RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

Em cada ação, em cada decisão, em cada simples gesto podemos pensar
no nosso contributo para uma sociedade mais sustentável por ser mais
responsável, mais justa e mais equilibrada. Por proteger os recursos
naturais e as pessoas. Por se fundar num modelo de desenvolvimento
que assegura o futuro da vida no nosso planeta.
Para a The Navigator Company, a sustentabilidade faz parte da gestão
responsável do negócio. Está presente nas suas ações e decisões diárias.
Desde a floresta, fonte de matéria-prima natural e renovável, até
ao nosso produto final, o papel.
Numa lógica de sustentabilidade, as soluções funcionais para as quais
o papel poderá vir a constituir-se como potencial matéria-prima
assumem uma relevância vital.
Por este motivo, o Relatório de Sustentabilidade e o Relatório e Contas
de 2018 da The Navigator Company foram desenvolvidos tendo em
consideração as preocupações de sustentabilidade da Empresa.
Desta forma, e recorrendo a um modelo de economia circular, reduzimos
e utilizámos materiais biodegradáveis, procurando devolver esta peça
de comunicação à natureza numa lógica de renovação.
Esta peça valoriza o papel numa simbiose perfeita onde não podemos
esquecer a Natureza (fonte da matéria-prima), as Pessoas
(tudo o que fazemos tem que ser com e para as pessoas) e a Tecnologia
(o encontro entre a ciência e a engenharia), onde aliamos investigação
e recurso às melhores técnicas disponíveis no mercado para a obtenção
de um produto de elevadíssima qualidade.
O nosso Relatório é uma peça orgânica, foi executado com papel
proveniente de florestas com gestão sustentável, tintas de origem
vegetal com redução de densidade, linhas de algodão e cola
biodegradável.
Se plantar este Relatório ele será integrado na natureza,
e o ciclo continuará.

pa pel . v i d a . futu ro
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Falar do que aconteceu num ano não
reflete os resultados de um caminho
de construção e endogeneização de uma
cultura de Sustentabilidade na The Navigator
Company.
Mais do que enumerar acontecimentos
e concretizações, que terão oportunidade
de ler ao longo deste documento,
gostaríamos de partilhar com todos os nossos
stakeholders, ou seja, todos aqueles que
têm interesse na atividade da Navigator
e que diariamente colaboram e interagem
connosco influenciando o rumo que tomamos,
o compromisso da Companhia em estabelecer
planos concretos de desenvolvimento
em áreas críticas para garantir o equilíbrio
ambiental e social do planeta.
O Relatório de Sustentabilidade
de 2018 é o reflexo de um trabalho que
é fruto do envolvimento de todas as áreas
da Organização e se encontra expresso
em metas a atingir no horizonte 20202025. Os planos e metas delineados pela
Navigator encontram-se alinhados com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas, particularmente os que
foram identificados como prioritários para
o crescimento harmonioso da Companhia,
e procuram contribuir para responder aos
desafios de sustentabilidade à escala global.
No plano interno, e sendo a Sustentabilidade
um dos valores-chave da Navigator, no ano
de 2018 foi realizado um programa de vivência
e partilha dos valores com a participação
de Colaboradores de várias geografias,
áreas funcionais e níveis hierárquicos, tendo
87% manifestado a sua satisfação com esta
iniciativa.
Ainda na vertente humana, salientamos
a divulgação dos resultados do estudo
de Clima Organizacional em sessões
presenciais que debateram as dimensões
onde existe um claro espaço para
melhoria: Motivação, Ambiente
de Trabalho, Responsabilização
e Liderança, estando as sugestões
apresentadas pelos Colaboradores
a ser integradas num Plano de Ação 2020.
Destaca-se já em 2018 o lançamento de um
programa de voluntariado corporativo “Love the Forest” - no domínio da proteção
da floresta, que tem por principais objetivos
estreitar os nossos laços com as comunidades
locais e reforçar o sentimento de pertença dos
Colaboradores.

Merece igualmente destaque o lançamento
do Learning Center da Navigator, uma
estrutura que visa a valorização das nossas
pessoas em alinhamento com as necessidades
de desenvolvimento do negócio.
Em 2018 atingimos o valor ímpar de 65 horas
de formação por Colaborador. Também este
ano lançámos o “pequeno livro dos grandes
compromissos” na Segurança, que espelha
o forte investimento em ter pessoas seguras
com comportamentos seguros.
Na vertente ambiental, a Navigator viu
a sua estratégia de se tornar uma empresa
neutra em carbono reconhecida pelo CDP –
Climate Disclosure Project, uma organização
independente líder neste domínio à escala
internacional. A obtenção do nível A,
de Leadership, representa um estímulo
positivo para prosseguir com o nosso
“Roadmap to a Carbon Neutral Company”
até 2035, plano que envolve um conjunto
ambicioso de investimentos em energias
renováveis, particularmente em tecnologias
que utilizam biomassa florestal.
É, de facto, na floresta que tudo nasce.
A partir do mais valioso recurso natural que
protegemos e valorizamos, a floresta, fonte
da nossa matéria-prima, obtemos os nossos
produtos – pasta de papel, papel fino não
revestido e papel tissue –, produzimos
a nossa energia e criamos novos produtos
no âmbito da Bioeconomia, como é o caso dos
biocombustíveis.
Neste domínio, a Navigator está a desenvolver,
através do RAIZ – Instituto de Investigação
da Floresta e Papel, e em parceria com
universidades e empresas, a produção
de biocombustíveis que, ao utilizar resíduos
de biomassa florestal, não competem com
outros usos da terra, nomeadamente no que
respeita a produção alimentar.
Cuidar da floresta, utilizando
responsavelmente este recurso para produzir
pasta e papel, numa ótica de renovação
permanente, com programas de conservação
da biodiversidade, e de prevenção ativa
dos incêndios florestais, é outro dos eixos
prioritários da nossa atuação. A área florestal
gerida pela Navigator tem o seu modelo
de gestão certificado, mas a Empresa sabe
que faz parte da sua responsabilidade
corporativa dinamizar e apoiar a certificação
em cooperação com os produtores florestais
nos 165 concelhos no país onde está presente.
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Conscientes do papel crucial que temos
no Desenvolvimento Rural, gerando valor
ambiental e social para as regiões, temos
em curso um Programa de Fomento
da Certificação Florestal que visa promover
a certificação da gestão florestal sustentável
em Portugal junto dos produtores
e fornecedores de madeira. Sabemos que
podemos melhorar neste propósito mas
os resultados alcançados até ao momento são
animadores: em 2015, o número de fornecedores
com cadeia de custódia certificada era de 7%
e em 2018 já atingiu os 77%.
No que respeita às comunidades importa
referir o Plano de Desenvolvimento Social
da Companhia em Moçambique, país onde
temos em curso investimentos florestais
relevantes tendo em vista uma futura
operação industrial. Este plano abrange
mais de 30 mil pessoas em 115 comunidades,
envolvendo o acesso a água potável,
a alfabetização dos trabalhadores do Viveiro
de Luá e a distribuição de sementes
melhoradas, entre outras iniciativas que visam
melhorar as condições de vida das famílias
e das comunidades.

Todos estes planos e iniciativas têm
por base uma cultura de transparência
e envolvimento com os nossos stakeholders,
cujos testemunhos vivos se encontram
espelhados ao longo do Relatório.
Ainda em 2018 realizámos duas sessões
do Fórum de Sustentabilidade da Navigator
e reforçámos as nossas estruturas de diálogo
com a comunidade através das quatro
Comissões de Acompanhamento Ambiental,
uma em cada região onde se localizam
as nossas unidades industriais.
Para finalizar gostaríamos de salientar
o lançamento, já no início de 2019, da primeira
linha de papel comercial sustentável (“green”)
no país, numa operação de financiamento
conjunta com o BBVA, a qual representa uma
evidência adicional do nosso compromisso
com a sustentabilidade perante a sociedade.
É com os nossos Colaboradores e todos
os nossos parceiros de negócio que queremos
dar continuidade ao caminho de construção
da sustentabilidade. Todos os dias.

Em Portugal lançámos dois novos programas
de envolvimento com a comunidade em áreas
tão diversas como o desenvolvimento rural
ou hábitos de vida sustentáveis e apoiámos
o projeto “Devolver a Voz à Comunidade”,
para auxílio às populações afetadas pelos
incêndios florestais de 2017, desenvolvido
pela Câmara Municipal da Sertã em parceria
com a Fundação Calouste Gulbenkian e outras
entidades.

João Castello Branco

Presidente do Conselho de Administração
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Diogo da Silveira

Presidente da Comissão Executiva

Plantação de eucalipto
numa propriedade
da The Navigator Company
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NAVIGATOR
EM DESTAQUE

GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA
LINHA DE AÇÃO

META 2018

RESULTADOS 2018

META 2020-2025

Participação ativa no Projeto
Melhor Eucalipto da CELPA

Programa de Fomento da
Produtividade e Certificação
Florestal para o mercado
nacional

Aumentar a
aquisição de madeira
certificada em 2018

META 2018

Nº de participantes nas iniciativas do
Projeto - 2018: 248 (2017: 527)
- Redução devido à mobilização
de meios humanos para o combate
aos incêndios
Nº de visitas ao website Melhor
Eucalipto - 2018: 32 739 (2017: 37 215)

Nº hectares intervencionados
pelos proprietários apoiados
pelo Projeto: 5 000 ha até 2020

63% de madeira certificada
(nacional e importada) rececionada
nos complexos industriais
(aumento de 9%)

≥75 % de madeira nacional
certificada rececionada nos
complexos industriais em 2020
(2018: 42%)

Trabalho de campo concluído; início
da análise dos dados recolhidos para
obtenção de uma metodologia para
cálculo do stock de carbono em zonas
ripícolas em 2020

Implementar a metodologia
até 2020

Integração das Lamas da ETAR
(biológicas) para valorização
Aumentar em 2018
energética na caldeira de
recuperação no CIFF

Implementar
a metodologia
até 2020

3. Manter o investimento na proteção da floresta contra incêndios
Reformulação: Contribuir para a redução dos incêndios em espaço rural

Diminuir a área ardida
em 2018

2,1% de área ardida sob gestão da
Navigator em 2018 (2017: 5,5%)

<1% em 2020

Participação nas diversas
estruturas do SNDFCI

ENERGIA E CLIMA

Projeto PO3-CIFF

Diminuir em 2018

Prémio “Maior e Melhor Exportadora” Revista Exame 500

Investimento em equipamentos
que utilizam energias
Aumentar em 2018
renováveis
(ex: biomassa e solar)

68% de energia renovável no consumo
total de energia (GRI 302-1)
(2017: 69%)

85% de energia de fontes
renováveis até 2035

5. Reduzir o consumo específico de energia na produção de pasta e de papel
Plano Corporativo de Eficiência Diminuir 15% em
Energética
2025 face a 2015

12,3 GJ/t consumo específico de
energia de pasta e de papel (GRI 302-3)
(aumento de 0,5 GJ/t face a 2017)

Diminuir 15% em 2025
face a 2015

6. Contribuir para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas

Prémio “Bartolomeu de Gusmão” - Categoria “Internacionalização”
(Ministério da Justiça/INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
Navigator, a marca preferida pelo consumidor europeu
de papel de escritório
Entrada em funcionamento da central solar fotovoltaica da Herdade
de Espirra com 350 painéis a operar em regime de autoconsumo
Conclusão do projeto da nova fábrica de tissue em Aveiro posiciona
a Navigator como o terceiro maior produtor ibérico de tissue

Redução do uso de
combustíveis fósseis/diminuição Carbon Neutral
Company até 2035
de CO2 de origem fóssil

0,245 tCO2 /t produto (GRI 305-4)
(2017: 0,228 tCO2 /t)

Carbon Neutral Company
até 2035

Participação no CDP Climate
Compensação de emissões

GESTÃO AMBIENTAL INDUSTRIAL

Redução da utilização de água no Redução de 20%
Complexo Industrial de Setúbal
em 2025
NOVO
Projetos de Redução da
Utilização de Água nos
Complexos Industriais

Projeto PO3-CIFF:
Conversão da caldeira a
fuelóleo, para queima de gás
natural, com a instalação de
novos queimadores

Diminuir em 2018

Diminuir em 2018

Emissões atmosféricas (GRI 305-7)
PO3 permitiu alcançar um valor
residual nas emissões de partículas
e SO2 e uma redução do NOx superior
a 90%
Emissões atmosféricas (GRI 305-7)
PO3 permitiu atingir um valor residual
na emissão de SO2 no forno da cal,
desde junho de 2018

28,1 m3/tAD após PO3-CIFF (GRI 301-1) Redução de 5% em 2020
(redução de 0,2 m3/tAD face a 2017)
6,7% redução em 2018 face a 2017

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

NOVO
Emissões atmosféricas - Diminuir a concentração de poluentes
Redução de 90%
das emissões de partículas até
2020
Redução superior a 50%
das emissões de SO2 até 2020

GESTÃO DE TALENTOS E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
11. Aumentar o número de cursos do Learning Center da Navigator
Programas de Formação
alinhados com o
desenvolvimento do negócio

Aumentar em 2018

148 Cursos do Learning Center
(mais 54 que em 2017)

CONCLUÍDO

12. Aumentar as nomeações para as posições em aberto via mobilidade e recrutamento internos
Aumentar em 2018

Número de nomeações em 2018: 52
(aumento de 46% face a 2017)

CONCLUÍDO

NOVO
Identificar funções críticas para sucessão interna
Identificar o conjunto
de sucessores para todas
as funções críticas

75% de sucessões
preenchidas até 2025

NOVO
Dotar os recursos humanos das competências necessárias ao desenvolvimento da estratégia da Companhia

7. Redução do consumo específico de água na produção de pasta e de papel
Reformulação: Reduzir a utilização de água no Grupo Navigator
Redução de 5%
em 2020

CONCLUÍDO

10. Diminuir as emissões de partículas, de SO2 e de gases mal odorosos

Programa de Trainees
Academia de Gestão

Projeto Carbon Neutral
Company

Redução da utilização de água
Projeto PO3-CIFF

Emissões dos efluentes da produção
de pasta no CIFF (GRI 306-1)
PO3 permitiu reduzir cerca de 30%
na cor do efluente e perto de 20% no
AOX e no CQO, desde junho de 2018

Projetos de redução
de SO2 nos fornos de cal
do Complexo de Setúbal

4. Aumentar a % de energia renovável no consumo total de combustíveis

(integrado na nova linha
de ação)

87% até 2020

Projetos de redução
de partículas nas caldeiras
de biomassa da Navigator

Participação na AFOCELCA

A Navigator foi distinguida pelo CDP (Carbon Disclosure Project)
com uma posição de liderança na atuação climática, tendo sido
a única empresa portuguesa a obter a classificação de “A” Leadership (2018),
o nível mais elevado deste rating internacional

META 2020-2025

9. Diminuir a carga de poluentes dos efluentes

Projeto PO3-CIFF:
Queima dos gases mal
odorosos na caldeira de
recuperação

Investimento em ações de
prevenção para reduzir
o risco estrutural
Integração e disseminação de
conhecimento a partir de I&D

79% de resíduos reutilizados
em 2018 (GRI 306-2)
(diminuição de 5% face a 2017)

NOVO
Projetos de valorização
interna e externa de resíduos

2. Desenvolver conhecimento no domínio dos ecossistemas
Especialização em Gestão
e Conservação de Recursos
Naturais

RESULTADOS 2018

8. Aumentar a reutilização de resíduos

1. Aumentar a oferta de madeira com certificação de gestão florestal
Aumentar o número
de participantes e
visitas ao website em
2018

LINHA DE AÇÃO

Redução de 20% em 2025

Desenhar Planos de
Desenvolvimento Individual
Assegurar planos de
desenvolvimento para as
funções críticas
Assegurar uma bolsa interna
de formadores para as áreas
críticas

75% da formação do Learning
Center responde aos planos de
desenvolvimento até 2022
75% das áreas críticas
abrangidas por monitores
internos até 2022

Diminuição ≥ 15% até 2025

AFOCELCA - Estrutura de suporte ao combate aos incêndios florestais apoiada pela indústria nacional de pasta e papel; CDP - Carbon Disclosure Project;
CELPA - Associação da Indústria Papeleira; CIFF - Complexo Industrial da Figueira da Foz; PO3 - Projeto Otimização 3;
SNDFCI - Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios

AOX - Compostos Orgânicos Halogenados; CQO - Carência Química de Oxigénio; ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais;
NOx - Óxidos de Azoto; SO2 - Dióxido de Enxofre

LINHA DE AÇÃO

META 2018

RESULTADOS 2018

META 2020-2025

13. Assegurar a implementação do plano definido no âmbito do clima organizacional
Programa de Cultura
Organizacional

Implementar em 2018

2 204 Colaboradores envolvidos
nas sessões de divulgação da Visão,
Missão e Valores da Navigator

LINHA DE AÇÃO

META 2018

CONCLUÍDO

Programa de Fomento da
Certificação Florestal

50% papel UWF
em 2020

Identificação e implementação
de ações prioritárias até 2025

100% pasta e papel
tissue em 2018

Diminuir o nº total de
acidentes em 2020

N.º total de acidentes em 2018: 130
(2017: 114)

Índice de frequência
4 em 2020

Índice de frequência em 2018: 10,6
(2017: 9,5)

Projeto Horizonte Seguro 2020

Diminuir o nº total
de acidentes em 2020
Índice de frequência 4
em 2020
(redução de cerca
de 60% face a 2017)

30% de
Colaboradores
com AFL em 2018

1 485 Colaboradores com AFL em 2018
50% até 2020
(acréscimo de 194% face a 2017)

NOVO
Programa Saúde Ocupacional
– Projeto Ergonomia

20 postos de trabalho
intervencionados até 2020

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS FORNECEDORES
16. Divulgar o Código de Conduta para Fornecedores
100% em 2018

Envio do código a todos os
fornecedores de madeira e de
produtos químicos considerados
materialmente relevantes

100% em 2020

17. Incrementar o leque de fornecedores com avaliação em sustentabilidade
60% em 2020

Fornecedores materialmente
relevantes avaliados em 2018
representam 49% do volume de
compras

60% dos fornecedores
materialmente relevantes
em 2020

18. Aumentar o Índice de Satisfação dos Clientes

Proximidade ao Cliente

100% pasta e papel
tissue em 2020

Aumentar ISC Tissue
e Pasta e manter o
ISC Papel UWF

Satisfação do Cliente (GRI 102-43):
• ISC Papel Tissue em 2018: 60%
(2017: 65%)
• ISC Pasta: próxima avaliação em 2019
• ISC Papel UWF: próxima avaliação
em 2019

Marca Navigator: Top 3 em
2020

Aumentar a Brand
Equity

Brand Equity das marcas próprias
2018: a marca de papel de escritório
Navigator manteve a sua liderança
de mercado na Europa. As marcas
Pioneer e Discovery mantiveram-se
no Top 10 do ranking.

