma forma justa e responsável, atendendo aos interesses dos
nossos Stakeholders e estimulando a cooperação com os mesmos.
Criada com o intuito de enfrentar e dar resposta aos desafios e oportunidades da
próxima década, a Agenda 2030 da The Navigator Company visa aumentar a
contribuição positiva da Companhia para a criação de valor e crescimento sustentável
num mundo em mudança.

A Agenda 2030 e os tópicos materiais

CRIAR VALOR COM
RESPONSABILIDADE

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL








Criação de Valor Sustentável
Ética, Transparência e Inclusão
Gestão do Risco e Continuidade
do Negócio
Envolvimento com
Stakeholders e Relação com as
Comunidades
Bioprodutos
Inovação, Tecnologia e I&D

PELA NATUREZA

Uso Responsável dos Recursos
Gestão Sustentável da Floresta e Conservação da
Biodiversidade
Economia Circular





PELO CLIMA





Alterações Climáticas e Fixação de CO 2
Economia Circular
Uso Responsável dos Recursos
Gestão Sustentável da Floresta e Conservação da
Biodiversidade

PELA SOCIEDADE





Gestão do Talento e Desenvolvimento do Capital Humano
Saúde, Segurança e Bem-Estar
Envolvimento com Stakeholders e Relação com as
Comunidades
Ética, Transparência e Inclusão

Poderá explorar o racional que está na base da Agenda 2030 da The Navigator no nosso website (Link
em QR Code: http://www.thenavigatorcompany.com/agenda2030/conteudos)
A The Navigator Company materializa as ambições contempladas na Agenda no seu
Roteiro 2030, uma ferramenta que permitirá à Companhia guiar o seu percurso na
década 2020-2030, contribuindo para a criação de valor sustentável.
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(nota: inclui a relação com os ODS Core da Navigator)

Case-study “A Agenda 2030 da Navigator”, BCSD
Portugal
A experiência da Empresa na construção de uma Agenda 2030 através de um extenso

e efetivo processo de envolvimento de stakeholders, foi matéria de um caso de
estudo publicado na Biblioteca de Casos de Estudo do BCSD Portugal sob o título “A
Agenda 2030 da Navigator”
(https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2021/11/Casos-de-estudo_Sustentabilidade_Agenda2030-Navigator_final.pdf).

2.3. IMPACTO NOS ODS
A Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável representa um apelo à ação na
resposta aos desafios globais com que a Humanidade está confrontada. Na The
Navigator

Company

estamos

comprometidos

em

tornar

os

Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas uma realidade.
Em 2020, com a construção da Agenda 2030, foi também realizada uma análise dos
ODS das Nações Unidas, nomeadamente daqueles que consideramos prioritários, ou
seja, onde podemos exercer uma contribuição mais direta. Nesta ótica foram
definidos três níveis de contribuição para os ODS, com base na influência que a
Companhia tem para o sucesso destes objetivos globais: Core, Supportive e Outros.
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A Navigator identificou as áreas onde pode gerar impacto positivo nos ODS
considerados Core, através da sua Agenda 2030, constituindo assim uma
oportunidade para a criação de valor sustentável a longo prazo e para a
transformação da Companhia, tal como do setor, de forma a responder aos desafios
futuros.
Poderá explorar a nossa Abordagens aos ODS no nosso website (Link em QR Code:
http://www.thenavigatorcompany.com/agenda2030/conteudos)

A nossa contribuição para os ODS Core
ODS CORE

Metas: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
e 8.12 / 9.1,
9.4 e 9.5 / 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 e
12.8 / 13.1 / 15.1,
15.2 e 15.5

ODS SUPPORTIVE

Metas: 6.1, 6.3, 6.4 e 6.6 / 7.2 /
11.6, 11.8, 11.9
e 11.10 / 17.16, 17.17 e 17.18

ODS 8 – Trabalho Digno e
Crescimento Económico
Estamos a trabalhar para ser um
empregador de referência, procurando
criar um local de trabalho mais justo,
saudável e seguro para todos os nossos
Colaboradores. A nossa relação com os
fornecedores e produtores locais ajuda
a fortalecer a economia local e a
resiliência das comunidades.

ODS 9 – Indústria, Inovação e
Infraestruturas
Procuramos contribuir para o
desenvolvimento sustentável através da
inovação, do desenvolvimento de
produtos de base florestal e da melhoria
das nossas práticas de silvicultura. Essa
ambição assenta no espírito
colaborativo que partilhamos com os
nossos parceiros.

Compromissos Roteiro 2030:
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14

Compromissos Roteiro 2030:
1,2,3,4,5,7,8,13,14

ODS 12 – Produção e Consumo
Sustentáveis
Sabemos que para reforçar a
sustentabilidade do nosso negócio é
fundamental aumentar tanto a
circularidade, como a eficiência na
utilização dos recursos. Em simultâneo,
queremos responder às expectativas de
um consumidor cada vez mais sensível
a estas questões, garantindo, não só a
produção sustentável dos nossos atuais
produtos, mas também dos novos
produtos na área das embalagens de
papel, uma alternativa sustentável ao
uso de plásticos de origem fóssil.

ODS 13 – Ação Climática
Estamos conscientes que é necessária
uma abordagem holística a este tema. É
crucial reforçar a resiliência das nossas
florestas, fonte da matéria-prima, e a
sua importante função de sequestro de
carbono, e estar atentos aos impactos
que a evolução dos ativos florestais
poderão ter no nosso negócio,
nomeadamente na disponibilidade de
recursos. O nosso papel na transição
para uma economia de baixo carbono
passa pela ambição de atingir a
neutralidade carbónica, nas emissões
diretas, em 2035 e pela recente
subscrição das nossas metas à iniciativa
Science Based Targets.
Compromissos Roteiro 2030:
5,6,7,8

Compromissos Roteiro 2030:
1,2,3,4,5,6,7,8,13,14

Outros ODS

ODS 15 – Proteger a Vida Terrestre
Somos responsáveis pela gestão de uma vasta área florestal em Portugal Continental
(1,2% da área do país), 100% certificada pelos sistemas FSC® e PEFC. Temos por
isso a preocupação com a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade.
Integramos no nosso modelo de gestão, práticas que promovem a produtividade e
resiliência a longo prazo, garantindo simultaneamente a manutenção dos serviços
dos ecossistemas e do capital natural.
Compromissos Roteiro 2030: 1,2,3,4,5,6,13,14

ODS 6, 7, 11 e 17 (Supportive)
O percurso da Navigator até 2030 tem impacto nestes ODS, de forma direta ou indireta. Responder a estes ODS
constitui uma oportunidade de crescimento económico sustentável através de uma gestão mais responsável dos
recursos, da geração de valor nas comunidades e das parcerias com os nossos stakeholders.
ODS 1,2,3,4,5,10,14,16 (Outros)
A Agenda 2030 da Navigator interage de forma menos direta com estes ODS, embora exista um potencial contributo
positivo através dos compromissos e planos de atividade da Companhia.

32

2.4 RELACIONAMENTO COM
STAKEHOLDERS
Para a Navigator, o relacionamento com os stakehoders é uma peça chave na forma
como conduz as suas atividades e o seu negócio. Além dos mecanismos oficiais de
interação direta com os diversos grupos, como é o caso das Comissões de
Acompanhamento das Comunidades, a Companhia promove um conjunto de
ferramentas que permitem não só ouvir e comunicar, mas também responder às
expectativas destes grupos. É nestas formas de interação que a Navigator procura
consolidar as relações de confiança e aumentar a transparência, identificando
possíveis riscos e oportunidades para o seu negócio.

Mecanismos de Relacionamento

33

2.5. ROTEIRO 2030
Na procura de uma maior transparência no que diz respeito à evolução no seu
desempenho ESG, a The Navigator Company considera essencial ter um plano a longo
prazo e partilhar a sua evolução com todos os stakeholders. Neste sentido, e na
sequência da publicação da Agenda 2030, reformulámos recentemente o nosso
Roteiro de Sustentabilidade.
O Roteiro 2030 é composto por 15 compromissos definidos em colaboração com as
várias áreas de atividade da Companhia. Aos 15 compromissos estão associados um
conjunto de objetivos, que queremos ver concretizado até 2030 e que acreditamos
ter potencial para produzir um impacto significativo nas áreas prioritárias da nossa
Agenda 2030. Por outro lado, consideramos este Roteiro 2030 uma ferramenta de
gestão corporativa da Agenda 2030 que, por essa razão, não deve ser considerada
estática. É, por isso, realizada uma reflexão anual que pode levar a um reajustamento
(“fine tunning”) de alguns dos objetivos traçados, em alinhamento com os novos e
possíveis investimentos da Companhia.
Em 2021 mantivemos o foco em alcançar os objetivos traçados sendo possível
analisar a nossa evolução no quadro seguinte

34

UM NEGÓCIO RESPONSÁVEL
Compromissos

Objetivos

1. Desenvolver bioprodutos
sustentáveis, reduzindo a
dependência dos recursos
fósseis
e
promovendo
descarbonização da economia

1.1 Desenvolver novos materiais
compósitos
celulósicos,
recicláveis
biodegradáveis

Desempenho em 2021
e Novos biocompósitos de fibras
e celulósicas e bioplásticos - nova
patente submetida

1.2
Desenvolver
biocombustíveis, Processo integrado de extração de
bioplásticos e bioquímicos a partir da compostos bioativos a partir de
biomassa residual florestal
biomassa de eucalipto - nova patente
submetida

2. Promover a cocriação 2.1 Reforçar as parcerias com Universidades
científica e tecnológica no e Centros Tecnológicos nacionais e
domínio da bioeconomia e dos internacionais
bioprodutos
2.2 Promover a formação avançada, em
colaboração com as universidades: 30
doutoramentos até 2030

Reforço da parceria com os
Laboratórios Colaborativos Bioref e
AlmaScience
25 doutoramentos em curso em
parceria
com
as
principais
universidades
nacionais
e
estrangeiras
(essencialmente
no
contexto do projeto Inpactus)

8 patentes submetidas em 2021
2.3 Promover registo de propriedade
(num total de 18)
intelectual: 20 patentes até 2030
2 novas plantas clonais com ganhos
3. Promover a produtividade, 3.1 Desenvolver planta clonal e seminal
de 40% em ton pasta /ha em relação
resistência e sustentabilidade geneticamente melhorada, com 30-50% de
à floresta sem melhoramento
da floresta nacional
ganhos de produtividade e resiliente às
genético
alterações climáticas
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UM NEGÓCIO RESPONSÁVEL
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021
2 kg de semente melhorada entregues
aos viveiros, com 25% de ganhos em
relação à semente tradicional

3.2 Propor soluções de luta biológica para as Libertação na natureza do parasitóide
principais doenças e pragas da floresta do percevejo (Cleruchoides nockae)
nacional de eucalipto
Lançamento da nova gama gkraft de
4.
Desenvolver
produtos 4.1
Desenvolver
produtos
papeleiros
papéis para embalagem
inovadores, competitivos e inovadores e diferenciadores (pasta, papel
sustentáveis
UWF, papel/tissue, embalagem)
5 novos produtos tissue (2 em
mercado)
Nova pasta kraft de alto rendimento
para embalagem

PELA NATUREZA
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021

5. Promover a eficiência no
uso de recursos minimizando
a nossa pegada ecológica

5.1 Diminuir em pelo menos 33%, a
utilização especifica de água (m3/t produto)
até 2030 (ano base 2019)

Diminuição de 6,7%

5.2 Otimizar a intensidade energética, ano
após ano

12,5 GJ/t, uma redução de 0,9
GJ/t
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PELA NATUREZA
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021

5.3 Propor soluções que permitam melhorar
a eficiência no uso de água e de madeira no
processo industrial

Implementação
do
PRUA
(Programa
de
Redução
da
Utilização e Água)
Implementação de projetos que
permitem a minimização das
perdas de madeira

6. Garantir a Sustentabilidade
do uso do solo e dos recursos
florestais, incluindo a
biodiversidade

6.1 Assegurar a utilização de 80% de
madeira certificada até 2030

71%

6.2 Promover a certificação da cadeia de
custódia de todos os nossos fornecedores de
madeira até 2030
6.3 Contribuir para a redução de incêndios
em espaço rural, garantindo anualmente
menos de 1% da área ardida sob gestão até
2030

78%

0,3%

6.4 Criar impacto positivo (ou ganho líquido)
na biodiversidade através de ações
enquadradas nos compromissos assumidos
pela Navigator pela iniciativa act4nature
Portugal

Ver relatório act4nature (online)

7.1 Valorizar 90% dos resíduos até 2030

88%
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PELA NATUREZA
Compromissos
7. Promover a bioeconomia
circular privilegiando soluções
de I&D

Objetivos

Desempenho em 2021

7.2 Desenvolver aplicações sustentáveis e de
valor acrescentado para os subprodutos do
processo industrial (lamas, cinzas e outros
resíduos inorgânicos)

Aumento das quantidades de areia
incorporadas no processo da Secil
Britas. Finalização dos testes de
aplicação de tecnossolos para
recuperação de áreas mineiras.

Objetivos

Desempenho em 2021

PELO CLIMA
Compromissos

8. Investir em soluções de 8.1 Reduzir em 86% as emissões diretas CELE Redução de 30,1%
baixo
carbono
rumo
à de CO 2 dos complexos industriais em 2035
neutralidade carbónica
(ano base:2018)*
8.2 Utilizar 80% de energia renovável no 77%
consumo total de energia primária em 2030
(ano base:2018)
* Emissões reportadas no âmbito do CELE
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PELA SOCIEDADE
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021

9. Promover o
desenvolvimento e
capacitação do capital humano
em alinhamento com as
necessidades atuais e futuras
da Companhia

9.1 Abranger 80% dos colaboradores com
planos de desenvolvimento customizados às
suas necessidades e projetos profissionais,
em alinhamento com as necessidades de
sucessão da Navigator

10. Contribuir para a
qualificação e empregabilidade
dos jovens das regiões onde
operamos

10.1 Ter parcerias ativas com instituições de
ensino em todas as regiões onde operamos
no território nacional, incluindo a realização
de estados curriculares e profissionais, bem
como a participação em atividades letivas,
eventos e feiras

38% do total de Colaboradores

Participação em 25 feiras de
emprego
13 parcerias com Escolas
Técnicas, junto das fábricas da
Navigator
30 estágios profissionais de
Quadros
60 estágios profissionais
Técnicos Operacionais

11. Promover uma cultura
organizacional inclusiva capaz
de integrar desafios internos e
externos

11.1 Monitorizar continuamente os principais
estímulos motivacionais dos Colaboradores
para alcançar uma melhor adequação das
práticas de gestão, políticas e processos
implementados

12. Garantir um ambiente
seguro e saudável para os
Colaboradores assegurando o
seu Bem-estar

12.1 Atingir a Meta Zero Acidentes através
da melhoria continua na segurança com a
nova Estratégia de SST 2021-2023:
Índice de frequência < 2 em 2030
(Colaboradores Internos e Externos
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de

Programa Straight to the Top
(canal de comunicação para sugestões
de melhoria dos Colaboradores)

Índice de frequência: 6,6

PELA SOCIEDADE
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021

12.2 Desenvolver o programa de saúde
ocupacional até 2030:
Índice de capacidade para o trabalho
(ICT):
45% em 2030

ICT: 39,8

98,8%

Avaliação da satisfação dos
Colaboradores para o programa >
95%
12.3 Desenvolver o Eixo Ergonomia até
2030:

100 postos de trabalho
intervencionados até 2030

13. Envolver os stakeholders
institucionais nacionais,
internacionais e das
comunidades locais,
auscultando e alinhando as
suas expectativas com a
estratégia e necessidades da
Navigator

23
postos
de
trabalho
intervencionados (acumulado)
Compromisso novo

13.1 Realizar 10 interações com
representações de grupos de stakeholders
relevantes, a nível nacional, ou 5 reuniões
das Comissões de Acompanhamento das
Comunidades na envolvente das unidades
industriais de Aveiro, Figueira da Foz,
Setúbal e Vila Velha de Ródão.
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PELA SOCIEDADE
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021

14. Desenvolver a relação
com as comunidades

14.1 Desenvolver iniciativas de promoção da
Literacia para a Floresta, junto de crianças do
1º Ciclo, de adolescentes e adultos, com o
objetivo de contribuir para o melhor
conhecimento da Floresta Nacional, sua
importância ambiental, social e económica,
através dos projetos Dá a Mão à Floresta, My
Planet e Florestas.pt
. Nº de iniciativas/ano (digital e presencial):
10
. Nº crianças contactadas/ano: 20 mil
. Nº de adolescentes e adultos
contactados/ano: 40 mil

14.2 Promover e divulgar informação técnica
sobre a produção florestal contribuindo para
a partilha de melhores práticas, através do
projeto Produtores Florestais
. Nº de iniciativas/ano (digital e presencial):
10
. Nº de produtores florestais
contactados/ano: 10 mil
15. Promover a transferência
de conhecimento e
consciencialização pública da
relevância económica, social e
ambiental da floresta

12 iniciativas: 2 roadshows, 6
edições das revistas; 3 jogos
interativos, 5 episódios da série
Portugal nas Alturas, 3 episódios
de desenhos animados SIC KIDS
e 12 passatempos
Crianças contactadas: 8.000; 2
roadshows; 20.000 jogos
interativos e desenhos animados;
14.800 exemplares por cada
edição da revista Dá a Mão à
Floresta
Adolescentes e adultos
contactados: 13.000 exemplares
por edição da revista MY Planet
6 iniciativas: 3 revistas com cerca
de 30.000 exemplares por edição
e 3 campanhas de angariação
florestal; 500 conteúdos digitais
Impacto numa comunidade de
10.000 Produtores Florestais.

15.1 Implementar o projeto Floresta do
Saber, em parceria com a Fundação Calouste
Gulbenkian

Projeto lançado em outubro de
2021 com iniciativas no terreno

15.2 Implementar o Clube UNESCO RAIZ

Iniciativa lançada em 2021
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PELA SOCIEDADE
Compromissos

Objetivos

Desempenho em 2021

15.3 Desenvolver a plataforma Florestas.pt

19 sessões com a Academia
4 edições da Newsletter
18 artigos de autor
52 especialistas envolvidos no
desenvolvimento de conteúdos
técnico-científicos
Website
de
referência
com
excelente
posicionamento
na
pesquisa orgânica do Google
10.500 utilizadores, 560

15.4 Consolidar a plataforma e-globulus

registados; mais de 44.000
visualizações;
novas funcionalidades

15.5 Consolidar o projeto Produtores
Florestais

Suportes informativos sobre as
melhores
práticas
florestais,
material genético e angariação
florestal
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3. UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

43

54% dos nossos Colaboradores identificam-se bastante com
a criação de valor sustentável aplicando princípios de ética,
integridade e transparência, através de uma gestão
responsável e da cooperação com os nossos principais
Stakeholders.

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório, tiveram por
base 856 respostas num universo de 3.232 Colaboradores (efetivo de 2020)
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3.1.
CRIAÇÃO DE VALOR
SUSTENTÁVEL
Relevância do tema
Ciente do impacto que a sua atividade tem na Sociedade, o propósito da The
Navigator Company passa pela criação de valor sustentável e pela sua partilha com
os diversos Stakeholders. Ao criar valor, a Empresa beneficia os seus acionistas,
mas também os seus Colaboradores, os seus clientes, os seus fornecedores, as
comunidades locais e a sociedade em geral.
A Navigator representa um pilar importante na economia nacional e impacta a vida
de milhares de pessoas ao longo de toda a cadeia de valor. A garantia de sucesso do
desempenho económico-financeiro é cada vez mais indissociável da sua estratégia
de sustentabilidade, nomeadamente da forma como a Empresa gere a relação com a
sociedade, da boa gestão dos recursos que utiliza, da capacidade de mitigar os riscos
inerentes à sua atividade e de uma comunicação transparente e acessível a todos.
A criação de valor sustentável é de tal forma intrínseca ao desenvolvimento da
Companhia, que a vertente ambiental da sustentabilidade, em concreto, a
descarbonização, integra hoje de forma plena a estratégia da The Navigator
Company, que há muito ganhou a consciência do seu papel na mitigação e adaptação
aos efeitos das alterações climáticas.
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O nosso impacto
O compromisso com o desenvolvimento sustentável é um componente essencial do
propósito corporativo da The Navigator Company. O seu foco principal - a prossecução de
um negócio responsável - está diretamente ligado à Agenda 2030 da Companhia, um guia
conceptual e operacional que permitirá defrontar os desafios e oportunidades da próxima
década. Esta Agenda, que se encontra alinhada com o ODS das Nações Unidas, é um
reflexo da estratégia de gestão responsável da Navigator que visa aumentar a nossa
contribuição para a criação de valor e crescimento sustentável num mundo em mudança.
Entre as exigências associadas à sustentabilidade no futuro próximo está certamente a
necessidade de transição para um mundo assente numa economia descarbonizada. A
capacidade de criação de valor para os acionistas estará inevitavelmente relacionada com
a forma como a Empresa lida com esta evolução. Pode-se afirmar que o valor de longo
prazo da Companhia dependerá, em grande parte, da sua capacidade de adaptação nesta
vertente. Ganham, assim, especial relevância, os compromissos assumidos pela Navigator
neste domínio, como é o caso do Roteiro para a Neutralidade Carbónica definido em 2019.
O plano de investimentos da The Navigator Company é, assim, fortemente condicionado
pelo cumprimento dos compromissos da Agenda 2030, com destaque para os projetos
integrados no roteiro de descarbonização.
Além disso, a política e os processos de financiamento da Empresa garantem ótimas
condições de base para a implementação da sua estratégia de desenvolvimento
sustentável, permitindo não só promover uma adequada seleção de prazos e condições de
risco e preço do financiamento, fornecendo uma base sólida e consistente para a
implementação gradual dos projetos, como também atuar sistematicamente numa
perspetiva de grande antecipação relativamente aos eventos programados.
A Navigator tem vindo a concretizar financiamentos cujas condições de preço estão ligadas
ao cumprimento de objetivos de desenvolvimento sustentável ou a indicadores de
desempenho ESG – Environmental, Social and Governance, reafirmando, também por esta
via, o seu alinhamento com a estratégia assumida. Estes financiamentos são uma clara
expressão do compromisso da Companhia com os seus objetivos de desenvolvimento
sustentável.

2021 EM NÚMEROS
<< 3º lugar, num total
de 81 empresas do setor,
no rating da
Sustainalytics >>

<< 100 milhões de euros
de financiamento com
critérios ESG >>

<< Participação no CDP
Climate e Forest >>
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<<Adesão e submissão
de metas à SBTi>>

O que marcou 2021?
A Navigator deu novamente passos importantes no âmbito do financiamento
sustentável, nomeadamente a emissão de financiamento sustentável no montante
de 100 milhões de euros, ao abrigo de Sustainability Linked Bonds Framework, com
taxas de juro associadas a indicadores ESG alinhados com os ODS das Nações Unidas.
A aquisição deste financiamento reflete o compromisso com a melhoria contínua no
desempenho em sustentabilidade da Empresa. A avaliação externa positiva deste
compromisso é feita por entidades independentes, como a Sustainalytics, que
atribuiu à Navigator o 3º lugar, num total de 81 empresas do cluster da indústria, e
ainda pelo CDP, onde a Empresa foi classificada no nível B, quer na vertente Climate,
quer na Forest. O ano fica ainda marcado pela adesão da Companhia à iniciativa SBTi.

Financiamento para o desenvolvimento sustentável
As empresas estão cada vez mais conscientes da importância da integração de
critérios de sustentabilidade nos modelos de negócio, aspeto que tem vindo a ser
determinante no acesso a determinados serviços ou produtos financeiros. Esta é uma
tendência crescente, verificando-se que regulamentações como a Taxonomia
Europeia vêm alavancar o movimento para direcionar os ﬂuxos de investimento para
atividades consideradas sustentáveis, disponibilizando critérios de classiﬁcação
objetivos e reduzindo a possibilidade de greenwashing.
Atenta a este contexto, e em total consonância com o princípio da integração da
sustentabilidade no seu modelo de negócio, a The Navigator Company concretizou,
em 2019, a contratação do primeiro programa de papel comercial “verde” lançado
em Portugal, no valor de 65 milhões de euros, cujas condições de preço se encontram
ligadas - através da indexação do valor da comissão de tomada firme do programa a um score de sustentabilidade atribuído pela Sustainalytics e sujeito a revisão anual.
Expressando o compromisso implícito assumido na operação, a Companhia tem vindo
a melhorar gradualmente a sua classificação, como é detalhado de seguida neste
relatório.
Merece destaque o financiamento, pelo BEI, no montante de 27,5 milhões de euros,
da nova caldeira de biomassa da Figueira – Figueira Environmental Enhancement -,
o correspondente a 50% do total deste investimento, considerado determinante para
o cumprimento do objetivo de neutralidade carbónica da Companhia. Contratado em
julho de 2020, a tomada dos fundos ocorreu no 1º trimestre de 2021
Dentro desta mesma estratégia de financiamento, a Navigator emitiu um empréstimo
obrigacionista - “sustainability linked bond” - associado a dois indicadores de
desempenho que integram o Roteiro 2030 da Empresa e são relevantes para a
indústria da pasta e do papel, nomeadamente:

•

A redução das emissões de CO 2 (scope 1 - base CELE) (ODS 9 e ODS
13), com objetivos quantificados ao longo da vida do empréstimo, que se
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insere no eixo estratégico “pelo Clima”, compromisso 8. Investir em soluções
de baixo carbono rumo à neutralidade carbónica;

•

O aumento da % madeira certificada adquirida no mercado português
(ODS 12, ODS 13 e ODS 15), que se insere no eixo “pela Natureza”,
compromisso 6: Garantir a sustentabilidade do uso dos solos e recursos
florestais.

Os objetivos a que estes KPI´s estão associados são considerados determinantes
para a Criação de Valor Sustentável nos termos da estratégia assumida, o que
significa:
•

Alinhamento com o objetivo de mitigação das alterações climáticas, em que a
Navigator se compromete a ter os seus complexos industriais neutros em
carbono até 2035;

•

Alinhamento com a promoção da melhoria da gestão dos espaços florestais,
especialmente relevante por se refletir na garantia de aquisição de madeira
certificada, a principal matéria-prima da Companhia.

Elegibilidade na taxonomia Europeia
A Comissão Europeia apresentou uma nova estratégia de crescimento em 2019, o
Pacto Ecológico Europeu, com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito
de estufa para zero até 2050, tendo em vista apoiar o crescimento económico através
de meios mais eficientes e da utilização sustentável dos recursos naturais. Ainda
neste campo, surge o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 18 de junho de 2020 sobre Taxonomia, que veio enquadrar o conceito
de investimento sustentável. Este conceito materializa-se num
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sistema

de

classificação normalizado que permite determinar quais as atividades económicas são
consideradas "ambientalmente sustentáveis" na União Europeia.
Neste contexto, e com base no catálogo de atividades consideradas elegíveis neste
sistema, para os objetivos ambientais “mitigação das alterações climáticas” e
“adaptação às alterações climáticas”, a Navigator realizou uma análise às suas
atividades quanto a elegibilidade descrita nos anexos I e II do Regulamento Delegado
(UE) 2021/2139 da Comissão Europeia.
Para maior detalhe ver o relatório sobre Taxonomia Europeia em anexo (pág. 137).

