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Parceira ambiental do grande evento

The Navigator Company compensa as
emissões de carbono do Web Summit 2017
•

Empresa planta 95.000 novas árvores na Região Centro do País

A The Navigator Company, empresa líder no setor da pasta e papel, e a
Web Summit, o maior evento de tecnologia digital do mundo,
chegaram a um acordo de parceria em torno de temas de
Sustentabilidade.
A Navigator enquanto “The Web Summit Carbon Offsetting Partner”,
compensará as emissões de dióxido de carbono do evento através da
plantação de 95.000 pinheiros na região do Centro de Portugal,
capazes de neutralizar todas as emissões do evento, incluindo as
deslocações aéreas dos mais de 60 000 visitantes, para além de eliminar
consumíveis não recicláveis durante a cimeira, através do recurso a
recipientes e copos de papel biodegradáveis e 100% recicláveis.

Segundo o Diretor de Marketing da The Navigator Company, António
Quirino Soares “abordámos a Web Summit com este desafio de
parceria, inovador na história do evento, já que pretendemos promover
a categoria papel de fibra virgem como produto sustentável e amigo
do ambiente, junto de uma população jovem, urbana e muito focada
na tecnologia. É importante reforçar junto destes públicos que, mais
papel produzido corresponde a mais florestas ao serviço do meio
ambiente, e que a crescente utilização de embalagens para suportar o
atual modelo de consumo necessita de empresas como a The
Navigator Company que produzem papel com base em fibra virgem
para depois ser incorporado na cascata de reciclagem até chegar à
embalagem que chega à casa de todos nós”.
De fato, a Navigator responde aos desafios da sustentabilidade através
do seu compromisso com a inovação, apostando em I&D,
desenvolvendo produtos cada vez mais sustentáveis e reutilizando
subprodutos, procurando sempre recorrer a métodos de produção
cada vez mais eficientes.
E isso coloca a The Navigator Company numa posição de destaque:
50% da energia de biomassa produzida em Portugal é gerada pela
Navigator; a sua taxa de recuperação de resíduos é de 84%; recorre a
90% de materiais renováveis e 70% da energia primária que utiliza é de
origem renovável.

Assentando no conceito criativo “Your Paper has a Life” e com a
assinatura “The Life of Paper starts with Us”, a participação da Navigator
no Web Summit pretende demonstrar que o papel assume uma
importância na vida das pessoas muito maior do que se possa imaginar,
estabelecendo ainda uma ligação emocional entre o ciclo de vida do
papel – longo, porque reciclável – e a sua passagem pela nossa própria
vida.
A Companhia terá também um stand em forma de árvore no evento,
com o qual pretende proporcionar aos visitantes uma experiência
sensorial de um ambiente mais verde inspirado pelas florestas da
Navigator. Neste espaço, os visitantes poderão calcular sua própria
pegada de carbono através de uma aplicação desenvolvida em
parceria com a Carbono Zero que resultará na plantação de mais
árvores. Para ativar a sua participação no Web Summit, a Navigator
teve uma iniciativa junto dos jovens, desafiando-os a escrever numa
folha de papel como é que cada um pode melhorar a sua intervenção
da defesa da sustentabilidade do planeta e a tirar uma fotografia num
ambiente natural, sendo que as quatro melhores participações ganham
entradas no Web Summit.
Para chegar mais próximo do público da Web Summit, a Navigator terá
ainda um espaço no Centro Comercial Vasco da Gama durante os 4
dias do evento onde irá reforçar os motivos desta parceria.
Localização Stand The Navigator Company FIL2 - Stand 775

(em frente ao Planet Tech / Future Societies Stage)

Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é, desde Fevereiro de 2016, a nova marca herdeira do património do
ex-grupo Portucel Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor
Acrescentado Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca
de 3% das exportações nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de
7% do total desta carga e da carga convencional exportada pelos portos nacionais.
Durante o ano de 2015, a The Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de
produção de papel, tendo aumentado o volume de negócios em 5,6% para mais de €1,6 mil
milhões.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e
escrita não revestidos (UWF) e quarto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor
europeu, o quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached
Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no mercado do tissue, onde espera alcançar uma posição de
relevo no mercado europeu.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e
desenvolvimento de marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de
produtos transformados, merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no
segmento Premium de papéis de escritório.

As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque
para a Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as
empresas portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação
Florestal próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em
Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas internacionais FSC® (licença nº FSC
C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de
toneladas de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em
papel) e de 2,5 TWh/ano de energia elétrica, atingindo um volume de negócios anual de 1,6 mil
milhões de euros.
A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma
capacidade anual de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas
espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional.
No âmbito da sua estratégia de expansão, a Empresa adquiriu uma fábrica de papel tissue, está
a desenvolver um importante projeto de investimento florestal verticalmente integrado em
Moçambique, bem como uma fábrica de pellets nos EUA.
www.thenavigatorcompany.com
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