Aumentar o número
de visitas a clientes

852 visitas de clientes em 2018
(2017: 828)

Mais de 800 visitas por ano
às fábricas

NOVO
Internacionalização de mercados

Lançamento de programas
de RSC nas quatro unidades
industriais

3 Programas

Envolver toda a organização
até ao final de 2021

26. Medir e monitorizar o impacto da atividade do RAIZ na geração de valor para a The Navigator Company
Até 2020:
Projetos com
TRL > 4
(“technology
validated in lab”)

103 Visitas com 2 902 participantes
(aumento de 81% face a 2017)

CONCLUÍDO

Três programas em 2018: Outgrowers,
MyPlanet e “Dá a Mão à Floresta”

CONCLUÍDO

22. Dar continuidade ao Projeto CRASSOSADO
Implementar a 3ª fase do
Projeto: afirmação do potencial Aumentar o volume
económico do setor ostreícola de produção de
para a região de Setúbal
ostras portuguesas
(projeto iniciado em 2015)

META 2020-2025

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

20. Aumentar e difundir o conhecimento sobre a Companhia
Organização de 40
ou mais visitas

RESULTADOS 2018

Programa Lean Implementação do modelo
Lean Management nas equipas
e suas chefias: ciclos de
formação, coaching e adoção
de ferramentas Lean

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

Implementação do projeto
Navigator Tour nas quatro
unidades industriais

META 2018

Ferramenta “RAIZ impact
and innovation scorecard”

Até 2020 projetos
com baixo risco
RL > 4
Até 2020 projetos
com AMI > 3

Resultados dos projetos avaliados em
2018: 92% dos projetos com TRL>4

Em 2020:
95% com TRL > 4

Resultados dos projetos avaliados em
2018: 47% projetos RL = 5
(5: nível de risco mais baixo)

Em 2020: 5
 0% com baixo risco
(> 4)

Resultados dos projetos avaliados em
2018: 4 < 61% AMI < 5

Em 2020
• ISC Papel Tissue: ≥65%
• ISC Pasta: ≥60%
• ISC Papel UWF: ≥90%

3 marcas próprias classificadas
no Top 10

Volume de produção de ostras
portuguesas com gestão sustentável.
2016: 167,8 t
(aumento de 28% face a 2015;

4 spin-offs/novos
negócios

O projeto termina em 2019

dados oficiais de 2017/18 não publicados)

Reforçar a interação entre a
Companhia e a comunidade,
intensificando a implementação
das iniciativas NVG Tour,
#MYPLANET, “Dá a Mão à
Floresta” e Comissões de
Acompanhamento Ambiental

Desenvolvimento de parcerias para
4 novos negócios baseados em
bioeconomia circular

NOVA META

Realizar até 16 eventos/ano

Mais de 120 países de destino
das vendas de produtos

Dar relevância a diversos
canais de comunicação on e
offline: website institucional,
perfil do Linkedin e revista
corporativa “The Newsletter”

5 edições da revista/ano
Website e Linkedin ativos

NOVO
Elevar e implementar os standards de qualidade e de inovação da Comissão Europeia com a certificação BIC
Melhorar o impacto da
atividade do RAIZ através
da ferramenta do EBN
Elaborar procedimentos
escritos em linha com as boas
práticas europeias e avaliados
numa base anual

Certificação Europeia
de Inovação

Criar espaço de acolhimento
de iniciativas empresariais
no RAIZ

INOVAÇÃO
23. Aumentar a implementação de projetos de inovação
Aumentar o
número de projetos
implementados

10 projetos implementados ou em
desenvolvimento

Identificar novas
oportunidades emergentes
dentro da rede EBN

DESCONTINUADO

24. Aumentar a competitividade e eficiência das diversas áreas de negócio
Programa de Excelência
Operacional (M2+Lean):
iniciativas sustentadas de
redução de custos e aumento
do desempenho operacional

Aumentar a redução
de custos

Aumentar 10-20% nos
Impacto de € 20,8 milhões em EBITDA
resultados no período
(2017: € 27 milhões)
2017-2021

Em progresso

AFL - Atividade Física Laboral; ISC - Índice de Satisfação do Cliente; UWF - Uncoated Woodfree paper

4 spin-offs criadas em 2022
Em 2022:
17 teses de doutoramento
100 artigos científicos
publicados
50 apresentações em
conferências e congressos
10 pedidos de patentes

Projecto Inpactus

NOVO
Estimular o envolvimento com a comunidade através de projetos de RSC

Programa Operacional de
Inovação

Em 2020: 65% com AMI > 4

27. Manter o nível de investimento de I&D em projetos de Bioeconomia Circular

NOVO
Potenciar relações de proximidade com os stakeholders através de diversos canais de comunicação

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Medir a Satisfação
do Cliente

91% vendas de papel tissue certificado
com alegação em 2018

21. Reforçar a Responsabilidade Social Corporativa

15. Promover a Atividade Física Laboral, o bem-estar e hábitos alimentares mais saudáveis

Efetuar a avaliação em
sustentabilidade a um maior
número de fornecedores
materialmente relevantes

50% de papel
UWF em 2020

95% vendas de pasta de papel para
mercado certificada com alegação em 2018

14. Meta Zero Acidentes

Distribuir o Código a todos os
fornecedores

54% de produtos com rótulo de
certificação florestal ou EU Ecolabel
em 2018

LINHA DE AÇÃO

25. Aumentar o benefício resultante da gestão diária da melhoria contínua
Reformulação: Ser reconhecido como uma referência em sistemas Lean em Portugal e na indústria de Pasta e de Papel

24% aumento de vendas de papel UWF
certificado em 2018

SAÚDE E SEGURANÇA

Programa Saúde Ocupacional
- Eixos fisioterapia/psicologia/
nutrição

META 2020-2025

19. Aumentar o número de produtos com rótulo de certificação florestal ou EU Ecolabel

NOVO
Melhorar o Clima Organizacional da Companhia
Programa de Cultura
Organizacional

RESULTADOS 2018

RSC - Responsabilidade Social Corporativa

Atingido

AMI - Aggregate Measure of Impact; BIC - Business Innovation Centre; I&D - Investigação e Desenvolvimento; EBN - European Business Network;
RL - Risk Level; TRL - Technology Readiness Level

Não alcançado

LINHA DE AÇÃO

META 2018

RESULTADOS 2018

META 2020-2025

25. Aumentar o benefício resultante da gestão diária da melhoria contínua
Reformulação: Ser reconhecido como uma referência em sistemas Lean em Portugal e na indústria de Pasta e de Papel
Programa Lean Implementação do modelo
Lean Management nas equipas
e suas chefias: ciclos de
formação, coaching e adoção
de ferramentas Lean

Envolver toda a organização
até ao final de 2021

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
26. Medir e monitorizar o impacto da atividade do RAIZ na geração de valor para a The Navigator Company
Até 2020:
Projetos com
TRL > 4
(“technology
validated in lab”)
Ferramenta “RAIZ impact
and innovation scorecard”

Até 2020 projetos
com baixo risco
RL > 4
Até 2020 projetos
com AMI > 3

Resultados dos projetos avaliados em
2018: 92% dos projetos com TRL>4

Em 2020:
95% com TRL > 4

Resultados dos projetos avaliados em
2018: 47% projetos RL = 5
(5: nível de risco mais baixo)

Em 2020: 5
 0% com baixo risco
(> 4)

Resultados dos projetos avaliados em
2018: 4 < 61% AMI < 5

Em 2020: 65% com AMI > 4

27. Manter o nível de investimento de I&D em projetos de Bioeconomia Circular
4 spin-offs/novos
negócios

Desenvolvimento de parcerias para
4 novos negócios baseados em
bioeconomia circular

4 spin-offs criadas em 2022
Em 2022:
17 teses de doutoramento
100 artigos científicos
publicados
50 apresentações em
conferências e congressos
10 pedidos de patentes

Projecto Inpactus
NOVA META

NOVO
Elevar e implementar os standards de qualidade e de inovação da Comissão Europeia com a certificação BIC
Melhorar o impacto da
atividade do RAIZ através
da ferramenta do EBN
Elaborar procedimentos
escritos em linha com as boas
práticas europeias e avaliados
numa base anual

Certificação Europeia
de Inovação

Criar espaço de acolhimento
de iniciativas empresariais
no RAIZ
Identificar novas
oportunidades emergentes
dentro da rede EBN

Em progresso

Atingido

AMI - Aggregate Measure of Impact; BIC - Business Innovation Centre; I&D - Investigação e Desenvolvimento; EBN - European Business Network;
RL - Risk Level; TRL - Technology Readiness Level

Não alcançado

NAVIGATOR
EM DESTAQUE

A Navigator foi distinguida pelo CDP (Carbon Disclosure Project)
com uma posição de liderança na atuação climática, tendo sido
a única empresa portuguesa a obter a classificação de “A” Leadership (2018),
o nível mais elevado deste rating internacional
Prémio “Maior e Melhor Exportadora” Revista Exame 500
Prémio “Bartolomeu de Gusmão” - Categoria “Internacionalização”
(Ministério da Justiça/INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
Navigator, a marca preferida pelo consumidor europeu
de papel de escritório
Entrada em funcionamento da central solar fotovoltaica da Herdade
de Espirra com 350 painéis a operar em regime de autoconsumo
Conclusão do projeto da nova fábrica de tissue em Aveiro posiciona
a Navigator como o terceiro maior produtor ibérico de tissue

negócio global, PRESENÇA LOCAL

4

UNIDADES INDUSTRIAIS EM
PORTUGAL E UM PROJETO
FLORESTAL EM MOÇAMBIQUE

165

ÁREAS
FLORESTAIS EM

1 181

VENDAS GLOBAIS PARA 130 PAÍSES

CLIENTES DE PAPEL FINO
NÃO REVESTIDO (UWF)
EM 124 PAÍSES

75 %

FORNECEDORES
NACIONAIS

CONCELHOS
EM PORTUGAL

% VENDAS POR MERCADO

64%
ÁFRICA 12%
EUROPA

€2,4

MÉDIO ORIENTE

10%
9%

AMÉRICA DO NORTE

MILHÕES INVESTIMENTOS
NA COMUNIDADE

o valor humano

65 horas

MAIS DE

3 200

COLABORADORES*

FORMAÇÃO/
COLABORADOR
COLABORADORES EM 54
SESSÕES SOBRE
A VISÃO, MISSÃO E VALORES:
87% NÍVEL DE SATISFAÇÃO

2 204

MAIS DE

30 000
EMPREGOS DIRETOS,

INDIRETOS E INDUZIDOS

O VALOR DO NEGÓCIO

€1

692 milhões

€ 200 milhões

26,9%

VOLUME DE NEGÓCIOS

€ 216,5 milhões
INVESTIMENTOS

69%

DIVIDENDOS

MARGEM
EBITDA/VENDAS

VENDA MARCAS
PRÓPRIAS PAPEL UWF

o valor NATURAL

9,4milhões
VOLUME DE VENDAS DE
PLANTAS PRODUZIDAS
NOS NOSSOS VIVEIROS

68%

0,245tCO2/t

ENERGIA PRIMÁRIA
DE FONTES RENOVÁVEIS

PRODUTO

63%

MADEIRA
ADQUIRIDA
CERTIFICADA

*Inclui os Colaboradores da Portucel Moçambique. No âmbito deste reporte, encontram-se consolidados os indicadores referentes a 3 126 Colaboradores.
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Rosmaninho
(Lavandula stoechas L.)
numa plantação
de eucalipto
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A NAVIGATOR HOJE

1.1 QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS
A The Navigator Company é um produtor
integrado desde a floresta, passando pelo
fabrico de pasta, papel (UWF e tissue)
e produção de energia, cuja atividade
é alicerçada em unidades industriais com
tecnologia de ponta e que constituem uma
referência no setor. O modelo de negócio

da Empresa desenvolve-se com base numa
matéria-prima de excelência − o Eucalyptus
globulus − cujas características intrínsecas
permitiram desenvolver uma estratégia
de diferenciação baseada em produtos
de elevada qualidade, que são hoje uma
referência internacional neste setor.
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I&D + i

Floresta

Aveiro

Instituto de Investigação
da Floresta e Papel

RAIZ

110 000 ha

12 milhões

floresta com gestão
certificada, em 165 concelhos

de plantas nos viveiros de Espirra,
Caniceira e Ferreiras

Setúbal e Figueira da Foz
Pasta

(pasta integrada)

Aveiro

1,6 milhões de toneladas
(em que 20% é pasta para mercado)

(pasta para mercado)

Papel
UWF

Setúbal
Figueira da Foz

Papel
Tissue

Vila Velha
de Ródão

Energia

1,6 milhões de toneladas
65 000 t
de produto
acabado

Aveiro

55 000 t
de produto
acabado

2,5 TWh
energia elétrica

Projeto em
desenvolvimento

Moçambique

173 327 ha 182 886 ha 12 milhões
na província
da Zambézia

na província
de Manica

Nota: os valores acima apresentados referem-se à capacidade anual de produção
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de plantas
no Viveiro de Luá

Um Negócio Global
Com um volume de negócios de cerca de
€ 1,6 mil milhões, cerca de 91% dos produtos
do Grupo são vendidos para fora de Portugal
e têm por destino aproximadamente 130
países, sendo os seus principais mercados
a Europa (64%), África (12%), o Médio Oriente
(10%) e a América do Norte (9%).

A The Navigator Company tem seguido
com êxito uma estratégia de inovação
e desenvolvimento de marcas próprias e de
produtos premium, que se traduz numa
quota de mercado na Europa Ocidental
de 19% no papel UWF, sendo cerca de 54%
no segmento premium. As marcas próprias
atingiram em 2018 um peso de 69% nas
vendas da Companhia.

1.2. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
Em 2018, a Navigator registou um valor
de investimento global de € 216,5 milhões.
Em termos acumulados, o projeto de tissue
de Aveiro representou € 83,4 milhões,
o aumento de capacidade de produção de pasta
da Figueira da Foz cerca € 37,3 milhões e o
investimento recorrente relativo aos negócios
de pasta e papel totalizou € 95,8 milhões.
Neste último montante estão incluídos o valor
do projeto de reconversão da Máquina de Papel
3 do Complexo de Setúbal, assim como
a capitalização de alguns custos relativos
a paragens de produção e aos danos do furacão
Leslie na fábrica da Figueira da Foz.