Distinção rating Sustainalytics
<< Navigator em 3º lugar num conjunto de 81 empresas do setor industrial Paper &
Forestry>>
A Empresa viu, uma vez mais, os seus esforços de redução de impacto ambiental
serem reconhecidos obtendo uma nova subida no ESG Risk Rating 2021 da
Sustainalytics, entidade que avalia a Empresa nas vertentes Environmental, Social
and Corporate Governance (ambiental, social e de governance) através de uma
classificação anual da sua performance (dentro do contexto do setor de pasta e
papel). A

Navigator situa-se entre as melhores

empresas do mundo em

sustentabilidade, tendo sido classificada novamente como “Empresa de Baixo Risco
ESG” para investidores.
Na revisão efetuada no final de 2021, a Empresa obteve uma classificação muito
positiva, de 14,3, evidenciando uma melhoria face à avaliação anterior. Esta
classificação posiciona-nos no 3º lugar, num total de 81 empresas globais que fazem
parte do cluster de indústrias Paper & Forestry, e em 3º lugar no subconjunto de 60
sociedades globais que integram o cluster Paper & Pulp.

Desempenho no CDP
Desde 2018 que a Navigator participa no CDP Climate procurando responder à
crescente exigência desta ferramenta de avaliação do progresso da Empresa no
domínio da gestão do risco e ação climática. Além do questionário relativo às
alterações climáticas, a Companhia respondeu, pela primeira vez em 2021, ao
questionário do CDP Forest focado na gestão florestal. Em ambos os questionários, a
Companhia obteve o nível B (management level). Verificou-se, assim, uma alteração
na classificação da Empresa no CDP Climate, reflexo do aumento da exigência deste
score, principalmente em algumas categorias que valorizam a adesão da Empresa a
uma outra iniciativa - Science Based Targets initiative (SBTi). Salienta-se que este
questionário tem por base o ano de 2020, tendo no final de 2021 a Navigator aderido
à SBTi e, de seguida, à submissão de metas de redução de emissões de GEE com
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base na mais atual ciência climática, o que vem reforçar o seu posicionamento no
combate às alterações climáticas.

Adesão à SBTi
Metas 8.4; 9.4; 12.6 e 13.1
A The Navigator Company aderiu à iniciativa Science Based Targets initiative (SBTi), no
seguimento do compromisso assumido na Agenda 2030, e, ao contrário do que tem sido
feito pela generalidade das empresas do setor, já submeteu para validação as suas metas
de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) com base na mais atual
ciência climática, dispensando, assim, o período de dois anos que as empresas dispõem
e tipicamente utilizam para o fazer e dando mais um importante passo no seu
posicionamento face ao combate às alterações climáticas. As metas a curto prazo e com
base em ciência submetidas pela The Navigator Company são consistentes com a
ambição de reduzir as emissões de GEE a níveis necessários para limitar o aquecimento
global a 1,5ºC, no caso das de âmbito 1 e 2, e bem abaixo de 2°C, nas de âmbito 3.

Participação na construção da Carta de Princípios
BCSD Portugal
A Navigator é signatária da Carta de Princípios do BCSD
Portugal, documento que reúne as empresas portuguesas
em torno de compromissos comuns de desenvolvimento
sustentável para Portugal e está comprometida com a sua
concretização. Para o efeito, foi um membro ativo do
Comité Técnico da Carta de Princípios cujos trabalhos
conduziram à publicação do documento “Jornada 2030 das
Empresas pela Sustentabilidade”, uma agenda comum das
empresas composta por 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores.
Consulte a plataforma da iniciativa em: QR CODE https://bcsdportugal.org/cartaprincipios/
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3.2. ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E
INCLUSÃO
Relevância do tema
A The Navigator Company tem uma abordagem de gestão assente em princípios de
ética, integridade e inclusão, quer nas relações internas, quer nas interações com
stakeholders externos inerentes ao desenvolvimento das atividades que integram
todas as fases da sua cadeia de valor.
Esta abordagem é essencial para que a Companhia promova a criação sustentada de
valor e a proteção dos interesses dos acionistas, com um adequado nível de
remuneração aos investidores, suportada em padrões de qualidade no fornecimento
de bens e serviços aos seus Clientes, em padrões de comportamento ético e inclusivo
por parte dos seus Fornecedores, e ainda no recrutamento, motivação e
desenvolvimento de Colaboradores competentes.
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O nosso impacto

Os temas da ética, transparência e inclusão são parte integrante do modelo de negócio da
The Navigator Company. Os desafios com que a sociedade atual se defronta fazem um apelo
crescente à adoção de um padrão de comportamento ético por parte das empresas
respondendo, desta forma, a stakeholders cada vez mais exigentes neste domínio. A
Navigator acredita que as empresas são responsáveis por construir uma sociedade melhor,
conduzindo as suas operações e atividades de forma ética e promovendo uma cultura
empresarial ética.
Ao mesmo tempo, sabemos que os problemas de corrupção afetam todas as empresas não
estando a Companhia imune a este fenómeno como já foi reportado em relatórios anteriores.
A existência de códigos de conduta robustos, a monitorização permanente das áreas com
maior risco, e a colaboração com as autoridades competentes sempre que necessário, têm
sido os pilares da nossa atuação.
A Navigator segue um conjunto de princípios que se espelham nas diversas políticas, códigos
e regulamentos internos, os quais visam garantir a melhor conduta associada ao seu
negócio, sendo exemplos o Código de Ética e Conduta para Colaboradores, o Código de
Conduta para Fornecedores, e o Regulamento da Comissão de Ética, entre outros.
Como objetivos de gestão desta temática, a Empresa assume um conjunto de
compromissos, de que se destacam:
•

Aprovação da política de diversidade e igualdade de oportunidades, assegurando a
igualdade de oportunidades no recrutamento e em toda a carreira profissional,
incluindo na nomeação de cargos sociais e cargos dirigentes, valorando apenas os
aspetos profissionais.

•

Adoção,

cumprimento

e

promoção

de

uma

abordagem

aos

temas

de

Sustentabilidade, incluindo a proteção do ambiente, desde logo, em respeito do
princípio da precaução.

•

Instituição de uma função de compliance e nomeação de um Responsável de
Compliance, com o objetivo de assegurar a integridade das práticas da Empresa e
a interiorização dos valores de ética no negócio pelos Colaboradores a todos os
níveis, permitindo que a Empresa atue em conformidade com a lei, as normas e a
regulamentação interna nesta matéria.

•

Realização de due diligence relativamente aos tópicos e áreas enunciados pela
Direção de Gestão de Riscos e de auditoria interna.
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O que marcou 2021?
Em 2021, a Companhia desenvolveu dois eixos principais na área da Ética e
Compliance: por um lado, a consciencialização dos Colaboradores para estes temas,
com a preparação de um programa de formação cujo lançamento terá lugar no
primeiro trimestre de 2022; por outro lado, a Direção de Gestão de Risco continuou
ativamente a monitorizar os riscos principais, a analisar todas as comunicações de
irregularidades recebidas e a acompanhar a evolução das situações identificadas,
cooperando com as autoridades para garantir que todas as transações da Navigator
são elaboradas dentro dos parâmetros estabelecidos nos códigos internos relevantes.
Ainda em 2021, embora com efeitos a partir de fevereiro de 2022, assumindo como
prioritária a necessidade de promover o respeito e o cumprimento da lei e
regulamentos vigentes em todas as geografias onde a The Navigator Company opera,
foi criada uma Área de Compliance integrada na Direção de Legal, Compliance e
Public Affairs.

A abordagem à ética e compliance
No âmbito da estratégia de gestão responsável da Navigator, merece relevo o
Programa de Compliance iniciado há alguns anos com a revisão dos Códigos de Ética
e Conduta e o Regulamento de Comunicação de Irregularidades, tendo sido
aprovados o Código de Conduta para Fornecedores e o Código de Boa Conduta para
prevenção de assédio no local de trabalho.
Poderá consultar os documentos orientadores da conduta da Navigator no website: (QR CODE:
http://www.thenavigatorcompany.com/Investidores/Governo-da-Sociedade)

Em 2021, a Companhia assumiu como prioritária a necessidade de promover o
respeito e o cumprimento da lei e regulamentos vigentes em todas as geografias
onde opera, em conformidade com a evolução das melhores práticas internacionais.
Com o intuito de sublinhar a importância de prosseguir uma política de compliance
que enquadre a atividade do Grupo ao longo de toda a cadeia de valor, legal e
regulatória, numa lógica de transparência e justiça, no âmbito da prevenção e
combate a atos ilícitos, a The Navigator Company instituiu uma Área de Compliance
integrada na Direção de Legal, Compliance e Public Affairs (DLC).

Foco na Prevenção

Prevenir, detetar e corrigir através do
estabelecimento de políticas inequívocas e
procedimentos claros

ÁREA DE COMPLIANCE
Foco na Melhoria continua
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Aplicação da metodologia PDCA Plan, Do, Check, Act

Tendo em vista a concretização dos objetivos integrados na Área de Compliance, a
Navigator irá desenvolver um conjunto de ações que se identificam no quadro
seguinte.

Ações a desenvolver pela Área de Compliance
Análise de riscos, através da avaliação dos problemas de conduta a que a Empresa
pode estar sujeita de acordo com a sua área de atuação.
Definição do plano de Ação, através do planeamento de uma estratégia para a
implementação de um programa de compliance, que deverá descrever cada etapa,
como será realizada, divulgada, monitorizada e feita a capacitação de todos os
Colaboradores.
Promoção de campanhas de consciencialização e de comunicação interna sobre o
programa de compliance e código de conduta.
Contribuição para o estabelecimento de canais de comunicação, através da criação
e/ou divulgação de canais para denúncias e análise de situações, abertos para
Colaboradores, e para clientes e fornecedores.
Envolvimento e capacitação de todos os Colaboradores, consciencializando-os para
as responsabilidades dos seus atos.
Monitorização do funcionamento de cada um dos pilares do programa de
compliance, através do acompanhamento da implementação e testagem para
assegurar a sua efetividade.
Avaliação e correção de problemas.

O sucesso na implementação de uma cultura de Compliance, assente no Programa
de Compliance que vier a ser aprovado pela gestão de topo, dependerá da
colaboração e parceria com diversas áreas da Navigator, desde a Gestão de Risco,
Sistemas de Informação, Procurement, Compras, Comercial, Industrial, Gestão da
Qualidade,

Sustentabilidade,

Gestão

Florestal,

Abastecimento

de

Madeira

e

Financeira.

Capacitação dos Colaboradores
A Navigator desenvolveu em 2021 um programa de formação sobre os códigos e
regulamentos internos de Ética e de Conduta, o qual será disponibilizado a todos os
Colaboradores ainda no primeiro trimestre de 2022, em formato e-learning através
de plataformas digitais, com o objetivo de reforçar a importância das regras previstas
nos códigos de ética e de conduta internos.

Respeito pelos Direitos Humanos
A garantia do respeito pela dignidade das pessoas é um princípio que deve presidir a
todas as relações, incluindo o mundo corporativo. Atendendo à complexidade dos
desafios que se colocam à sociedade atual, é inegável que as empresas têm o dever
de integrar o respeito pelos Direitos Humanos na gestão responsável do seu negócio,
procurando potenciar impactos positivos na sociedade. A realidade mostra que as
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empresas lidam com temas de direitos humanos nas suas atividades diárias, com
destaque para as suas interações com os seus trabalhadores, fornecedores,
consumidores, parceiros e comunidades.
Tendo a Navigator desenvolvido uma Agenda Responsável do Negócio - a Agenda
2030, é primordial garantir que adota as melhores práticas neste domínio. De
salientar que muitos dos documentos orientadores da sua conduta responsável,
assim como os compromissos assumidos pela Companhia, reconhecem uma lista
alargada de direitos humanos:
•

Liberdade, igualdade, dignidade;

•

Não discriminação e coação;

•

Liberdade de pensamento, consciência e religião;

•

Proibição da escravatura e do trabalho infantil;

•

Reconhecimento da liberdade de associação e negociação coletiva;

•

Igualdade de oportunidades;

•

Igualdade de género.

É por isso importante, não apenas procurar seguir as melhores práticas, mas também
promover a sua partilha, e foi nesse sentido que a Navigator assumiu publicamente
o compromisso de respeitar os Direitos Humanos, corporizado na versão portuguesa
do Guia do CEO sobre Direitos Humanos, publicado pelo BCSD Portugal em conjunto
com outras empresas a nível nacional, respeitando assim um dos três pilares dos
Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos.
Poderá aceder a este documento em - Link em QR Code: https://bcsdportugal.org/wpcontent/uploads/2019/06/Guia-do-CEO-sobre-Direiros-Humanos_PT.pdf

Diversidade e Inclusão
<<A Navigator teve um crescimento de 7% de mulheres em funções de gestão e
liderança face a 2020>>
A Navigator tem estimulado o debate sobre o tema da Diversidade e Inclusão (D&I),
que se traduziu no desenvolvimento da Política de Igualdade de Género, que está na
génese do Plano para a Igualdade do Grupo, bem como na criação de um grupo de
trabalho (GT) com o objetivo de melhor responder a esta temática dentro da
organização.
Este GT para a Igualdade de Género, é composto por cinco elementos (três mulheres
e dois homens) de diferentes áreas e níveis de responsabilidade na organização:
•

1 responsável pela coordenação do grupo, com valências na
Sustentabilidade e área Florestal;
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área de

•

2 elementos da área Industrial do negócio da Pasta e Papel provenientes de
diferentes valências e localização geográfica;

•

1 elemento da área Industrial do negócio do Tissue;

•

1 elemento da área Comercial.

Este grupo de trabalho, cuja atividade teve início no último trimestre de 2020,
identificou potenciais melhorias e linhas de trabalho a desenvolver no sentido de
contribuir de forma eficaz e material para o Plano para a Igualdade de Género da
Empresa, no período 2021-2022. As ações a desenvolver futuramente irão abranger
três vertentes: a) informação, indicadores e boas práticas; b) comunicação externa;
e c) sensibilização e auscultação interna.
No âmbito da Inclusão, a Companhia levou a cabo uma análise, não só aos
constrangimentos existentes, como a possíveis iniciativas que promovam uma maior
inclusão de todos os grupos de pessoas, trabalho que servirá de suporte ao plano de
implementação a definir em 2022.
Numa perspetiva externa, no âmbito da sua responsabilidade social corporativa, e
reforçando o seu compromisso relativamente à igualdade de género, a The Navigator
Company decidiu associar-se e apoiar mais uma vez a GirlMove Academy, uma
organização que se posiciona como uma Academia de liderança que "através dos
seus modelos educativos inovadores, amplifica talento, promove a igualdade de
género e gera transformação sustentável”. Na parceria com esta organização focada
no

processo

de

transformação,

mentoria

e

desenvolvimento

de

jovens

moçambicanas, com vista a alavancar os seus percursos como líderes, a Navigator
acolheu, no último trimestre de 2021, uma destas jovens no âmbito do programa
ExchangeLab, proporcionando-lhe mentoria e um programa de atividades e
interações.
De salientar ainda o facto de a Navigator ser signatária da Carta de Princípios do
BCSD Portugal, desde 2017, tendo em 2021 participado na Comissão Técnica
dedicada ao desenvolvimento de Objetivos, Metas e Indicadores (OMI), tal como
referido no capítulo 3.1 Criação de Valor Sustentável. No âmbito do Princípio 3 desta
Carta, em particular no ponto 3.4 - Promover a igualdade de oportunidades e de
tratamento em matéria de emprego e funções profissionais, foi definido o objetivo de
"Fortalecer a igualdade e a diversidade" (Objetivo 8), com a meta de, até 2030,
conseguir que “o equilíbrio de género é atingido e são garantidas condições de
inclusão e diversidade".
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Edição Braille da revista Visão
Meta 8.5

<<Navigator apoia a produção de conteúdos mais inclusivos>>
A Navigator apoia a edição Braille da revista Visão pelo terceiro ano consecutivo, através da
doação do papel necessário à sua impressão. Esta edição tem uma tiragem de 1.150
exemplares por mês, que são distribuídos de forma gratuita para leitores invisuais, assim
como para bibliotecas, lares e escolas de ensino especial. Os conteúdos reúnem uma seleção
de artigos publicados na edição semanal da revista.
A Navigator contribui para este projeto solidário com o objetivo de tornar mais inclusivo o
acesso a conteúdos editoriais, sobre várias temáticas da atualidade, à comunidade de
invisuais. Salienta-se que a Companhia está consciente do desafio que implica avaliar,
identificar e promover a aplicação das melhores práticas de acessibilidade e usabilidade, não
só de conteúdos impressos como digitais. Associa-se a esta iniciativa por acreditar que ela
permite gerar uma consciencialização da sociedade para as necessidades deste grupo de
pessoas contribuindo, simultaneamente, para disponibilizar informação de forma mais
inclusiva e para melhorar a experiência de utilização.
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3.3.
GESTÃO DO RISCO E
CONTINUIDADE DO NEGÓCIO
Relevância do tema
A gestão de risco é essencial para o processo de tomada de decisão da The Navigator
Company, que realiza uma monitorização contínua dos riscos a que se encontra
exposta. Existe um esforço de sensibilização das várias áreas de atividade da
Empresa para uma cultura assente na prevenção dos riscos, mas também na
perspetiva positiva de assumir riscos com potencial para responder a desafios e novas
oportunidades.
A Companhia dispõe de um sistema de monitorização permanente dos riscos, que
tem por base uma avaliação sistemática e explícita dos riscos de negócio por todas
as direções organizacionais da Navigator e a identificação dos principais controlos
existentes em todos os processos de negócio, permitindo posteriormente o seu
acompanhamento.
Os riscos que a Navigator enfrenta atualmente, e que decorrem em grande medida
de mudanças globais, podem colocar em causa a continuidade do negócio, pelo que
tem vindo a ser desenvolvido um Plano de Continuidade de Negócio que permite à
Companhia antecipar e prevenir as consequências destas adversidades.

O nosso impacto
A gestão de risco e continuidade do negócio é um tema transversal a todas as áreas da
Empresa, desde a área financeira, à aquisição de matérias-primas ou gestão dos recursos
humanos. Os potenciais impactos dos riscos identificados nestas áreas podem colocar em
risco a continuidade do negócio.
Desta forma, a continuidade do negócio está dependente de riscos que têm impactos tão
diversos como implicações financeiras, perda de capital humano ou escassez de matériasprimas, entre outros. A importância estratégica do tema da gestão de risco tem a ver com
a capacidade para a Empresa preparar o futuro e lidar com eventuais episódios
disruptivos, garantindo assim a continuidade do seu negócio.

O que marcou 2021?
No âmbito da gestão de risco, e à semelhança de 2020, a Navigator tem continuado
a adaptar e implementar procedimentos para dar resposta à evolução da pandemia
COVID-19. Tendo a pandemia afetado negativamente as cadeias de distribuição
globalmente, destaca-se o trabalho realizado no sentido de promover a resiliência,
não só dos fornecedores, como da Companhia. Salienta-se, mais uma vez em 2021,
a classificação positiva da agência de rating Sustainalytics, que avalia a Navigator
com um baixo nível de risco em temas económicos, ambientais e de governance, e
ainda a aposta na diversificação do portefólio, com a entrada no mercado das
embalagens.
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Gestão de risco na organização
O tema da Gestão de Risco encontra-se enquadrado e desenvolvido no nosso
Relatório de Governo Societário. Neste capítulo vamos abordar a gestão dos riscos
que se relacionam de forma mais direta com os tópicos materialmente relevantes
para a Navigator, e que estão na origem tanto da Agenda como do Roteiro 2030 da
Companhia. No capítulo 1.5 Contexto Global, é apresentada uma identificação dos
riscos e oportunidades que decorrem dos desafios para o nosso negócio no contexto
das macrotendências globais, como é o caso da emergência climática.
A Direção de Gestão de Risco tem um papel de monitorização e controlo dos principais
riscos, através de uma abordagem sistemática e estruturada, que envolve todas as
áreas operacionais e identifica as atividades de controlo inerentes a cada situação,
uma atividade que é assegurada por auditorias internas, conforme ilustrado no
seguinte esquema.

Continuidade do Negócio e Eventos Disruptivos
A atividade da Navigator está sujeita ao surgimento de eventos disruptivos, que
exigem ações imediatas para mitigar os seus potenciais efeitos negativos. De acordo
com o The Global Report 2022 – World Economic Forum, os principais riscos, com
maior severidade, que podem afetar o mundo nos próximos 10 anos são os
seguintes:
• Doenças Infeciosas (Infectious diseases)
• Eventos climáticos extremos (Extreme weather)
• Perda de biodiversidade (Biodiversity loss)
• Crise dos recursos naturais (Natural resources crises)
• Desastres ambientais causados pelo Homem (Human-made environmental
disasters)
• Erosão da coesão social (Social cohesion erosion)
• Confronto geoeconómico (Geoeconomic confrontations)
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Nos riscos mais críticos, no curto espaço de tempo (0 a 2 anos), são ainda
identificados:
• Ciberataques (Cyberattacks)
• Desigualdade digital (Digital inequality)
Estes riscos estão relacionados com as tendências globais de Sustentabilidade
identificadas como significativas para a Empresa, no curto, médio e longo prazo. São
elas o Planeta no Limite, as Alterações Demográficas e a Inovação Tecnológica,
verificando-se, assim, um alinhamento com os principais riscos que a Navigator já
considera e descreve no âmbito do seu sistema de gestão de risco. Exemplo disso é
o tema das alterações climáticas, que pode representar um risco de evento climático
extremo, mas que se concretiza em riscos mais operacionais, como os incêndios
florestais ou a falha de abastecimento de madeira. De facto, e porque estes riscos
estão, na nossa estrutura de gestão de risco, diretamente ligados a processos de
negócio da Companhia, com controlos de mitigação descritos e sujeitos a
monitorização, as alterações climáticas aparecem dispersas em múltiplas frentes, nos
riscos identificados na Navigator e que esta pretende antecipar.

Classificação de baixo risco ESG
<<Classificação de baixo risco ESG, no ranking da Sustainalytics >>
A Navigator é avaliada anualmente pela agência de rating Sustainalytics, que analisa
o desempenho na gestão e exposição aos riscos ESG. De referir que a Companhia
obteve um score de 14,3, uma melhoria face ao ano anterior (17,2), o que permite
à Sustainalytics colocar a Empresa no nível mais reduzido de risco, considerando não
só a sua exposição como também a gestão destes riscos. A avaliação e o bom
posicionamento da Navigator neste rating, são dados relevantes que espelham o
trabalho contínuo levado a cabo pela Empresa, no sentido de integrar a
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sustentabilidade como prioridade no seu modelo de negócio, demonstrando a sua
capacidade de antecipar e gerir os riscos ESG na condução das suas atividades. Estes
resultados estão detalhados no Capítulo 3.1. Criação de Valor Sustentável.

Diversificação do portefólio
A continuidade do negócio é também influenciada pelo futuro dos padrões de
consumo e pela procura de respostas para as necessidades do mercado. Alinhada
com o seu objetivo de criar valor sustentável e de contribuir para a redução da
utilização de plástico, através da sua substituição por materiais sustentáveis, a
Navigator deu, em 2021, um passo importante na sua estratégia de diversificação
entrando numa nova área de negócio com o desenvolvimento de um conjunto de
produtos dirigido ao segmento de packaging. Através do conceito “From Fossil to
Forest”, a Navigator lançou a gama de produtos gKraft beneficiando de 40 anos de
experiência no setor papeleiro, e da utilização da matéria-prima Eucalyptus globulus
como o elemento diferenciador para a inovação e criação de um produto disruptivo
que abre caminho a um novo paradigma de embalagem. No seu ano de lançamento,
este segmento permitiu atingir vendas superiores a € 40 milhões, validando esta
nova aposta da Companhia.

Resiliência da cadeia de fornecedores
O ano de 2021 foi caraterizado pelos impactos da pandemia COVID 19, que se
refletiram num agravamento significativo dos preços das nossas principais matériasprimas, resultado dos impactos sentidos nas commodities industriais, tais como a
energia elétrica, gás natural, petroquímicos, amido e papéis reciclados. A área de
Procurement da Navigator esteve, deste modo, focalizada na missão de assegurar
que as disrupções sentidas nos mercados não afetariam os fornecimentos às fábricas,
bem como na mitigação dos impactos dos aumentos de preços.
Sendo a sustentabilidade uma prioridade para a Companhia, em paralelo com o
trabalho realizado para colmatar os impactos da pandemia, a área de Procurement
teve um papel relevante no âmbito do projeto Science Based Targets através do
estudo da pegada carbónica dos principais fornecedores. Como suporte a este estudo,
a Navigator realizou o levantamento dos compromissos de redução da pegada de
carbono dos seus fornecedores até 2030, com o intuito de trabalhar em conjunto com
aqueles que ainda não definiram uma política de monitorização e redução das
emissões de GEE.
Na área da logística, e em linha com a mitigação do risco climático, a Navigator
reforçou a aposta no transporte ferroviário no sentido de aumentar a eficiência e
promover a redução da pegada de carbono na área do transporte de produtos. Foi
assim possível alcançar um crescimento do volume de comboios em operação nos
ramais ferroviários das fábricas da Figueira de Foz e de Setúbal e nos terminais
ferroviários de proximidade destas unidades. <<Da logística às matérias-primas, a
Navigator tem dado um importante contributo para a descarbonização da economia
nacional, uma vez que 74% dos seus fornecedores são locais>>
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3.4 BIOPRODUTOS
Relevância do tema
A necessidade imperiosa de reduzir as emissões de CO 2 e de encontrar alternativas
para os recursos de origem fóssil (combustíveis, químicos e plásticos) encontra na
floresta e nas indústrias de base florestal e, em particular, na indústria de pasta e
papel, uma solução sustentável. A partir da madeira e biomassa florestal podem ser
obtidos produtos análogos aos que atualmente têm por base o petróleo. Neste
contexto, as fábricas de pasta e papel estão a evoluir para biorrefinarias integradas
onde, para além de fibra celulósica, materiais papeleiros e energia, são produzidos
biocombustíveis, bioquímicos e biocompósitos. Estes produtos podem substituir
diretamente produtos semelhantes de origem petroquímica ou ser precursores de um
vasto grupo de materiais onde se incluem, entre outros, biopolímeros e bioplásticos,
todos eles de origem renovável e potencialmente biodegradáveis. É assim na
Navigator.

O nosso impacto

O atual modelo económico de desenvolvimento tem um impacto significativo na saúde do
nosso planeta por se basear numa lógica extrativa em que os recursos naturais são usados
como se fossem infinitos, o que apela para a necessidade de implementar os princípios da
bioeconomia circular assentes em soluções de base renovável. Tendo um papel importante
a desempenhar neste processo, a Navigator tem investido na inovação para encontrar
soluções viáveis, tirando partido das potencialidades da sua principal fonte de matériaprima, a floresta.
Os bioprodutos surgem assim como uma forma de minimizar os impactes de um modelo
económico pouco equilibrado recorrendo, por exemplo, a alternativas para os recursos de
origem fóssil ou à substituição de produtos por soluções renováveis presentes na Natureza.
Estas soluções desempenham um papel ativo na construção de modelos de negócio
sustentáveis.
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UM NEGÓCIO RESPONSÁVEL
Compromissos

Objetivos 2030

2021

2020

1. Desenvolver
bioprodutos
sustentáveis,
reduzindo a
dependência dos
recursos fósseis e
promovendo
descarbonização da
economia

1.1 Desenvolver novos materiais e
compósitos celulósicos, recicláveis e
biodegradáveis

Novos
biocompósitos de
fibras celulósicas e
bioplásticos - nova
patente submetida

Metas
definidas
em 2020

1.2 Desenvolver biocombustíveis,
bioplásticos e bioquímicos a partir da
biomassa residual florestal

Processo integrado
de extração de
compostos
bioativos a partir
de biomassa de
eucalipto - nova
patente submetida

2. Promover a
cocriação científica
e tecnológica no
domínio da
bioeconomia e dos
bioprodutos

2.1 Reforçar as parcerias com Universidades
e Centros Tecnológicos nacionais e
internacionais

Reforço da
parceria com os
Laboratórios
Colaborativos
Bioref e
AlmaScience

2.2 Promover a formação avançada, em
colaboração com as universidades: 30
doutoramentos até 2030

25 doutoramentos
em curso em
parceria com as
principais
universidades
nacionais e
estrangeiras
(essencialmente
no contexto do
projeto inpactus)

2.3 Promover registo de propriedade
intelectual: 20 patentes até 2030

8 patentes
submetidas em
2021 (num total
de 18)

A Navigator atingiu ou está próxima de atingir, com sucesso, os objetivos 2.2 e 2.3
traçados para 2030. Desta forma, a Companhia propõe-se alcançar dois novos
objetivos:
Objetivo 2.2: 30 doutoramentos até 2030
Objetivo 2.3: 25 patentes até 2030

2021 EM NÚMEROS
<< 25 doutoramentos
em curso>>

<< 8 patentes
submetidas num total de
18>>
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<<Vencedor do Prémio
Tecnicelpa 2021>>

O que marcou 2021?
Com particular destaque para a bioeconomia e bioprodutos de origem florestal, o
Projeto

Inpactus,

com

conclusão

prevista

para

2022,

tem

permitido

o

desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento de suporte ao
negócio da pasta, papel UWF e tissue, e mais recentemente dos papéis para
embalagens.
Atualmente existem alguns projetos promissores que se encontram em diferentes
estágios de avaliação técnica e económica, nomeadamente açucares, celulose
bacteriana e bioetanol a partir da biomassa florestal, biocompósitos com fibras
celulósicas e bioplásticos, pré-bióticos a partir da pasta branca, compostos bioativos
a partir da biomassa e aplicações da lenhina em espumas, adesivos e cimentos,
separação e valorização do biometanol produzido no processo kraft, entre outros.

Bioplásticos a partir da biomassa de eucalipto
Os sobrantes de biomassa resultantes da exploração florestal ou do processo de
produção de pasta para papel, podem ser submetidos a processos químicos e
enzimáticos cujos subprodutos são açucares que têm, por exemplo, potencial de ser
convertidos para bioetanol ou celulose bacteriana.
Em parceria com o Laboratório Colaborativo BIOREF e a Universidade Nova de Lisboa
foram utilizados estes subprodutos para, através de processos bacterianos, obter
bioplásticos do tipo PHA (polihidroxialcanoatos). O processo encontra-se em fase de
otimização, prevendo-se o seu scale-up para breve. A produção destes bioplásticos
irá permitir o desenvolvimento de novos materiais de embalagem de papel ou
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biocompósitos, integralmente derivados de fontes renováveis e biodegradáveis,
alternativos aos plásticos de origem fóssil.

Novo Laboratório Piloto em Biorrefinarias e
Bioprodutos
<<Queremos dinamizar o empreendedorismo ligado à
Floresta e aos produtos da Floresta>>

O ano de 2021 fica marcado pela construção
de um laboratório piloto que permitirá
alavancar

a

dinâmica

de

projetos

no

domínio da bioeconomia/biorrefinaria de
base florestal e dos projetos do RAIZ.
Através desta infraestrutura será possível
promover a demonstração e o scale-up de
processos e produtos, criar novos negócios e dinamizar o empreendedorismo ligado
à floresta e aos produtos de base florestal. Esta dimensão é fulcral para a atividade
do RAIZ, contribuindo para o reforço da sua missão enquanto Centro Interface e
Business Innovation Centre (reconhecido pelo European Business Network).

Pré-Bióticos produzidos a partir da pasta branca de
eucalipto

Metas 9.5 e 12.2

<<Um trabalho vencedor do Prémio Tecnicelpa 2021>>
A pasta branca de Eucalyptus globulus é, em média, constituída por 80% de celulose e 20%
de hemiceluloses do tipo xilana. Estas moléculas podem ser quebradas em moléculas mais
pequenas, que apresentam atividade pré-biótica, podendo o seu consumo ser benéfico para
a alimentação, mais precisamente para o processo digestivo.
No âmbito do projecto inpactus, o RAIZ desenvolveu, em parceria com o Instituto Superior
Técnico, diferentes abordagens para a obtenção destas moléculas, por via química e/ou
enzimática tendo testado a sua bioatividade em colaboração com a Universidade do Minho.
Após esta extração, a pasta celulósica pode ser reintroduzida no processo de fabrico de
pasta e de papel, sem impacto ao nível da qualidade do produto final.
Este processo foi objeto de um pedido de patente, estando a decorrer a avaliação da sua
viabilidade técnica e económica.
“Os Xilooligossacarídeos são prebióticos emergentes muito relevantes para a saúde pelos
seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e antimicrobianos e impacto benéfico no
sistema imunitário. À possibilidade da sua produção por processos sustentáveis acresce a
sua competitividade de mercado pois atingem o mesmo efeito prebiótico que outros
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produtos similares com quantidades 3 vezes inferiores. O seu largo espectro de
aplicabilidade inclui áreas farmacêutica, alimentar e nutrição animal.”
Ana Alves, Professora do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior
Técnico, Universidade de Lisboa

Publicação “Guia do CEO para a Bioeconomia Circular”
pelo BCSD Portugal
Em 2021, o BCSD Portugal publicou o “Guia do CEO para a Bioeconomia Circular”
que visa promover uma maior compreensão do conceito e das oportunidades da
Bioeconomia Circular para o setor privado. A Navigator, sendo uma das empresas
signatárias, deu o seu contributo com a partilha de um exemplo e com a participação
numa das edições das “Conversas sobre Sustentabilidade online”, do BCSD Portugal.

Consulte o documento (Link em QR Code: https://bcsdportugal.org/wpcontent/uploads/2021/02/CEO-Guide-to-Bioeconomy_PT-digital-final.pdf)

3.5 INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E I&D
Relevância do tema
O conhecimento científico e tecnológico está na base da competitividade e sucesso
das grandes empresas industriais. Consciente desta relevância, e numa iniciativa
pioneira em Portugal, a The Navigator Company criou em 1996 o seu próprio centro
de I&D (RAIZ), em parceria com três universidades portuguesas. O conhecimento
gerado no domínio da floresta, processo e produto, muitas vezes em regime de cocriação entre o RAIZ e as universidades parceiras, impacta diretamente no negócio
da Companhia, nomeadamente através de: a) Incremento da produtividade,
resiliência e sustentabilidade da floresta nacional; b) Desenvolvimento de produtos
inovadores, competitivos e sustentáveis; e c) Promoção da economia circular e da
eficiência no uso de recursos no processo industrial.
A inovação e tecnologia, fortemente ancoradas na atividade de Investigação e
Desenvolvimento,

são

pilares

do

negócio

sustentabilidade dos seus produtos e processos.
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da

Navigator

assegurando

a

O nosso impacto

Esta é uma área estratégica para a Navigator pois visa responder às necessidades do
negócio, tanto na vertente de competitividade, pela melhoria do processo e pelo
desenvolvimento de novos produtos, como na vertente de sustentabilidade, nomeadamente
na redução dos impactes que as atividades da Empresa poderão ter no meio ambiente.
No que concerne o desenvolvimento de novos produtos, a área de I&D da Navigator tem
procurado alternativas aos materiais de origem fóssil e também a produtos com uma forte
pegada ambiental. O foco tem sido colocado no fomento da bioeconomia e na geração de
impactos positivos, permitindo disponibilizar ao consumidor soluções mais sustentáveis.
Relativamente à melhoria de processos, destaca-se o investimento em otimizar a
produtividade das florestas plantadas, gerando benefícios na sua manutenção e na
rentabilidade da área utilizada, o que torna possível produzir mais e melhor. A mesma lógica
está presente na inovação aplicada aos processos fabris, que permite aumentar a produção
com um menor uso de recursos e um menor desperdício.

UM NEGÓCIO RESPONSÁVEL
Compromissos

Objetivos 2030

2021

2020

3. Promover a
produtividade,
resistência e
sustentabilidade da
floresta nacional

3.1 Desenvolver planta clonal e seminal
geneticamente melhorada, com 30-50% de
ganhos de produtividade e mais resilientes
às alterações climáticas

2 novas plantas
clonais com
ganhos de 40%
em ton pasta /ha
em relação à
floresta sem
melhoramento
genético

Metas
definidas
em 2020

2 kg de semente
melhorada
entregues aos
viveiros, com 25%
de ganhos em
relação à semente
tradicional

3.2 Propor soluções de luta biológica para
as principais doenças e pragas da floresta
nacional de eucalipto

4.
Desenvolver 4.1 Desenvolver produtos papeleiros
produtos
inovadores e diferenciadores (pasta, papel
inovadores,
UWF, papel/tissue, embalagem)
competitivos
e
sustentáveis

Libertação na
natureza do
parasitóide do
percevejo
(Cleruchoides
nockae)
Lançamento da
nova gama gkraft
de papéis para
embalagem
5 novos produtos
tissue (2 em
mercado)
Nova pasta kraft
de alto
rendimento para
embalagem

2021 EM NÚMEROS
<< Investimento em
I&D+i ascende a € 12,1
milhões >>

<<25% de ganhos de
produtividade com as
sementes produzidas >>

<< Desenvolvimento de
2 novos produtos que já
estão no mercado>>

*Despesa global de I&D+i da Navigator com base no montante elegível para SIFIDE (o valor apresentado é relativo a
2020 pois o valor final de 2021 só estará apurado em junho de 2022).
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O que marcou 2021?
O ano fica marcado pela dedicação da Empresa a duas áreas estratégicas de relevo,
nomeadamente à produtividade e resiliência, não só da floresta gerida pela
Navigator, como da floresta nacional de eucalipto, aos novos produtos e sua diferenciação, em particular nas novas áreas de negócio - tissue e embalagem – e ainda à
eficiência na utilização de recursos e desempenho ambiental do processo e produtos.
Para além do conhecimento gerado, com impacto na atividade da Companhia, a área
de Inovação e I&D gerou 8 patentes e 80 publicações, demonstrando, por um lado,
a relevância económica, direta ou potencial, dos resultados da investigação, e, por
outro, a abrangência e partilha dos mesmos com a sociedade em geral através da
publicação alargada.

Aposta na produtividade e resiliência da floresta
O RAIZ dedica-se a duas grandes vertentes de investigação e desenvolvimento: a
floresta e a tecnologia (processo e produto). Na vertente da floresta, o trabalho centra-se nas áreas da genética e produção de plantas, silvicultura e gestão florestal,
proteção florestal, novas tecnologias, fomento florestal e divulgação, sempre com a
premissa de contribuir de forma positiva para a sua maior fonte de matéria-prima, a
floresta.
Uma das apostas recentes da The Navigator Company tem sido a produção e comercialização de plantas provenientes de sementes geneticamente melhoradas. A sua
produção está sediada na Herdade de Espirra, nos chamados Pomares de Sementes,
que incluem na sua composição material genético cuidadosamente selecionado no
programa de melhoramento do RAIZ.
Em 2021, foi concluída a instalação de um novo pomar de sementes, que permitirá
aumentar a produção em seis vezes, a partir de 2024, e abastecer anualmente o
mercado nacional com mais de quatro milhões de plantas melhoradas. Este trabalho
tem permitido melhorar significativamente a qualidade da semente, com ganhos demonstrados de produtividade de cerca de 25% comparativamente com a floresta
tradicional, e complementar a produção de clones selecionados.
Tendo em vista otimizar a sanidade e boa adaptação da floresta, a Navigator desenvolveu, numa parceria entre o RAIZ, o Instituto Superior de Agronomia e a ALTRI,
uma nova solução de combate biológico contra uma das principais pragas no eucaliptal, o percevejo bronzeado. O trabalho culminou com a libertação na natureza de
um inimigo natural (um parasitoide) que se espera poder controlar esta praga e reduzir significativamente os danos causados nas plantações. Foi necessário demonstrar previamente junto da autoridade nacional (ICNF) que esta introdução não iria
ter impacto na biodiversidade local.
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Otimização do uso de recursos na produção de pasta
A otimização do uso de recursos no fabrico de pasta constitui um desígnio
fundamental para a competitividade e desempenho ambiental da Companhia, como
se encontra detalhado no capítulo 4.2.USO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS.
O RAIZ esteve envolvido em 2021 num conjunto de projetos corporativos salientando-se a otimização do consumo de madeira e a redução da utilização de água no
processo de cozimento, branqueamento e produção de papel UWF e tissue, um objetivo central do Programa de Redução da Utilização de Água (PRUA). Da mesma forma,
ressalta-se a atividade desenvolvida na área dos resíduos do processo (projeto corporativo UpCycling), em duas perspetivas: 1) redução da geração de resíduos (medidas internas) e 2) valorização dos resíduos em novas aplicações, num contexto de
economia circular. Merecem destaque, neste contexto, a incorporação de resíduos
inorgânicos em materiais betuminosos (pavimentos rodoviários) e betões (construção civil). Estas duas aplicações, desenvolvidas em parceria com universidades e
empresas no âmbito do projeto Europeu PaperChain, atingiram a fase piloto industrial.

Novos

produtos

para

mercado,

resultantes

das

dinâmicas de I&D: Amoos Naturally Soft™
Durante os últimos anos, o RAIZ tem, de forma consistente e
significativa, contribuído para o desenvolvimento de processos
e

produtos

inovadores

que

respondem

a

necessidades

especificas do mercado e se encontram alinhados com
objetivos de sustentabilidade. Com a missão de promover o
desenvolvimento sustentável e a bioeconomia baseada na
floresta do eucalipto, o RAIZ participou de novo, através de
uma

equipa

de

profissionais

altamente

qualificada,

no

desenvolvimento de um conceito que culminou num produto tissue inovador tendo
por mote “menos é mais”. Destaca-se o papel higiénico Amoos Naturally Soft™.
Este conceito surgiu no âmbito do projeto Inpactus tendo como objetivo dar uma
aplicação diferente à pasta crua produzida pela Companhia que, pelas suas
características, apresenta potencial para originar melhorias nas propriedades chave
do produto final (suavidade e absorção). Adicionalmente, por tratar-se de pasta crua,
cujo processo produtivo não inclui a etapa de branqueamento (menores consumos
de químicos e água), é possível obter um produto com menor impacto ambiental.
Trata-se, portanto, de um produto que concilia a satisfação do cliente com a
bioeconomia.
Para

mais

informações

sobre

a

tecnologia

https://amoospaper.com/naturallysoft/.
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Naturally

Soft™:

Link

QRcode

Novas pastas de alto rendimento e papéis para
embalagem

Meta 9.1

<<A inovação no RAIZ resulta na geração de novas gamas de produtos>>

A The Navigator Company lançou em 2021 uma nova gama de papéis para embalagem que
surge no quadro da diversificação e crescimento do portefólio de negócios do Grupo. Sendo
uma expressão da estratégia “From Fossil to Forest”, a gama gKraft é um dos lançamentos
mais importantes da história recente da Navigator, por exprimir um fator fundamental e
disruptivo ao demonstrar como a inovação é um caminho incontornável quando procuramos
a sustentabilidade de forma duradoura e relevante para a vida e para o futuro das pessoas.
Em particular, ao oferecer uma alternativa que permite a redução do uso de materiais de
origem fóssil, como o plástico, substituindo-os por materiais de base renovável e sustentável
a partir da floresta, como é o caso do papel que caracteriza estas novas soluções de
embalagem.
O RAIZ esteve ativamente envolvido no desenvolvimento desta nova gama de produtos,
que inclui também papéis castanhos produzidos a partir de pasta de alto rendimento com
uma menor utilização de madeira. Os primeiros ensaios laboratoriais realizados no RAIZ
revelaram o potencial destas pastas e da sua aplicação na produção de papéis para
embalagem. Assim, as condições deste projeto foram otimizadas em equipamento piloto e
transpostas para a fábrica, originando o lançamento da nova gama de papel. Através deste
trabalho foi possível apresentar três potenciais patentes, uma já submetida e duas em fase
submissão.
“O lançamento recente da gama gKraft reflete a forte e acertada aposta da The Navigator
Company nos papéis de embalagem e o seu compromisso em contribuir para a utilização
crescente de produtos recicláveis e/ou biodegradáveis obtidos a partir da floresta nacional
gerida de forma sustentável. Neste contexto, a utilização do eucalipto na produção de pastas
kraft de alto rendimento, permitindo menores consumos de madeira, e a utilização destas
para o segmento da embalagem, historicamente dominado pelo uso da fibra longa,
testemunham o empenho da companhia em continuar a liderar a inovação num sector
altamente competitivo, e em fazê-lo de forma consistente, e mutuamente profícua, em
parceria com entidades do sistema científico e a uma escala que ultrapassa as fronteiras do
país.”
Paulo Ferreira, Professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade de
Coimbra
Veja o vídeo de apresentação da gama gKraft (link QRcode https://www.youtube.com/watch?v=Xwsva1oszZ8 )

Tecnologia como ferramenta para a sustentabilidade
A Navigator participou na edição de 2021 do evento Building the Future, relativo a
transformação digital, integrando uma mesa-redonda sobre sustentabilidade e
tecnologia (“Building the Sustainability Ladder”) organizada pela Microsoft.
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Em debate estiveram questões relacionadas com a forma como a tecnologia pode
ser/está a ser um enabler ou acelerador da sustentabilidade nas empresas/cadeias
de valor/indústrias.
Na sua intervenção, a Companhia demonstrou como a tecnologia pode e deve ser o
denominador comum entre Competitividade e Sustentabilidade. Recorrendo a
exemplos dos vários projetos e investimentos tecnológicos em que a Navigator tem
apostado, nomeadamente nas vertentes da floresta e bioeconomia e da indústria, foi
possível demonstrar como a tecnologia contribui para promover a economia no uso
de recursos, a otimização de processos e a gestão de riscos e impactes potenciais
das atividades, ou como é o suporte de trabalhos de monitorização, de reporte de
informação e de vários projetos na interface com partes interessadas externas.

71

4. UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL PELA
NATUREZA
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68% dos nossos Colaboradores identificam-se bastante com
a proteção e valorização da Natureza, e com a geração de
valor através da minimização da pegada ecológica e da
otimização da eficiência no uso dos recursos.
Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes
deste Relatório, tiveram por base 856 respostas num universo de 3.232 Colaboradores
(efetivo de 2020)
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4.1.
USO RESPONSÁVEL DOS
RECURSOS
Relevância do tema
Os problemas ambientais que enfrentamos à escala global são, em grande parte, o
resultado da sobre-exploração humana dos recursos naturais, como os combustíveis
(fósseis), os minerais, a água, os solos e a biodiversidade. Torna-se cada vez mais
evidente que o atual modelo de desenvolvimento económico, baseado na utilização
intensiva de recursos, não é sustentável a longo prazo, pelos seus impactes no meio
ambiente. Os recursos são fundamentais para a realização de diversas funções na
Terra e a The Navigator Company utiliza os recursos naturais de forma muito
consciente. Daí que o nosso foco resida na diminuição da sua utilização, na
minimização das perdas, numa ótica de eficiência, e na redução das emissões.
A preservação do ambiente assenta numa cultura de avaliação dos riscos e
oportunidades, que se espelha na Agenda 2030 da Companhia, e nos projetos e
atividades operacionais que visam reduzir os impactes ambientais da nossa atividade
nas comunidades envolventes. Numa lógica de transparência, divulgamos informação
relevante sobre a nossa gestão ambiental, procurando contribuir para construir uma
correta

perceção

do

desempenho

da

The

Navigator

Company

pelos

seus

Stakeholders.

O nosso impacto
O uso responsável dos recursos pela The Navigator Company assenta na identificação e gestão dos
aspetos materiais adversos e na maximização dos aspetos materiais benéficos, minimizando dessa
forma o impacte associado à depleção dos recursos. Neste âmbito é realizada a identificação dos
aspetos ambientais para cada fase da cadeia de valor, com destaque para os seguintes aspetos:
utilização de recursos, emissões atmosféricas, ruído, emissões líquidas e produção de resíduos. São
igualmente avaliados os aspetos ambientais benéficos associados à utilização de recursos com poder
calorífico, como é o caso das biomassas internas e licor negro, usados em alternativa aos
combustíveis fósseis.
Reconhecendo que a água é um recurso indispensável à vida no planeta, a The Navigator Company
utiliza este recurso de forma muito consciente. As medidas de gestão adotadas têm permitido
alcançar uma diminuição expressiva na quantidade específica de água utilizada nas nossas unidades
industriais. Através de medidas de redução do uso deste recurso, nomeadamente pela implementação
do Projeto PRUA (Programa de Redução do Uso de Água) a The Navigator Company maximiza a
reutilização e recuperação de águas de processo, bem como a gestão e otimização do recurso em
todas as atividades fabris. De igual modo têm sido adotadas soluções que visam um uso mais
eficiente do recurso energia, através da implementação do “Programa de Eficiência Energética” que
ambiciona melhorar o desempenho na utilização deste recurso.
No que se refere à madeira, a matéria-prima renovável que sustenta os nossos produtos, são vários
os projetos cujo objetivo é a minimização de perdas e consequente aumento do rendimento deste
recurso, sendo de realçar a instalação de equipamentos mais eficientes, tanto na preparação da
madeira, como nas linhas de fibra e máquinas de papel.
A política da Companhia, no âmbito do uso responsável de recursos, pressupõe a participação em
projetos de investigação e desenvolvimento tendo em vista a adoção das melhores técnicas
disponíveis para o setor. O nosso foco passa por desenvolver e incorporar tecnologias e práticas que
visam a proteção ambiental e prevenção da poluição, a eliminação dos perigos e minimização dos
riscos para a segurança e saúde, a melhoria do desempenho energético e a otimização dos processos,
produtos e serviços. São exemplo desta política as linhas de ação acima referidas.
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PELA NATUREZA

Compromissos

Objetivos 2030

5.1 Diminuir em pelo menos 33%, a
5. Promover a
utilização específica de água (m3/t
eficiência no uso de
produto) até 2030 (ano base 2019)
recursos
minimizando a nossa
pegada ecológica

2021

2020

20,9 m3/t

22,7 m3/t

(diminuição de
6,7% face a
2019)

5.2 Otimizar a intensidade energética, ano 12,5 GJ/t
após ano

5.3 Propor soluções que permitam
melhorar a eficiência no uso de água e de
madeira no processo industrial

13,4 GJ/t

Implementação do PRUA
Implementação de projetos que
permitem a minimização das
perdas de madeira

2021 EM NÚMEROS
<<Poupança efetiva de
6,7% no uso de água por
tonelada de produto (ano de
referência: 2019) >>

<< +98 mil euros em
poupanças anuais devido a
medidas de eficiência
energética >>

<<Redução do consumo de
energia em 0,9 GJ/t >>

O que marcou 2021?
Em linha com o compromisso de usar os recursos de forma responsável, minimizando
a sua pegada ecológica, em 2021 a The Navigator Company deu continuidade aos
diversos planos de melhoria e otimização no uso de recursos. A reorganização da
gestão do Programa de Redução do Uso de Água permitiu desenvolver e concluir um
conjunto alargado de iniciativas de otimização processual, em cada um dos
complexos industriais da The Navigator Company, com destaque para a recuperação
de águas de processo visando minimizar o volume de captação e também a descarga
de efluentes. Na área da energia, a Companhia manteve a aposta em soluções para
aumentar a eficiência energética, aliada ao aumento do consumo de energia
proveniente de fontes renováveis. A otimização do processamento da madeira foi
outro dos eixos de atuação no uso eficiente dos recursos em 2021.

Implementação do PRUA

O contexto de alterações climáticas e os crescentes períodos de seca que atingem o
sul da Europa colocam uma pressão adicional à gestão da água. O stress hídrico é,
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cada vez mais, uma condição que pode afetar o bem-estar das comunidades e
condicionar

as

atividades

acompanhamento

atento

constrangimentos

que

económicas.
desta

se

A

situação

colocam

The

Navigator

através

da

nomeadamente,

Company

análise
à

dos

faz
riscos

disponibilidade

um
e
no

abastecimento de água para a operação das suas quatro unidades industriais. São,
desta forma, desenvolvidos cenários de evolução e planos para reduzir o uso deste
recurso vital. O Programa de Redução do Uso de Água – PRUA – é a face visível deste
trabalho.
Tendo em vista cumprir o objetivo traçado no Roteiro 2030, que estabelece a redução
de 33% na utilização específica de água face a 2019, o PRUA compreende um
conjunto de medidas de gestão. Destaca-se o investimento em equipamentos mais
eficientes, e na recuperação do efluente tratado, permitindo a minimização do uso
de água com consequente redução dos volumes captados e, simultaneamente, dos
volumes de efluente industrial tratado e descarregado por cada uma das unidades
industriais. Para que seja atingida a meta de redução global de utilização de água
por unidade de produto a Companhia manterá em 2022 o forte empenho na
concretização das medidas identificadas no PRUA.

Balanço hídrico de 2021 (milhares de m3)

Entradas

Saídas

• Captação 64.876
• Superficial: 38.895
• Subterrânea: 25.922
• Adquirida: 59
• Matérias-primas
• Presente na madeira e nos
produtos químicos

• Água descarregada
para meio superficial
54.302
• Água incorporada nos
resíduos
• Água incorporada nos
produtos
• Água evaporada

O balanço de água no processo inclui um conjunto de entradas e saídas diretas e indiretas. As
indiretas são volumes que a Navigator não controla diretamente, nomeadamente a entrada de
água incorporada nas matérias-primas, assim como a saída de água incorporada nos produtos
e resíduos e água evaporada.
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Aveiro

Figueira da Foz

Início de um importante conjunto de
medidas de recuperação das águas
de selagem, sendo de realçar a
recuperação da água de selagem
das bombas de vácuo de dois
equipamentos da tiragem (“Tiragens
3 e 4”). A implementação destas
medidas permite recuperar cerca de
0,38 hm3 por ano para o circuito de
águas brancas das máquinas de
secagem da pasta, o que se traduz
em poupanças no volume de água
captada de cerca de 1,1 m3/tAD
(tonne/Air Dry).

Implementação de uma medida de
otimização processual na fase de
lavagem de pasta, nos estágios de
branqueamento, que permite uma
redução dos caudais em cerca de
0,6 hm3 por ano, representando
uma diminuição estimada em cerca
de 0,7 m3/tAD. Apesar de esta
medida resultar no aumento da
condutividade da pasta em
suspensão, transferida da fábrica de
pasta para as máquinas de papel,
esse impacto é minimizado através
do controlo da lavagem da pasta
realizada na fábrica de papel.