Nova fábrica de Tissue
em Aveiro
A conclusão do projeto da nova fábrica
de tissue em Aveiro representa uma etapa
importante do desenvolvimento estratégico
delineado pelo Grupo em 2015, já que
posiciona a Navigator como o terceiro
maior produtor ibérico de tissue, com uma
capacidade total de produção de 130 mil
toneladas de bobinas e de 120 mil toneladas
de produto acabado (converting).
A nossa fábrica tissue em Aveiro irá
potencialmente gerar 760 postos de trabalho
diretos, indiretos e induzidos e um impacto
de € 51 milhões no PIB em 2020.
(Fonte: KPMG, 2018)

Aumento de capacidade
de pasta na Figueira da Foz
O ano de 2018 ficou marcado pela conclusão
e arranque do projeto denominado PO3
(Projeto de Otimização 3) de aumento
da capacidade de produção de pasta
na Figueira da Foz, que passou de uma
capacidade anual nominal de 580 mil
toneladas para 650 mil toneladas. Este projeto
incluiu também um conjunto de importantes
melhorias ambientais com impacto
significativo ao nível da eficiência do processo
de produção de pasta. Estas melhorias estão
descritas no capítulo 3.3.

Produção de papel de altas
gramagens em Setúbal
No 4º trimestre de 2018 foi concretizado,
no Complexo Industrial de Setúbal, o projeto
para a produção de papel com gramagem
entre 135 e 300 g/m2, um investimento que
ascendeu a € 11,8 milhões. A produção própria
de altas gramagens representa um importante
complemento à oferta atual com papel
de gramagens mais elevadas, que permitirá
à Navigator explorar novas oportunidades
de negócio. Este investimento visa
desenvolver a presença comercial num nicho
de mercado com perspetivas de crescimento
positivas, sendo o objetivo traçado atingir uma
produção própria de cerca de 35 mil toneladas
em velocidade de cruzeiro.
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Moçambique
A Portucel Moçambique e o Governo
de Moçambique assinaram um memorando
de entendimento (MoU) em relação
à reformulação do projeto de investimento,
que passará a desenvolver-se em duas fases.
Num primeiro momento será criada uma
base florestal de cerca de 40 000 hectares,
que garantirá o abastecimento de uma
unidade (a construir) de produção de estilha
de madeira de eucalipto para exportação,
de cerca de 1 milhão de toneladas por ano,
num investimento global estimado de USD 140

milhões. Foi constituída uma equipa conjunta
entre a Portucel Moçambique e o Governo
com o objetivo de assegurar o cumprimento
das condições precedentes necessárias para
avançar com o investimento, onde se inclui
o estabelecimento das infraestruturas logísticas
necessárias à exportação de estilha. A primeira
fase do projeto está assim condicionada
à boa resolução das condições previamente
identificadas no Memorando de Entendimento
assinado com o Governo de Moçambique, o que,
até à data, não se verificou continuando ambas
as partes a trabalhar para alcançar esse objetivo.

1.3 COMO FAZEMOS, CULTURA DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Os resultados atingidos na Navigator
assentam numa lógica de eficiência ligada
à inovação.
O programa M2 - Mais e Melhor - é o programa
de excelência operacional da The Navigator
Company que visa identificar e implementar
iniciativas que suportam o desempenho
global da Companhia, garantindo uma
redução sustentada de custos e um aumento
de eficiência nos processos. Em 2018 foi
introduzida uma nova metodologia (Value
Tree), que permite estabelecer objetivos
de médio prazo na melhoria da eficiência
através da comparação entre o desempenho
atual e ideal, para os principais indicadores
de performance das unidades industriais.
Através da promoção de uma cultura
e dinâmica contínua de excelência
operacional, bem como do envolvimento
transversal dos Colaboradores do Grupo, foi
possível, desde 2015, ano em que foi iniciado
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este programa, alcançar resultados positivos
com um considerável impacto financeiro.
Neste enquadramento, o programa prosseguiu
ativamente em 2018 tendo registado
um impacto positivo de € 20,8 milhões
em EBITDA. Foram desenvolvidas cerca
de 99 novas iniciativas de redução de custos
desde o início do ano, com 84 a contribuir
positivamente para este impacto. Algumas
das iniciativas que mais se destacam este
ano estão relacionadas com a redução
do consumo de fibra longa no Complexo
da Figueira da Foz, e o novo sistema
de gestão das pilhas de aparas, também nesta
unidade, que gerou poupanças associadas de
€ 2 milhões, através da redução do consumo
específico de madeira. Destacam-se também
os projetos transversais ao Grupo, associados
à otimização de rotas logísticas no transporte
marítimo e rodoviário, que contribuíram para
uma poupança de € 2,2 milhões.

Laboratório do RAIZ - Instituto
de Investigação da Floresta e Papel
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Produção
de papel fino
de impressão
e escrita
(UWF)
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UM NEGÓCIO
COM PROPÓSITO
o nosso papel é ir além do papel

Sempre de olhos postos no futuro
pretendemos inovar em todos os negócios,
e construir um caminho assente nos pilares
da sustentabilidade, a partir do mais valioso
recurso natural que protegemos e valorizamos:
a floresta. Acreditamos que a nossa atuação
influencia toda a cadeia de valor e queremos
que o modo responsável como desenvolvemos

o nosso negócio seja reconhecido. Estamos
conscientes de que é necessário evoluir
na capacidade de construir relações de maior
proximidade com os nossos stakeholders.
Ir mais além na cooperação, valorizando
as parcerias já criadas e as que se estão
a desenhar, com o intuito de melhorar o nosso
desempenho económico, ambiental e social.

2.1 A VISÃO, A MISSÃO E OS VALORES
VISÃO

MISSÃO

Estender a outros negócios a liderança
conquistada no papel de impressão e escrita,
e assim afirmar Portugal no Mundo.

Ser uma empresa global, reconhecida por
transformar de forma inovadora e sustentável
a floresta em produtos e serviços que
contribuem para o bem-estar das pessoas.
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VALORES
Desenvolvemos
o nosso negócio
com ética e
integridade. A
Sustentabilidade
é um dos
valores chave da
The Navigator
Company

Inovação
Promovemos o conhecimento e o potencial
criativo de todos para fazer o impossível.

Excelência
Atuamos focados na qualidade, na eficiência,
na segurança e no rigor.

Confiança
Acreditamos nas pessoas, acolhemos
o contributo de cada um, respeitamos a sua
identidade, promovendo o desenvolvimento,
a cooperação e a comunicação.

Sustentabilidade
A sustentabilidade empresarial, social
e ambiental é o nosso modelo de negócio.

Integridade
Somos norteados por princípios
de transparência, ética e respeito na relação
entre nós e com os outros.

Empreendedorismo
Temos paixão pelo que fazemos, gostamos
de sair da nossa zona de conforto, temos
coragem para tomar decisões e assumir riscos
de forma responsável.

2.2 AS TENDÊNCIAS GLOBAIS QUE SÃO DESAFIOS
PARA A NAVIGATOR
As tendências macro globais
O último relatório do Fórum Económico
Mundial (The Global Risks Report 2019),
sobre os riscos internacionais, constitui
um quadro de referência dos desafios da nossa
sociedade à escala global. Tendo por base esta
análise, a Navigator identificou as principais
tendências que impactam a sua estratégia
de sustentabilidade: as Alterações Climáticas,
a Proteção dos Recursos Naturais, a Alternativa
ao Plástico, o Desafio Social e a Indústria 4.0.

1 . A LT E R A Ç Õ E S C L I M ÁT I C A S
Fruto do
investimento
consistente
em energias
renováveis
somos já um
dos líderes
mundiais na
construção de
uma sociedade
neutra em
carbono

As alterações climáticas são um desafio com
implicações à escala global.
No Acordo de Paris, 195 países assumiram
o compromisso de limitar o aquecimento
global a um valor abaixo dos 2ºC, a partir
de 2020, e a reduzir as emissões de CO2 fóssil
em 40% até 2030.
No plano nacional, Portugal criou o Roteiro
para a Neutralidade Carbónica onde estão
a ser estabelecidas e estudadas medidas
alternativas, economicamente viáveis
e socialmente aceitáveis, para atingir
a neutralidade carbónica até 2050.
A The Navigator Company, enquanto empresa
de referência, procura dar respostas concretas
a esta problemática e contribuir para
o alcance das metas estabelecidas.
Neste relatório é evidenciado o nosso
compromisso de minimizar a utilização
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de combustíveis fósseis nos processos
industriais, até 2035, conduzindo a Companhia
a um balanço neutro de emissões de CO2.
É relevante referir que o negócio da Navigator
tem um papel muito positivo neste ciclo,
tendo em conta que as nossas florestas
são um importante sumidouro de carbono.
Em 2018, o stock de carbono estimado nas
florestas geridas pela Empresa ascendeu
a 5,2 milhões de toneladas (CO2 e).
A nossa estratégia de descarbonização foi
distinguida, em 2018, com a integração da The
Navigator Company na lista CDP Climate
“A” Leadership 2018. A Navigator foi a única
empresa portuguesa a alcançar o rating A e uma
das cinco empresas a nível mundial no setor
da Floresta e Papel a obter esta distinção.

2 . A P R OT E Ç ÃO D O S R E C U R S O S
N AT U R A I S
Os problemas ambientais que enfrentamos
a nível global, segundo a Agência
Europeia do Ambiente, são na sua maioria
resultantes da sobre-exploração humana
dos recursos naturais incluindo combustíveis
(fósseis), minerais, água e terra. É, por
isso, cada vez mais evidente que o modelo
de desenvolvimento económico global baseado na utilização elevada de recursos,
na geração de resíduos e na poluição – não
pode ser sustentado a longo prazo.
Na verdade, muitos desses recursos são
usados exclusivamente por um curto período
de tempo ou tornam-se uma perda para
a economia quando não são valorizados.

Consciente deste grande desafio, a Navigator
investe em áreas importantes para a proteção
dos recursos naturais: Economia Circular,
Conservação da Biodiversidade e Preservação
da Água.

ECONOMIA CIRCULAR

A The Navigator Company é um exemplo
por excelência da economia circular uma
vez que usa recursos renováveis de forma
eficiente e numa lógica de cascata. A madeira
que utiliza nos seus processos provém
de florestas com gestão certificada que
estão em constante renovação. Utiliza
90% de matérias-primas renováveis, onde
se inclui a matéria-prima florestal e cerca
de 70% da energia consumida é proveniente
de biomassa florestal. A Empresa tem como
objetivo reduzir a produção de resíduos
e procura integrar e reaproveitar os mesmos
no seu ciclo ou valorizando-os como
subprodutos. Cerca de 80% dos resíduos são
valorizados.
Em 2018, destaca-se o projeto de valorização
energética das lamas biológicas na Caldeira
de Recuperação do Complexo Industrial
da Figueira da Foz, enquanto exemplo
de economia circular. Com este projeto,
prevê-se atingir, até 2020, uma redução
de cerca de 34% do total de resíduos enviados
para tratamento no exterior, tendo 2017 como
ano de referência.

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Cerca de um quarto dos espaços florestais
sob gestão da Navigator é composto de áreas
de produção florestal distintas das plantações
de eucalipto, manchas de habitats naturais
e semi-naturais contendo espécies de flora
e fauna de importância para a conservação,
cursos de água e lagoas, e, ainda, valores
culturais e patrimoniais. Preservar este capital
natural, e os serviços dos ecossistemas que
providencia, requer medidas específicas que
a Companhia integra no seu modelo de gestão
florestal e que não se restringem ao património
localizado em áreas classificadas, tais como
a Rede Nacional de Áreas Protegidas e a Rede
Natura 2000, mais sensíveis do ponto de vista
da conservação.
A estratégia de conservação da Navigator,
desenvolvida com o apoio de especialistas
e outras partes interessadas, compreende
a identificação e caracterização
da biodiversidade e a definição de medidas
para mitigar eventuais impactes potenciais
decorrentes das operações, posteriormente
implementadas no terreno através dos
projetos de florestação (e reflorestação), ou de
planos de ação de conservação específicos.

Com mais de dez anos de aplicação
sistemática e consistente, verificou-se que
as metodologias que sustentam a estratégia
de conservação da Navigator evidenciam
uma evolução positiva em termos
de biodiversidade (espécies de fauna
e flora e seus habitats) e estão alinhadas
com a abordagem recentemente publicada
no Protocolo do Capital Natural.

PRESERVAÇÃO DA ÁGUA

A vida no nosso planeta depende da água.
Os ecossistemas marinhos e de água doce
possuem inúmeras funções vitais: filtragem,
diluição e armazenamento de água; prevenção
de inundações; manutenção do equilíbrio
climático, aos níveis local e global,
e salvaguarda da diversidade biológica.
A água disponível para utilização é um bem
cada vez mais escasso sendo cruciais todos
os esforços para a conservar.
A Navigator está atenta a esta problemática
e, por isso, tem em curso um Programa
Corporativo de Redução da Utilização
de Água nos seus complexos industriais até
2025. Este Programa encontra-se alinhado
com as Políticas Europeias, tendo como foco
processos de recirculação da água.

Na hora de
salvaguardar o
planeta, para
além de termos
o substituto
perfeito do
plástico,
desenvolvemos
iniciativas
estruturadas
na economia
circular, na
conservação da
biodiversidade e
na preservação
da água

3 . A A LT E R N AT I VA A O P L Á S T I C O
A era do plástico aproxima-se do fim. Nos
últimos anos muitas têm sido as ações que
visam a utilização de produtos alternativos
ao plástico. Recentemente foi criada
a iniciativa internacional “Alliance to End
Plastic Waste” (AEPW), que congrega cerca
de 30 organizações globais representantes
da cadeia de valor do plástico unidas num
esforço coletivo para tratar o problema
dos resíduos de plástico no ambiente.
A iniciativa visa investir 1,5 mil milhões de USD,
nos próximos cinco anos, com o intuito
de contribuir para resolver este problema.
Por sua vez, o Parlamento Europeu votou
favoravelmente uma proposta para a futura
proibição de alguns plásticos de utilização
única a partir de 2021, com o objetivo
de reduzir a poluição marinha.
Neste contexto, o papel surge como um material
alternativo. O papel é um suporte natural,
renovável, reciclável e biodegradável, cujos
atributos dificilmente se encontram em outros
materiais como o plástico, o vidro ou o alumínio.
Produzido por uma indústria cada vez mais
evoluída do ponto de vista tecnológico,
o papel é o resultado de uma cadeia
de produção que tem origem em florestas
R E L ATÓ R I O
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plantadas. Quando localizadas em áreas que
não colocam em risco as florestas naturais,
e geridas de forma sustentável, fornecem
matérias-primas para a indústria de papel com
claros benefícios ambientais e sociais, para
além do valor económico.

O papel produzido pela Navigator constitui
uma alternativa responsável ao plástico.
Um exemplo recente do empenho
da Companhia, nesta mudança consiste
na parceria estabelecida com o jornal
Expresso (o mais relevante semanário
em Portugal), que passou a ser distribuído
num saco de papel da Navigator.

The Navigator Company e Expresso
lançam saco amigo do ambiente
“Porque há coisas que fazem mais
sentido em papel” é o mote da recente
campanha que a The Navigator
Company lançou, em parceria com
o Expresso, e que veio substituir
o tradicional saco de plástico do jornal.

4. O DESAFIO SOCIAL
Feita por
pessoas e para
as pessoas, a
The Navigator
Company
empenha-se
no bem-estar
de todos os
que consigo
partilham o
dia-a-dia,
direta ou
indiretamente

26
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A sociedade atual vive a um ritmo acelerado
que coloca riscos e oportunidades na maneira
como trabalhamos e na forma como
interagimos com as novas tecnologias.
Por um lado, as empresas precisam
de soluções que garantam que os seus
Colaboradores permaneçam em sintonia
com as novas necessidades, em matéria
de qualificações e atitudes, e por outro
lado, a sociedade exige que sejam capazes
de responder aos novos desafios.
O envelhecimento, o aumento da população,
a depleção de recursos naturais, a diminuição
do bem-estar, a dependência dos meios
de telecomunicações e da internet, entre
outros, são riscos que as sociedades
enfrentam e que vão condicionar o nosso
modo de vida. A educação, os negócios e os
modos de consumo têm que ser adaptados
a estas circunstâncias e a exigência dos
consumidores reflete-se no aumento
da procura de produtos mais sustentáveis.
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O saco, que durante anos permitiu
aos leitores transportar o jornal,
é agora mais ecológico, uma vez que
é produzido em papel da The Navigator
Company.

A Navigator tem vindo a integrar
a sustentabilidade em toda a sua cadeia
de valor e investido em novos negócios
de base florestal, reforçando assim a oferta
de produtos “verdes”.
Enquanto empregadora de referência,
a Companhia está atenta e acompanha estas
tendências que afetam não só os seus clientes
como os seus Colaboradores.
A Navigator tem adotado políticas de recursos
humanos que assentam no rejuvenescimento
e desenvolvimento do capital humano, sendo
um exemplo disso, o lançamento do Learning
Center da Navigator em 2018 (ver capítulo
3.4). Os projetos de envolvimento com
a comunidade são outro eixo que visa dar
resposta a este desafio social, pelo facto
de as populações sentirem o benefício direto
do empenho da Empresa, como é o caso das
iniciativas descritas na página seguinte.

Programa de desenvolvimento social em Moçambique
O Programa de Desenvolvimento
Social é a matriz estratégica
de intervenção da The Navigator
Company em Moçambique na sua
contribuição para o desenvolvimento
socioeconómico do país. Em 2018
o programa iniciou o seu quarto ano,
com um conjunto de realizações que
tem por objetivo responder a três
prioridades:
a) Segurança alimentar e geração
de rendimento: Distribuição de sementes
melhoradas (cerca de 123 mil quilos
na campanha 2017/2018) acompanhada
de formação em técnicas de agricultura

de conservação e proteção dos solos,
de aumento da produtividade e melhoria
da segurança alimentar. Foram
distribuídas 65 mil hastes do principal
componente da dieta alimentar
das famílias: mandioca (variedades
resistentes a doenças comuns e com
maior produtividade).
b) Oportunidades para
o crescimento económico: Criação
de dois projetos piloto para fomentar
a geração de rendimento - montagem
de 250 colmeias (em parceria com uma
empresa que assume a comercialização
do mel) e distribuição de três cabritos

por família para reprodução e partilha
das duas primeiras crias (180 famílias
abrangidas).
c) Apoio ao bem-estar das famílias:
Entrega de cerca de 1 500 lâmpadas
solares com o objetivo de promover
a utilização de energias renováveis, ser
fonte de iluminação, fornecer energia
para carregar dispositivos eletrónicos
e permitir que as crianças estudem
após o pôr-do-sol.
O Programa Social procura
fortalecer a cadeia de valor,
melhorando as condições de vida das
famílias e das comunidades.

Doação de carrinha itinerante ao concelho da Sertã
No âmbito do projeto “Devolver
a Voz à Comunidade”, desenvolvido
e gerido pela Câmara Municipal
da Sertã, foi doada, em 2018, uma
carrinha itinerante que visa dar resposta
às necessidades mais imediatas
da população, afetada pelos incêndios
de 2017, nomeadamente através
da reposição dos bens necessários
ao restabelecimento da normalidade
do seu dia-a-dia. Este é um dos muitos
projetos apoiados pela Fundação
Calouste Gulbenkian, pela Navigator
e outros parceiros do Fundo criado para
auxílio à comunidade.

R E L ATÓ R I O

A carrinha, que circulará
devidamente identificada, irá
abranger, em 2019, os cerca de 240
lugares do concelho e acolherá várias
valências: biblioteca, um serviço
de apoio à saúde e um posto móvel
do Balcão Único do Município. Será
também possível o acesso à internet
e a fotocopiadora, bem como aceder
a todos os serviços disponíveis numa
caixa multibanco. Esta iniciativa
representa um importante apoio
às populações fustigadas pelos
incêndios.
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5. A INDÚSTRIA 4.0
A designação Indústria 4.0 surgiu pela
primeira vez em 2011, em Hannover,
na sequência de um conjunto de medidas
lançadas pelo governo alemão com vista
a uma maior automatização da indústria.
Os princípios que defende - como
a capacidade de operação em tempo real,
a virtualização e a descentralização -, e os
pilares em que se suporta - a segurança,
a internet das coisas e big data analytics fazem com que seja considerada uma nova
revolução industrial.
Esta nova forma de pensar e gerir a indústria
dará lugar a novos modelos de negócio
baseados em tecnologias digitais, que
permitem o desenvolvimento de aplicações
de comunicação, robótica e inteligência
artificial com resultados notáveis a nível
industrial, da mobilidade e da comunicação.
No caso da Navigator, podem vir a existir
oportunidades e benefícios em toda
a sua cadeia de valor no que toca a ganhos
de eficiência e redução de desperdício.
Com o desenvolvimento e aplicação de novas
tecnologias digitais vamos aumentar o nível
de excelência das unidades industriais, mas
também dos processos de negócio florestal
e comercial da Empresa.

A nossa rede de parceiros

Com o intuito de tornar os processos mais
eficazes e criar um melhor ambiente estão
a ser desenvolvidos projetos no domínio
da Indústria 4.0 em cooperação com uma rede
de parceiros:
Instituto Superior Técnico (IST): Lançamento,
em 2018, de uma cátedra em Indústria 4.0 para
desenvolvimento de iniciativas de I&D. Serão
criados projetos de investigação em domínios
como produção de pasta e papel, produção
de energia, manutenção industrial e floresta.
IBM: Realização de um conjunto de iniciativas
de demonstração, que vão evoluir em 2019,
com projetos-piloto nas áreas de Procurement,
Supply Chain, Abastecimento de Madeira,
Segurança e Produção de Papel, com
aplicação de Análise Preditiva Avançada
e Inteligência Artificial.
Siemens: Parceria que visa melhorar
a monitorização e informação de energia
através da digitalização do sistema existente.

A Cátedra Navigator Indústria 4.0 no Técnico Lisboa tem em curso vários projetos onde
a minimização do consumo de recursos é uma constante, sendo clara a aposta na melhoria
da sustentabilidade. Os projetos envolvem alunos e docentes do Técnico e vários elementos
da Navigator, tendo como objetivos específicos a definição de rede de indicadores-chave
para a adoção de estratégias de melhoria contínua na Gestão Energética, o desenvolvimento
de modelo de apoio à decisão para seleção de Componentes de Reparação produzidos
por Impressão-3D, reduzindo a quantidade de material usado e transportes, a utilização
de técnicas de Manutenção Preditiva para minimizar as paragens e arranques na produção
de pasta de papel, otimizando o consumo de recursos e energia, e ainda a construção
da arquitetura de digitalização dos Painéis Informativos de monitorização da produção
de papel para apoio à melhoria contínua. Em suma, a digitalização e análise de dados
ao serviço da sustentabilidade.

Paulo Peças

Professor do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
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A Navigator iniciou há cerca de 2 anos uma aproximação junto da IBM no sentido de avaliar
o seu potencial para ser um parceiro de referência na transformação da empresa,
com o propósito de aumentar significativamente a sua eficiência, sustentabilidade
e diversificação do seu negócio. Depois de melhor se conhecerem mutuamente, as duas
empresas celebraram um primeiro acordo que previu a identificação de oportunidades
de melhoria assentes na transformação da empresa com o uso de tecnologia de última
geração, nomeadamente Inteligência Artificial e Capacidade de Computação Cognitiva.
Esse acordo incluía a realização de 4 provas de conceito em que a utilização de uma
nova metodologia, e destas novas tecnologias, demonstrou resultados verdadeiramente
inspiradores em processos tão importantes e díspares como Customer Service, Wood
Procurement, Chemicals Procurement e Otimização da Gestão de Ativos. Estes resultados
levam-nos a acreditar que, em conjunto, Navigator e IBM poderão operar uma verdadeira
transformação no negócio atual da Navigator, tornando-o mais sustentável. Deste percurso
sairão seguramente soluções replicáveis para outras empresas, dentro e fora da indústria
de Pulp & Paper, sendo por isso uma iniciativa que julgamos irá dar um contributo muito
relevante para a Sustentabilidade Global.

Pedro Ribeiro

IBM Global Business Services Associate Partner

2.3 AS PRIORIDADES DA NAVIGATOR
Durante 2018 a Navigator levou a cabo uma
reflexão, visando a identificação das áreas
onde deverá focar os seus esforços no futuro
próximo, no âmbito do desenvolvimento
sustentável. Neste processo, foram
auscultados cerca de 30 Colaboradores
de várias áreas da Empresa, sendo ainda
dinamizadas sessões de trabalho com
o Conselho de Administração e realizadas
entrevistas a vários stakeholders externos
da sociedade civil, onde se incluem
os membros do Fórum de Sustentabilidade.

Com base neste estudo, e na análise das
tendências internacionais, a Navigator
identificou duas áreas de elevada relevância a Bioeconomia e o Desenvolvimento Rural -,
às quais quer dar especial atenção num futuro
próximo, e que se prefiguram como uma
resposta direta às tendências globais descritas
anteriormente e relacionadas com os tópicos
materiais do próximo capítulo.
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A BI O ECO N O M I A
Um modelo de bioeconomia sustentável
e circular exige um esforço concertado por
parte das autoridades públicas e da indústria.
A Navigator ambiciona ter um papel ativo
na construção de soluções que contribuam
para as novas políticas de desenvolvimento
sustentável, e, para isso, criou recentemente
a Direção de Bioeconomia e Parcerias com
o objetivo de se dedicar inteiramente a esta
temática.

O Q U E É A B I O E C O N O M I A?
A bioeconomia compreende as atividades
económicas sustentadas na utilização
de recursos biológicos renováveis da terra
e do mar para produzir alimentos, materiais
e energia, que podem dar resposta aos
desafios da sociedade atual. Esta resposta
deve assentar em soluções inovadoras,
geradas num contexto de investigação e de
cooperação à escala global.

Q U A L A I M P O R TÂ N C I A
D O S E T O R D A PA S TA E PA P E L
N A B I O E C O N O M I A?

Corte transversal
de madeira de
Eucalipto (X40)
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Alinhada com a visão da CEPI – Confederação
Europeia da Indústria de Papel, a Navigator
partilha da ideia de que o setor atual
de pasta e papel faz parte do núcleo duro
da bioeconomia e tem potencial para
alcançar uma posição ainda mais central.
As fábricas de pasta podem ser adaptadas
para fornecer um leque alargado de produtos
intermédios, componentes e materiais
de origem biológica funcionando como
biorrefinarias. Ao longo dos últimos anos,
assistimos à difusão de novos produtos
de base biológica, obtidos de matérias-primas
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lenho-celulósicas: materiais compósitos,
fibras textêis e técnicas (fibra de carbono,
por exemplo), bioplásticos, aditivos para
as indústrias alimentares e de cosméticos,
fármacos, óleos essenciais, biocombustíveis
(líquidos e gasosos), entre outros. Graças aos
apoios financeiros europeus e nacionais, e à
investigação e inovação no setor de pasta
e papel, é possível continuar a explorar novas
possibilidades. Por sua vez, sendo o papel
um dos expoentes máximos de reciclagem,
a indústria acrescenta um elemento de
“circularidade” à bioeconomia, contribuindo
para a utilização otimizada dos recursos,
ao mesmo tempo que cria emprego e valor
ao longo da cadeia.

Q U E P O L Í T I C A S E S TÃ O A S E R
D E S E N V O LV I D A S N O Â M B I T O
D A B I O E C O N O M I A?
A Comissão Europeia lançou em 2018
uma nova Estratégia de Bioeconomia com
um plano de ação para o desenvolvimento
de uma bioeconomia sustentável e circular
que beneficie a Europa a nível social,
ambiental e económico.
Para estimular este esforço coletivo,
a Comissão tomará 14 medidas concretas já em
2019, tendo em vista o alcance de três objetivos
essenciais: expandir e reforçar os setores
dos produtos biológicos; criar bioeconomias
em toda a Europa no curto prazo; e proteger
os ecossistemas e compreender as limitações
ecológicas da bioeconomia.
Esta estratégia está concertada com outras
políticas como a dos Biocombustíveis ou da
Agricultura.

Soluções de I&D na resposta
ao desafio da bioeconomia
Quando se trata de utilizar a biomassa florestal
como matéria-prima para o processo produtivo
de outras indústrias, o que era ficção já se
tornou uma realidade. Nos laboratórios do RAIZ
e das universidades parceiras, as experiências
realizadas provam que é possível substituir
os produtos de origem petroquímica por
outros mais sustentáveis, usando os resíduos
da indústria da pasta e do papel.
O RAIZ, instituto de I&D e transferência
de conhecimento, está envolvido
na implementação do conceito de biorrefinaria
na indústria de pasta e papel, que se encontra
em desenvolvimento com parceiros
académicos e de I&D.

O RAIZ é promotor do desenvolvimento
sustentável e da bioeconomia baseada
na floresta de eucalipto, desenvolvendo
projetos relacionados com as novas utilizações
da biomassa. O objetivo é encontrar rotas
alternativas à indústria petroquímica
envolvendo a celulose, a hemicelulose,
lenhina e compostos extrateis. Num contexto
de bioeconomia circular, estão igualmente
em curso projetos que visam a valorização
de sub-produtos resultantes dos processos
de produção de pasta e papel.
Os produtos em desenvolvimento contemplam
compostos bioativos extraídos da biomassa,
novos materiais e bioprodutos derivados
da celulose, hemiceluloses, açúcares e lenhina,
e biocombustíveis obtidos por conversão
(bio)(termo)química da biomassa e seus
componentes, bem como novos materiais
incorporando resíduos industriais.

Projetos desenvolvidos em parceria com Universidades e empresas:

Biosenssores
de papel

Materiais
betuminosos

Vanilina
e compostos
aromáticos

Biochar

Life
No_Waste

Espumas
de poliuretano

Geopolímeros

Bioprodutos Biocombustíveis
e bioplásticos

Biocompósitos

Óleos
essenciais

Alguns destes projetos encontram-se descritos com maior detalhe no Capítulo 3.9. Inovação, Investigação e Desenvolvimento.
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O D E S E N V O LV I M E N T O R U R A L
O fomento da economia rural é uma realidade
determinante para a The Navigator Company
que, através da gestão de 110 mil hectares
de área florestal em 165 concelhos no país
(sendo 55% área própria e os outros 45%
arrendados), tem presença desde o Minho até
ao Algarve.

Em média, por
cada posto de
trabalho nas
suas fábricas, a
The Navigator
Company
contribui para
criar 15 novos
empregos em
todo o país
(Fonte: KPMG, 2016)

A Companhia assegura não só a gestão
e valorização dos espaços rurais como
também um conjunto de iniciativas
que beneficiam a comunidade, quer
em consequência direta da atividade
desenvolvida – por via das áreas que gere -,
quer indireta. Em 2018 a Navigator investiu
diretamente cerca de € 28 milhões nesta
cadeia de valor, nos 18 Distritos de Portugal
Continental onde está implantada, sendo
que cerca de 61% do investimento incide nas
regiões do interior do país.
Para além desta influência regional na área
florestal gerida, as instalações industriais
da Navigator situam-se igualmente fora dos
grandes centros urbanos: em Cacia, perto
de Aveiro, em Lavos, perto da Figueira da Foz,
na Mitrena, perto de Setúbal, e em Vila Velha
de Ródão.

Um estudo conduzido pela KPMG (publicado
em 2016) concluiu que a atividade destas
quatro unidades tem um impacto direto,
indireto e induzido muito relevante,
representando 1,6% do PIB e 31 128 postos
de trabalho, a nível nacional. O impacto
em cada uma das regiões é igualmente
determinante - 1 812 e 2 577 dos empregos,
atualmente existentes no Baixo Vouga e em
Setúbal, respetivamente.

O PA P E L D A S F L O R E S TA S
N A E CO N O M I A N AC I O N A L
O setor florestal é um dos principais motores
da economia portuguesa. Com uma cadeia
industrial baseada em recursos naturais
e renováveis, as atividades ligadas à floresta
representam 2% do Produto Interno Bruto
(PIB) português e são responsáveis por 9,4%
das exportações nacionais. Os produtos
de origem florestal exportados – pasta
de papel, papel e cartão, cortiça, mobiliário
de madeira – atingem os 4,7 mil milhões
de euros por ano, 53% dos quais provêm
da indústria da pasta e do papel.

Fontes: ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; INE – Instituto Nacional de Estatística; PEFC – Portugal,
Programme for the Endorsement of Forest Certification; AIFF – Associação para a Competitividade das Indústrias da Fileira Florestal.
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O contributo da Navigator para
o desenvolvimento do meio
rural
E M P R E G O E R E N DA S
No que respeita aos cerca de 50 mil hectares
arrendados pela Navigator, o fomento
da economia rural passa não só pelo
pagamento de rendas – que contribuem
para a economia familiar de milhares
de proprietários – mas também por via
do trabalho desenvolvido por um conjunto
de empresas locais às quais a The Navigator
Company recorre para a prestação de serviços,
já que a Empresa não dispõe de uma força
de trabalho florestal própria. A Companhia
procura ativamente selecionar prestadores
de serviços localizados nas regiões onde está
presente, contribuindo assim para desenvolver
um setor de prestação de serviços em torno
da floresta que, posteriormente, permite não
só a prestação de serviços à Navigator como
também a outros protagonistas.

P R O G R A M A D E FO M E N TO
D A C E R T I F I C A Ç Ã O F L O R E S TA L
Sendo a gestão certificada um dos focos
da Navigator, a Companhia decidiu investir
num Programa de Fomento da Certificação
Florestal em áreas não geridas diretamente
pela Companhia em Portugal. Entre 2017
e 2018, a Navigator incentivou e apoiou
os seus fornecedores no processo de adesão
à certificação, tendo como resultado
que atualmente cerca de 60% têm a sua
cadeia de custódia certificada. Através
de protocolos de colaboração, a Navigator
financia um conjunto de ações levadas
a cabo por associações com maior influência
junto dos produtores florestais, estimulando
simultaneamente a economia local, com
a contratação de técnicos, e assegurando
uma maior estabilidade às comunidades
nas regiões onde a Navigator desenvolve
atividades florestais.