Outras medidas: Melhorias na
gestão de água quente e na
utilização de condensados, bem
como nos circuitos de arrefecimento
de água quente e eliminação de
transbordo das torres.

Outras medidas: Recuperação de
purgas de amostradores e de águas
de selagens de bomba.
Reutilização de efluente tratado nos
chuveiros das prensas de
desidratação de lamas em
substituição de água “fresca”.

Setúbal

Recuperação da água de lavagem
dos filtros de areias, na Estação de
Tratamento de Água (ETA).

Destaque para a instalação de uma
nova bomba que permitiu a
reutilização do efluente tratado nos
chuveiros das prensas de
desidratação de lamas. Esta medida
permitiu a substituição de cerca de
0,227 hm3 por ano de água captada,
representando uma diminuição na
utilização específica de água, no
Complexo Industrial de Setúbal, de
cerca de 0,42 m3/tAD.
Outras medidas: Recuperação das
águas de purga da Caldeira de
Recuperação e da Caldeira de
Biomassa; Otimização em curso dos
circuitos de refrigeração da Máquina
de Papel 3; Fecho de selagem da
bomba de vácuo do desarejador de
pasta.

Gestão dos efluentes

A minimização dos impactos de todo o ciclo industrial da água, desde o volume
captado ao efluente descarregado, faz parte do esforço de preservação deste recurso.
De salientar que o PRUA contempla medidas para recuperação de água a partir do
efluente tratado, nomeadamente na ETARI (Estação de Tratamento de Águas
Residuais Industriais) da unidade de Vila Velha de Ródão e na ETAR 2 do Complexo
Industrial de Setúbal. Tendo sido identificada, em 2019, uma oportunidade de
reutilização de parte significativa do efluente tratado nesta unidade, e apesar de este
projeto apresentar um impacte muito positivo, quer na minimização da água captada
pelo estabelecimento industrial, quer na quantidade de efluente descartado no
estuário do Sado, resulta num acréscimo da concentração de poluentes no efluente
rejeitado. Este projeto encontra-se atualmente em análise pela Agência Portuguesa
do Ambiente.
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Em 2021, importa sublinhar a realização de um estudo dedicado ao impacte do
efluente rejeitado pelo emissário submarino do Complexo Industrial de Setúbal. Este
estudo enquadra-se na preocupação da Companhia em minimizar os impactes das
suas operações nos ecossistemas marinhos, potenciando a qualidade dos espaços
naturais que envolvem as suas unidades industriais, neste caso, o Estuário do Sado.
“A monitorização do impacte de descargas industriais no meio recetor dá conforto à
empresa que a gera e às autoridades que zelam pela qualidade do ambiente. Associar
uma componente de investigação ao programa de monitorização como fez a
Navigator permite compreender os resultados obtidos. É uma oportunidade para a
comunidade científica, mas é também uma oportunidade para suportar o processo
de melhoria contínua subjacente à atividade empresarial.”
Ramiro Neves - Professor Associado MARETEC, Instituto Superior Técnico, Univ. Lisboa
Carla Garcia - Laboratory and Science Manager, PhD Environmental Engineering, Laboratório
MAREFOZ, MARE - Marine and Environmental Science Centre

Avaliação do potencial impacte dos efluentes
Metas 6.3; 12.2 e 12.4

A hidrodinâmica do estuário explica o baixo
impacte dos efluentes do emissário submarino da
The Navigator Company, em Setúbal. Os
parâmetros apresentam um “bom estado
ecológico”.
A The Navigator Company, em parceria com o Laboratório MAREFOZ da Universidade de
Coimbra e com o IMAR – Instituto do Mar, pertencente ao Instituto Superior Técnico de
Lisboa, desenvolveu um estudo de monitorização ambiental com a duração de um ano. O
principal objetivo foi avaliar o potencial impacte da descarga de efluentes do emissário
submarino da Companhia no Estuário do Sado, em Setúbal.
O programa de monitorização envolveu a recolha de informação em duas estações de
referência e permitiu concluir que o impacte da pluma está limitado à zona próxima da
descarga, sendo a atividade trófica no estuário pouco intensa, pelo que os parâmetros de
qualidade (nutrientes, CBO5, Clorofila e CQO) apresentam valores dentro da normalidade.
O trabalho de modelação possibilitou interpretar os resultados obtidos na monitorização
através da hidrodinâmica do estuário, dos processos de mistura, e da utilização de um
modelo que cobre todo o estuário, no qual foi incluído um outro modelo para abranger a zona
próxima do difusor da Fábrica de Pasta de Setúbal. O primeiro serviu para explicar os
processos de transporte e o segundo para estudar a dinâmica da pluma e o efeito do vento
na zona próxima da descarga.
Este modelo permitiu simular a dinâmica das massas de água do estuário, sendo possível
concluir que as condições existentes possibilitam uma forte diluição do efluente descarregado
pelo Complexo de Setúbal da The Navigator Company, através do efeito de mistura nas
massas de água que circulam no canal por efeito das marés, o que explica a rápida diminuição
da concentração junto ao ponto de descarga. Este modelo permitirá estimar impactes de
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alterações futuras na qualidade e quantidade dos efluentes descarregados no Estuário do
Sado.
Este estudo permitiu concluir que a zona envolvente à descarga do emissário apresenta um
“bom estado ecológico”.

Otimização do consumo de madeira

O planeamento estratégico subjacente à gestão responsável do património florestal
gerido pela The Navigator Company permite assegurar a rentabilidade do recurso
madeira, ou seja, minimizar as perdas e aumentar o rendimento por metro cúbico de
madeira utilizada. Encontram-se em curso diversos projetos para a instalação de
equipamentos mais eficientes quer na área de preparação da madeira (novas pilhas
de aparas e novas linhas de descasque de madeira), quer nas linhas de fibra e
máquinas de papel com implementação das melhores técnicas disponíveis que
permitem a maximização da eficiência deste recurso. De salientar, em 2021, o
desenvolvimento do projeto da nova linha de descasque de madeira no Complexo
Industrial da Figueira da Foz.

Melhoria do desempenho energético

Fruto do seu investimento consistente em soluções que promovam a eficiência
energética, a Companhia procura uma melhoria constante do seu desempenho
energético. Para além da certificação do Sistema de Gestão de Energia da Navigator,
pela norma IS0 50001:2018, que representa um marco importante, tem particular
relevo a implementação de vários projetos de eficiência energética, enquadrados pelo
Programa Corporativo de Eficiência Energética em curso nos quatro complexos
industriais, dos quais destacamos os seguintes exemplos.
Iniciativas em destaque
Aveiro
Implementação de novas tecnologias e de mudanças
operacionais, por via da otimização processual de grandes
motores, tendo em vista melhorar a eficiência da fase de
lavagem e crivagem de pasta crua, sendo este o uso mais
expressivo de energia no Complexo de Aveiro.
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Investimento: 170 mil euros
Poupança: 68 mil euros/ano
Redução no consumo: 752
MWh/ano

Figueira da Foz

Investimento: 30 mil euros
(acumulado 600 mil euros)
Poupança: aprox. 10.715
euros/ano – payback de 30 mil
euros em 2,8 anos

Uma das utilizações significativas de energia no contexto da
norma ISO 50001 é a iluminação exterior e interior desta
unidade industrial, que apresenta um grande potencial de
redução de consumos. Com mais de 20 projetos executados na
substituição de iluminação por soluções LED, destaca-se um
novo projeto de iluminação exterior num dos parques de
estacionamento do complexo.

Vila Velha de Ródão
Nesta unidade é de realçar a instalação de um novo permutador
de calor na Caldeira n.º 2, o qual vai permitir o aproveitamento
do calor dos gases de exaustão para aquecimento do ar de
combustão. Ao obter uma operação mais eficiente torna-se
possível reduzir o consumo de gás natural.

Setúbal
No Complexo Industrial de Setúbal destaca-se a execução de
um projeto de iluminação LED na área da desintegração da
máquina de papel n.º 4. Este projeto de eficiência energética,
dotado também de sensorização, permite reduzir a fatura de
energia elétrica da área e melhorar as condições luminotécnicas
e de segurança do local.

Os

resultados

Investimento: 20 mil euros
Poupança: aprox. 10.526
euros/ano – payback de 20 mil
euros em 1,9 anos

Investimento: 25 mil euros
Poupança: 9 mil euros/ano

das

medidas

de

eficiência

energética verificam-se no desempenho do
indicador

de

intensidade

energética,

que

decresceu 0,9 GJ por tonelada de produto
produzida. Destaque também para o aumento
do consumo de energia de origem renovável,
face à energia de origem fóssil, que representa
atualmente cerca de 77% do total. O saldo entre
a aquisição e produção de eletricidade nas
centrais fotovoltaicas e a venda própria de
eletricidade é negativo, significando que a
quantidade vendida é superior à adquirida.
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4.2 GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA
E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Relevância do tema
A conservação da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas é um dos maiores
desafios que enfrentamos, pelo que urge agir no sentido de prevenir a sua perda.
Ecossistemas saudáveis produzem um conjunto variado de bens para satisfazer as
nossas necessidades e influenciam de forma positiva o nosso bem-estar, a saúde, e
a geração de emprego e riqueza para as comunidades, para além de serem um
importante aliado na mitigação e combate às alterações climáticas.
Ao integrar a Conservação da Biodiversidade no seu modelo de gestão florestal, a
Navigator:


Procura que o planeamento e a execução das atividades florestais resultem,
no mínimo, na manutenção dos valores da biodiversidade existentes no
património (“no net loss”);



Concretiza algumas iniciativas para obter um ganho em biodiversidade (“net
positive gain”), nomeadamente através da implementação de ações de
requalificação, como é o caso do restauro de galerias ripícolas com habitats
degradados (i.e., habitats na proximidade de linhas de água), tendo em vista
repor os serviços deste ecossistema.

A gestão florestal sustentável que seguimos incorpora a conservação dos valores
naturais e socioculturais, assim como o respeito pelos direitos dos trabalhadores e
das comunidades locais ao longo da cadeia de valor. A certificação da gestão florestal
permite assegurar que a madeira utilizada nos nossos produtos - pasta e papel - é
proveniente de florestas com gestão florestal responsável. Por isso, investimos em
programas de certificação florestal, de segurança no trabalho, de formação técnica e
de apoio aos proprietários e empresas florestais, muito para além das áreas florestais
sob nossa gestão direta, ambicionando abranger um maior número de proprietários
e incentivá-los a gerir de acordo com as boas práticas e a investir na conservação
dos valores naturais e socioculturais do território.
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O impacte do que fazemos

Os impactes ambientais e socioeconómicos das atividades florestais estão identificados e
são avaliados de forma sistemática na atuação da The Navigator Company dando origem a
matrizes que são utilizadas na fase de planeamento e execução.
As atividades desenvolvidas têm impactes potenciais (positivos e negativos) na área gerida
e na sua envolvente, bem como na cadeia de valor e nos vários stakeholders com que a
empresa se relaciona, desde a produção até ao consumidor final, para além de um conjunto
de atividades associadas, onde se incluem a produção de plantas, a prestação de serviços e
o transporte de produtos florestais. Se, por um lado, a realização de atividades florestais
pode causar impactes negativos nas comunidades envolventes devido, por exemplo, a danos
nas infraestruturas de uso público como resultado da utilização de máquinas e viaturas,
também são de relevar os impactes positivos, tais como o fomento do emprego local, bem
como das atividades económicas locais associadas à floresta, de que são exemplo o
pastoreio e a apicultura.
A Navigator está consciente da importância da gestão local das suas áreas para garantir um
relacionamento harmonioso com as comunidades. Desta forma, previamente às operações
identificadas como sendo as mais impactantes, é realizada uma avaliação dos potenciais
impactes ambientais e sociais específicos do local e respetiva envolvente, permitindo assim
mitigar de forma efetiva os impactes negativos resultantes da atividade e atuar em
conformidade quando se verifica a sua ocorrência.
O nosso modelo de negócio assenta na gestão florestal responsável. Em 2021, tiveram
continuidade os compromissos assumidos na Política Florestal da Navigator, tendo em
vista manter e melhorar a gestão florestal praticada.
Consulte a nossa Política Florestal (QR code)
http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/acbac503fdff6c60f96cc85ca2c3
1dae.pdf
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PELA NATUREZA
Compromissos

Objetivos 2030

2021

2020

6. Garantir a
sustentabilidade do
uso do solo e dos
recursos florestais,
incluindo a
biodiversidade

6.1 Assegurar a utilização de 80% de
madeira certificada até 2030

71%

74%

6.2 Promover a certificação da cadeia de
custódia de todos os nossos fornecedores de
madeira até 2030

78%

74%

6.3 Contribuir para a redução de incêndios
em espaço rural, garantindo anualmente
menos de 1% da área ardida sob gestão até
2030

0,3%

0,5%

6.4 Criar impacto positivo (ou ganho líquido)
na biodiversidade através de ações
enquadradas nos compromissos assumidos
pela Navigator pela iniciativa act4nature
Portugal

Ver
relatório
act4nature
(online)

-

A fim de monitorizar o cumprimento dos objetivos no horizonte 2030 a Navigator
estabeleceu as seguintes metas intermédias para o Objetivo 6.4:
•

Implementar os planos anuais de monitorização e realizar as ações de conservação e
requalificação da conservação da Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas (B&SE) no
património florestal gerido pela Empresa;

•

Até 2022, atualizar a abordagem de integração da conservação da B&SE na estratégia
corporativa, em linha com o conhecimento científico disponível e com os compromissos
assumidos voluntariamente;

•

Até 2025, definir um framework simplificado, em linha com os elementos-chave do Protocolo do
Capital Natural, para sistematizar a avaliação de impactes e dependências da B&SE, testando a
abordagem num projeto-piloto;

•

Até 2025, desenvolver pelo menos duas parcerias com entidades externas (representantes da
academia, centros de investigação, organizações não governamentais e outras partes
interessadas) em projetos com o objetivo de conservação da B&SE, a nível local, regional,
nacional, ou à escala da paisagem.

2021 EM NÚMEROS
<<71% da madeira
utilizada provém de áreas
com sistema de gestão
florestal certificada>>

<<78% dos nossos
fornecedores de madeira
com cadeia de custódia
certificada>>
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<<53 hectares do
património gerido pela
Navigator foram alvo de
restauro ecológico>>

O que marcou 2021?
O ano ficou marcado pela continuidade dos trabalhos no domínio da gestão florestal
responsável tendo em vista os compromissos assumidos na nossa Política Florestal e
no Roteiro 2030. Mantivemos o investimento no apoio aos proprietários florestais,
através do Programa Premium, como forma de promover uma gestão mais
sustentável das suas propriedades e fomentar a certificação do abastecimento de
madeira nacional. Demos continuidade ao trabalho realizado na área da prevenção
dos incêndios e ainda na implementação dos planos anuais de monitorização da
biodiversidade e serviços dos ecossistemas nas propriedades sob nossa gestão.
A Navigator co-organizou, patrocinou e participou ativamente num dos painéis da
Conferência Anual 2021 do BCSD Portugal centrado no tema "Sustentabilidade:
desafios da década 20-30". Realizado no rescaldo da COP26 e dois anos após o
European Green Deal, o painel, com o título “Atuar pela Natureza”, trouxe para o
debate temas como os desafios da perda de valores naturais, e o papel dos governos
e das empresas na transição para uma economia neutra para o clima e positiva para
a

natureza,

entre

outros

(https://bcsdportugal.org/wp-

content/uploads/2021/07/ApresentacaoConferencia_Anual_2021_BCSD_Portugal_Sponsors_VF.pdf)

Monitorização da biodiversidade na floresta
<<12% da área gerida pela Navigator corresponde a áreas de conservação>>
Com o objetivo de avaliar o valor natural da área sob a sua responsabilidade, a The
Navigator Company tem planos anuais de monitorização da biodiversidade que
permitiram identificar, até ao momento, mais de 800 espécies e subespécies de flora
e 245 espécies de fauna. Cerca de 12% da área florestal gerida é constituída por
zonas com interesse para a conservação, sendo 4.075 hectares classificados como
habitats protegidos pela Rede Natura 2000. Em 2021, e dando continuidade a
trabalhos iniciados em anos anteriores, cerca de 53 hectares foram alvo de restauro
com o objetivo de manutenção ou melhoria do estado de conservação de habitats
naturais e seminaturais.
No período de primavera e verão, a Navigator efetuou um trabalho de monitorização
em 6 propriedades sob sua gestão inseridas na Rede Nacional de Áreas Protegidas,
nomeadamente em Valongo e em Monchique. No período de outono e inverno
procedeu-se ao acompanhamento de 9 locais de nidificação da águia-de-bonelli
(Aquila fasciata), tendo num deles ocorrido a nidificação de duas crias. Foi também
acompanhado 1 ninho de cegonha-preta (Ciconia nigra) com sucesso reprodutivo
(duas crias) e descoberto um ninho de açor que teve sucesso reprodutivo.
No início do ano foram colocadas numa das propriedades que gerimos mais 20 caixasninho, num total de 40, com o objetivo de criar melhores condições para a reprodução
de espécies insectívoras (e.g. chapins e trepadeiras) e também para o controlo de
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pragas do montado. A maioria das caixas (34) foram ocupadas por chapim-real
(Parus major), chapim-azul (Cyanistes caeruleus) e trepadeira-azul (Sitta europaea).
Poderá encontrar mais detalhe sobre os resultados destes planos de monitorização no relatório anual da
Navigator para a iniciativa Act4Nature Portugal.

Restauro ecológico

Numa parceria informal com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a
Navigator está a acompanhar o desenvolvimento de mestrados no âmbito do ganho
de biodiversidade em parcelas ocupadas anteriormente por eucalipto e que se
encontram em diferentes fases de restauro. O objetivo desta parceria consiste em
analisar os resultados da implementação de ações de restauro ecológico, que visam
a recuperação de fragmentos de habitats nativos nas áreas de plantação, enquanto
ferramenta de mitigação de potenciais impactes na biodiversidade dessas áreas que
estão localizadas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
Estas áreas são particularmente importantes no contexto mediterrânico, uma vez
que nestes ambientes a disponibilidade de água é um fator limitante e crucial para a
sobrevivência de muitas espécies no período estival, e as zonas húmidas podem
funcionar como corredores ecológicos ou áreas fonte para a colonização de novos
habitats. Os resultados preliminares indicam que as zonas em restauro apresentam
médias de capturas de indivíduos de 5,5 por local, comparado com 3,5 em eucaliptal,
analisando apenas a comunidade de micromamíferos.
A ação da Navigator na promoção do restauro de áreas da Zona Especial para a
Conservação das Aves (ZEC) de Monchique foi um dos casos de estudo que ilustrou
o documento de apoio à Década do Restauro de Ecossistemas das Nações Unidas,
elaborado

pelo

Forest

Solutions

Group

do

WBCSD

(https://www.wbcsd.org/download/file/12253).

Prevenção e apoio ao combate aos incêndios

O investimento na prevenção e no apoio ao combate aos incêndios florestais continua
a ser um fator determinante para mitigar este risco crítico para a Companhia. Em
2021, esse investimento ascendeu a 4,32 milhões de euros, dos quais:
•

1,94 milhões de euros foram canalizados para a realização de operações para redução
da carga de combustíveis nas áreas ocupadas com floresta, onde se inclui também a
construção e beneficiação de caminhos e aceiros; e

•

2,38 milhões de euros no dispositivo AFOCELCA (agrupamento de empresas do setor
papeleiro), com o objetivo de dar resposta ao apoio no combate a eventuais
ocorrências de incêndios que possam afetar áreas sob a gestão da Navigator,
correspondendo à maior participação privada no contexto nacional de proteção
florestal.

A nossa atuação no domínio da Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) beneficia
a floresta em geral, pois mais de 92% das intervenções dos meios afetos ao
dispositivo de combate a incêndios da AFOCELCA ocorre em propriedades de
terceiros, em estreita articulação com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil. A articulação entre a The Navigator Company e a estrutura da AFOCELCA
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traduz-se num ganho para a salvaguarda do património florestal através da
otimização de recursos e meios, que conduz a um melhor desempenho operacional.
A nossa política ativa de defesa da floresta permite também a articulação constante
com os diversos stakeholders relevantes, quer a nível local, quer a nível nacional.
<<AFOCELCA em Números: http://www.afocelca.com/ (QR code)
•

A área de atuação do dispositivo no território nacional é de 2 milhões ha

•

192 Concelhos na rede de vigilância da AFOCELCA em Portugal continental

•

A área de floresta gerida pela indústria de papel sob proteção da AFOCELCA
é de 200 mil ha>>

A estratégia em matéria de proteção florestal envolve, igualmente, o desenvolvimento de iniciativas de apoio aos proprietários privados, como os programas Replantar, Limpa & Aduba e outros, tendo estes programas abrangido mais de 33 mil hectares nos últimos quatro anos. A maior dimensão das áreas geridas permite evitar a
propagação dos incêndios e potenciar a análise de incêndios pelo dispositivo de combate.
Em concreto, salientamos a intervenção efetuada pela CELPA, em parceria com o
Município de Mortágua, na reabilitação de uma área ardida naquele concelho. A intervenção, com um impacte máximo estimado de cerca de 500 hectares, visa reintroduzir ações de gestão florestal na área afetada por um incêndio florestal e permitir
assim a recuperação para a produção dessa mancha florestal, reduzindo o seu risco
de incêndio. Acresce a intervenção efetuada no concelho de Pedrógão Grande, ao
abrigo do Programa Replantar, em que a CELPA financiou a reabilitação pela reflorestação de duas manchas florestais destruídas no incêndio de 2017, intervencionando mais de 100 hectares e aglutinando pequenas propriedades de dezenas de
proprietários num projeto florestal conjunto.
Em Moçambique…
A Portucel Moçambique consolidou em 2021 a sua estratégia da Defesa da Floresta
contra Incêndios, com a qual tem vindo a reduzir de forma substantiva a área
percorrida pelo fogo, de cerca de 2 800 hectares em 2017 para 66 hectares em 2021.
Esta evolução tem resultado da articulação de diversas componentes, entre as quais
a criação de equipas rápidas de intervenção, a utilização de novas práticas silvícolas
com base em fogo controlado, a colocação de colmeias e buffers agrícolas (sobretudo
de mandioca) na orla da floresta para incentivar a proteção de um ativo das famílias
e das comunidades, a sensibilização e envolvimento das comunidades e a realização
de uma campanha na rádio local.

Programa de fomento florestal de Moçambique
Durante 2021 prosseguiu a implementação de um Programa de Fomento Florestal,
parte integrante do Projeto de Investimento Florestal de Moçambique (MozFIP), uma
iniciativa do Governo de Moçambique, em colaboração com o Banco Mundial e outros
parceiros de cooperação. O objetivo deste Programa consiste em promover
plantações florestais comerciais sustentáveis, de pequena e média escala, e
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incentivar o restauro de áreas degradadas com espécies nativas, tendo já sido
plantada uma área total de 2.470 hectares e abrangidos 205 beneficiários. A Portucel
Moçambique continuou a ter um papel ativo na construção e implementação do
Programa, contribuindo com diversos apoios, como a definição do modelo de
silvicultura, formação em práticas de gestão, manuseamento de agroquímicos e
transferência de know-how, assim como com o fornecimento de plantas clonais com
um valor bonificado e o acesso a bens intermédios.

Parcerias pela floresta

O rePLANT, que começou a ser desenvolvido em 2019,
tornou-se no primeiro grande projeto do laboratório
colaborativo ForestWISE-Laboratório Colaborativo para
Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, com o propósito
de promover atividades de investigação, inovação e
transferência de conhecimento e de tecnologia, para
aumentar

a

gestão

florestal

sustentável,

a

competitividade do setor florestal português e reduzir o
impacto dos incêndios rurais. O projeto, cuja coordenação é da Navigator, tem uma
duração de três anos (jul. 2020-jun. 2023) e um orçamento de 5,6 milhões de euros,
sendo apoiado pelo Compete 2020 e pelo Portugal 2020, com uma agenda
transversal aos temas relacionados com a gestão da floresta e do fogo, a gestão do
risco e a componente da economia circular e cadeias de valor. Poderá encontrar mais
detalhe sobre este projeto na página do projeto rePLANT: QR CODE https://replant.pt/

O apoio dado pela Navigator aos proprietários florestais contempla diversos
programas e inclui serviços de extensão e formação, bem como outros programas
desenvolvidos para potenciar a adoção de práticas florestais sustentáveis e/ou a
capacitação tendo em vista obter e manter a certificação. São eles:


Prémio associado ao fornecimento de madeira certificada (4€/m3), aplicado
desde 2007



Iniciativas que promovem a transferência de conhecimento sobre a gestão
florestal sustentável e a certificação para outros proprietários e produtores
florestais, e apoios complementares adicionais:
o

Tech4Forest: formação sobre temas relacionados com as boas
práticas florestais e a saúde e segurança no trabalho, entre outros,
incluindo a distribuição de materiais informativos, como brochuras;

o

Apoio aos grupos de certificação de gestão florestal e/ou cadeia de
responsabilidade;

o

Projeto Melhor Eucalipto, desenvolvido em cooperação com a CELPA,
para divulgação de informação sobre boas práticas florestais e suporte
aos projetos “Limpa e Aduba” e “Replantar”;

o

Programa Premium (ver texto em destaque).
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Participação ativa nas iniciativas nacionais do FSC® e PEFC, no âmbito do
desenvolvimento dos referenciais normativos de ambos os sistemas de
certificação adaptados à realidade do setor florestal português.

Programa Premium
Metas 12.2; 12.8; 15.1 e 15.2

O programa Premium, iniciado em 2018, continuou a expandir a sua ação junto
dos proprietários, tendo duplicado a área florestal apoiada em relação a 2020.
Este programa procura responder às necessidades individuais dos proprietários, quer sejam
fornecedores de madeira da Navigator ou não, no sentido de os apoiar nos problemas de
gestão com que se defrontam, bem como na realização do seu projeto florestal. O foco do
programa consiste em promover áreas florestais saudáveis e com gestão responsável. Esse
apoio é concretizado de diversas formas envolvendo a preparação do projeto florestal, a
recomendação de opções técnicas de silvicultura, bem como as boas práticas na realização
das operações florestais, minimizando os impactos ambientais e sociais.
O Programa, que já conta com uma área intervencionada de mais de 4.500 hectares e
envolve mais de 250 proprietários, procura responder às necessidades dos proprietários
para melhorar a sua gestão florestal, aumentar a produtividade e a rentabilidade dos
povoamentos de eucalipto.
Esta iniciativa não acarreta custos para o proprietário e promove a ligação com as diferentes
entidades do setor florestal, como as Organizações de Produtores Florestais e Grupos de
Certificação, procurando assegurar o acompanhamento regular das áreas para a melhoria
contínua da gestão florestal, bem como o fomento da produção de madeira nacional. O
contacto de proximidade com os proprietários é uma oportunidade de divulgação e
dinamização de outros projetos da indústria para a melhoria da gestão florestal, incluindo
aumentar a área com gestão certificada.
“A colaboração tem sido excelente e bastante útil para as decisões a tomar (…) Tenho de
gerir este património e sinto necessidade de ter um apoio técnico que me diga, com
conhecimento científico, o que valerá a pena fazer”
Carlos Carvalho Rodrigues, proprietário da Quinta de Santo António em Mafra e participante
no Programa Premium (excerto da entrevista publicada na Revista Produtores Florestais - out. 2021).
A Navigator pretende fomentar a produtividade e
a certificação florestal em Portugal, como forma de
promover a gestão sustentável da floresta, sendo
essa gestão uma ferramenta de combate à
desflorestação. Em 2021, a madeira nacional
abastecida com certificação atingiu os 63%, sendo
a madeira proveniente das florestas sob nossa
gestão,
em
Portugal
Continental,
100%
certificada.
A Companhia mantém o seu foco no objetivo de
aumentar o abastecimento de madeira certificada,
no entanto os valores de 2021 diminuíram 3% face
ao ano anterior. Esta redução deveu-se a uma
maior necessidade de importação de madeira e,
embora toda a madeira importada ocorra no
âmbito do EUTR (European Union Timber
Regulation), não foi possível obter uma quota
superior de madeira com certificação florestal PEFC
e FSC em toda a cadeia.
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Participação da Navigator no WBCSD e BCSD Portugal
Enquanto membro do Forest Solutions Group do WBCSD, a Navigator colaborou na
preparação de um vídeo subordinado ao tema “Choose Sustainable Projects” com o
objetivo de sensibilizar para o papel das florestas plantadas e dos produtos florestais
no âmbito da agenda global de desenvolvimento sustentável. Esta peça sublinha o
facto de nestas florestas a gestão ser feita em equilíbrio com a sua envolvente natural
e as árvores serem repostas após cada colheita, continuando a remover o dióxido de
carbono da atmosfera, garantindo-se a biodiversidade, os ecossistemas, a qualidade
da água e habitats para a vida selvagem, bem como as condições para a subsistência
das comunidades locais.
https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Forest-Solutions-Group/Resources/Choosesustainable-forest-products

Este grupo setorial publicou, mais uma vez, os resultados de um conjunto de
indicadores para evidenciar o seu desempenho conjunto face ao cumprimento dos
compromissos

assumidos

no

âmbito

do

seu

Forest

Sector

SDG

Roadmap

(https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Forest-Solutions-Group/Resources/ForestSolutions-Group-2021-Key-Performance-Indicators-results),

os

quais

integraram

informação da Companhia.
A Navigator continua, também, a participar ativamente na iniciativa The Forests
Dialogue (https://theforestsdialogue.org/) e no programa Forests Forward, da WWF
(https://forestsforward.panda.org/), plataformas multistakeholders, contribuindo para o
debate de temas diversificados em torno da floresta. Neste programa, a Portucel
Moçambique está a preparar-se para ser um “laboratório vivo” de boas práticas
ambientais e sociais, que corporizam o propósito de, de uma forma simbiótica,
proteger o ambiente e assegurar o desenvolvimento das comunidades, promovendo
assim ecossistemas rurais mais resilientes. Este propósito é particularmente
relevante em Moçambique, um país que está entre os mais vulneráveis aos efeitos
devastadores de eventos climáticos extremos, como foi o caso dos ciclones Idai e
Keneth em 2019.
No âmbito da parceria com estas associações, a Navigator co-organizou, patrocinou
e participou ativamente num dos painéis da Conferência Anual 2021 do BCSD
Portugal centrado no tema "Sustentabilidade: desafios da década 20-30". Participou
ainda no painel Atuar pela Natureza”, dando a conhecer o posicionamento e as
principais atividades da Empresa no contributo para a conservação da natureza e da
biodiversidade através da gestão sustentável dos espaços florestais.
COMPROMISSO COM A NÃO DESFLORESTAÇÃO
O compromisso da Navigator com uma gestão responsável dos espaços florestais,
em pleno equilíbrio com a sua envolvente natural e social, é também um
compromisso no sentido de desenvolver ações que contrariam as forças que
conduzem à desflorestação e à degradação da floresta, tal como está assumido no
Forest Sector SDG Roadmap (https://docs.wbcsd.org/2020/12/WBCSD-Forest-Sector-
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SDG-Roadmap-Implementation-Report.pdf),

roteiro

de

referência

para

inspirar

o

contributo do setor florestal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Já em Moçambique salienta-se a realização de um número alargado de ações de
sensibilização ambiental junto das comunidades, lideradas pelos técnicos da Portucel
e que já abrangeram mais de 4.000 famílias, com o foco na utilização eficiente da
terra, através de técnicas de agricultura de conservação (substituindo as técnicas
tradicionais de “slash&burn”) as quais são um importante contributo para reduzir a
desflorestação e degradação florestal. Segundo dados do Banco Mundial, a abertura
de novas áreas para a prática de agricultura de pequena escala e a procura de
madeira para combustível para cozinhar são responsáveis por 65% da desflorestação
em Moçambique.
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4.3. ECONOMIA CIRCULAR
Relevância do tema
O Pacto Ecológico Europeu, apresentado em dezembro de 2019, defende que, para
se atingirem as metas climáticas e ambientais da UE, é necessária uma nova política
industrial baseada na economia circular.
Os processos produtivos inerentes à indústria de pasta e papel caracterizam-se por
ciclos de recuperação de substâncias e materiais. Um exemplo desta circularidade
são os ciclos de recuperação química existentes em todas as fábricas de produção de
pasta de papel pelo processo kraft.
A The Navigator Company segue os princípios de eficiência e otimização no uso dos
recursos que se encontram na base da economia circular. Os subprodutos e materiais
que não são passíveis de valorização interna, ou para os quais a capacidade instalada
não é suficiente, são alvo de parcerias com entidades externas tendo em vista a sua
valorização. A utilização dos subprodutos e/ou resíduos da The Navigator Company
permite assegurar várias funções, nomeadamente a substituição de matérias-primas,
a circularidade dos nutrientes, através da sua devolução à floresta/agricultura, por
exemplo, a utilização de resíduos como solução inovadora para substituição de outros
materiais, e a utilização dos gases das chaminés para captação de CO 2 usado na
produção de carbonato de cálcio precipitado (PCC). Um ciclo assente na reutilização
para salvaguardar os recursos naturais.

O nosso impacto
A gestão sustentável dos recursos é um dos pilares da estratégia de criar valor com
responsabilidade da The Navigator Company e materializa-se na identificação e gestão dos
aspetos materiais adversos e na maximização dos aspetos materiais benéficos, minimizando
assim o impacte associado à depleção dos recursos. A redução da produção de resíduos é
um aspeto central nesta estratégia sendo potenciada pela adoção de soluções tecnológicas
que possibilitam a sua reincorporação nos processos produtivos ou a sua valorização interna,
nomeadamente em processos de produção de energia. Em simultâneo, a implementação
desses processos permite, sobretudo, minimizar a utilização de matérias-primas virgens,
minimizar os desperdícios e as cargas para efluentes, bem como a substituição de
combustíveis fósseis. Sendo a grande maioria dos resíduos gerada nas operações de
produção de pasta, tem sido possível, por melhoria da eficiência dos processos e dos
sistemas de tratamento, minimizar a sua produção.
Contudo, a Companhia é confrontada com os impactes causados pela otimização de outras
fases do processo produtivo na geração de resíduos, como é o caso do recente projeto de
Otimização PO3 do Complexo Industrial da Figueira da Foz. O projeto permitiu, além de
dotar este complexo de importantes MTDs (Melhores Técnicas Disponíveis), nomeadamente
a deslenhificação por oxigénio, veio aumentar os níveis de produção de pasta, o que originou
uma incapacidade de o Forno de Cal processar a quantidade total de lamas de cal geradas,
resultando num excedente deste sub-produto. Por outro lado, o projeto resultou numa
diminuição da produção de lamas biológicas através da sua valorização energética na
Caldeira de Recuperação. Esta dualidade de impactes positivos e negativos implica um
trabalho constante da Companhia em procurar soluções, sinergias e simbioses tendo em
vista equilibrar e aumentar a circularidade dos resíduos gerados pelas suas operações,
garantindo assim elevados índices de valorização.
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PELA NATUREZA
Compromissos

Objetivos 2030

2021

2020

7. Promover a
bioeconomia circular
privilegiando
soluções de I&D

7.1 Valorizar 90%* dos resíduos até 2030

88%

87%

7.2 Desenvolver aplicações sustentáveis e de
valor acrescentado para os subprodutos do
processo industrial (lamas, cinzas e outros
resíduos inorgânicos)

Aumento das
quantidades
de areia
incorporadas
no processo da
Secil Britas.
Finalização dos
testes de
aplicação de
tecnossolos
para
recuperação
de áreas
mineiras.

*A meta inclui a valorização de resíduos através de incineração com recuperação energética, com o código de identificação de resíduos destinados a operações de
valorização (R1), em linha com a legislação nacional aplicável. Este valor não corresponde ao valor reportado na resposta à GRI 306, uma vez que esta metodologia
considera as operações com destino à incineração com recuperação energética como operação de eliminação.

2021 EM NÚMEROS
<<88% de resíduos
valorizados>>

<< Redução de 80% da quantidade de lamas
biológicas na Figueira da Foz >>

O que marcou 2021?
A The Navigator Company visa assegurar níveis elevados de valorização dos resíduos
produzidos, mantendo ativa uma significativa rede de contactos para potenciar a
circularidade dos materiais, que se encontra suportada em sinergias industriais com
outros sectores de atividade onde os nossos resíduos possam ser utilizados como
matérias-primas secundárias em substituição de matérias-primas virgens.
Para além de dar continuidade às linhas de ação em curso foi iniciado, em 2021, um
conjunto de parcerias estratégicas no sentido de alargar a aplicabilidade dos resíduos
gerados, aumentando, assim, os fluxos circulares destes materiais. Contudo, fruto
da instabilidade decorrente da pandemia por Covid-19, alguns desses projetos
sofreram atrasos expectáveis, prevendo-se a sua consolidação ao longo do próximo
ano. 2021 ficou também marcado pela participação da The Navigator Company no
segundo projeto piloto da CTI Tool do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável, com o produto papel de impressão e escrita (UWF), e
ainda pela adesão à plataforma Circular Bioeconomy Alliance.

Circularidade na gestão dos resíduos

Os processos de otimização e melhoria da Companhia têm como objetivo maximizar
a eficiência de utilização dos recursos, não só através de processos internos, mas
também através de parcerias que promovem sinergias industriais, aumentando a
vida útil dos subprodutos. O potencial de circularidade dentro do processo produtivo
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da pasta e do papel é elevado, desde que o processo esteja otimizado e as soluções
sejam economicamente viáveis, o que, por si só, coloca a The Navigator Company
numa posição de vantagem em matéria de circularidade. O projeto de otimização
PO3 do Complexo Industrial da Figueira da Foz é um exemplo de demonstração desse
potencial, tendo permitido a redução de 80% da produção de lamas biológicas devido
à sua incorporação na evaporação de licor negro com valorização energética do
material orgânico na Caldeira de Recuperação.

Paralelamente, ao aumentar os níveis de produção de pasta na unidade da Figueira
da Foz, o PO3 colocou pressão sobre o processo de recuperação de químicos
relevando a incapacidade do forno de cal desta unidade, o que tem levado a um
acréscimo da produção de lamas de carbonato de cálcio. Atendendo às dificuldades
de processamento deste subproduto, gerado no processo de recuperação química, a
Companhia procurou soluções para incorporar o excedente de lamas de carbonato de
novo no processo. É neste âmbito que surge a parceria com a empresa SMI Specialty Minerals Inc, instalada no Complexo Industrial da Figueira da Foz, que é
responsável pela produção de carbonato de cálcio precipitado (PCC), um aditivo
mineral incorporado no papel de impressão e escrita (UWF) da The Navigator
Company.
<<Em 2021, a Navigator manteve a parceria com a Specialty Minerals Inc, o que
permitiu encaminhar 1.650 toneladas desta matéria-prima secundária para a
produção de carbonato de cálcio precipitado>>
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Importa salientar o impacto positivo
da

desclassificação

(Declaração
10/2017)

de

das

areias

Subproduto

produzidas

nos

n.º
leitos

fluidizados das caldeiras de Biomassa
da

The

Navigator

Company.

A

possibilidade de considerar as areias
como um sub-produto permitiu que
fossem integradas noutros processos
industriais, como substituto das areias de origem natural utilizadas em materiais de
construção, como, por exemplo, na produção de argamassas e tout-venant. Assim,
numa estreita simbiose com a Secil Britas e com a Saint-Gobain em Aveiro, tem sido
possível escoar este subproduto, tendo a The Navigator Company alargado esta
parceria a todas as suas unidades fabris, aumentando substancialmente a
circularidade das areias e minimizando a ocupação de solo por deposição em aterro.
<<No último ano, a Navigator duplicou a quantidade de areias enviada para
incorporação na indústria de construção em cerca de 21,5 mil toneladas>>

Circularidade no uso da água
O tema do aumento da eficiência do uso da

água, através da sua redução e reutilização,
já

foi

abordado

no

capítulo

4.2

Uso

Responsável dos Recursos, uma vez que se
relaciona com a eficiência de recursos. No
entanto, importa sublinhar que se trata
igualmente de um exemplo de economia
circular pois permite diminuir o consumo de
água potável. O trabalho realizado pela
Companhia tem permitido minimizar a utilização de água, de forma a maximizar o
volume devolvido ao ambiente natural sob a forma de efluente tratado tendo, em
2021, este valor correspondido a 84%.
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Tecnossolos-projeto piloto
Metas 12.4 e 12.5

Uma parceria que está a testar a aplicabilidade de material remanescente do processo
de produção da Navigator, na recuperação paisagística na Mina de São Domingos.
A parceria iniciada em 2020 com a EDM, Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., foi
concluída em 2021, com o fornecimento do material remanescente para o tratamento e
recuperação de solos através da formulação e aplicação de tecnossolos na Mina de São
Domingos, em Mértola.
Após a maturação e espalhamento dos tecnossolos pelas duas áreas em estudo (área 1
= 0,7 ha e área 2 = 0,8 ha), foram realizadas hidrosementeiras com algumas espécies
herbáceas e arbustivas. Foi definido um plano de monitorização de um ano para ambas
as áreas, após aplicação dos tecnossolos que acompanhará a evolução do coberto
vegetal, características dos solos e qualidade das águas de escorrência de cada área e
que terminará em fevereiro de 2022.
A primeira campanha de monitorização já revelou resultados bastante positivos,
nomeadamente 1) capacidade de neutralização de ácidos com a subida do pH dos solos
para

valores

neutros,

2)

desenvolvimento

vegetativo

rápido

e

estável,

3)

estabelecimento de um sistema de recuperação auto-sustentável suportado no
contributo do armazenamento de C estável através da integração do C dos resíduos na
formação de solos e no desenvolvimento do coberto vegetal.
A obtenção de bons resultados com o projeto piloto permitirá equacionar a utilização
desta metodologia na recuperação de solos, desta e de outras antigas áreas mineiras,
constituindo, assim, uma solução de futuro para estes resíduos.

“Na antiga área mineira de São Domingos, a aplicação de formulações de tecnossolos
específicos contendo matérias-primas como resíduos, numa área piloto de cerca de 1,5
ha, afetada pela drenagem ácida de mina e contaminação multielementar, contribuiu
para a sua recuperação e o desenvolvimento de um sistema edáfico. Este projeto inserese no plano de recuperação ambiental desta vasta área mineira concretizado pela EDM,
podendo esta solução vir a ser aplicada numa área mais alargada.”
Catarina Diamantino
Hidrogeóloga, Unidade Ambiental EDM
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Adesão à Plataforma Circular Bioeconomy Alliance
A The Navigator Company foi das primeiras empresas a aderir
à

plataforma

Circular

Bioeconomy

Alliance

(CBA),

estabelecida por iniciativa do Príncipe de Gales, um quadro
conceptual para o uso do capital natural renovável como base
para a gestão e transformação da terra, alimentação,
sistemas industriais e de saúde, e cidades. A Companhia tem
trabalhado nesse sentido com o European Forest Institute, que é facilitador da CBA.
Esta adesão é particularmente importante para a Portucel Moçambique, um país que
está entre os mais vulneráveis aos efeitos devastadores de eventos climáticos
extremos, como foi o caso dos ciclones Idai e Keneth em 2019.

Participação no piloto do CTI Tool para medir a
circularidade
A importância da inovação e das abordagens colaborativas para o sucesso de
soluções que contribuem para uma economia mais circular, é acompanhada de perto
pela Navigator e pelo RAIZ. Nesse sentido, e no âmbito da participação da Navigator
no grupo de trabalho de Economia Circular do BCSD, foi levado a cabo um teste piloto
da ferramenta Circular Transition Indicators (CTI tool), desenvolvida pelo WBCSD e
pela Circular IQ, com o objetivo de medir e quantificar a circularidade de produtos e
processos nas empresas.
A Navigator integrou o grupo piloto que preparou a versão portuguesa da CTI V2.0
tendo sido uma das empresas a avançar com um teste piloto que envolveu as áreas
de I&D, de Ambiente e de Sustentabilidade da Empresa. O teste permitiu confirmar
a elevada circularidade do papel UWF, por um lado, mas, também, sublinhar a
importância do envolvimento dos diversos agentes da cadeia de valor, desde
fornecedores a operadores de resíduos, no desenvolvimento de métricas de
circularidade. De realçar que, segundo a metodologia da CTI, as entradas são já 96%
circulares e as saídas têm um potencial de valorização de 97%, evidenciando margem
de evolução. Foi igualmente reconhecida a elevada reciclabilidade do papel UWF e as
etapas do processo subjacentes à sua circularidade, podendo as fibras de material
lenhoso ser usadas até 5 vezes (produtos) durante o seu ciclo de vida numa lógica
de cascata.

Poderá

consultar

o

caso

de

estudo

https://www.wbcsd.org/download/file/13670)
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57% dos nossos Colaboradores identificam-se bastante com
o papel ativo da Companhia na ação climática, contribuindo
para uma economia circular e de baixo carbono, assente na
investigação e desenvolvimento e na tecnologia.

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório, tiveram por
base 856 respostas num universo de 3.232 Colaboradores (efetivo de 2020)
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5.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E
FIXAÇÃO DE CO2
Relevância do tema
As alterações climáticas são porventura o desafio mais estruturante que a sociedade
moderna enfrenta, já que impactam transversalmente a população e os recursos
naturais. O tema é de reconhecida importância como referem diversas entidades
internacionais,

nomeadamente

o

Painel

Intergovernamental

das

Alterações

Climáticas (IPCC). O Acordo de Paris veio desencadear ações, a nível dos países e
das empresas, com o objetivo de estabilizar o aumento da temperatura global bem
abaixo dos 2ºC face a níveis pré-industriais. A Comissão Europeia aprovou, em julho
de 2021, a Lei Europeia do Clima que transforma em obrigação vinculativa o
compromisso político assumido no âmbito do Pacto Ecológico Europeu de a UE atingir
a neutralidade climática até 2050, tal como o Pacote FIT for 55, o plano da União
Europeia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030,
proposto pela CE em julho de 2021.A nível nacional, Portugal aprovou a Lei de Bases
do Clima, onde são estabelecidas metas nacionais de mitigação das emissões de
gases com efeito até 2050 e, em complemento, o dever de alcançar a neutralidade
climática até 2050. Nesta lei são também definidos instrumentos de planeamento
para a ação climática.
A The Navigator Company, na qualidade de empresa industrial de base florestal, com
um papel importante na produção nacional de energia elétrica renovável, a partir de
biomassa, encontra-se totalmente alinhada com a importância do tema e tem
desenvolvido diversos projetos e iniciativas no sentido de minimizar as emissões de
CO 2 resultantes da sua atividade e promover a melhoria do seu desempenho
energético. Destaca-se o Roteiro para a Neutralidade Carbónica da Companhia onde
é assumido o compromisso de ter os seus complexos industriais neutros em carbono
no ano 2035.
Nesta equação, é igualmente relevante o papel desempenhado pelas florestas de
produção, dada a sua capacidade para sequestrar e armazenar carbono. As florestas
plantadas da Navigator são um elemento importante neste combate global.
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O nosso impacto

A Navigator, enquanto empresa industrial, gestora de património florestal e produtora de
energia elétrica renovável, tem as alterações climáticas no centro das suas preocupações.
A Companhia tem atuado de forma consciente no sentido de minimizar todos os potenciais
impactes que as suas operações podem originar em recursos como a água, o ar, o solo e
as matérias-primas. A atenuação dos impactes passa por uma gestão responsável destes
recursos desde as plantações florestais às operações industriais. A gestão destes impactes
encontra-se mais detalhada no Capítulo 4. Pela Natureza.
A abordagem da Empresa no combate global às alterações climáticas consiste em atuar
localmente para contribuir globalmente. A Navigator definiu em 2019 um plano de
descarbonização dos seus complexos industriais, que permitirá neutralizar as emissões de
carbono que lhes estão associadas, além de melhorar a sua eficiência energética e
eliminar gradualmente o consumo de energia de origem fóssil. Este plano de
descarbonização, para além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, tem
um impacto positivo devido à utilização da biomassa para produção de energia –
valorizando este recurso e promovendo a proteção das florestas contra os incêndios -, e à
geração de energia elétrica através de fontes renováveis, a qual é posteriormente injetada
na rede nacional.
A Navigator assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica dos seus
complexos industriais até 2035, o que pressupõe reduzir as emissões diretas de CO 2 em
cerca de 86%, face ao ano de 2018, e ainda aumentar o nível de utilização de energia de
fontes renováveis no mix energético da Companhia, com o objetivo de a energia renovável
representar 80% do consumo total de energia primária da Companhia em 2030.
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PELO CLIMA
Compromissos

Objetivos 2030

2021

8. Investir em
soluções de baixo
carbono rumo à
neutralidade
carbónica

8.1 Reduzir em 86% as emissões diretas
CELE de CO 2 dos complexos industriais em
2035 (ano base:2018)

Redução
de
30,1%

8.2 Utilizar 80% de energia renovável no
consumo total de energia primária em 2030
(ano base:2018)

77%**

2020

70%

* Emissões reportadas no âmbito do CELE
** Inclui a produção para autoconsumo das centrais solares fotovoltaicas.

A fim de monitorizar o cumprimento dos objetivos no horizonte 2030 a Navigator
estabeleceu a seguinte meta intermédia:
Objetivo 8.1:
•

Reduzir em 31,5% as emissões diretas CELE de CO 2 dos complexos industriais em 2027, face a
2018.

2021 EM NÚMEROS
<<77% de energia
renovável consumida >>
<<mais de 21.000 painéis
solares instalados, com
7MW de potência instalada
>>

<<Redução de 30,1% das
emissões diretas de CO 2 nos
complexos industriais, face a
2018>>
<< Redução global de 57%
das emissões de CO 2 do
complexo da Figueira da Foz
>>
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<<5,9 M tCO 2
sequestradas nas
nossas florestas >>

O que marcou 2021?
À semelhança do ano anterior, em 2021 a Navigator deu continuidade aos projetos
associados ao Roteiro para a Neutralidade Carbónica dos complexos industriais e
ainda ao Programa Corporativo para a Eficiência Energética. Os principais marcos
deste ano foram a entrada em funcionamento de duas novas centrais solares
fotovoltaicas em regime de autoconsumo, nos complexos da Figueira da Foz e de
Setúbal, e ainda o início de projetos que vão permitir a eliminação gradual do
consumo de fuelóleo no complexo de Setúbal. Trata-se de iniciativas que visam
reduzir as emissões de CO 2 da Companhia, tanto de âmbito 1 como de âmbito 2.
De realçar que, em 2021, a The Navigator Company levou a cabo um ambicioso
projeto de análise da sua pegada de carbono que culminou na adesão à Science
Based Target Initiative (SBTi) no final do ano. O compromisso de definição de metas
de redução das emissões de GEE, com base na mais atual ciência climática, vem
reforçar o posicionamento da Navigator no que concerne a mitigação e a adaptação
às alterações climáticas.
A Navigator manteve uma participação ativa em iniciativas reconhecidas a nível
internacional relativamente ao escrutínio do seu desempenho em critérios ESG, tendo
respondido ao questionário CDP Climate 2021 e apresentado, pela primeira vez, a
sua resposta ao questionário CDP Forest.

Novos passos
Carbónica

no

Roteiro

para

a

Neutralidade

A entrada em funcionamento da Caldeira de Biomassa do Complexo Industrial da
Figueira da Foz em 2020 constituiu um dos marcos do Roteiro traçado pela Navigator
para atingir a neutralidade carbónica dos seus complexos industriais em 2035. Neste
primeiro ano de funcionamento, ainda que com alguma ineficiência inerente à
instabilidade operacional, foi possível alcançar uma redução global de 57% das
emissões diretas de CO 2 do complexo da Figueira.
Em 2021, a Navigator iniciou outro dos projetos contemplados no seu Roteiro para a
Neutralidade Carbónica, nomeadamente um dos que vão permitir substituir, de forma
faseada, o consumo de fuelóleo por fontes de energia menos intensivas em carbono
no Complexo Industrial de Setúbal. Este projeto inclui a instalação de uma nova rede
de distribuição e de uma caldeira, que inicialmente irá utilizar gás natural mas estará
preparada para a combustão de misturas de gás natural e hidrogénio renovável. Estes novos equipamentos permitirão diminuir em 28% as emissões de carbono associadas à tecnologia em utilização.
Também na unidade de Setúbal, destaca-se o projeto de conversão para biomassa
de um dos fornos de cal deste complexo, com estimativas de redução de 76% das
emissões diretas de gases com efeito de estufa (GEE), comparativamente ao equipamento atual. Este projeto representa um investimento de cerca de 7,5 milhões de
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euros. Pelo seu contributo na descarbonização e carácter inovador foi, em 2021, um
dos projetos selecionado de entre 232 candidaturas apresentadas para apoio no âmbito do Innovation Fund (small scale projects) da Comissão Europeia. O acordo de
apoio foi assinado no final de 2021 e o arranque do projeto ocorreu já em janeiro de
2022. Prevê-se que esta conversão entre em operação em 2025.