Atendendo a que a maioria dos produtores
tem áreas de floresta de pequena dimensão,
a Empresa apoiou a constituição de grupos
de certificação com a finalidade de simplificar
este processo. O programa promove ações
de sensibilização e confere apoios diretos,
além de um incentivo pecuniário de € 4/m3 na
compra de madeira certificada. Os resultados
falam por si: em 2015, a percentagem
de fornecedores com cadeia de custódia
certificada era de 7%, em 2016 passou a 19%,
em 2017 era já de 62% e em 2018 alcançou
os 77%. A Companhia adquiriu, em 2018, 42%
de madeira certificada no mercado nacional,
contra 27% em 2017 e 13% em 2016, sendo 75%
a meta definida para 2020.
Em 2018, cerca de 50% das novas áreas
certificadas apoiadas pela Navigator
são de eucalipto, mas os restantes 50%
correspondem a outras espécies florestais
(sobreiro, pinho e folhosas diversas).

P R O G R A M AS D E E D U C AÇ ÃO
E S E N S I B I L I Z AÇ ÃO
A Navigator tem participado, em cooperação
com os seus parceiros florestais, em diversos
programas de educação e sensibilização para
a importância da adoção de boas práticas
de gestão florestal, dirigidos aos proprietários,
às associações florestais e às comunidades
locais. O Projeto Melhor Eucalipto,
desenvolvido em conjunto com a Celpa, a nível
nacional, com a colaboração da Navigator,
é prova disso com mais de 100 proprietários
abrangidos pelas ações de formação
realizadas em 2018. O envolvimento de todos
os protagonistas locais com a nossa Empresa
é um fator determinante para a eficácia dos
programas de sensibilização.
A Companhia tem ainda parcerias com
várias comunidades locais, através dos
agrupamentos escolares, abrindo as suas
portas a visitas e sensibilizando jovens
e crianças para a importância das florestas
bem geridas, e da diversidade de espécies
na sustentabilidade global.

aquisição de madeira certificada no mercado nacional
75%

42%
27%
13%
2016

2017

2018

2020
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2.4 OS TÓPICOS MATERIAIS E A RESPOSTA DA NAVIGATOR
AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A The Navigator Company mantém,
no presente Relatório de Sustentabilidade,
o seu foco na análise das atividades
relacionadas com os tópicos materiais
em relação aos negócios que desenvolve e ao
seu impacto no desenvolvimento sustentável
da Companhia.
Tendo por base os resultados da última análise
de materialidade dos temas mais relevantes
no domínio da sustentabilidade, agrupamos
os nossos tópicos materiais em quatro eixos:
•F
 loresta e Indústria: Gestão Florestal
Sustentável, Energia e Clima e Gestão
Ambiental Industrial.
•A
 s Nossas Pessoas: Gestão de Talentos
e Saúde e Segurança no Trabalho.
•A
 s Nossas Parcerias: Gestão Sustentável
de Fornecedores, Satisfação de Clientes
e Envolvimento com a Comunidade.
• Inovação: Investigação e Desenvolvimento
e Inovação (I&D+i).
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Na identificação dos temas, foi considerada
uma combinação de fatores, que inclui a visão
da Companhia; os riscos e oportunidades;
o feedback da interação com os nossos
principais stakeholders, nomeadamente
o envolvimento com os membros
do Conselho Ambiental e do Fórum
Sustentabilidade; as tendências de mercado;
o benchmarking internacional; e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
O compromisso da Navigator com
a gestão responsável do seu negócio
encontra-se espelhado no Roteiro
de Sustentabilidade definido em 2017.
Este roteiro contempla 27 Compromissos,
desdobrados em linhas de ação, objetivos/
metas, e os 7 ODS considerados prioritários,
ou seja, aqueles onde a Empresa exerce uma
maior influência, para além de identificar também
outros ODS para os quais a Companhia contribui.
De seguida, respondemos a cada um desses
ODS, descrevendo o seu impacte na Empresa
e de que forma lhes foi dada resposta com
iniciativas concretas realizadas em 2018.

floresta
inovação e indústria

pessoas

parcerias

Gestão Sustentável
da Floresta

Gestão
de Talentos

Gestão Sustentável
de Fornecedores

Energia e Clima

Saúde e Segurança
no Trabalho

Satisfação
dos Clientes

Gestão Ambiental
Industrial

Envolvimento
com a Comunidade
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ODS 4: GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E EQUITATIVA,
E PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS.
Tópico material: Gestão de Talentos e Desenvolvimento do Capital Humano
Como empregador de referência, a Navigator impacta o ODS 4, abarcando um número elevado
de Colaboradores em diferentes áreas e categorias profissionais. A promoção e o desenvolvimento
pessoal e profissional, ao longo da carreira, é um eixo estratégico do seu negócio.
Leia mais no Capítulo 3.4 Gestão de Talentos e Desenvolvimento do Capital Humano.
Em 2018: Aumento do número e diversidade de cursos oferecidos no Learning Center
The Navigator Company; Programa de Trainees; Alfabetização dos trabalhadores do viveiro
em Moçambique; Bolsas de estudo para filhos de Colaboradores; Programas de visitas escolares;
Projeto “Dá a Mão à Floresta” (crianças do 1º ciclo).

ODS 8: PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÓMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO
E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE PARA TODOS.
Tópico material: Saúde e Segurança
A saúde e a segurança dos nossos Colaboradores e da nossa cadeia de fornecedores
continuam a ser uma prioridade-chave para a Companhia. A Navigator possui uma forte política
de segurança no trabalho que tem a ambiciosa meta de “Zero Acidentes”.
Leia mais no Capítulo 3.5 Segurança e Saúde no Trabalho.
Em 2018: Teve início a distribuição do Código de Ética e Conduta para Fornecedores, além
da contínua aplicação do Código de Ética aos Colaboradores da Empresa. Projeto Horizonte
Seguro 2020. Foi criado o “pequeno livro dos grandes compromissos” para a Segurança.

ODS 9: CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS RESILIENTES, PROMOVER A INDUSTRIALIZAÇÃO
INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL E FOMENTAR A INOVAÇÃO.
Tópico material: Inovação
A Navigator, como líder no seu setor, procura novas soluções de forma constante, que
promovem a investigação e a inovação, nomeadamente ao nível dos produtos, assumindo
a Indústria 4.0 como um desafio ao qual quer responder de forma eficaz.
A Bioeconomia é uma prioridade estratégica que se suporta na Inovação ao nível da I&D.
Leia mais no Capítulo 3.9. Inovação, Investigação e Desenvolvimento.
Em 2018: A Navigator reforçou o seu Programa Operacional de Inovação. O Instituto
de Investigação RAIZ encontra-se focado no alcance das metas deste ODS, nomeadamente
na área da Bioeconomia e da Economia Circular – Projeto Inpactus. Programa de Excelência
Operacional (M2 e Lean); Navigator 4.0.

ODS 12: GARANTIR PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS.
Tópicos materiais: Energia e Clima, Gestão Ambiental Industrial, Gestão Sustentável
de Fornecedores, Satisfação dos Clientes
Este ODS é um dos que a Navigator mais impacta, uma vez que se relaciona com quatro dos
seus tópicos materiais. A nível industrial, existem grandes preocupações com a minimização
dos impactes ambientais e com a eficiência dos recursos, especialmente a energia, com grande
enfoque nas questões relacionadas com as alterações climáticas. No que aos clientes diz
respeito, a Navigator oferece produtos sustentáveis (a partir de uma fonte natural e renovável)
e promove a economia circular uma vez que são recicláveis.
Leia mais nos Capítulos 3.2. Energia e Clima, 3.3. Gestão Ambiental Industrial, 3.6. Gestão
Sustentável de Fornecedores e 3.7. Satisfação dos Clientes.
Em 2018: Floresta com gestão certificada FSC® e PEFC*; Programa de Fomento da Certificação
Florestal; Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo com a ISO 14001 em todos
os complexos industriais; Plano Corporativo de Redução dos Consumos de Água; Projetos
de Economia Circular; Aumento dos produtos certificados e com rótulo ecológico EU.
*F
 SC – Forest Stewardship Council® (Licença FSC – C010852); PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes (Licença PEFC/13-23-001)
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Oferta de papel de escritório com gramagem inferior ao standard a nível europeu. Aumento
da oferta de sacos de papel como produto alternativo aos sacos de plástico.

ODS 13: TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
E OS SEUS IMPACTOS.
Tópicos materiais: Gestão Sustentável da Floresta, Energia e Clima
Este ODS está diretamente relacionado com o facto de a Navigator gerir mais de 110 000
hectares de área florestal, que representam um sumidouro de carbono (stock de carbono
estimado em 2018 correspondeu a mais de 5 milhões de toneladas - CO2 e). A Empresa quer
contribuir diretamente para o alcance das metas globais definidas em matéria de alterações
climáticas comprometendo-se a ser uma Carbon Neutral Company até 2035.
Leia mais nos Capítulos 3.1 Gestão Sustentável da Floresta e 3.2. Energia e Clima
Em 2018: A Navigator obteve a classificação “A” Leadership no questionário Climate do Carbon
Disclosure Projet, posição que permite comprovar o investimento concertado numa estratégia
de descarbonização, tendo sido a única empresa portuguesa a obter essa distinção.
A Empresa esteve representada no evento anual do Climate-Kic Hub Portugal, dando
a conhecer as iniciativas que tem em curso no sentido de combater as alterações climáticas
e contribuir para o roteiro nacional da neutralidade carbónica.

ODS 15: PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS
ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, COMBATER
A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER A DEGRADAÇÃO DA TERRA E DETER A PERDA DE
BIODIVERSIDADE.
Tópico material: Gestão Sustentável da Floresta
A Navigator promove a gestão florestal sustentável e a certificação florestal, assim como
a defesa da floresta contra incêndios. A conservação da biodiversidade e a proteção dos
habitats naturais são eixos estratégicos da sua atuação.
Leia mais no Capítulo 3.1. Gestão Sustentável da Floresta.
Em 2018: A Navigator deu continuidade aos programas de fomento da certificação florestal.
Foram desenvolvidos programas em parceria, que também contribuem para o ODS 17, cujo
foco é a gestão florestal sustentável, como é o caso do Programa Limpa e Aduba (consultar
informação adicional na página 53).

ODS 17: FORTALECER OS MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Tópico material: Envolvimento com a Comunidade
Na sua colaboração com as partes interessadas, a Empresa está diretamente alinhada com
o ODS 17. A The Navigator Company tem consciência de que é impossível alcançar um mundo
mais sustentável agindo de forma isolada. Como tal, colabora com uma ampla gama de partes
interessadas nos principais desafios e oportunidades para construir um negócio responsável.
A Navigator está ainda presente de forma ativa em grupos do seu setor, tanto em termos
nacionais, como internacionais. Com a colaboração dos seus stakeholders, a Companhia tem
vindo a estabelecer parcerias ao longo da sua cadeia de valor.
Leia mais no Capítulo 3.8. Envolvimento com a Comunidade.
Em 2018: Foram estabelecidas diversas parcerias com stakeholders que estão identificadas nos
diferentes capítulos do Relatório.
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2.5. A GOVERNAÇÃO DE UM NEGÓCIO SUSTENTÁVEL
A estrutura de governação da Navigator
visa dar cumprimento às suas prioridades
estratégicas e aos compromissos definidos
no seu Roteiro de Sustentabilidade.

C o n s e lh o d e
a d m i n i stra ç ã o

Os temas da sustentabilidade e da
responsabilidade corporativa são revistos
regularmente, a todos os níveis, dentro
da Empresa. Existem ainda estruturas
e procedimentos de governação sólidos, que
garantem a gestão de práticas empresariais
éticas e responsáveis.

Co m i ss ã o
e xecutiv a

Direção
de Sustentabilidade

Conselho
Ambiental

Comissão
de Ética

Fórum
de Sustentabilidade

Impulsiona os programas
destinados a promover
o desenvolvimento
sustentável, garantindo
a endogeneização
da Sustentabilidade
na cultura corporativa
da The Navigator
Company.

Acompanha
e dá pareceres sobre
os aspetos ambientais
da atividade da Navigator
e formula recomendações
sobre o impacte ambiental
dos seus principais
empreendimentos.

Aprecia e avalia
qualquer situação
do incumprimento
do Código de Ética.

Liderado pelo Presidente
da Comissão Executiva,
promove o diálogo
e a cooperação com
os principais stakeholders,
nos temas relevantes
da sustentabilidade.
Integra os membros
do Conselho Ambiental.

Comissões de Acompanhamento Ambiental
(Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal e Vila Velha de Ródão)
Integram um conjunto de diversas partes interessadas: representantes de municípios,
entidades locais, ONGs e universidades. Com o objetivo de reforçar os elos de ligação
com a comunidade e o envolvimento local, estas comissões pretendem implementar
uma política de abertura e de partilha do desempenho ambiental dos diferentes
complexos industriais e conhecer as expectativas e necessidades dos nossos parceiros.

7ª sessão do Fórum de Sustentabilidade da Navigator
- envolvimento com os stakeholders
“Um Novo Ciclo em Cacia,
Crescer com Sustentabilidade” foi
o tema da sétima sessão do Fórum
de Sustentabilidade da The Navigator
Company, que teve lugar em Lisboa
no dia 30 de outubro de 2018.
Nesta sessão, a Navigator
apresentou e debateu com
os seus stakeholders locais e nacionais
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o modelo de desenvolvimento
sustentável que está na base
da evolução da unidade industrial
de Aveiro. Em discussão estiveram
tópicos como o investimento no papel
tissue, uma nova área de negócio
em Aveiro, as parcerias e o contributo
desta unidade para o desenvolvimento
da comunidade.
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Esta edição, que contou com
cerca de 100 participantes, teve dois
momentos fulcrais: na primeira parte,
as diversas intervenções permitiram
contextualizar o “Novo Ciclo de Cacia”
e a visão para um crescimento
sustentável, e a segunda foi composta
por um painel de debate com
a participação de entidades locais.

GESTÃO DE RISCOS
E OPORTUNIDADES
Na Navigator, a Gestão de Risco possui
uma abordagem sistemática e estruturada,
que envolve todas as áreas operacionais
e identifica as atividades de controlo inerentes
a cada situação.
O Processo de Gestão de Risco da The
Navigator Company segue as melhores
práticas, modelos e frameworks de gestão
de risco internacionalmente aceites, entre
os quais se encontram o “COSO II – Integrated
framework for Enterprise Risk Management”,
o “Risk Management Standard AS/NZS 4360”
e a norma ISO 31000.

Para a elaboração do Processo de Gestão
de Risco foi seguida a norma ISO 31000, no que
concerne as principais fases, e o COSO II, para
a sistematização e estruturação dos riscos.
Relativamente aos principais riscos
identificados, manteve-se a função
de monitorização e controlo, protagonizada
pela Direção de Gestão de Risco, através
da execução de auditorias de controlo interno.
Os principais riscos e oportunidades
associados a cada um dos tópicos materiais
encontram-se apresentados nos diferentes
capítulos incluídos neste documento.
O Relatório de Governo da Sociedade
apresenta uma listagem de todos os riscos
da Empresa, incluindo os de sustentabilidade.
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Rosa-albardeira (Paeonia
broteri) no Rosmaninhal,
propriedade da Companhia
na região de Castelo Branco
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RESPOSTA
ÀS METAS DE
SUSTENTABILIDADE
EM 2018
O Relatório de Sustentabilidade de 2018
é fruto do envolvimento de todas as áreas
da The Navigator Company e do seu compromisso
com as metas a atingir no horizonte 2020-2025.
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FLORESTA E INDÚSTRIA
3.1. GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA
As florestas são um recurso único para
assegurar o equilíbrio entre os fatores
sociais e ambientais e o desenvolvimento
económico, respondendo a múltiplas
necessidades com a capacidade extraordinária
de se renovarem. A ampla gama de produtos
e serviços que oferecem cria oportunidades
para enfrentar alguns dos desafios, mais
prementes, do desenvolvimento sustentável.
As suas contribuições são inúmeras, como
a provisão sustentável de alimentos,
de energia, de madeira e de outros serviços
dos ecossistemas, para além de propiciarem
espaços de lazer e cultura únicos em benefício
das comunidades.
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Consciente do papel crucial das florestas,
a The Navigator Company valoriza
a componente ambiental e social da gestão,
promovendo a certificação junto dos
produtores florestais e incentivando
financeiramente os fornecedores de madeira
certificada. Estes princípios e atitudes
contribuem para a sustentabilidade da floresta
portuguesa e fazem da indústria um parceiro
decisivo para o desenvolvimento sustentável.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
Na sequência do incêndio de junho de 2017, a freguesia de Alvares, concelho de Góis,
viu destruída 60% da sua área. Um grupo de proprietários identificou, com o apoio
da Associação Florestal do Concelho de Góis, um conjunto de ações para minimização dos
impactes, incluindo a necessidade de realização de um estudo tendo em vista diminuir
a vulnerabilidade local aos incêndios.
O Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia (ISA), em colaboração
com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e com o apoio de vários
especialistas externos, entre os quais técnicos da The Navigator Company, levaram
a cabo o trabalho “ALVARES - um caso de resiliência ao fogo”, com o patrocínio do jornal
Observador. Este estudo baseou-se em três pilares: reduzir a frequência de grandes
incêndios; melhorar a segurança da população e otimizar a economia local.
A The Navigator Company tem estado envolvida neste projeto desde o início através
da colaboração na realização do estudo, da adesão à Zona de Intervenção Florestal
da Ribeira do Sinhel e, mais recentemente, da implementação de medidas efetivas
no terreno, no âmbito do Projeto Limpa & Aduba, uma iniciativa da Celpa com uma ótima
recetividade por parte dos proprietários florestais.