Nova abordagem à pegada de carbono

A consolidação do trabalho realizado no âmbito do seu plano de descarbonização
levou a Navigator a desenvolver uma extensa análise da sua pegada carbónica com
o objetivo de completar o inventário de Gases com Efeito de Estufa (GEE). Este
estudo permitiu à Companhia, não só melhorar o inventário das emissões diretas e
indiretas (âmbitos 1 e 2), bem como das emissões indiretas associadas à cadeia de
valor (âmbito 3), que correspondem a 60% da sua pegada de carbono, tendo
culminado, como acima referido, na adesão à SBTi, no final do ano, e na submissão
das metas para validação, possibilitada pelo rigoroso e aprofundado trabalho de
análise da pegada da Navigator.
Este trabalho segue o referencial do GHG Protocol já adotado anteriormente pela
Companhia no sentido de ter uma maior abrangência no cálculo do seu inventário de
GEE. Na sequência da aplicação desta metodologia às emissões de âmbitos 1 e 2, em
2021 foi realizado um trabalho de recolha e cálculo das emissões de âmbito 3 (não
controladas pela organização) tendo sido consideradas 12 das 15 categorias
associadas a este tipo de emissões. Com base na informação disponível, relativa ao
ano de 2020, surgem 6 categorias como mais relevantes, que se encontram
apresentadas na infografia seguinte. De realçar que a categoria de “Aquisição de bens
e serviços” é a que apresenta um maior peso nas emissões de âmbito 3 da Navigator,
correspondendo a 65% deste valor.
Pegada de Carbono da Navigator
MONTANTE DA CADEIA DE VALOR
ÂMBITO 3

Aquisição de bens e
serviços

OPERAÇÕES DA NAVIGATOR
ÂMBITO 1

31%

JUSANTE DA CADEIA DE VALOR
ÂMBITO 3

Transporte e
distribuição

Emissões associadas ao
processo industrial

Processamento
de produtos vendidos

Transporte e
distribuição

Veículos da empresa
e consumo de
combus�vel no local

Emissões relacionadas aos
combus�veis e eletricidade
(loca�on based)

ÂMBITO 2

9%

Emissões indiretas associadas à
produção da eletricidade adquirida
e consumida

60%
META: NEUTRALIDADE CARBÓNICA EM 2035
(nos Complexos Industriais)
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Fim
de vida de produtos
vendidos

Captura e fixação de CO2

Uma vertente muito relevante da contribuição da Navigator para a ação climática
consiste na identificação de oportunidades para capturar e fixar CO 2 em algumas das
fases da sua cadeia de valor, tanto nas áreas de floresta plantada, como no processo
produtivo e nos produtos fabricados e comercializados.

CO2 sequestrado nas florestas
As florestas de produção destacam-se pela sua capacidade de sequestro de carbono.
Como se trata de uma árvore de crescimento rápido, fruto de uma taxa de
fotossíntese muito elevada, o eucalipto apresenta valores de captura anual de
carbono superiores às florestas de montado ou ao pinhal, por exemplo.
Tendo em consideração cálculos efetuados a partir de dados publicados no
“Inventário Florestal Nacional 6” (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 2015), os eucaliptais são, na floresta portuguesa, os povoamentos que maior
quantidade de CO 2 sequestram anualmente por cada hectare: cerca de 11,3 1 tons
CO 2 /hectare ao ano, quase 3 vezes mais do que os pinhais de pinheiro-bravo (com
3,9 tons CO 2 /hectare ao ano) e 7 vezes mais do que os montados de sobro (1,6 tons
CO 2 /hectare ao ano).
As nossas florestas, geridas de forma sustentável, desempenham assim um papel
fundamental no desafio de mitigar os efeitos das alterações climáticas. As árvores, e
em especial o eucalipto, absorvem o dióxido de carbono e armazenam carbono, em
matérias-primas para inúmeros produtos que podem substituir os derivados de
materiais fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural.
A Navigator gere atualmente 104.673 hectares de área florestal com gestão
certificada, tendo sido responsável pelo sequestro de carbono de cerca de 5,9 M tCO 2
em 2021, distribuídos da seguinte forma:
•

Florestas de eucalipto (73% da área gerida pela Navigator): cerca de 4,7 M
tCO 2 ;

•

Povoamentos de sobreiro, de resinosas e de outras espécies florestais sob
gestão da Companhia: cerca de 1,0 M tCO 2 ;

•

Áreas agrícolas, com espécies arbustivas ou matos: cerca de 157 mil tCO 2.

CO2 capturado no processo produtivo
Durante o processo produtivo também são identificadas todas as oportunidades de
capturar carbono, como é o caso da fabricação de carbonato de cálcio precipitado,
que usa o CO 2 libertado nas nossas chaminés utilizando-o como “matéria-prima” na
produção de papel. Em 2021 a retenção de dióxido de carbono de origem fóssil no
produto papel foi intensificada, através da captura de gases das chaminés para

1
Cálculos efetuados com base no “Inventário Florestal Nacional 6”, Instituto de Conservação da Natureza
e Florestas (2015). Os valores apresentados consideram todos os estratos de área e todas as componentes
de biomassa.
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utilização na precipitação do Carbonato de Cálcio (PCC), sendo expectável uma
captura anual de aproximadamente 20 mil tCO 2 .

CO2 biogénico fixado nos produtos
Os produtos obtidos a partir do recurso madeira, como é o caso da pasta e do papel
da Navigator, armazenam carbono biogénico nas suas fibras, o qual provém do CO 2
fixado pelas árvores durante o processo de fotossíntese. É neste aspeto que reside a
diferença entre um produto com origem renovável e um produto de origem fóssil.
Em 2021, a quantidade de carbono biogénico fixado na pasta e no papel da Navigator
vendidos para mercado foi de, aproximadamente, 2,6 M tCO 2 .

Contributo do Projeto de Moçambique
Em linha com o compromisso da Companhia de neutralidade carbónica, a Portucel
Moçambique tem procurado conhecer o seu contributo para o armazenamento de
carbono, sobretudo através de três dimensões: a floresta plantada; a preservação da
floresta com interesse de conservação; a redução de emissões de carbono resultantes
de atividades do Programa de Desenvolvimento Social (por exemplo, técnicas
agrícolas de conservação que reduzem a desflorestação para cultivo e o consumo de
água, ações de sensibilização ambiental, entre outras). Pretende-se aprofundar este
conhecimento em 2022 e desenvolver iniciativas que potenciem a captura de
carbono, como a implementação de um projeto de restauro florestal.

Centrais

Solares

reforçam

o

investimento

em

renováveis

Metas 7.2 e 13.1
A energia solar é uma vertente importante da estratégia de descarbonização da Companhia
permitindo igualmente uma redução dos custos energéticos
Integrado na sua estratégia para assegurar a transição energética, o investimento em
centrais fotovoltaicas em regime de autoconsumo faz hoje parte da realidade da Navigator,
tendo por base o compromisso de ter os seus complexos industriais neutros em carbono em
2035.
No âmbito do Programa Corporativo para a Eficiência Energética da Companhia, mais
especificamente no Eixo 2: Promoção de novos projetos de energia renovável, a Navigator
instalou, em 2021, duas novas centrais solares fotovoltaicas, uma no complexo da Figueira
da Foz e outra na fábrica de pasta do complexo de Setúbal.
A Central Solar Fotovoltaica da Figueira da Foz permitirá produzir anualmente cerca de 3.500
MWh de energia elétrica renovável para autoconsumo, reduzindo a fatura anual de energia
elétrica em cerca de 300 mil euros e evitando a emissão de 1 296 toneladas de CO 2 . No
que respeita a Central Solar Fotovoltaica da Fábrica de Pasta em Setúbal, prevê-se a
produção anual de 3.200 MWh, que permitirá, não só evitar a emissão de 1.187 toneladas
de CO 2 por ano, como reduzir os custos de energia elétrica em cerca de 250 mil euros.
A concretização destes projetos eleva para cinco as centrais solares da Companhia, incluindo
a Fábrica de Papel de Setúbal, o RAIZ e os Viveiros de Espirra. A capacidade instalada
ascende, assim, a aproximadamente 7 MW, o que equivale a mais de 21.000 painéis solares
instalados. Ao longo de 2021, a Navigator avaliou outros projetos na área da energia solar
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fotovoltaica, que adicionarão cerca de 25 MW de potência instalada para autoconsumo, o
que representa um salto importante permitindo mais do que triplicar a capacidade instalada
nos últimos anos. Os projetos, a instalar em várias unidades industriais da Companhia,
entrarão em funcionamento em 2023.

O investimento nas duas novas centrais solares permite diminuir os custos de energia
elétrica, já que a energia renovável produzida resulta numa redução do volume de aquisição
à rede, e um decréscimo das emissões de CO 2 de âmbito 2, ou seja, emissões associadas à
produção de eletricidade adquirida. A produção para autoconsumo assume uma elevada
relevância, pois a Companhia alcança um maior controlo sobre o mix energético que está
na origem da eletricidade consumida nas suas instalações, e reduz a dependência do mix
oferecido pelo fornecedor. Em 2021, o mix energético associado à eletricidade adquirida,
tendo por base a metodologia de contabilização Location Based, incluiu 33% (59% em 2020)
de energia produzida por fontes renováveis, sendo que a Companhia está atenta a este
dado, importante no âmbito da estratégia de descarbonização da empresa. Este aspeto é
aliás um dos critérios valorizados pelo CDP no âmbito do questionário Climate.
<<Em 2021 foram produzidos 5.310.581 kWh em regime de autoconsumo nas centrais
solares fotovoltaicas, permitiu evitar 1,6 tCO 2 >>
<<Investimento de 4,75M€ nas centrais solares fotovoltaicas>>

Parcerias no âmbito das alterações climáticas
Publicação “Forest Sector Net-Zero Roadmap” (part I), WBCSD/ Forest
Solutions Group
O setor florestal pode dar um contributo único na transição para a descarbonização
da economia em três vertentes - através da Descarbonização/Redução de emissões
operacionais, do Sequestro e armazenamento de carbono/Aumento das remoções de
carbono (através das florestas e dos produtos florestais) e da substituição/
Crescimento da bioeconomia circular -, como se descreve na publicação Forest Sector
Net-Zero Roadmap.
QR CODE https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/13283/194400/1

Manifesto BCSD “Rumo à COP26”
A Navigator colaborou na elaboração do Manifesto “Rumo à COP26”, publicado pelo
BCSD Portugal, um documento de reflexão e posicionamento conjunto de mais de 90
empresas no sentido de chamar a atenção para a urgência do tema e a relevância da
COP26, em Glasgow. O Manifesto aborda diversas vertentes, desde o setor
energético, à natureza, aos serviços dos ecossistemas, aos compromissos de redução
de emissões de gases com efeito de estufa através das Contribuições Nacionalmente
Determinadas,

às

regras

de

mercado

e

financiamento,

à

investigação,

desenvolvimento e inovação, bem como aos mecanismos para um transição climática
justa e planos de adaptação.
QR Code https://bcsdportugal.org/manifesto-rumo-cop-26/
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6. UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL PELA
SOCIEDADE
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63% dos nossos Colaboradores identificam-se bastante com
a criação de valor sustentável para a Sociedade,
desenvolvendo as nossas pessoas, envolvendo as
comunidades e partilhando o valor com a sociedade de
forma justa e inclusiva.

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório, tiveram por
base 856 respostas num universo de 3.232 Colaboradores (efetivo de 2020)
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6.1. GESTÃO DO TALENTO E
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL
HUMANO
Relevância do tema
As nossas pessoas são o ativo mais importante pelo que a atuação da Navigator visa
promover o seu desenvolvimento, a sua retenção e progressão, enquanto peçaschave para o futuro e sustentabilidade do negócio.
Acreditamos que o nosso sucesso depende das pessoas, do seu desenvolvimento e
qualificação. Atendendo ao nível de especialização e conhecimento técnico que o
nosso negócio requer, reconhecemos o papel decisivo dos nossos Colaboradores e
valorizamos a meritocracia, o crescimento interno e o desenvolvimento contínuo de
competências ao longo da carreira.
Mas o futuro faz-se, também, de novo talento. Por isso, a gestão do talento é vista
de uma forma integrada, construindo o futuro através da atração e recrutamento das
futuras gerações, assente em dois pilares: a) Reconhecimento e transferência de
conhecimento dos Colaboradores internos, experientes e com um elevado nível de
especialização, e b) Contribuição para a qualificação e empregabilidade dos jovens
nas regiões onde têm lugar as atividades da Navigator potenciando, assim, o
desenvolvimento das comunidades locais.

O nosso impacto

O tema da Gestão do Capital Humano é uma das prioridades da Navigator encontrando-se
este pelouro sob a responsabilidade direta do CEO. Um dos principais desafios com que a
Companhia se defronta prende-se com a disponibilidade de recursos humanos
especializados a médio-longo prazo, o que exige um mapeamento das sucessões e a
planificação dos diferentes percursos profissionais no sentido de capacitar os
Colaboradores para o desempenho de futuras funções.
A estratégia adotada para minimizar os impactos deste desafio nos resultados da
Navigator passa, desta forma, por identificar as necessidades futuras, promovendo a
preparação das chefias, e por desenvolver e capacitar os Colaboradores. As lideranças são
encaradas como determinantes para potenciar uma cultura de desenvolvimento e
proximidade com impacto na eficácia organizacional.
Por outro lado, a Companhia está também atenta à necessidade de integrar as novas
gerações neste processo, procurando promover um fluxo equilibrado entre os
Colaboradores que atingem a idade de reforma e a entrada de Colaboradores mais jovens.
O foco reside em assegurar a sustentabilidade do capital humano contribuindo para a
empregabilidade e formação qualificada dos jovens nas regiões onde a Navigator
desenvolve as suas atividades industriais e florestais.
Entre as políticas e instrumentos que suportam a gestão deste tema encontram-se o
Modelo de Gestão de Desempenho, o “Job Family Model”, os “Programas de
Desenvolvimento” e os Programas de Suporte à Eficiência Operacional.
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PELA SOCIEDADE
Compromissos

Objetivos 2030

2021

2020

9. Promover o
desenvolvimento e
capacitação do
capital humano em
alinhamento com as
necessidades atuais
e futuras da
Companhia

9.1 Abranger 80% dos
Colaboradores com planos
de desenvolvimento
customizados às suas
necessidades e projetos
profissionais, em
alinhamento com as
necessidades de sucessão
da Navigator

38% do total de

Meta
estabelecida
em 2020

10. Contribuir para
a qualificação e
empregabilidade dos
jovens das regiões
onde operamos

10.1 Ter parcerias ativas
com instituições de ensino
em todas as regiões onde
operamos no território
nacional, incluindo a
realização de estados
curriculares e profissionais,
bem como a participação
em atividades letivas,
eventos e feiras

Participação em 25 feiras de
emprego

11.1 Monitorizar
continuamente os
principais estímulos
motivacionais dos
Colaboradores para
alcançar uma melhor
adequação das práticas de
gestão, políticas e
processos implementados

Programa Straight to the Top Meta

11. Promover uma
cultura
organizacional
inclusiva capaz de
integrar desafios
internos e externos

colaboradores

13 parcerias com Escolas
Técnicas junto das fábricas
da Navigator

Meta
estabelecida
em 2020

30 estágios profissionais de
Quadros
60 estágios profissionais de
Técnicos Operacionais

(canal de comunicação para
sugestões de melhoria dos

estabelecida
em 2020

Colaboradores)

A fim de monitorizar o cumprimento dos objetivos no horizonte 2030 a Navigator
estabeleceu as seguintes metas intermédias para 2025:
Objetivo 9.1
•
•

60% do total de Colaboradores com Plano de Desenvolvimento Individual (2021: 38%);
90% dos Colaboradores identificados nas linhas de sucessão com Plano de Desenvolvimento
Individual (2021: 86%);

•

60% dos Colaboradores identificados nas linhas de sucessão abrangidos pelos Programas de
Desenvolvimento (2021: 17%).

Objetivo 10.1
•

Manter a participação em feiras de emprego, em simultâneo com a definição e implementação
de programas de envolvimento com os alunos, em projetos específicos da organização, ao
longo do seu percurso escolar;

•

Manter ativas e atualizadas as parcerias com escolas técnicas e realizar um mínimo de 1 estágio

•

Integrar 20% dos estágios profissionais dirigidos a Quadros;

•

Integrar 50% dos estágios profissionais de Técnicos Operacionais.

por cada curso de interesse identificado, ou seja, 34 estágios;
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2021 EM NÚMEROS
<<Cerca de 38% dos
Colaboradores têm
planos individuais de
desenvolvimento >>

<< 99% de
Colaboradores com
avaliação de
desempenho>>

<<41 horas de
formação/Colaborador>>
<<1,24 M€ de
investimento aprovados
em 2021 para o Plano de
Formação >>

O que marcou 2021?
O ano fica marcado pela retoma dos Programas de Desenvolvimento com o objetivo
de capacitar os Colaboradores através de ações de desenvolvimento, retenção e
valorização. Mantivemos igualmente a aposta em instrumentos de aproximação,
nomeadamente através do modelo de Gestão do Desempenho, aplicado a todos os
Colaboradores, e ainda de Programas de Suporte a Eficiência Operacional, através
do Straight to the top, uma iniciativa que incentiva uma maior aproximação dos
Colaboradores à gestão de topo.
Foi dada continuidade ao trabalho de mapeamento das funções organizacionais,
através da implementação do modelo das famílias funcionais (”Job Family”), que visa
potenciar a valorização das carreiras técnicas, a transparência e a simplificação. Em
2021

merecem

também

destaque

ferramentas

de

valorização

dos

nossos

Colaboradores, como os planos de formação, os planos de evolução salarial e os
benefícios atribuídos.

Estratégias de aproximação

O Modelo de Gestão de Desempenho da Navigator prosseguido em 2021 é uma parte
integrante da estratégia de reforçar a proximidade com os seus Colaboradores. Este
é um modelo único e transversal a toda a organização, que visa clarificar expectativas
de desempenho, potenciar o feedback e promover o desenvolvimento contínuo. Este
modelo integra os planos de desenvolvimento individual, sendo o objetivo da
Navigator para 2030 abranger 80% dos seus Colaboradores, Quadros e Técnicos
Operacionais.
Em paralelo, foi revisto o processo de Acolhimento & Integração, suportado pela
elaboração de um Guia de Acolhimento & Integração para chefias.
Teve igualmente início em 2021 uma nova versão do Programa Straight to the Top
lançado em 2017 com o intuito de disponibilizar aos Colaboradores um canal de
comunicação para sugestões de melhoria que demonstrem potencial para gerar um
efetivo benefício para a The Navigator Company. A versão mais recente deste
programa procura centrar o esforço de inovação no âmbito da eficiência operacional,
nomeadamente através de ideias cujo objetivo explícito seja o de gerar ganhos
económicos extraordinários para a Companhia, resultantes quer do seu potencial de
diminuição de custos, quer por via do aumento de receitas.
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O arranque da nova versão do Straight to the Top foi feito de forma faseada. Numa
primeira fase-piloto, que decorreu até ao dia 31 de julho, foi aberto o processo de
submissão de ideias nas áreas de Transformação na unidade de Vila Velha de Ródão,
e na área de Produção de Papel (PM1 e PM2) no Complexo Industrial da Figueira da
Foz, tendo-se seguido uma fase de análise das várias sugestões, elaboração de testes
e estudos financeiros. A Navigator prevê o alargamento deste projeto a outras áreas
da Companhia.

Gestão de percursos profissionais

A Navigator está a implementar um modelo que permite visualizar as tarefas e
responsabilidades, nas diferentes categorias funcionais, no âmbito de um processo
de gestão de carreira que tornará possível revalorizar as carreiras e alinhar as
motivações individuais e as oportunidades reais de evolução. Este modelo das
famílias funcionais (“Job family”) procura, entre outros aspetos, facultar uma visão
clara da cadeia de valor da organização, proporcionar maior clareza sobre as
prioridades de desenvolvimento individual e oferecer uma visão transversal dos
percursos possíveis ao longo da vida profissional.
Vantagens

Valorização dos Colaboradores

A Navigator pretende ser um empregador de referência, o que passa não só pelo
desenvolvimento dos Colaboradores, mas também por criar ferramentas de atração
e retenção do talento. Durante 2021, a Navigator lançou um Plano de Evolução
Salarial para os Jovens Quadros que abrangeu cerca de 114 Colaboradores. Este
programa visa assegurar a retenção dos quadros superiores em início de carreira de
acordo com duas vertentes de evolução, a primeira abrange os quadros cujo tempo
de colaboração é inferior a quatro anos e a segunda dirige-se aos quadros que têm
entre quatro e sete anos de permanência na Empresa.
No que se refere à criação de condições que introduzam melhorias na vida das
pessoas, o plano de benefícios da Navigator foi alvo de mudanças positivas em 2021.
Melhores condições nos seguros de saúde e seguro de vida e nos subsídios associados
à educação dos filhos dos Colaboradores, e o alargamento da compensação por
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doença à totalidade dos Colaboradores, a nível nacional, foram algumas das medidas
implementadas.

Investimento na formação

<<mais de 1,24 M€ para o plano de formação>>
A Navigator continua a investir no desenvolvimento profissional das suas pessoas,
não só as que integram a Empresa, mas também as que poderão potencialmente
integrar. Neste sentido, destaca-se o Programa de Valências, tendo estado em curso
o desenvolvimento de cerca de 213 programas em 2021, assim como os Cursos
Técnicos de Produção Industrial, em parceria com o IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional, com uma taxa de integração de 90% dos formandos. O plano
de formação da Navigator incluiu, em 2021, uma oferta formativa em formato
presencial e online com cerca de 578 cursos, abrangendo 97% dos Colaboradores,
tendo sido aprovado um investimento de 1,24 milhões de euros nesta área.

Programa de Desenvolvimento

Metas 8.2 e 8.3

O investimento nos Programas de Desenvolvimento foi reforçado em 2021.
A Navigator tem procurado potenciar, de uma forma transversal, um conjunto de
competências nos Colaboradores que têm responsabilidades de gestão e liderança,
nomeadamente o desenvolvimento de valências relacionais com impacto na gestão das
suas equipas. O objetivo passa por tornar mais eficaz a resposta aos seguintes desafios:


Lidar com a diversidade das equipas e tirar o melhor partido da mesma;



Integrar e reter as novas gerações;



Assegurar a transferência antecipada de conhecimento;



Fomentar um ambiente de trabalho propício à troca de experiências, aprendizagem
e inovação;

 Comunicar a visão de negócio e proporcionar feedforward permanente.
Neste sentido, salientam-se a Formação de Liderança, o Workshop para potenciar o
feedback 360º, a Formação em estilos de comunicação e o Programa de Coaching,
enquanto iniciativas fundamentais para melhorar o equilíbrio de competências e clarificar o
papel esperado ao nível das lideranças.
Formação
de
Liderança

W o r k s h o p

Formação

p a r a
p o t e n c i a r

Estilos

o

de

comunicação

f e e d b a c k

Programa
de
Coaching

3 6 0 º

•

•
•
•

•
Fornecer conceitos
e ferramentas que
permitam adotar
praticas de liderança no terreno
A gestão de si próprio
A gestão da relação
•
com os outros
A gestão do negócio

Compreender o
•
Feedback 360º
como um instru- •
mento fundamental para o
desenvolvimento
pessoal e profissional
Estimular a parti- •
lha e planos de
ação para reforço
da empatia relacional
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Valorizar as diferen- •
ças
Aplicar o questionário que permite
identificar o estilo
de personalidade do
Colaborador entre
16 perfis diferentes
Identificar as melhores estratégias
para uma comunicação eficiente

Proporcionar um
acompanhamento
personalizado que
permita acelerar o
processo de desenvolvimento e
implementação de
novas práticas de
gestão

<<Em 2021 proporcionámos cerca de 100 participações nestes Programas de
Desenvolvimento>>

6.2. SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR
Relevância do tema
A Saúde, Segurança e Bem-estar é um valor central para a Navigator. Este é um
tema determinante para incrementar a motivação dos Colaboradores, o que, por sua
vez,

resulta

num

potencial

reforço

da

competitividade,

num

aumento

da

produtividade e, fundamentalmente, na diminuição da ocorrência de acidentes e
doenças profissionais.
A Navigator tem, por isso, investido em meios e recursos para dotar a Companhia de
competências técnicas, ferramentas e tecnologia que possibilitem trabalhar, cada vez
mais, na ótica da prevenção dos acidentes, promovendo a saúde e bem-estar de
todos os Colaboradores. O nosso lema é claro: “Todos temos que regressar a casa,
sãos e salvos, para as nossas famílias!”

O nosso impacto
O estabelecimento de uma cultura de Saúde e Segurança plenamente integrada,
disseminada por todos e em todos os locais de trabalho, faz com que o negócio seja
conduzido de uma forma responsável, o que motiva os Colaboradores, melhora o
desempenho e a produtividade, reduz custos e tem um impacto positivo nos resultados.
Apesar deste foco e empenho na área de Saúde e Segurança registamos, no decurso das
atividades operacionais diárias, situações que conduzem a danos pessoais e materiais. As
equipas dedicadas a esta temática investigam as causas destes eventos, implementam
medidas preventivas e disseminam as ações aprendidas por toda a organização numa
ótica de constante aprendizagem e evolução.
Em 2021, foi aprovada pela Comissão Executiva uma nova Estratégia para a Saúde e
Segurança para o triénio 2021/23 designada de Missão Zero! Esta estratégia foi
desenvolvida tendo por base 5 pilares: Liderança, Programa Comportamental, Excelência
Operacional, Competências e Monitorização & Controlo. Em torno de cada um destes
pilares foram identificadas ações que, de acordo com a capacidade de implementação e
impacto, integram um ambicioso plano que envolve toda a organização, desde a gestão de
topo aos responsáveis de área, supervisores e operadores.

114

PELA SOCIEDADE
Compromissos

Objetivos 2030

2021

12. Garantir um
ambiente seguro e
saudável para os
Colaboradores
assegurando o seu
Bem-estar

12.1 Atingir a Meta Zero Acidentes
através da melhoria continua na
segurança com a nova Estratégia
de SST 2021-2023:

Índice de
frequência=6,6

2020

Índice de
frequência=8

Índice de frequência < 2 em 2030
(Colaboradores Internos e
Externos)
12.2 Desenvolver o programa de
saúde ocupacional até 2030:
Índice de capacidade para
o trabalho (ICT):
45%
em 2030

ICT=39,8

Avaliação da satisfação dos 98,8%
Colaboradores para o
programa > 95%

ICT=40,04%

Meta
estabelecida
em 2020

12.3 Desenvolver o Eixo
Ergonomia até 2030:
100 postos de trabalho
intervencionados até 2030

23 postos de trabalho
intervencionados
(acumulado)

A fim de monitorizar o cumprimento dos objetivos no horizonte 2030 a Navigator
estabeleceu a seguinte meta intermédia:
Objetivo 12.1:
- Em 2022, alcançar um Índice de Frequência = 4

2021 EM NÚMEROS
<<870 Colaboradores
avaliados no estudo do
estado de saúde
realizado pela
Companhia>>

<<64 acidentes de trabalho
(-18%
face
ao
ano
anterior)>>
<<Índice de frequência =
6,6 >>
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<<Mais
de
4.500
consultas de nutrição,
psicologia e fisioterapia
em 2021 >>

O que marcou 2021?
À semelhança do ano anterior, em 2021 a gestão dos impactos da pandemia na saúde
de todos os Colaboradores manteve-se no topo das prioridades da Navigator. Apesar
desta situação, as equipas mantiveram o foco nos temas da Saúde e Segurança e a
Estratégia Missão Zero avançou com as iniciativas previstas no plano estabelecido. O
ano ficou marcado pela realização de um estudo alargado sobre o estado da saúde
dos Colaboradores da Empresa, incluindo áreas que têm ganho alguma relevância
nos últimos dois anos, como é o caso da saúde mental.

Resposta à Covid-19

O ano de 2021 manteve-se fortemente condicionado pela pandemia tendo a
Navigator gerido de perto a sua evolução. Nesse sentido, o Plano de Contingência
manteve-se ativo e foi alvo de diversas atualizações para minimizar as condições de
propagação da doença e garantir o normal funcionamento das operações. As
iniciativas que exigiam interações presenciais mais alargadas foram temporariamente
suspensas e, sempre que possível, substituídas por outras mais adequadas às
limitações impostas pela pandemia. Além da participação ativa nos grupos de
trabalho para a gestão interna da situação, foi realizado o acompanhamento
operacional nas áreas industriais e florestais, tal como a publicação de um dashboard,
com registos diários dos casos ativos e dos isolamentos profiláticos.