Carla Duarte

Associação Florestal do Concelho de Góis

Incumprimento
de legislação
e regulamentação

Aumento

Perda

de produtividade
florestal

Danos

florestais

Sustentabilidade

da procura
de matéria-prima
(madeira)

Falta

da atividade florestal

Restrições

Ocorrência

Falha

legais à produção
florestal

de matéria prima
certificada

no abastecimento
de madeira

de incêndios ou outras
catástrofes naturais

RISCOS

gestão sustentável da floresta


OPORTUNIDADES

Contribuir

para o incremento
da produtividade florestal

Aumentar

Reduzir o risco
de incêndio

a riqueza para os produtores
e restantes atores da fileira

Prevenir os efeitos
das alterações
climáticas

a nossa evolução
Área de habitats
protegidos ou
recuperados (ha)

GRI 304-3

2016 4 032
2017 3 758
2018 4 277

Fruto da estratégia de conservação da biodiversidade
da Navigator (referida no capítulo 2), a área de habitats protegidos
ou recuperados, e o número de espécies com interesse para
a conservação, registaram um ligeiro aumento em 2018, tendo ocorrido,
nesta área, 46 habitats classificados, dos quais 11 são prioritários.

2016 48%
2017 54%
2018 63%

Área florestal
com certificação

2016 42
2017 41
2018 43

Madeira adquirida
com certificação

Nº espécies
com estatuto de
“ameaçada”*

GRI 304-4

2016 100%
2017 100%
2018 100%

=

*Inclui as espécies das categorias “Criticamente em perigo”, “Em perigo” e “Vulnerável” na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN
(International Union for Conservation of Nature)
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A RESPOSTA AO ROTEIRO

COMPROMISSO 1

Aumentar a oferta de madeira
com certificação de gestão florestal
PROGRAMA DE FOMENTO DA PRODUTIVIDADE
E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL
Este programa visa incrementar
significativamente a oferta de madeira com
certificação de gestão florestal para que,
até 2020, a The Navigator Company possa
adquirir madeira certificada no mercado
nacional e toda a madeira de eucalipto seja
proveniente de parceiros certificados.
EM 2018
• Reforço do incentivo à adoção de sistemas
de certificação florestal FSC e PEFC através
do apoio a 12 Grupos de Certificação e à
formação de um novo grupo.

O apoio da Navigator é dado aos
proprietários privados, aos prestadores
de serviços e às Associações de Produtores
Florestais através de ações de divulgação,
da melhoria dos serviços técnicos e da
capacitação dos recursos humanos.
• Incremento do apoio aos fornecedores
de madeira da Companhia no processo
de adesão à Cadeia de Custódia, que
evoluiu de 62% em 2017 para 77% em 2018
no mercado nacional.
•A
 quisição de 42% de madeira com gestão
certificada no mercado nacional, com
uma evolução muito positiva ao superar
o objetivo previsto de 40%.

Promoção da segurança
na atividade de exploração florestal
Em 2018, a Navigator dinamizou
21 ações de formação para
56 fornecedores de madeira e 320
operadores florestais sobre Segurança
e Boas Práticas na Atividade
de Exploração Florestal, em colaboração

COMPROMISSO 2

Desenvolver conhecimento no domínio
dos serviços dos ecossistemas
A Navigator colabora no projeto RipCarbon
do Instituto Superior de Agronomia
no âmbito da especialização em Gestão
e Conservação de Recursos Naturais que
pretende estimar o stock de carbono nas
zonas ripícolas recorrendo a técnicas
de deteção remota (utilização de informação
proveniente de imagens de elevada resolução
espacial obtidas com drones, validada
com recurso a trabalho de campo para
quantificação da biomassa in situ). O trabalho
de campo encontra-se concluído (inventário
e voo de drone) e está em curso a avaliação
e tratamento dos dados recolhidos.
A área de estudo corresponde a um troço
localizado na Ribeira do Alcolobre na Herdade
da Caniceira, uma propriedade gerida pela
Navigator (figura da página seguinte). A ribeira
é caracterizada por bosques ripícolas de amieiros
e salgueiros e, em algumas áreas, por acácias.
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com os Grupos de Certificação e de
Cadeia de Custódia.
Estas ações tiveram como objetivo
reduzir os acidentes de trabalho
e melhorar a eficiência das operações
florestais.

EM 2018
O trabalho de campo realizado permitiu
recolher informação em cada parcela
estabelecida, nomeadamente a identificação
das espécies, altura e diâmetro da copa, para
além da obtenção de amostras de folhada e de
solo. Encontra-se em curso a quantificação
do total de biomassa acima do solo através
da aplicação de equações alométricas
específicas para cada espécie, do cálculo
da biomassa da folhada e solo e da análise
das imagens recolhidas pelos drones.
EM 2019
Serão estabelecidas as relações entre
as variáveis de campo e as obtidas por
deteção remota, através da aplicação
de modelos de regressão linear. No final
será aferida a eficácia global do método
e identificadas as variáveis remotas ótimas
para futuras estimativas de stock e sequestro
de carbono, a nível regional, com recurso
exclusivo a deteção remota.

I&D NA GESTÃO FLORESTAL
SUSTENTÁVEL
Os Projetos de I&D de suporte à gestão
florestal sustentável liderados pelo RAIZ, com
a participação da área de Gestão Florestal
da Navigator, foram os seguintes:
MONITORIZAÇÃO HIDROLÓGICA
EM POVOAMENTOS DE EUCALIPTO
Este projeto visa melhorar as decisões
na gestão de povoamentos tendo em conta
as alterações climáticas e o uso da terra.
Permite clarificar os processos fisiológicos
e hidrológicos subjacentes à interação

entre o eucalipto e o meio envolvente,
nomeadamente ao nível do impacte das
plantações desta espécie sobre os recursos
hídricos.
FERRAMENTAS DE CONSULTORIA
FLORESTAL
O objetivo deste projeto é a transferência
de tecnologia sobre a gestão de povoamentos
de eucalipto em Portugal para os proprietários
privados, bem como dar resposta a pedidos
específicos de suporte técnico na gestão
operacional. Em 2018, o projeto teve várias
aplicações práticas em áreas florestais
situadas em diversas regiões do país.

A floresta é um
recurso natural
e renovável
que protegemos
e valorizamos
sabendo
da sua
importância
para o
desenvolvimento
económico
e social do país.

stock de carbono estimado nas florestas da navigator

Sobreiro
0,3 Mt CO2

Resinosas
0,4 Mt CO2

Eucalipto
4,5 Mt CO2

TOTAL
5,2 Mt CO2

Área de estudo do
projeto RipCarbon:
galeria ribeirinha em bom
estado de conservação.
Habitat que contribui
para o fornecimento
de numerosos serviços
de ecossistemas,
incluindo o serviço de
regulação climática e
biodiversidade.

Navigator em parceria com o WBCSD no capital natural
Enquanto membro do Forest Solutions Group do WBCSD, a Navigator participou no desenvolvimento
de um Guia do Setor de Produtos Florestais para o documento de referência no âmbito da avaliação
e valorização do capital natural ao longo da cadeia de valor dos produtos florestais: o Protocolo
do Capital Natural. O prefácio do documento é assinado pelo CEO da The Navigator Company, salientando
a importância desta iniciativa na qual a Companhia se envolveu profundamente, sendo uma das oito
empresas a desenvolver um pilot test da abordagem aí apresentada.
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A N AV I G ATO R N A RESPO S TA A O S
I N C Ê N D I O S - Q U E RE M O S SE R SO LU Ç Ã O
Em 2018, Portugal teve o terceiro melhor
ano em matéria de área ardida e o segundo
no que respeita ao número de ignições
desde 2008, acentuando-se a tendência para
a concentração de grande parte da área ardida
num número de ocorrências reduzido (77%
da área ardida em apenas 24 incêndios e 79%
desta área registada num único incêndio
ocorrido no dia 3 de agosto em Monchique).
Esta conjuntura justificou 88% da área ardida
no património da Navigator (incêndio da Perna
Negra em Monchique), o que contribuiu
significativamente para a taxa de incidência
registada na área total sob gestão da Companhia
em 2018 (2,1% face a 5,5% em 2017).
Investir na proteção da floresta
contra incêndios (COMPROMISSO 3)
O investimento da Navigator em 2018 incidiu:
•N
 a prevenção, no apoio ao combate e na
participação no esforço nacional de combate
aos incêndios, através da AFOCELCA,
no montante global de € 3,3 milhões, sendo
40% deste investimento aplicado em ações
de prevenção;
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• No envolvimento ativo da estrutura florestal
e de abastecimento no apoio operacional
à AFOCELCA;
• Na participação em 40 comissões municipais
de defesa da floresta contra incêndios.
AS PARCERIAS
Melhoria do conhecimento e das competências
do Dispositivo Especial de Combate
a Incêndios Rurais (DECIR).
A Navigator e a Altri Florestal, por intermédio
da AFOCELCA, estruturaram um conjunto
de ações de formação, ministradas por dois
especialistas espanhóis, nas áreas da análise
de incêndios e no uso de máquinas de rasto
no combate a incêndios, para colmatar
lacunas detetadas nos operacionais que
compõem o DECIR. Para além dos técnicos
e dos operacionais da AFOCELCA, estiveram
envolvidos nas ações de formação elementos
das áreas do ambiente, da defesa e da
proteção civil nacional e distrital.

PROGRAMA “LIMPA E ADUBA”
O Projeto Melhor Eucalipto da responsabilidade
da CELPA (Associação da Indústria Papeleira)
promove a divulgação, as boas práticas
e a certificação da gestão florestal junto
dos proprietários e respetivas associações,
prestadores de serviços e comunidades
locais. A Navigator colabora na gestão deste
programa e na definição das suas linhas
orientadoras, disponibilizando formadores
e conteúdos para as ações de sensibilização.
EM 2018
Foi desenvolvida a 2ª linha de ação do Projeto
Melhor Eucalípto, que se designou por
Programa “Limpa e Aduba”. Este programa
contempla a atribuição de apoios financeiros
e técnicos à realização da beneficiação
de eucaliptais privados, com o objetivo

de diminuir do risco de incêndio e melhorar
a produtividade. A iniciativa foi previamente
testada e desenvolvida pela The Navigator
Company no sul do país, sob o nome
“Growth-Sul”, abrangendo uma área superior
a 1 000 hectares geridos por mais de 100
proprietários. Em 2018, foi dada continuidade
às ações de divulgação e formação,
com acesso público através do website
www.celpa.pt/melhoreucalipto.
EM 2019
O novo programa de âmbito nacional
pretende abranger cerca de 6 000 hectares
de áreas de eucalipto com gestão privada,
com o objetivo de intervir, com assistência
técnica direta, em 100 mil hectares, num prazo
de seis anos através do controlo da vegetação
espontânea e da fertilização adequada.

Participação em plataformas multi-stakeholder
A gestão responsável dos
espaços florestais e a sua integração
em paisagens mais abrangentes,
de usos diversificados e partilhadas
com comunidades locais que
aí desenvolvem as suas atividades,
é tema transversal a várias iniciativas
internacionais onde a The Navigator
Company tem estado envolvida.
Exemplo disso é a participação
nas plataformas multi-stakeholder
New Generation Plantations (NGP),
coordenada pela WWF Internacional
(World Wide Fund for Nature)

e da qual é membro fundador,
e The Forests Dialogue, onde integra
o Steering Committee. É aí, também,
que a Navigator dá o seu contributo
para uma narrativa em torno
do papel positivo que as plantações
bem geridas e implantadas nos
locais adequados podem ter
na preservação da integridade dos
ecossistemas e dos altos valores
de conservação, no crescimento
económico sustentável e nas condições
de vida das comunidades locais.
A perceção dos desafios da gestão

R E L ATÓ R I O

florestal à escala da paisagem está
subjacente aos eventos do Global
Landscapes Forum e, nesse contexto,
a Navigator foi convidada a participar
no “Investment Case Symposium
2018”, em Washington, num painel
subordinado ao tema “The Private
Ask: How the Public Sector can
Support Private Sector Investments
in Sustainable and Productive
Landscapes”, para dar a conhecer
algumas das principais iniciativas
e programas em curso no seu projeto
de investimento em Moçambique.
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Projeto de iluminação LED
no Complexo Industrial
de Aveiro (tissue)

FLORESTA E INDÚSTRIA
3.2 ENERGIA E CLIMA
A Navigator pretende posicionar-se como
uma Empresa Neutra em Carbono até 2035
e produzir de forma cada vez mais eficiente
do ponto de vista energético.
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Perante o desafio global das alterações
climáticas a Companhia quer contribuir,
a nível local, adotando várias iniciativas que
estão contempladas no Plano Corporativo
de Eficiência Energética. O reforço
da utilização de biomassa florestal como fonte
renovável de energia é um dos principais
investimentos que está a ser realizado.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
Construir uma sociedade energeticamente mais eficiente e low carbon é uma realidade
que une a Efacec e a Navigator, realidade essa que se tem traduzido no desenvolvimento
em conjunto de algumas soluções integradas e com impacto positivo.
A produção de energia através de fontes renováveis constitui um dos eixos estratégicos
de ambas as empresas. Como exemplo, destacamos a Central Solar Fotovoltaica localizada
no Complexo de Setúbal, à data de construção a maior central de autoconsumo de Portugal,
e que conta com 8 800 painéis solares. Com uma potência instalada de 2,2 MW, este
projeto previne a emissão de 1 140 toneladas de CO2 . Construímos também a Central Solar
Fotovoltaica da Herdade de Espirra, composta por mais de 350 painéis solares fotovoltaicos,
a funcionar em regime de autoconsumo. Esta central tem uma área de implantação de,
aproximadamente, 1 250m2 e uma potência instalada de 112,6 kW.
Outro importante projeto conjunto, desenvolvido em 2018, foi a construção de dois filtros
de mangas nas Centrais de Biomassa da Navigator em Setúbal e Aveiro, com performances
acima dos requisitos legais exigidos a nível Europeu.
Porque acreditamos que a inovação deve estar ao serviço do ambiente, das pessoas e da
energia, e tendo como base a relevância da Navigator em contexto nacional e internacional,
queremos cada vez mais projetar Portugal no Mundo como uma referência de sustentabilidade.

Fernando Vaz

Administrador da EFACEC

Deterioração

Variação

regulatória
da competitividade
do negócio energético

dos preços
de energia

RISCOS

energia e clima
OPORTUNIDADES



Mudar

comportamentos

Colocar

a proteção do clima
no cerne da atividade

Promover

Descarbonizar

a eficiência energética

a Empresa

GRI 302-1

GRI 302-1

GRI 305-4

Consumo total de
energia dentro da
organização (GJ)

% de energia de
fonte renovável

Intensidade de
emissões de GEE
(t CO2/t produto)

a nossa evolução

2016 37 116 907
2017 37 394 468
2018 37 806 734

2016 70%
2017 69%
2018 68%

2016 0,218
2017 0,228
2018 0,245

Intensidade
energética (GJ/t)

GRI 302-3

2016 11,8
2017 11,8
2018 12,3
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A RESPOSTA AO ROTEIRO

COMPROMISSO 4

Aumentar a % de energia renovável
no consumo total de energia
A The Navigator Company tem consistentemente
investido em fontes renováveis de energia, tendo
em vista a mitigação dos efeitos das alterações
climáticas, em alinhamento com o Acordo
de Paris.
No ano de 2018, a produção de energia
elétrica a partir de biomassa, totalizou
cerca de 1 308 GWh, o que representa
aproximadamente 60% da produção total
anual da Navigator.
Estes investimentos permitiram também
reduzir as emissões de CO2, destacando-se
a nova caldeira de biomassa do Complexo
Industrial da Figueira da Foz, cujo início
de funcionamento se prevê para 2020.
Estima-se obter com este equipamento uma
redução de cerca de 82% das emissões
(243 mil toneladas de CO2).
NOVOS PROJETOS NA ÁREA
DA ENERGIA SOLAR
As centrais solares fotovoltaicas instaladas
na mais recente fábrica de papel
do Complexo Industrial de Setúbal, em 2016,
e na Herdade de Espirra, em 2017, estão
em pleno funcionamento representando
um dos importantes investimentos
da Navigator em energias renováveis.

Encontram-se em fase de avaliação três
projetos adicionais de produção solar
fotovoltaica em regime de autoconsumo,
tendo em conta que será implementado
em 2019, no Instituto de Investigação RAIZ,
um projeto já aprovado.
AS CALDEIRAS DE BIOMASSA QUE FAZEM
A DIFERENÇA
A vertente de utilização de biomassa
florestal para a produção de energia é o
principal eixo para a diminuição do consumo
de combustíveis fósseis na Navigator.
A instalação de novas caldeiras a biomassa,
não só contribui para a prevenção dos
incêndios mantendo as florestas limpas,
como também permite diminuir a realização
de queimadas (prática que acarreta riscos).
Estas medidas têm ainda um impacte positivo,
em termos ambientais e sociais, contribuindo
para o desenvolvimento rural, sendo um bom
exemplo de economia circular.
Para além da caldeira de biomassa a instalar
no Complexo Industrial da Figueira da Foz
em 2020, a unidade de Aveiro está a estudar
a instalação de uma turbina de vapor
e o Complexo Industrial de Setúbal tem
em avaliação um projeto de utilização
de biomassa como combustível nos fornos
de cal.

Nova Caldeira de Biomassa da Figueira da Foz em 2020
• Investimento total: € 55 milhões
• Entrada em funcionamento: segundo semestre de 2020
• Redução de consumo de combustíveis fósseis no complexo industrial, designadamente gás natural
• Cumprimento de Valores Limites de Emissão (maior exigência em termos de emissões atmosféricas)
• Aumento do potencial de queima de casca de eucalipto
• Valorização da biomassa florestal residual, contribuindo diretamente para a economia local e para
a limpeza das florestas
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COMPROMISSO 5

Reduzir o consumo específico de energia
A diminuição do consumo de energia na
The Navigator Company é um dos objetivos
do Programa Corporativo para a Eficiência
Energética, que se reflete em cada um dos
seus eixos estratégicos.
Este programa teve continuidade em 2018,
sendo de destacar as seguintes ações:
Eixo 1: Sistema de Gestão de Energia
ISO 50001: Nomeação de equipas de energia
multidisciplinares nas unidades industriais,
com a realização de uma auditoria interna
independente. A auditoria de certificação
externa está prevista para março de 2019.
Eixo 2: Energias Renováveis: Funcionamento
pleno das centrais solares fotovoltaicas
do Complexo de Setúbal e da Herdade
de Espirra. Encontram-se em fase de avaliação
três projetos adicionais de produção solar
fotovoltaica, sendo que um deles será
implementado em 2019.
Eixo 3: Eficiência Energética Iluminação:
Implementação de projetos de iluminação
industrial, com recurso a tecnologia LED,
em todos os complexos industriais. Os projetos
concluídos, e em fase de implementação
no ano de 2018, representam um investimento
total de aproximadamente € 500 000.

Eixo 4: Comportamentos: Estudo de novas
ações que visam a divulgação de informação
sobre a área de energia e eficiência energética
perante stakeholders internos e externos.
Eixo 5: Processo Industrial: Desenvolvimento
do projeto de otimização processual,
em colaboração com a Andritz, nas
fábricas de pasta de Setúbal e de Aveiro.
Encontram-se em fase de implementação
os planos de ação de eficiência energética
em cada uma das unidades fabris.
Eixo 6: Mobilidade Elétrica: Avaliação
dos custos de instalação de postos
de carregamento para veículos elétricos nas
instalações da Companhia. Prevê-se que,
no ano de 2019, sejam instalados pelo menos
dois postos de carregamento.
Eixo 7: Sistemas de Informação: Início
de desenvolvimento de um projeto global
com a Siemens, que visa a implementação
de um sistema de gestão de energia
para as unidades de Aveiro, Figueira
da Foz e Setúbal. Investimento no sistema
de proteção da infraestrutura elétrica das
fábricas de pasta que permite também medir
sectorialmente o consumo de energia elétrica
da fábrica.
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REDUÇÃO DO CONSUMO DE GÁS NATURAL
NO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL
Em 2018, destaca-se o projeto de redução
do consumo de gás natural do forno
de produção de cal na unidade industrial
de Setúbal, que permitiu poupanças na ordem
dos € 256 000.
INSTALAÇÃO DE VARIADORES ELETRÓNICOS
DE VELOCIDADE
Totalizando um investimento
de cerca de € 38 000, recuperável
no prazo de aproximadamente um ano,
foram instalados, em 2018, três variadores
de velocidade nas duas máquinas de papel
do Complexo Industrial da Figueira da Foz.
Este equipamento permite ajustar a velocidade
dos motores de forma a responder
às necessidades reais, otimizando assim
os arranques e as paragens, o que conduz
a uma redução do consumo de energia elétrica.
OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
DE AR COMPRIMIDO
O projeto teve como objetivo a redução
da energia elétrica utilizada na produção

de ar comprimido no Complexo Industrial
de Aveiro. Para tal, foi efetuada uma avaliação
do estado atual de funcionamento da rede
de ar comprimido, no que diz respeito à sua
produção e distribuição, na perspetiva
da eficiência energética.
A redução da energia elétrica, utilizada
na produção de ar comprimido, é alcançada
através da otimização do funcionamento
da central compressora e da diminuição
do consumo de ar comprimido, mediante
a identificação de fugas e da respetiva
correção ou da identificação de aplicações
com desperdício.
A implementação deste projeto representa
uma mais-valia para a Companhia, na medida
em que permitirá uma redução do consumo
médio de ar comprimido estimada
em 500Nm3/h, ou seja, uma poupança anual
calculada em cerca de € 31 800.

COMPROMISSO 6

Contribuir para a mitigação dos efeitos
das alterações climáticas

Alinhados
com o Acordo
de Paris e com
o Roteiro
Nacional para
a Neutralidade
Carbónica,
queremos
reduzir
a nossa pegada
no planeta. Por
isso, estamos
focados
na construção
de soluções
low carbon
com os nossos
parceiros.
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O planeta enfrenta os desafios das alterações
climáticas e a Navigator quer contribuir
com uma solução global no quadro de uma
economia de baixo carbono, para além
de investir em energias renováveis e promover
a eficiência energética.
Todas as ações definidas neste roteiro
contribuem para o grande objetivo
de mitigação das alterações climáticas. Neste
sentido, os projetos descritos anteriormente
(nos compromissos 4 e 5) respondem de igual
modo a este compromisso 6.
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NAVIGATOR RUMO À NEUTRALIDADE
CARBÓNICA
O “Roadmap to a Carbon Neutral Company”
permitiu estruturar a visão que a The
Navigator Company tem para combater
as alterações climáticas, dentro das linhas
orientadoras do Acordo de Paris.
Deste plano fazem parte os investimentos
anteriormente referidos, ou seja, a nova
caldeira de biomassa do Complexo da Figueira
da Foz, um investimento já aprovado, e os
seguintes projetos ainda em fase de estudo:
nova turbina de vapor no Complexo de Aveiro,
substituição dos queimadores de fuel por
novos queimadores de gás natural na caldeira
de biomassa do Complexo de Setúbal,
e utilização de biomassa como combustível
nos fornos de cal deste complexo.

A N AV I G A T O R d á r e s p o s t a
à s a lt e r a ç õ e s c li m á t i c a s
Até 2035, a The Navigator Company pretende
implementar um programa, designado por
“Roadmap to a Carbon Neutral Company”,

para atingir um balanço neutro de emissões
de CO2, nos seus processos produtivos,
minimizando a utilização de combustíveis
fósseis.

1

2

3

Acordo de Paris

Roteiro para
a Neutralidade Carbónica

The Navigator Company

195 países comprometem-se
a limitar o aquecimento global
abaixo dos 2ºC a partir de 2020
e reduzir as emissões de CO2
fóssil em 40% até 2030.

Até 2035 compromete-se
a implementar mudanças
nos processos produtivos
de geração de energia
de forma a minimizar
a utilização de
combustíveis fósseis.

Portugal criou um plano
para o estudo e definição
de trajetórias alternativas,
economicamente viáveis
e socialmente aceitáveis,
para atingir a neutralidade
carbónica até 2050.

O programa contempla um conjunto
de investimentos a realizar nos próximos
17 anos e compreende quatro objetivos
de implementação, que serão equacionados

em conjunto dependendo das necessidades
dos complexos industriais e das oportunidades
de investimento.

O B J E T I VO 1

O B J E T I VO 3

O B J E T I VO 2

O B J E T I VO 4

100% da produção de energia elétrica a partir
de fontes renováveis.

Reduzir as emissões de CO2 de origem fóssil
com recurso a novas tecnologias.

Reduzir em 15% o consumo específico
de energia até 2025 (por referência a 2015).

Realizar o offset de emissões não passíveis
de eliminar.

CARBON DISCLOSURE PROJECT
“A” Leadership
Dando continuidade à iniciativa
realizada no ano anterior, a Navigator
respondeu ao questionário “CDP Climate
2018”, relativo ao ano de 2017, tendo
obtido o resultado A. Esta classificação
colocou a Navigator no grupo de

“Leadership”, tendo sido a única empresa
portuguesa a obter este nível, e uma das
cinco empresas a nível mundial, no sector
da Floresta e Papel, que receberam esta
distinção.
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Bobinas
de papel fino
de impressão
e escrita

FLORESTA E INDÚSTRIA
3.3 GESTÃO AMBIENTAL INDUSTRIAL
Temos atualmente a consciência de que
o modelo de desenvolvimento não pode
assentar na utilização de recursos
naturais como se os mesmos fossem
infinitos. Questões tão importantes como
a disponibilidade e qualidade da água
ou a gestão de resíduos são uma realidade
debatida a nível internacional, que tem dado
origem a políticas de proteção do ambiente.
A Economia Circular é um tema que veio para
ficar porque os recursos do planeta são finitos.
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Na Navigator, a gestão integrada de todas
as componentes ambientais nos complexos
industriais é considerada uma questão
estratégica. A preservação do recurso água,
a gestão das emissões atmosféricas, incluindo
os odores, e a melhoria da qualidade dos
efluentes líquidos, são alguns dos temas a que
damos destaque sem esquecer as parcerias
que promovem a circularidade no uso dos
recursos.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
Dada a crescente preocupação com a preservação do recurso água, a Navigator, enquanto
utilizador deste bem escasso, quer contribuir para a sua conservação. Deste modo, tem
vindo a adotar uma estratégia que visa a minimização do consumo de água no processo
(redução de m3/t de produto), estando atualmente em curso diversas medidas englobadas
num Plano Corporativo de Redução dos Consumos de Água, que vão permitir manter essa
tendência, isto é, a diminuição do uso de água a nível industrial.
Por outro lado, e em paralelo com a estratégia anteriormente referida, está igualmente a ser
avaliada a possível valorização dos efluentes tratados em usos compatíveis nas instalações
industriais de produção de papel tissue da unidade de Vila Velha de Ródão, e de pasta e papel
UWF das unidades de Setúbal e Figueira da Foz, como forma de diminuir a utilização de água
e, também, de contribuir para a economia circular. Neste sentido, o protocolo estabelecido
com a NOVA FCT, que coordeno em conjunto com o Professor Francisco Ferreira, vai permitir
avaliar a prossecução daquele objetivo e, também, o de atingir uma neutralidade carbónica,
bem como de perspetivar medidas futuras de eficiência energética.

Pedro Mano

Professor da NOVA, Faculdade de Ciências e Tecnologia

Consequências

Falhas

ambientais da atividade

de equipamentos

Restrições

ambientais
à produção industrial

Aumento

Incumprimento

da procura
de matéria-prima
(madeira)

de legislação

Sustentabilidade

RISCOS

da atividade industrial

Gestão Ambiental industrial
OPORTUNIDADES

Diminuir

Desenvolver

Promover

a pegada hídrica

novos e mais sustentáveis
produtos através da inovação

a economia circular

a nossa evolução

CQO (t)

GRI 306-2

GRI 306-2
% de resíduos
perigosos

2016 16 139
2017 17 128
2018 16 193

2016 0,25%
2017 0,15%
2018 0,20%

GRI 305-7

GRI 305-7

GRI 305-7
Emissões SO2(t)

2016 84%
2017 84%
2018 79%

Emissões NOx (t)

2016 1 024
2017
817
2018 1 089

2016 192
2017 232
2018 194

GRI 306-1

Partículas (t)

SST (t)

GRI 306-1

AOX (t)

2016 21,3
2017 21,4
2018 21,2

GRI 306-1

Taxa de valorização
de resíduos (%)

Utilização da água
(m3/t)

GRI 303-1

2016 603
2017 484
2018 437

2016 2 211
2017 2 276
2018 2 025

2016 772
2017 668
2018 322

R E L ATÓ R I O

DE

S U ST E N TA B I L I DA D E

_

2018

55

A RESPOSTA AO ROTEIRO

COMPROMISSO 7

Reduzir o consumo específico de água
na produção de pasta e de papel
A The Navigator Company tem como
meta a redução substancial do consumo
de água nas fábricas até 2025. Uma equipa
multidisciplinar, que abrange as direções
fabris, ambiental, técnica e Instituto RAIZ,
tem auditado e avaliado os circuitos de água
existentes, tendo em vista a criação de um
conjunto de medidas de redução e respetivo
plano de implementação. Para cumprir
o objetivo, as intervenções necessárias
variam entre a otimização de equipamentos
e processos existentes (com impacto direto
na diminuição da utilização de água), o aumento
da recuperação e reutilização de correntes,
as alterações processuais e o tratamento
avançado de efluentes. O projeto iniciado nos
complexos de Setúbal e Aveiro irá, em 2019,
estender-se às unidades da Figueira da Foz e de
Vila Velha de Ródão.
O COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL
No Complexo Industrial de Setúbal, com
a implementação inicial de medidas de menor
grau de complexidade, verificou-se, em 2018,
uma redução de 6,7% na utilização de água

Cumprimos os parâmetros ambientais.
Temos ETAR's (Estação de Tratamento
de Águas Residuais) próprias
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relativamente a 2017. As principais medidas
adotadas foram as seguintes:
•O
 timização do circuito de refrigeração
da máquina de papel 3;
•A
 lteração da frequência de lavagem dos
filtros de areia;
• Reestruturação da Máquina de Papel 1 (PM1);
•R
 ecuperação da água de lavagem das
resinas da unidade de desmineralização;
• Reutilização do efluente da ETAR do papel;
•A
 umento da reutilização da água clarificada
na Máquina de Papel 4 (PM4).
O COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIGUEIRA
DA FOZ (CIFF)
Com o Projeto PO3 foi possível a recuperação
de parte da água contida nas lamas da etapa
de clarificação do tratamento de água
de abastecimento proveniente do rio
Mondego. Este processo permitiu uma ligeira
diminuição dos consumos específicos de água.

COMPROMISSO 8

Aumentar a reutilização de resíduos
no processo
A valorização energética das lamas
biológicas no CIFF – Projeto PO3
O projeto de valorização energética das
lamas biológicas na caldeira de recuperação
do Complexo da Figueira da Foz é um
exemplo de aplicação de uma das Melhores
Técnicas Disponíveis prevista no BREF
Pulp&Paper (2015).
As lamas são introduzidas na caldeira
de recuperação, prevendo-se atingir, até
2020, uma redução em cerca de 34% no total
de resíduos enviados para o exterior, face

COMPROMISSO 9

Diminuir a carga de poluentes dos efluentes
O Projeto PO3 posicionou o Complexo
Industrial da Figueira da Foz num novo
patamar de desempenho ambiental com
reduções significativas de carga emitida nos
seus efluentes líquidos. Este acontecimento
deveu-se ao início da deslenhificação com
oxigénio, o processo que permite reduzir
a carência bioquímica de oxigénio (CBO)
e a carência química de oxigénio (CQO) das
descargas do branqueamento e aumentar

a 2017. Com este projeto prevê-se eliminar
cerca de 1 600 viagens no âmbito
do transporte das lamas produzidas para
um destinatário autorizado.
Por outro lado, com o projeto PO3,
o Complexo Industrial da Figueira
da Foz passou a ser excedentário em lamas
de carbonato. O projeto de reutilização in situ
deste material, em 2019, tem como objetivo
a sua incorporação como matéria-prima na fábrica de Carbonato de Cálcio
Precipitado, numa lógica de economia circular,
minimizando o transporte e tratamento
do material como resíduo.

a qualidade da pasta de papel, para além
de reduzir os custos de produção por via
da diminuição do uso de produtos químicos
no branqueamento, como o dióxido de cloro.
Na unidade de Vila Velha de Ródão
está em curso um projeto de remoção
de nutrientes, nomeadamente o fósforo
e o azoto, que farão diminuir o CQO,
estando prevista a sua entrada em pleno
funcionamento durante o ano de 2019.
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COMPROMISSO 10

Diminuir as emissões de partículas e SO2

já beneficia da instalação desta tecnologia
na caldeira de biomassa. No Complexo
Industrial de Aveiro prevê-se que o mesmo
tipo de instalação aconteça no primeiro
trimestre de 2019.