Rumo à Missão Zero

A Navigator mantém o seu foco na promoção de
uma cultura de segurança, pelo que definiu a Estratégia Missão Zero (2021-2023) caracterizada por
uma forte identidade visual. O plano tem um acompanhamento regular e periódico pela Comissão
Executiva, pelo Administrador do Pelouro e pelos
Diretores de Empresa.
Salienta-se o desenvolvimento do Relatório Mensal
de Segurança, uma ferramenta que permite estabelecer objetivos proativos, além do
acompanhamento detalhado dos resultados globais, por complexo industrial e área
florestal, identificando causas e principais ações em curso. Em 2021 foi, também,
realizada uma revisão para uniformizar a sinalização de Segurança garantindo um
layout comum em todas as instalações industriais e florestais.
<<Mais de 200 sinais de segurança disseminados >>
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No mês da Segurança, assinalado em abril, foi
<<Projeto de Ergonomia

lançado um QUIZ que contou com mais de 1.000

23 postos intervencionados

participações e com 3 vencedores aos quais foi

Número total de ações: 55
•

Concluídas: 12

•

Em

fase

final

implementação: 3
•

Em implementação: 11

•

Em análise: 29>>

atribuído um prémio entregue pelo Diretor Fabril e
de

pelo Diretor Técnico Central.
O Projeto de Ergonomia

foi

consolidado

no

complexo de Setúbal e alargado aos complexos de
Vila Velha de Ródão e de Aveiro e, ainda, aos
Viveiros em Espirra.

Segurança nas operações de Moçambique
A Empresa iniciou em 2020 a colheita e exportação de madeira proveniente de
plantações piloto instaladas na província de Manica. Uma das preocupações com este
processo residiu na saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos nestas
operações, uma vez que algumas das atividades foram realizadas pela primeira vez.
O resultado final foi bastante satisfatório, não tendo a Empresa registado qualquer
fatalidade associada às operações florestais em 2021.

Indicadores de Desempenho

Em 2021 registou-se um Índice de Frequência longe do objetivo traçado para 2022,
IF=6,6 vs 4. Este resultado fica a dever-se a um significativo número de lesões
músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT). Através de uma análise
mais fina às causas, este aspeto foi identificado como crítico, estando em curso um
reforço do Projeto de Ergonomia em simultâneo com o acompanhamento e análise
por parte da equipa de Saúde Ocupacional (SO) de cada um dos acidentes deste tipo
registados.
Quanto ao Índice de Capacidade para o Trabalho, verificou-se um ligeiro decréscimo
face a 2020. Estando este indicador relacionado com a exigência física e mental do
trabalho, bem como com o estado de saúde e recursos do trabalhador, a pandemia
influenciou negativamente o resultado obtido, uma vez que alguns dos parâmetros
relacionam-se com níveis de ansiedade, doença e absentismo.
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Saúde Ocupacional
A Navigator está atenta aos impactos do trabalho na saúde dos seus Colaboradores.
Conta para isso com uma equipa dedicada à Saúde Ocupacional (SO) e medicina
curativa, e ainda com uma equipa de enfermagem permanente nas áreas indústrias
e florestais, tendo todos os Colaboradores acesso a estes serviços. Os complexos
industriais têm postos médicos com profissionais de saúde de diversas áreas,
contando ainda com a equipa de saúde ocupacional (um psicólogo, uma nutricionista,
uma assistente social e cinco fisioterapeutas). Estas equipas trabalham em parceria
com os profissionais de medicina do trabalho e medicina curativa no desenvolvimento
de programas de saúde e bem-estar e na avaliação e acompanhamento das situações
específicas e personalizadas.
Os programas desenvolvidos pela equipa de SO abrangem áreas tão distintas como
a análise de sono, a alimentação em regime de turnos, as respostas sociais e a
atividade física laboral.
Durante o mês da Segurança e Saúde no trabalho, a Empresa preparou e divulgou
material didático sobre:
•
•

Nutrição: Gestão de peso e “fome emocional” no “novo normal”;
Fisioterapia: Estratégias para prevenir e minimizar o risco de lesões músculoesqueléticas, nomeadamente em regime de teletrabalho;

•

Psicologia e Serviço Social: A pandemia e os efeitos das emoções negativas
na saúde, inter-relacionamentos e segurança.

Um dos marcos deste ano na área da Saúde Ocupacional foi a reavaliação do estado
de saúde dos colaboradores da Navigator tendo sido avaliados mais de 870 colaboradores.
Evolução das consultas em 2021
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Estado da saúde dos Colaboradores

Meta 8.8

<<Amplo estudo sobre o estado da saúde envolveu 870 Colaboradores>>

A Navigator conduziu um importante estudo de reavaliação do estado da saúde dos seus
Colaboradores, envolvendo mais de 800 profissionais.
O estudo dedicou-se essencialmente a perceber o estado nutricional e qualidade da dieta, as
lesões relacionadas com o trabalho, o nível de atividade física ocupacional e de lazer, e a
capacidade para o trabalho. Foram igualmente analisadas as componentes da saúde mental,
principalmente durante a fase de maior intensidade pandémica, e ainda a avaliação social
(condições familiares, como prestação de cuidados a terceiros).
Os resultados obtidos nesta ampla avaliação permitiram ajustar as ações a desenvolver no âmbito da Saúde Ocupacional para os próximos 2 anos.

“Este estudo permitiu que, atempadamente, se percebesse o impacto da Pandemia na vida dos
colaboradores, nos últimos dois anos. A ação integrada de todos, em especial dos serviços de Se
gurança e Saúde no terreno, teve impacto muito positivo na proteção da saúde, bem-estar e Ca
pacidade de Trabalho. A Saúde Ocupacional teve aqui um papel relevante, apoiando e acompanhando, a vários níveis, todos os que necessitaram, ou necessitam ainda, de ajuda, prevenindo
consequências piores, como era esperado.”
Fernando Carlos Ferreira
Programa Saúde Ocupacional – Psicólogo
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6.3. ENVOLVIMENTO COM
STAKEHOLDERS E RELAÇÃO COM AS
COMUNIDADES
Relevância do tema
O envolvimento com os nossos Stakeholders faz parte da estratégia de gestão
responsável da The Navigator Company, que visa criar impacto positivo na Sociedade
procurando responder às expectativas dos diferentes grupos de partes interessadas
com que nos relacionamos. São eles que dão corpo à criação de valor sustentável,
em particular as comunidades locais pelo seu papel decisivo na aceitação das
empresas. Estas comunidades são o primeiro elo da cadeia a receber os impactes
das nossas operações industriais e florestais sendo, por isso, crucial o seu
envolvimento, nomeadamente em iniciativas de responsabilidade social abrangentes,
desde a população que vive em redor das nossas instalações até ao público mais
jovem, mas também aqueles que connosco trabalham em parceria, como os
produtores

florestais.

É

esta

visão

que

pretendemos

transmitir

no

nosso

envolvimento com todos os Stakeholders.
A The Navigator Company é uma das maiores empresas portuguesas, representando
cerca de 1% do PIB e sendo aquela que gera mais Valor Acrescentado para a
economia nacional. Dispondo de quatro complexos industriais modernos e de grande
dimensão em Portugal, e de uma operação de base florestal integrada com uma
indústria em Moçambique, a Empresa tem uma importante presença em várias
regiões.

O nosso impacto
Dada a sua dimensão e relevância no tecido económico e social, a The Navigator Company
tem a responsabilidade de criar mecanismos de partilha de valor com os seus
stakeholders, com destaque para as comunidades envolventes. Sendo uma empresa de
referência em matéria de gestão florestal sustentável, a Companhia promove iniciativas
para partilhar esse conhecimento, não só com as camadas mais jovens, nos projetos de
literacia para a floresta, mas também com grupos de stakeholders específicos, como é o
caso dos produtores florestais. A política da Empresa valoriza o envolvimento e
aproximação a todos os stakeholders, contribuindo ativamente para dar a conhecer a sua
atividade, partilhando informação e ferramentas relevantes para o dia-a-dia das
comunidades com quem interage: produtores florestais, comunidades escolares e, numa
visão mais ampla, a sociedade.

Outro exemplo desse compromisso e da interação com os stakeholders é a Comissão de
Acompanhamento do Fundo de Pensões, sendo certo que, neste caso em particular, os stakeholders são os próprios trabalhadores da Companhia.
A Companhia está por isso comprometida em criar projetos que contribuem para gerar e
partilhar conhecimento, e conta com um conjunto de parceiros para concretizar esse
compromisso.
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PELA SOCIEDADE

Compromissos

Objetivos 2030

13. Envolver os
stakeholders
institucionais nacionais,
internacionais e das
comunidades locais,
auscultando e alinhando
as suas expectativas
com a estratégia e
necessidades da
Navigator

13.1 Realizar 10 interações
com representações de grupos
de stakeholders relevantes, a
nível nacional, ou 5 reuniões
das Comissões de
Acompanhamento das
Comunidades na envolvente
das unidades industriais de
Aveiro, Figueira da Foz,
Setúbal e Vila Velha de Ródão

14. Desenvolver a
relação com as
comunidades

14.1 Desenvolver iniciativas de
promoção da Literacia para a
Floresta, junto de crianças do
1º Ciclo, de adolescentes e
adultos, com o objetivo de
contribuir para o melhor
conhecimento da Floresta
Nacional, sua importância
ambiental, social e económica,
através dos projetos Dá a Mão
à Floresta, My Planet e
Florestas.pt
. Nº de iniciativas/ano (digital
e presencial): 10
. Nº crianças contactadas/ano:
20 mil
. Nº de adolescentes e adultos
contactados/ano: 40 mil

15. Promover a
transferência de
conhecimento e
consciencialização
pública da relevância
económica, social e
ambiental da floresta

2021
Compromisso novo

12 iniciativas: 2 roadshows,
6 edições das revistas; 3
jogos interativos, 5 episódios
da série Portugal nas Alturas,
3 episódios de desenhos
animados SIC KIDS e 12
passatempos

Adolescentes e adultos
contactados: 13.000
exemplares por edição da
revista MY Planet

6 iniciativas: 3 revistas com
cerca de 30.000 exemplares
por edição e 3 campanhas de
angariação florestal; 500
conteúdos digitais

15.1 Implementar o projeto
Floresta do Saber, em parceria
com a Fundação Calouste
Gulbenkian

Projeto lançado em outubro

Meta
estabelecida
em 2020

Impacto numa comunidade
de 10.000 Produtores
Florestais.

de 2021 com iniciativas no
terreno

Meta
estabelecida
em 2020

Meta
estabelecida
em 2020

15.2 Implementar o Clube
UNESCO RAIZ

19 sessões com a Academia
4 edições da Newsletter
18 artigos de autor
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Meta
estabelecida
em 2020

Crianças contactadas: 8.000;
2 roadshows; 20.000 jogos
interativos e desenhos
animados; 14.800
exemplares por cada edição
da revista Dá a Mão à
Floresta

14.2 Promover e divulgar
informação técnica sobre a
produção florestal contribuindo
para a partilha de melhores
práticas, através do projeto
Produtores Florestais
. Nº de iniciativas/ano (digital
e presencial): 10
. Nº de produtores florestais
contactados/ano: 10 mil

15.3 Desenvolver a plataforma
Florestas.pt

2020

Meta
estabelecida
em 2020

52 especialistas envolvidos
no desenvolvimento de
conteúdos técnico-científicos
Website de referência com
excelente posicionamento na
pesquisa orgânica do Google

15.4 Consolidar a plataforma
e-globulus

10.500 utilizadores, 560
registados; mais de 44.000
visualizações;
novas funcionalidades

15.5 Consolidar o projeto
Produtores Florestais

Suportes informativos sobre
as melhores práticas
florestais, material genético e
angariação florestal

A fim de monitorizar o cumprimento dos objetivos no horizonte 2030 a Navigator estabeleceu
as seguintes metas intermédias para 2025:
Objetivo 14.3:
- Realizar 35 iniciativas com a Academia (digital e presencial) até 2025
- Realizar 4 iniciativas presenciais até 2025

Objetivo 13.2
- Realizar 40 iniciativas de contato com os Produtores Florestais até 2025
- Aumentar o impacto dirigido a uma comunidade de 20.000 Produtores Florestais até 2025

2021 EM NÚMEROS
<<9 revistas das iniciativas
Dá a Mão à Floresta e My
Planet, com 127.800
exemplares >>
<< 8.000 crianças
envolvidas nos roadshows
Dá a Mão à Floresta>>

<<10.500 utilizadores da
plataforma e-globulus>>

<< Realização de 19
sessões com a Academia na
plataforma Florestas.pt,
publicação de 18 artigos de
autor e envolvimento de 52
especialistas na construção
de conteúdos>>

<<Projeto de Moçambique
com mais de 5,5 M€
investidos no Programa de
Desenvolvimento Social,
desde o seu início>>
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<<10.000 produtores
florestais impactados pelo
projeto Produtores
Florestais>>
<<3 revistas técnicas e
cerca de 90.000 exemplares
distribuídos>>

O que marcou 2021?
A Navigator manteve a sua aposta no desenvolvimento de projetos na área da
Literacia para a Floresta, ainda que com alguns condicionamentos devido à situação
de pandemia. Assim, os canais digitais estiveram bastante presentes ao longo do
ano, com o desenvolvimento de vários conteúdos para as plataformas Dá a Mão à
Floresta, My Planet, Florestas.pt, Revista Produtores Florestais e Plataforma eglobulus. Destaca-se também o lançamento do projeto Floresta do Saber, em
parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, e ainda uma sessão do Fórum de
Sustentabilidade que promoveu o envolvimento com stakeholders relevantes para
debater temas relacionados com a proteção da floresta. Em Moçambique, a par do
impacto socioeconómico decorrente do projeto, salienta-se o apoio da Companhia à
construção de um bloco operatório no hospital distrital de Ile, na província da
Zambézia.

Literacia sobre a floresta
Sendo a floresta a principal fonte de recursos da
Navigator, é uma prioridade para a Empresa promover
o conhecimento sobre os seus benefícios e sobre a
importância que o uso sustentável dos produtos de base
florestal tem para a sociedade. Um dos públicos-alvo
são as crianças, cuja sensibilização precoce é da maior
importância, daí o desenvolvimento de iniciativas como
o programa Dá a Mão à Floresta, recorrendo a
roadshows, à revista e aos conteúdos específicos para
as redes sociais, como jogos interativos, a série
Portugal

nas

Alturas,

desenhos

animados

e

passatempos. De realçar que, em 2021, este projeto foi
galardoado com o prémio Papies’21, na categoria
multiplataforma,

e

os

desenhos

animados

foram

NÚMEROS DÁ A MÃO
A FLORESTA:
2 roadshows com mais
de 8.000 crianças
6 edições da revista
com

14.800

exemplares por edição
NÚMEROS

MY

PLANET
3 edições da revista
para o público adulto
13.000 exemplares por
edição

transmitidos no canal televisivo SIC KIDS.
Tendo como alvo o público adulto, a plataforma Florestas.pt afirmou-se em 2021
como um projeto de partilha de informação e conhecimento de base científica sobre
a floresta portuguesa, dando a conhecer a sua relevância e desafios de uma forma
clara

e

acessível.

Foram

publicados

vários

artigos

de

autor,

de

diversas

personalidades com ligação às áreas da floresta e sustentabilidade. Outra das
novidades prende-se com o lançamento da Academia, uma área dedicada a
conteúdos formativos em que diversos autores exploram um tema durante 20
minutos

através

da

disponibilização

dos

conteúdos

apresentados

(vídeo

e

apresentações) e, ainda, a edição de uma newsletter digital dirigida a mais de 500
subscritores.
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Transferência de conhecimento sobre gestão florestal
As práticas de gestão florestal sustentável são uma das principais bandeiras da The
Navigator Company. É por isso, importante para a Companhia partilhar a sua
experiência incentivando os produtores florestais, e outros stakeholders com ligação
à floresta, a gerir da melhor forma este recurso. Neste âmbito, a Navigator apresenta
dois projetos emblemáticos:
a) O Projeto Produtores Florestais, que impacta uma comunidade de cerca de 10.000
produtores. De salientar que previamente ao lançamento desta iniciativa foi realizado
um estudo de mercado, através de 378 entrevistas telefónicas a proprietários e/ou
produtores florestais, com base num questionário estruturado que, para além da
caracterização deste grupo de stakeholders, procurou conhecer a sua visão sobre a
floresta,

nomeadamente

em

áreas

como

angariação

florestal,

certificação,

produtividade, rendimento, fontes de informação e espécies plantadas, bem como a
imagem que tinham da The Navigator Company.
Este projeto procura assim, desde a sua génese, responder a várias necessidades
identificadas através do processo de auscultação de stakeholders, com o objetivo de
criar uma comunidade assente em relações de proximidade com o setor florestal,
num contexto de partilha de conhecimento entre todos os seus players, e contribuir
para a construção de uma melhor floresta em Portugal.
b) Plataforma e-globulus, que visa incentivar a adoção de práticas de gestão na
floresta nacional de eucalipto disponibilizando o conhecimento técnico-científico em
silvicultura, entre outros conteúdos. Esta plataforma, desenvolvida pelo RAIZ Instituto de Investigação da Floresta e Papel, conta com três pedidos de patentes
(portuguesa, europeia e internacional) e está acessível desde o final de 2019.
Em 2021, a Plataforma e-globulus foi reforçada com
novas funcionalidades e conteúdos, salientando-se um
novo suporte audiovisual com informação adicional sobre
opções de preparação do terreno (em colaboração com o
projeto GOIEPE – Instalação eficiente de povoamentos de
eucalipto para áreas de pequena dimensão). Foram
publicados mais de 50 notícias, eventos e novidades,
destacando-se

os

novos

artigos

sobre

melhorias

tecnológicas para a gestão da floresta. Esta ferramenta
foi divulgada em diversos fóruns como Tecnicelpa,
AgroGlobal

2021,

Newsletter

da

ANI,

“Woodmarkets” e plataforma Rosewood 4.0.
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webinar

NÚMEROS e-globulus:
10.500 utilizadores, 560
registados
Mais de 44 mil
visualizações

Fórum de Sustentabilidade
O Fórum de Sustentabilidade da Navigator é um órgão de governance da
Sustentabilidade, como já referido no capítulo 2., que se sustenta num modelo
consolidado de envolvimento com os diferentes stakeholders da Companhia. Sendo
integrado por um grupo de membros especialistas, nas mais diversas áreas de
intervenção da Companhia, trata-se de um espaço de diálogo interno e externo. As
sessões

públicas

realizadas

anualmente

contam

com

diversos

palestrantes

convidados para discutir temas relevantes para o negócio da Empresa e para os seus
stakeholders.

Em 2020, iniciou-se

um novo ciclo, com a adoção de um
modelo

descentralizado

destas

sessões, como forma de potenciar
maior proximidade às comunidades
locais e beneficiando a colaboração
entre a Companhia e os diversos
municípios onde desenvolve as suas
atividades. Em 2021, a 12ª edição
deste fórum aconteceu em Torres
Vedras

e

foi

dedicada

ao

tema

“Proteção Dinâmica da Floresta” tendo, entre outros temas, sido partilhado o trabalho
colaborativo realizado na área da Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e
Archeira. Os 150 hectares geridos pela Navigator neste local (num total de
aproximadamente 1.200 ha) mostram que é possível conjugar uma floresta de
produção, neste caso de eucalipto, com as exigências de uma área de paisagem
protegida, tendo a Navigator sido uma entidade pioneira na colaboração com esta
área de paisagem protegida, nomeadamente no desenvolvimento de programas de
formação e sensibilização.
O Fórum teve 88 participantes presenciais e mais de 300 pessoas através do
streaming do canal de Youtube da Navigator. Sendo representativos de vários grupos
de stakeholders, como entidades do poder local, organizações de produtores
florestais, ONGs e Universidades, entre outros, 92,3% dos participantes deram uma
avaliação muito positiva ao evento.

125

Floresta do Saber

Metas 12.8 e 15.5

<<Um verdadeiro laboratório da Floresta dentro de uma floresta centenária.>>

O RAIZ e a The Navigator Company, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e
com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO em Portugal, lançaram no dia 28 de outubro
de 2021 o projeto Floresta do Saber com o objetivo de educar, capacitar e sensibilizar a
sociedade em geral e, em particular, os públicos mais jovens, para a relevância da floresta,
da sustentabilidade e da bioeconomia circular de base florestal.
Este projeto, que conta com o apoio financeiro do Programa de Desenvolvimento
Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian, permitiu criar um novo espaço físico
dedicado à realização de visitas e de diversas atividades. O local escolhido foi a emblemática
casa do humanista Jaime de Magalhães Lima (antigo proprietário da Quinta de São
Francisco), imóvel construído em 1908. A renovação deste espaço permitiu valorizar o
património histórico e cultural herdado, dotando-o de novas valências no âmbito da
educação das novas gerações para a floresta, com um laboratório dedicado a experiências
sobre a floresta e seus bioprodutos, um auditório, para palestras e think tanks, um espaço
para exposições e ainda um espaço de cocriação.
“O projeto Floresta do Saber foi selecionado entre centenas de candidaturas com base na
excelência pontuada nos critérios “inovação” e “impacto”. Tem vindo a conquistar
notoriedade como espaço privilegiado de experimentação e capacitação dos mais jovens
sobre a temática da proteção da floresta e da bioeconomia de base florestal, a par com as
prioridades de atuação da Fundação Calouste Gulbenkian e com a atual agenda internacional
que coloca a Floresta numa posição central no combate à crise climática”.
Filipa Saldanha, subdiretora do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável

A Floresta do Saber é sobretudo um verdadeiro laboratório da Floresta dentro de uma
floresta centenária possibilitando que as gerações futuras tenham experiências práticas
enriquecedoras em ambientes florestais biodiversos como é o da Quinta de S. Francisco
(local onde se situa o RAIZ). O espaço tem potencial para desenvolver mais de 20 atividades
eminentemente práticas que contribuirão para a educação ambiental, educação para a
sustentabilidade e divulgação da biodiversidade e habitats florestais, promovendo
igualmente a importância da floresta como fonte renovável e sustentável de produtos
naturais, recicláveis e biodegradáveis, onde se incluem os novos produtos desenvolvidos
pelo RAIZ. Todas as atividades estão em linha com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, tendo este projeto contribuído
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decisivamente para a integração do RAIZ na Rede de Clubes UNESCO. A Floresta do Saber
está aberta a toda a sociedade civil, mas é especialmente dirigida à comunidade escolar (do
pré-escolar ao 12º ano de escolaridade), permitindo sensibilizar as gerações do futuro para
questões relacionadas com a Floresta e contribuindo, assim, para a valorização e proteção
das florestas em Portugal.

Impacto do Projeto Moçambique
O projeto de investimento da Portucel em Moçambique pretende dinamizar uma
cadeia de valor que agrega a dimensão económica do projeto com um sólido
compromisso ambiental e com um Programa de Desenvolvimento Social que abrange
mais de sete mil famílias num investimento total que ascende a mais de 5,5 milhões
de euros.
Os retornos positivos do projeto em Moçambique
incluem a geração de emprego ao longo da cadeia de
valor, com diversos níveis de qualificação e valorização
profissional,

a

geração

de

riqueza

e

de

valor

acrescentado para o país, a par da proteção ambiental e
do investimento nas comunidades. O envolvimento das
partes interessadas com o projeto é alcançado através
da

comunicação

comunidades

das

contínua,
áreas

em

particular

do

projeto,

com

as

lideranças

tradicionais, entidades governamentais e organizações
da sociedade civil. Por exemplo, a comunicação com as

Geração de emprego
Mais de 250
colaboradores diretos e
indiretos:
- 90% moçambicanos
- 30% mulheres
Cerca de 1.000 postos
de trabalho gerados
anualmente, através de
trabalho ocasional

comunidades foi uma ação prioritária das atividades de colheita e exportação de
madeira, iniciada em dezembro de 2020, tendo em vista envolver estes stakeholders
nas várias fases do processo, algumas das quais realizadas pela primeira vez em
2021. As atividades de colheita e exportação de madeira tiveram e irão ter um
impacto significativo ao nível do emprego e da partilha de valor com as comunidades,
uma vez que se trata de emprego gerado maioritariamente a nível local. De salientar,
no âmbito do envolvimento de stakeholders, as visitas às atividades da Empresa dos
Governadores das Províncias de Manica e da Zambézia, acompanhadas pelos
Administradores dos Distritos das áreas do projeto, assim como a visita do Diretor
Nacional para a Promoção da Agricultura Comercial.
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Cadeia de valor
Estratégia de Defesa
Contra os incêndios

Geração de Emprego
direto e indireto

Sensibilização
ambiental junto das
comunidades para
evitar a
desflorestação e
degradação florestal

Parcerias com outras
empresas locais

Programa de
Desenvolvimento
Social
Geração de emprego
direto e indireto

Certificação de
madeira controlada

Contributo para o
armazenamento de
carbono

PILAR DA SEGURANÇA
ALIMENTAR

PILAR DO AUMENTO DO
RENDIMENTO

Apoio à melhoria da produção agrícola, com apoio técnico,
sementes e campos de demonstração
•

795.000 quilos de sementes melhoradas

•

770.000 estacas de mandioca

•

98,5 mil quilos de ramas de batata-doce

•

15.000 árvores de fruto

PILAR DE MELHORIA DO
BEM-ESTAR
Saúde
Acesso a água potável
•

58 furos de água abertos ou
reabilitados

•

20.000 pessoas beneficiadas

•

Testes
de
qualidade
consumo humano

para

Fomento pecuário e piscícola
•

499 famílias receberam cabritos para reprodução

•

430.000 galinhas vacinadas contra a doença de Newcastle

•

22 tanques piscícolas construídos
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Apoio à construção de um bloco
operatório
–
investimento
de
150.000 dólares

Fomento apícola

Educação

881 famílias receberam colmeias
para a produção de mel

Reabilitação da Escola Primária
Completa de Nantucua -12.000
dólares
Energia
Mais
de
4.000
famílias
receberam lâmpadas solares

já

Melhoria de vias de acesso e de
outras infraestruturas:
•

Mais de 5.000 km de estradas

•

Mais de 20 pontes rurais

Novo Bloco operatório do hospital distrital de Ile
A Portucel Moçambique apoiou com 150 mil dólares a construção de um bloco
operatório no hospital distrital de Ile, na província da Zambézia, respondendo assim
ao apelo das entidades locais, num distrito onde o seu projeto florestal e social tem
vindo a desenvolver-se com benefícios para as comunidades nas áreas envolventes.
A saúde é uma das prioridades do Programa de Desenvolvimento Social, no pilar que
visa melhorar as condições de bem-estar das famílias nas áreas do projeto. A
construção teve início em março de 2021 e irá beneficiar dezenas de milhares de
pessoas.
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7. O NOSSO DESEMPENHO
Indicadores Económicos
Valor Económico Direto Gerado - Receitas (I) (milhares de €)
Valor Económico Direto Distribuído (II) (milhares de €) (1)
Custos operacionais (milhares de €)
Salários e benefícios dos colaboradores (milhares de €)
Pagamentos a provedores de capital (milhares de €)
Impostos (milhares de €) (2)
Investimentos na comunidade (milhares de €)
Valor Económico Acumulado (I-II) (milhares de €)
Apoios financeiros recebidos do Governo (milhares de €)
Incentivos Fiscais / Créditos (milhares de €) (3)
Subsídios (milhares de €)
Apoios para pesquisa e I&D (milhares de €)
Implicações financeiras decorrentes de mudanças climáticas
Número de licenças de emissão de CO 2 (unidade)
Valor de mercado (milhares de €)
Rácios entre o salário de entrada e o salário mínimo local (%)
Número total de fornecedores (nº)
Percentagem de fornecedores locais (%)
Gastos totais com fornecedores (milhares de €)
% de gastos com fornecedores

2019

2020

2021

GRI

1.726.946
1.578.711

1.424.321
1.320.694

1.627.251
1.490.485

201-1

1.181.062
144.906
218.910

994.258
131.184
212.963

1.077.385
154.070
167.339

48.992
1.781

55.448
1.741

90.043
1.648

148.235
12.962
10.307
221
2.434

102.677
12.477
9.937
185
2.355

256.178
7.824
5.121
143
2.560

267.222
6.552
7.454
76
1.521.225
74

516.319
16.909
+12
6.756
76
1.158.577
77

620.805
50.068
+7
7.172
74
1.382.341
74

201-4

201-2

(4)
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202-1
204-1

Indicadores Ambientais
Floresta

2019

2020

2021

100

100

100

% nacional

52

61

63

% global

72

74

71

5.101.062
4.601.789
499.272
90
0,05

4.706.846
4.253.717
453.128
90
0,04

5.064.915
4.558.516
506.399
90
0,02

301-1

38.224.076
12.922.614
25.805.941
4.728.958
5.233.438
67
2.226.052
12,6
47.961

40.300.782
12.264.687
29.101.758
4.893.745
5.959.408
70
1.761.584
13,4
48.524

41.246.701
9.811.472
31.962.573
4.651.165
5.178.509
77
n/d
12,5
51.184

302-1

68.541
55.045
13.496
80

64.563
54.487
10.076
84

64.876
54.302
10.574
84

303-3
303-4
303-5

10.510
43.368
31.396
-

10.315
10
43.110
40
31.631
29

10.067
10
43.498
42
31.657
30

% Área florestal gerida com certificação

GRI

Madeira adquirida com certificação FSC® e PEFC

Materiais

Matérias-primas (toneladas)
Renováveis
Não renováveis
% de matérias-primas renováveis
% de materiais reciclados utilizados

Energia

Consumo de energia dentro da organização (GJ)
Consumo de energia de fonte não renovável
Consumo de energia de fonte renovável
Consumo de energia adquirida para consumo
Energia vendida
% de energia renovável consumida (5)
Consumo de energia fora da organização (GJ) (6)
Intensidade energética (GJ/t produzida)
Redução do consumo de energia (GJ)

Água

Volume de água captado (milhares de m3)
Volume de água descarregado – efluente (milhares de m3)
Volume de água utilizado (milhares de m3)
% de água devolvida ao ambiente

Biodiversidade

Instalações dentro ou perto de áreas protegidas ou de alto índice de biodiversidade (7)
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) (ha)
% face ao total do património gerido
Sítios Classificados da Rede Natura 2000 (ha)
% face ao total do património gerido
Zonas de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 (ha)
% face ao total do património gerido
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301-2

302-2
302-3
302-4

304-1

Indicadores Ambientais

2019

Total de áreas classificadas (ha)
% face ao total do património gerido
Habitats protegidos ou recuperados
Habitats protegidos (ha) (8)
Habitats recuperados (ha)

53.770
4.162
4.114
47,6

Emissões

Âmbito 1 (tCO 2 e) (9)
Ativos nas fábricas (âmbito CELE)
Gasóleo e gasolina consumido nas fábricas
Combustíveis associados à deslocações e quilómetros percorridos
Gás Natural usado nas CTBs (combustível auxiliar)
Gases fluorados
CH 4 associados aos processos de combustão
N 2 O associados aos processos de combustão
Âmbito 2 (tCO 2 e)
Compra de energia elétrica
Âmbito 3 (tCO 2 e) (10)
Intensidade de emissões de GEE (tCO 2 e/t produzidas) (9)
Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas às vendas (tCO 2 e)
Emissões atmosféricas (t)
NO X
SO 2
Partículas

Resíduos

Total de resíduos gerados (t)(11)
Valorizados
Eliminados
Resíduos não perigosos (t)
Valorizados
Eliminados
Resíduos perigosos (t)
Valorizados
Eliminados
Taxa de valorização (%) (12)
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2020

53.492
50
4.201
4.163
38,3

2021

53 563
51
4.129
4.076
53,1

752.023
752.023
-

739.799
706.844
5.476
1.991
2.035
1.133
4.010
18.311

574.199
541.656
5.609
1.950
2.578
1.133
1.556
19.717

110.089
0,246
418.375

337.184
1.438.000
0,260
336.212

389.776
n/d
0,185
384.598

1.714
354
269

1.540
687
266

1.465
76
236

385.948
309.866
76.082
384.701
1.247

395.498
345.386
50.112
394.228
1.269

80

87

398.001
280.579
126.485
397.439
280.185
126.316
563
394
168
88

GRI
304-3

305-1

305-2
305-3
305-4
305-5
305-7

306-3

Indicadores Sociais
Recursos humanos

Número de colaboradores (nº)
Contrato sem termo
Homens
Mulheres
Contrato a termo certo
Homens
Mulheres
Temporários
Homens
Mulheres
Full-time
Part-time
Taxas de entrada (%)
Homens
Mulheres
<30 anos
30-50 anos
>50 anos
Taxas de Saída (%)
Homens
Mulheres
<30 anos
30-50 anos
>50 anos

Saúde e Segurança

2019

2020

2021

GRI

3.123
2.973
2.524
449
91
66
25
59
43
16
3.117
6
6
5
11
25
5
0,2
6
5
8
9
3
9

3.106
2.987
2.525
462
69
61
8
50
29
21
3.100
6
4
3
9
18
4
1
5
4
9
10
3
7

3.021
2.920
2.459
461
68
56
12
33
13
20
3.015
6
5
5
10
24
5
1
8
8
9
8
5
15

2.7

103
7,8
458,9
0
0

195
8,2
244,0
0
0

147
6,6
354,1
0
0,3

401-1

(13)

Número de acidentes de trabalho (nº)
Taxa de Frequência
Taxa de Gravidade
Índice de óbitos resultantes de acidente de trabalho
Índice de acidentes de trabalho graves (excluindo óbitos)
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403-9

403-9

Indicadores Sociais

Índice de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória
Índice de capacidade para o trabalho (%)

2019

2020

2021

GRI

59

40

41

404-1

61
44

44
17

42
37

18
54
55
61
98

9
22
15
49
97

19
39
14
47
99

98
96

97
95

99
99

96
97
97
99

80
99
97
96

70
99
99
99

19,2
-

Formação e desenvolvimento

Horas de formação por Colaborador (h/colaborador)
Por género
Homens
Mulheres
Por categoria profissional
Dirigentes
Quadros Superiores
Quadros Médios
Executantes
Avaliação de desempenho (%)
Por género
Homens
Mulheres
Por categoria profissional
Dirigentes
Quadros Superiores
Quadros Médios
Executantes

20,4
40,04

15,1
39,8

Diversidade

Colaboradores por categoria profissional e por género (%)
Órgãos de Governação
Homens
Mulheres
Dirigentes
Homens
Mulheres
Quadros Superiores
Homens
Mulheres
Quadros Médios
Homens

404-3

405-1
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76,9
23,1

78,6
21,4

76,9
23,1

88,5
11,5

87,3
12,7

83,3
16,7

64,2
35,2

64,2
35,8

64,2
35,8

81,9

80,9

74,3

405-1

Indicadores Sociais

Mulheres
Administrativos (14)
Homens
Mulheres
Executantes
Homens
Mulheres
% de mulheres na organização
Colaboradores por idades (%)
<30 anos
30-50 anos
>50 anos
Rácio Salarial entre homens e mulheres
Órgãos de Governação
Dirigentes
Quadros Superiores
Quadros Médios
Executantes

2019

2020

2021

36,3
63,7

33,0
67,0

-

95,1
4,9
-

95,1
4,9
15,8

91,0
9,0
16,3

-

10,1
57,7
32,2

9,7
61,4
28,9

0,77
0,71
0,65
0,63

0,85
0,75
0,62
0,67

0,28
0,68
0,75
0,66
0,88

18,1

19,1

25,7

GRI

405-1

405-2

Notas metodológicas

(1) Valores atualizados devido a uma alteração na rúbrica dos salários e benefícios dos colaboradores.
(2) Alteração na metodologia de reporte da rubrica de “impostos” para estar em concordância com a “Tax footprint” da Navigator, que altera a lógica anterior centrada
em caixa e no imposto sobre o rendimento. Foram considerados os valores finais do Modelo 22 de IRC, nos anos 2019 e 2020.
(3)

Nos relatórios de 2019 e 2020 foram reportados os valores correspondentes a estimativas desses benefícios fiscais nesses anos, sendo agora publicados os valores
efetivamente deduzidos das declarações Modelo 22 de IRC. No entanto, para 2021 mantém-se o procedimento e apresenta-se uma estimativa do valor esperado dos
benefícios fiscais a deduzir nesse ano.

(4) Valor correspondente ao salário de entrada de colaboradores, a nível global na organização (712 €), face ao salário mínimo nacional em vigor em 2021 (665 €).
(5) Em 2021 passou a ser considerada a energia elétrica produzida nas centrais solares fotovoltaicas.
(6) A Navigator está a associar o cálculo do indicador 302-2 Consumo de energia fora da organização ao indicador 305-3 Emissões Indiretas de âmbito 3, pelo que não
é possível reportar este indicador para o ano de 2021, pelas razões apresentadas para o indicador 305-3 (ver nota 10). Até ao ano de 2020, a Empresa considerava
as categorias de transporte a montante e a jusante, nomeadamente as rúbricas transporte de madeira e papel, estando a prever a adaptação desta metodologia para
incluir as restantes rúbricas destas categorias, consolidando o alinhamento entre a energia consumida fora da organização e as emissões de âmbito 3.
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(7) A % face ao total do património gerido em 2019 não está disponível, uma vez que os valores não são comparáveis com os anos seguintes.
(8) A redução de área verificada em 2021 deveu-se, em grande medida, à diminuição de propriedades sob gestão e a acertos de limites de áreas de habitat.
(9) O valor considerado de ano base (2018) para o cálculo do objetivo 8.1, no eixo Clima, é de 774.464 t CO 2 , que corresponde às emissões verificadas no âmbito do
CELE. Desde o exercício de 2020 que a Navigator adotou a metodologia do GHG Protocol, tendo em vista introduzir maior abrangência no cálculo do nosso inventário
de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), que veio adicionar categorias além daquelas que eram reportadas em âmbito do CELE. É de notar que, à data de
elaboração do presente relatório, os dados referentes ao ano de 2021 são pré-verificação CELE , e que os valores de 2020 foram atualizados com os valores validados,
tanto no âmbito da verificação CELE de 2021, na validação de acordo com o PRTR - Registo de Emissões e Transferências de Poluentes (N2O e CH4), assim como o
apuramento de informação em falta (gases fluorados e deslocações).
(10) Em 2021 a Navigator conduziu um estudo para aprofundamento do cálculo das emissões de GEE, no âmbito 3, com base nos dados referentes a 2020 tendo havido
um acréscimo nas categorias incluídas no indicador do consumo de energia fora da organização, que estão por sua vez na origem das emissões de âmbito 3. De
referir que, até 2019, apenas estavam incluídos o “Transporte de madeira e papel”, ao passo que a metodologia agora utilizada contabiliza 12 categorias. Dada a
complexidade de cálculo dos indicadores relativos ao consumo de energia fora da organização e às emissões de âmbito 3, os valores relativos a 2021 ainda não se
encontram disponíveis.
(11) A Navigator alterou a metodologia de relato da informação sobre resíduos, de forma a dar resposta à nova versão GRI 306 lançada em 2020. De referir que existe
uma diferença entre os resíduos gerados e o somatório de resíduos destinados a operações de valorização e eliminação, uma vez que em 2021 foram valorizados
resíduos referentes a 2020 que estavam armazenados. Adicionalmente, parte dos resíduos gerados em 2021 foi armazenada temporariamente nas nossas instalações,
conforme previsto nas respetivas licenças ambientais e no novo RGGR (DL-102D/2020).
(12) Em 2021, foi atingida uma taxa de valorização global de 88%. Esta contabilização mantém os critérios anteriormente em vigor e que serviram de base à definição
da meta de valorização estabelecida, onde se contabilizam os resíduos sujeitos a operações de valorização energética (R01).
(13) Desde 2020 que os indicadores de segurança incluem os colaboradores internos e externos (prestadores de serviços).
(14) A Navigator tem definidos quatro grupos de enquadramento de categorias profissionais: Dirigentes, Quadros Superiores, Quadros Médios e Executantes. Para alinhar
a informação reportada sobre recursos humanos com os grupos de enquadramento existentes na Companhia, os colaboradores reportados na categoria
“Administrativos” passam a integrar as restantes categorias.
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ANEXO
TAXONOMIA EUROPEIA
O Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de
2020 veio introduzir um novo conceito, a Taxonomia, que veio enquadrar o conceito de investimento sustentável.
A taxonomia funciona como um sistema de classificação normalizado e obrigatório para determinar quais as atividades económicas consideradas "ambientalmente sustentáveis" na União
Europeia.
A taxonomia baseia-se num sistema de classificação de atividades económicas, utilizando a
Classificação Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia (NACE) complementada pela criação de novas categorias quando esta não for suficientemente precisa.
Neste contexto, a UE publicou em 2021 um catálogo de atividades consideradas elegíveis para
dois objetivos ambientais:
- a mitigação das alterações climáticas; e
- a adaptação às alterações climáticas.
Em 2022, utilizando dados correspondentes ao exercício de 2021, a UE concedeu uma obrigação de divulgação reduzida, segundo a qual apenas devem ser divulgadas as atividades económicas elegíveis para a taxonomia, bem como as não elegíveis, em termos de volume de
negócios (TURNOVER), despesas de capital (CAPEX) e despesas de exploração (OPEX).
A avaliação e divulgação se as atividades elegíveis são classificadas como atividades económicas alinhadas com a taxonomia, isto é, se cumprem com os critérios para serem consideradas
atividades económicas ambientalmente sustentáveis, apenas será obrigatória em 2023, sobre
os dados do exercício de 2022.
Para avaliar se uma atividade é elegível é necessário verificar se a atividade está ou não descrita nos anexos I e II do Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão, uma vez que
só essas atividades podem ser elegíveis para a Taxonomia. Esta lista de atividades não é
definitiva, sendo expectável que venha a ser atualizada pela EU, integrando progressivamente
outras atividades que não foram consideradas na listagem inicial.
As atividades elegíveis para a taxonomia podem ser ainda discriminadas de acordo com o
objetivo principal que procuram atingir:
•

Contribuição substancial para a mitigação das alterações climáticas (anexo I do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2021/2139; Artigo 10.º do Regulamento (UE)
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020);

•

Contribuição substancial para a adaptação às alterações climáticas (anexo II do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2021/2139; Artigo 11.º do Regulamento (UE)
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020).
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Basta que uma atividade se enquadre numa destas categorias para que seja considerada elegível, embora possa também cumprir com ambas.
Atividades elegíveis
Durante 2021, a Navigator estabeleceu um grupo de trabalho interno para a Taxonomia Europeia, liderado pela área contabilística e financeira e composto por membros da direção de
sustentabilidade, direção de ambiente e energia, direção técnica central e relação com investidores.
De acordo com a análise efetuada às atividades do Grupo, foram identificadas as seguintes
atividades enquadráveis nas atividades previstas nos anexos I e II do Regulamento Delegado
(UE) 2021/2139 da Comissão:

Atividade da Taxonomia Europeia

Códigos NACE

4.8 – Produção de eletricidade a partir de bioenergia

D35.11

4.20 – Cogeração de calor / frio e de eletricidade a partir de

D35.11 e D35.30

bioenergia

As atividades do Grupo enquadráveis nas atividades elegíveis correspondem, essencialmente,
às atividades de cogeração e de produção de eletricidade a partir de bioenergia.
A ênfase da taxonomia nesta fase é nas indústrias mais intensivas em carbono e em energia
verde, razão pela qual as atividades principais do Grupo, nomeadamente as atividades de
produção de pasta e papel não estão ainda previstas nos anexos I e II do Regulamento Delegado, não podendo, assim, ser englobadas nas atividades elegíveis pelo Grupo Navigator.

Proporção de atividades elegíveis
(valores não auditados)
Valores em Euros
Turnover
CAPEX
OPEX

Total
1.595.870.445
87.500.099
89.263.655

Atividades elegíveis
Valor
113.205.307
13.294.489
12.811.372

Atividades não elegíveis

%

Valor
7%
15%
14%

1.482.665.138
74.205.610
76.452.283

%
93%
85%
86%

Políticas contabilísticas
Tal como definido pela taxonomia, os valores reportados foram calculados de acordo com as
Demonstrações Financeiras Consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 da
Navigator, as quais foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), em vigor em 1 de janeiro de 2021 e conforme adotadas pela União
Europeia. Como é o primeiro ano de aplicação da taxonomia, não são apresentados valores
comparativos.
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A Taxonomia Europeia exige que as empresas divulguem a forma como evitaram a duplicação
na consideração das atividades económicas elegíveis (numerador), ou seja, na determinação
do volume de negócios, despesas de capital e despesas de exploração. O Grupo Navigator
apurou as despesas elegíveis tendo por base a sua contabilidade financeira e analítica e garantiu que os elementos de custo foram considerados uma única vez no cálculo dos indicadores.

Turnover
O volume de negócios teve por base as mesmas políticas contabilísticas aplicáveis ao rédito
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), isto é, considerando as
vendas e prestações de serviços no âmbito das atividades normais do Grupo Navigator. O total
do volume de negócios (denominador do cálculo do rácio de atividades elegíveis) corresponde,
assim, ao rédito reportado nas Demonstrações Financeiras Consolidadas (Nota 2.1).
O volume de negócios das atividades elegíveis (numerador), tal como já referido, corresponde
apenas às atividades do Grupo que estavam previstas nos anexos I e II do Regulamento Delegado, ou seja, às atividades de cogeração e de produção de eletricidade a partir de bioenergia.

CAPEX
O valor apresentado como total de Capex no denominador do cálculo do rácio de atividades
elegíveis corresponde ao somatório das aquisições de ativos tangíveis, ativos intangíveis e
ativos sob direito de uso realizadas em 2021, divulgadas nas notas 3.2, 3.3 e 3.6 das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Navigator. Para efeitos de apuramento deste rácio, foram
excluídas as adições de ativos intangíveis relacionadas com as aquisições de licenças de CO2,
na medida que não se trata efetivamente de uma aquisição de licenças, mas sim de licenças
atribuídas ao Grupo, e a sua classificação como ativos intangíveis decorre da política contabilística adotada pelo Grupo.
Os valores de CAPEX classificados como elegíveis correspondem essencialmente aos seguintes
investimentos:
•

Nova caldeira de biomassa do complexo industrial da Figueira da Foz;

•

Centrais fotovoltaicas de Setúbal e Figueira da Foz;

•

Conversão do forno da cal da unidade industrial de Setúbal, para substituição de combustível fóssil por biomassa;

•

Investimentos associados às Centrais Termoelétricas a Biomassa de Aveiro e Setúbal;

•

Investimentos relacionados com o programa de redução de utilização de água; e

•

Investimentos associados ao plano ambiental do Grupo.

OPEX
O total de OPEX apresentado no denominador do cálculo do rácio de atividades elegíveis corresponde aos seguintes gastos determinados com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas de 31 de dezembro de 2021, os quais se encontram incluídos na Nota 2.3 – Gastos
e Perdas Operacionais:
•

Gastos com Investigação e Desenvolvimento não capitalizados;

•

Gastos com limpezas industriais e tratamento de resíduos;
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•

Gastos com renovação/ manutenção de edifícios e outras instalações;

•

Gastos com manutenção e reparação;

•

Gastos com locações de curto prazo (“Short Term Leases”) não capitalizados; e

•

Outros gastos diretamente ligados a manutenção de ativos tangíveis ou propriedades
de investimento.

Os valores de OPEX classificados como elegíveis correspondem, essencialmente, a:
•

Gastos com investigação e desenvolvimento de novos produtos e aplicações associados à floresta e processos industriais inovadores, com vista ao desenvolvimento e
adoção de novas tecnologias na área de processos de produção e produtos sustentáveis, bem como nas áreas de biotecnologia, biorrefinaria e bioprodutos, com vista a
reduzir o teor de carbono incorporado das soluções do Grupo Navigator;

•

Gastos de manutenção não capitalizados necessários para operar as centrais de cogeração e termoelétricas a biomassa; e

•

Outros gastos associados a tecnologias e produtos dedicados à redução de emissão de
GEE.

No âmbito da estratégia do Grupo e dos seus objetivos de sustentabilidade, paralelamente
estão a ser efetuados esforços para ativamente seguir os princípios associados aos restantes
pilares da Taxonomia, aplicáveis a partir do próximo exercício, nomeadamente a transição
para a economia circular, a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade, a prevenção e
controlo da poluição e a utilização duradoura e a proteção dos recursos hídricos e marinhos.
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RELATÓRIO INDEPENDENTE DE GARANTIA LIMITADA DE FIABILIDADE
PARA A THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.
Introdução
Fomos contratados pela Administração da The Navigator Company, S.A. (“Entidade”)
para realizar um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre se nada chegou ao
nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação de sustentabilidade,
incluída no Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano findo em 31 de dezembro de
2021, não tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, de
acordo com as Normas GRI, e que a Entidade não tenha aplicado, na informação de
sustentabilidade, incluída no Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano findo em
31 de dezembro de 2021, as Normas GRI.

Responsabilidade do Órgão de Gestão
O Órgão de Gestão é responsável:
— Pela preparação da informação de sustentabilidade, incluída no Relatório de
Sustentabilidade 2021, de acordo com as Normas “Global Reporting Initiative”
(“Informação”);
— Pelo desenho, implementação e manutenção de um sistema de informação e de
controlo interno apropriado que permita uma preparação da Informação que esteja
isenta de distorções materialmente relevantes, nomeadamente resultantes de fraude
ou erro;
— Pela prevenção e deteção de situações de fraude, erros e pela identificação e
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis à atividade da Navigator;
— Processo que assegure que o Conselho de Administração e o pessoal envolvido na
preparação da Informação possuem as competências adequadas.

A nossa Responsabilidade
A nossa responsabilidade consiste em executar o trabalho de garantia limitada de
fiabilidade e expressar uma conclusão baseada no trabalho efetuado.

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.,
sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por
firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited,
uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia.

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
Capital Social: 3.916.000 Euros – Pessoa Colectiva Nº PT 502 161 078 –
Inscrito na O.R.O.C. Nº 189 – Inscrito na C.M.V.M. Nº 20161489
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o Nº
PT 502 161 078

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de
Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira
Histórica – ISAE 3000 (Revista) emitida pelo International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) da International Federation of Accountants (IFAC) e cumprimos
as demais normas e cumprimos as demais orientações técnicas da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e executado com
o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se nada chegou ao nosso
conhecimento sobre se a informação de sustentabilidade, incluída no Relatório de
Sustentabilidade relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, não tenha sido
preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com as Normas GRI
e que a Entidade não tenha aplicado, na informação de sustentabilidade, incluída no
Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, as
Normas GRI.
Aplicámos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 e, como tal, mantemos um
sistema de controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados
relativos ao cumprimento com requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e
regulatórios aplicáveis.
Na realização do nosso trabalho, cumprimos com a independência e outros requisitos
éticos do Código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e do International
Code of Ethics for Professional Accountants (incluindo normas internacionais de
independência), (Código IESBA), que se baseiam em princípios fundamentais de
integridade, objetividade, competência profissional e dever de cuidado, confidencialidade
e comportamento profissional.
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de
Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira
Histórica - ISAE 3000 (Revista) emitida pelo International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) da International Federation of Accountants (IFAC) e cumprimos
as demais orientações técnicas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e foi
planeado e executado com o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se
nada chegou ao nosso conhecimento, que nos leve a concluir que a informação de
sustentabilidade, incluída no Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano findo em 31 de
dezembro de 2021, não tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente
relevantes, de acordo com os requisitos das Normas GRI e que a Entidade não tenha
aplicado, na informação de sustentabilidade, incluída no Relatório de Sustentabilidade
relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, as Normas GRI.
Um trabalho de garantia limitada de fiabilidade de informação consiste em indagações,
principalmente aos responsáveis pela preparação da informação apresentada no Relatório
de Sustentabilidade 2021, na execução de procedimentos analíticos e outros
procedimentos para obtenção de evidência, conforme apropriado. Esses procedimentos
incluíram:
— Realização de entrevistas com os responsáveis e colaboradores relevantes, ao nível
corporativo e operacional, sobre a estratégia de sustentabilidade e as políticas para
aspetos materialmente relevantes, e implementação destas nas diversas áreas de
negócio;
— Realização de entrevistas com os colaboradores relevantes e responsáveis pela
preparação da informação de sustentabilidade relativa ao ano findo em 31 de
dezembro de 2021;
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— Comparação da informação apresentada no Relatório de Sustentabilidade da
Entidade para o ano findo em 31 de dezembro de 2021, com as respetivas fontes de
informação para determinar se todas as informações relevantes incluídas nessas
fontes de informação foram incluídas no Relatório; e
— Leitura da informação apresentada no Relatório de Sustentabilidade, de forma a
determinar se está de acordo com o nosso conhecimento geral da Entidade.
Os procedimentos realizados num trabalho de garantia limitada de fiabilidade são
diferentes na natureza e tempestividade e são mais limitados que um trabalho de garantia
razoável de fiabilidade. Consequentemente, o nível de segurança obtido num trabalho de
garantia limitada de fiabilidade é substancialmente inferior à segurança que poderia ser
obtida caso um trabalho de garantia razoável de fiabilidade tivesse sido realizado.

Conclusão
A nossa conclusão foi formada com base nas, e sujeita às, matérias descritas no nosso
relatório.
Consideramos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar bases para
a nossa conclusão.
Com base nos procedimentos efetuados e prova obtida, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a concluir que a informação de sustentabilidade, incluída no
Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, não
tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os
requisitos das Normas GRI e que a Entidade não tenha aplicado, na informação de
sustentabilidade, incluída no Relatório de Sustentabilidade relativo ao ano findo em 31 de
dezembro de 2021, as Normas GRI.

Restrição no uso do nosso relatório
O nosso Relatório de garantia limitada de fiabilidade é emitido exclusivamente para
informação e uso do Conselho de Administração da The Navigator Company, S.A. no
âmbito da divulgação do Relatório de Sustentabilidade 2021, e não se destina a ser
utilizado para nenhum outro propósito. Não aceitamos ou assumimos qualquer
responsabilidade perante terceiras entidades para além da Entidade, pelo nosso trabalho,
por este Relatório de garantia de fiabilidade ou pelas nossas conclusões.
28 de março de 2022
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