A The Navigator Company tem como
objetivo a redução das suas emissões para
a atmosfera, nomeadamente de partículas
e SO2. Para o cumprimento deste objetivo,
a conversão da caldeira a fuelóleo para
queima de gás natural, com a instalação
de novos queimadores no Complexo Industrial
da Figueira da Foz, foi o principal investimento
realizado em 2018.

No Complexo Industrial da Figueira da Foz,
a atual caldeira de biomassa será substituída
por uma nova caldeira em 2020, que permitirá
atingir os níveis de emissão estipulados
no BREF-GIC. A caldeira possuirá a tecnologia
de filtros de mangas para controlo das
partículas, bem como de tecnologia
de controlo dos compostos de óxido de azoto,
NOx, através da Redução não Catalítica
Seletiva.

A colocação de filtros de mangas é uma
solução que contribui igualmente para
a diminuição da emissão de partículas,
pelo que o Complexo Industrial de Setúbal

Evolução de emissões
Valores em mg/Nm3

100

Complexo
Industrial de Aveiro

41

2017

Garantia do Fornecedor

DEI
20

A

30

2019

2020

10

2018

BREF

10 mg/Nm3

15
2021

100

Complexo
Industrial
da Figueira da Foz

65

50

2017

B

5 mg/Nm3
20

5
2020

2018

5
2021

100

Complexo
Industrial
de Setúbal

Valores limites de emissão
DEI Diretiva Emissões Industriais

58

R E L ATÓ R I O

DE

60

61

A

20

2019

2020

10

2017

2018

Emissões de caldeira de biomassa

_

12
2021

A Após entrada em operação do filtro de mangas

BREF Documentos de Referência
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10 mg/Nm3

2018

B Após entrada em operação da nova caldeira

REDUZIR AS EMISSÕES
DE GASES MAL ODOROSOS
Em 2018, foram realizados no Complexo
Industrial da Figueira da Foz diversos
investimentos para efetuar a recolha e queima
dos gases mal odorosos diluídos na caldeira
de recuperação, o encaminhamento e queima
dos gases mal odorosos concentrados para
a caldeira de recuperação (atualmente
queimados no forno da cal), a deslenhificação
da pasta com oxigénio e a conversão
da caldeira a óleo para queima de gás
natural. Acresce que o aumento do consumo
de oxigénio com a deslenhificação da pasta
implica a instalação de uma unidade
de produção e de armazenagem de oxigénio.

Este projeto, que se prevê que esteja
concluído até final de 2019, vai permitir uma
diminuição do odor pela redução de cerca
de 98% das emissões de SO2.
De salientar que os investimentos necessários
para atingir uma redução significativa do odor
foram já realizados no Complexo de Aveiro.
As imagens de Aveiro ilustram na perfeição
a perceção do odor antes e depois dos
investimentos, com impacto muito positivo
no bem-estar da comunidade envolvente.
Para 2019, está previsto o início de um projeto
semelhante no Complexo Industrial de Setúbal.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA A REDUÇÃO DO ODOR EM AVEIRO
Antes do processo
de otimização

Presente

Futuro

redução de

48%

da área de maior
concentração
de odor
redução de

91%

população
exposta a maior
concentração
de odor
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3.4 GESTÃO DE TALENTOS E DESENVOLVIMENTO
DO CAPITAL HUMANO
Os produtos, os processos, as estratégias
e as tecnologias são cada vez mais acessíveis
a todas as organizações, pelo que o talento
é a vantagem competitiva mais sustentável
e constitui a principal fonte de criatividade
e inovação das empresas. Os “talentos”
são o segmento, por excelência, de onde
emergem líderes capazes de inspirar nas
suas equipas atitudes e comportamentos
alinhados com a estratégia da organização
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e partilhar conhecimento, de forma
transversal e em cascata.
Consciente deste desafio, a Navigator
valoriza os seus talentos e promove o seu
desenvolvimento e evolução. A Empresa criou
recentemente um Learning Center que visa
potenciar todas as competências dos seus
Colaboradores e preparar os futuros líderes.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
A qualificação dos Colaboradores é um aspeto determinante para a nova unidade
de produção de tissue da The Navigator Company no Complexo Industrial de Aveiro.
A parceria estabelecida entre a ATEC e a Navigator permitiu conceber cursos de formação
específicos para técnicos de produção e manutenção industrial e construir, de raiz,
um laboratório para apoio à componente prática da formação nas instalações de Aveiro.
Este tipo de projetos colaborativos permite responder a questões como o défice
de profissionais ao nível dos quadros intermédios, a dificuldade de captação de jovens
para os cursos técnicos, e a falta de capacidade do ensino profissional para responder
às necessidades das empresas.

Paulo Peixoto

Diretor da Região Norte da ATEC

Perda

de capital humano

Não retenção
de talentos

RISCOS

Gestão de talentos
OPORTUNIDADES

Assegurar

a transferência
de conhecimento
e reforço das
competências chave
à sustentabilidade
do negócio

Consolidar

Desenvolver

o potencial pessoal
e profissional
de jovens quadros
e proporcionar
oportunidades
de carreira

Assegurar

competências
de liderança
e desenvolvimento
organizacional

a sucessão para
funções chave

a nossa evolução
GRI 404-1
TOTAL

2016 97 99
2017 96 98
2018 98 98

98
98 =
98

TOTAL
Nº de horas
de formação

% de Colaboradores
com análise
de desempenho

GRI 404-3

2016 14 611 145 900
2017 19 918 150 428
2018 27 023 175 939

160 511
170 346
202 962

Média de horas
de formação

GRI 404-1
TOTAL

2016 39 60
2017 48 59
2018 57 66

58
58
65
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COMPROMISSO 11

Aumentar o número de cursos
do Learning Center

desenvolver uma oferta formativa alinhada
com as necessidades do negócio, tendo
disponibilizado, em 2018, 148 cursos
em catálogo, um acréscimo de 51%
relativamente ao ano anterior.

O Learning Center resulta da unificação
das Academias Técnica e de Gestão numa
estrutura única organizada por áreas
de conhecimento. Este centro pretende

ATIVIDADES

NÚMEROS

Desenvolvimento de oferta formativa
adequada às necessidades do
negócio;
Formação em Liderança
(QS e supervisores);
Formação em Gestão (QS);
Cursos parceria ATEC;

2018

Learning
Center

Nº de cursos

567

Nº de participações

14 305

Horas de formação

202 962

Nº Colaboradores
envolvidos

3 070

Cursos projeto Smooth;
Sales Training;

DESAFIOS
Antecipar o desenvolvimento de
novas competências técnicas e
comportamentais;
Assegurar a retenção e a
transferência do conhecimento;
Incentivar a aprendizagem contínua e
learning on the job;
Promover a utilização de tecnologia
digital ao serviço da aprendizagem;
Desenvolver líderes inspiracionais.

Industrial Challenge;
Formação Inglês e Português.

QS - Quadros Superiores

A nova plataforma do Learning Center,
lançada em dezembro de 2018, está acessível
a todos os Colaboradores e contempla
um leque variado de cursos em formato
digital. Esta plataforma permite divulgar toda
a oferta formativa e respetivo calendário,
disponibilizando a formação de acolhimento
de novos Colaboradores - Onboarding no momento de ingresso na Empresa.
Em 2018, foram realizadas 567 ações
de formação, com 14 305 participações,
o que corresponde a 202 962 horas e 3 070
Colaboradores envolvidos.
Destacam-se os seguintes programas
de formação:
CURSOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Terminou em agosto de 2018 a primeira
edição do curso para desenvolvimento
de jovens profissionais qualificados nas áreas
de Técnicos de Produção e de Manutenção
Industrial com a realização de três turmas nos
Complexos Industriais de Setúbal, da Figueira
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da Foz e de Aveiro com um total de 50
formandos. Estes cursos tiveram uma elevada
taxa de sucesso com a integração de 84% dos
formandos nos quadros da Navigator, após
a conclusão da formação. No início de 2019,
serão três as novas turmas deste curso com
o objetivo de formar 52 técnicos.
CURSO NOVOS SUPERVISORES
Em 2018, teve lugar um programa de formação
para oito novos supervisores (1 356 horas),
com o objetivo de dotar as chefias intermédias
de competências técnicas, de gestão e de
liderança necessárias ao desempenho desta
função.
INDUSTRIAL CHALLENGE
O Programa Industrial Challenge decorreu nas
quatro unidades industriais com a realização
de 32 sessões que abrangeram mais de
2 000 Colaboradores das áreas industriais.
Este programa incluiu sessões focadas nos
temas de Segurança e Floresta, bem como
uma visita a instalações da Navigator, como
foi o caso dos Viveiros Aliança e do Instituto
RAIZ.

COMPROMISSO 12

Aumentar a identificação de candidatos
internos para as posições em aberto, por
via da mobilidade e do recrutamento
internos
A The Navigator Company, enquanto
empregadora de referência em Portugal, tem
vindo a investir no recrutamento de quadros
qualificados para as novas oportunidades. Para
dar resposta ao compromisso de aumentar
a percentagem de recrutamento interno,
várias foram as iniciativas, destinadas a apoiar
os Colaboradores no desenvolvimento das
suas carreiras, que aconteceram em 2018.
• Identificação de pools de talento para
reforço da sucessão interna das funções
críticas; em 2018 foram analisados 235

COMPROMISSO 13

Assegurar a implementação
do plano definido no âmbito do clima
organizacional
Para a Navigator o clima organizacional
é um fator essencial para o bem-estar dos
Colaboradores e para o desenvolvimento das
suas competências, de forma a potenciar a sua
evolução e crescimento profissionais.
São várias as iniciativas que têm sido
desenvolvidas neste âmbito, sendo
de realçar o projeto da vivência dos valores
da Companhia, que integrou a partilha
ativa de conhecimento e experiência entre
Colaboradores de várias geografias e áreas
de atividade.
COMUNICAR OS RESULTADOS
DA AVALIAÇÃO DO CLIMA
ORGANIZACIONAL
Em dezembro de 2017, os Colaboradores
foram chamados a participar num questionário

Colaboradores nas reuniões de talento
(Talent Review Meetings);
•R
 eforço dos planos de desenvolvimento
individual de forma a permitir
o desenvolvimento de carreira no curto,
médio e longo prazos;
• Implementação do projeto de avaliação
de potencial efetuado ao Middle
Management (com continuidade em 2019):
Desenvolver para Liderar – 36 Colaboradores
avaliados em 2018;
• Implementação de programas de coaching,
destinados a desenvolver competências
de liderança – 28 Colaboradores abrangidos
em 2018.

de Clima Organizacional, que obteve uma taxa
de resposta de 57%. Os resultados ainda estão
distantes daquilo que a Companhia pretende
para as suas Pessoas, sobretudo no que
se refere às dimensões da Motivação, Ambiente
de Trabalho, Responsabilização e Liderança.
Para que todos os Colaboradores
da Navigator pudessem tomar conhecimento
dos resultados deste questionário, foram
promovidas, durante o mês de maio, sessões
de apresentação de resultados nos quatro
complexos industriais, no RAIZ e na Base
Lisboa, onde participaram 1 300 pessoas.
As sessões foram conduzidas por quadros
diretivos e da área de Recursos Humanos,
tendo os Colaboradores participado de forma
ativa na colocação de questões e na
realização de sugestões que contribuíram
para a definição dos próximos passos deste
trabalho, nomeadamente a criação de um
Plano de Ação 2020.
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O bem-estar
e a qualificação
dos que
connosco
constroem uma
Companhia
mais
sustentável
são uma
das nossas
prioridades

VIVENCIAR E INTERIORIZAR
OS VALORES DA NAVIGATOR
Foram várias as sessões dedicadas
à vivência da Visão, Missão e Valores
da nossa Companhia para que todos
os Colaboradores, nacionais e dos escritórios
internacionais de vendas, pudessem
conhecer e endogeneizar os valores que nos
caracterizam a nível comportamental. Numa
primeira fase foram abordados os valores
da Confiança, Excelência e Sustentabilidade.
Foram realizadas 54 sessões, com 2 204
Colaboradores, que abrangeram todos
os complexos industriais e contaram com
a participação de quadros da Empresa
como dinamizadores – “Navigators”. A sua
missão consistiu em facilitar um conjunto
de dinâmicas nas sessões proporcionando
um “intercâmbio” de conhecimento entre
Colaboradores de vários locais, áreas, funções
e níveis hierárquicos. Esta iniciativa teve uma
avaliação muito positiva, tendo atingido
um nível de satisfação de 87%.
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
- MOTIVAR E ENVOLVER COM SENTIDO
A Navigator promoveu, através do Projeto
“Love the Forest”, duas ações piloto
de voluntariado corporativo com o objetivo
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de envolver os Colaboradores em iniciativas
na área da Sustentabilidade. Este projeto foi
lançado em 2018, sendo de grande relevância
para a Empresa, pelo que, nos próximos anos,
será desenvolvido e consolidado. Os seus
principais objetivos consistem em criar laços
de proximidade com as comunidades locais
e, simultaneamente, potenciar o sentimento
de pertença e orgulho nos Colaboradores. Esta
ação foi muito bem aceite pelos Colaboradores,
tendo obtido dos participantes uma avaliação
de 97% em termos de satisfação.
As ações desenvolvidas incidiram no domínio
da proteção da floresta (a área identificada
como mais relevante num inquérito dirigido
aos Colaboradores no âmbito do ciclo
de inovação), tendo ocorrido em junho e em
setembro, respetivamente:
1. M
 ata do Bussaco - Atividade de controlo
das acácias (espécie invasora das florestas
portuguesas).
2. S
 erra da Arrábida – Ação de controlo
de uma espécie exótica, o senécio, que
domina as árvores e arbustos autóctones,
impedindo o seu crescimento, e na recolha
de lixo na zona envolvente da praia.

A g es t ã o d e t a le n t o s
n a n av i g a t o r
Programa de Coaching, uma liderança
mais participativa

Assessment de Middle Management,
Desenvolver para Liderar

Foi realizado, ao longo de 2018, um conjunto
de sessões de coaching aos gestores
da Navigator focado no reforço das
competências intrapessoais e de liderança.
Este projeto surgiu na sequência da avaliação
de potencial de liderança, realizada em 2017,
que abrangeu a quase totalidade dos
Diretores a reportar à Comissão Executiva,
e do estudo de clima. Os resultados obtidos
sugerem que a organização está a evoluir
para uma liderança mais participativa
e que tem de continuar a desenvolver uma
cultura de feedback, de delegação e de
desenvolvimento das suas equipas.

O projeto foi iniciado em 2018
abrangendo um universo de 36 chefias,
destinando-se sobretudo a Colaboradores
recentemente promovidos a funções
de liderança e a Colaboradores identificados,
durante as reuniões de gestão de talento,
como tendo “Potencial” e “Elevado Potencial”.
Este projeto contempla a elaboração
de planos de desenvolvimento individual
no âmbito de uma estratégia integrada para
a Companhia.

INDÚSTRIA 4.0 AO SERVIÇO DE FUTUROS TALENTOS (Employer Branding)

IST e Navigator criam primeira cátedra em Indústria 4.0
A Navigator e o Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, criaram a primeira cátedra em torno da Indústria 4.0,
com uma duração de três anos. A colaboração entre as duas entidades pretende destacar o trabalho que tem vindo
a ser desenvolvido no IST no âmbito da Indústria 4.0. A investigação em Indústria 4.0 tem como principal benefício
o acesso ao conhecimento em tecnologia, bem como o reconhecimento público do compromisso no apoio à investigação,
componente que integra a responsabilidade social da Navigator. Este protocolo, que iniciou atividades em julho de 2018,
pretende estimular o desenvolvimento de novas oportunidades nesta área.

R E L ATÓ R I O

DE

S U ST E N TA B I L I DA D E

_

2018

65

as nossas pessoas
3.5 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Na Navigator, a Saúde e a Segurança são
fundamentais para o bem-estar das nossas
pessoas. Acompanhando as tendências
internacionais nesta matéria temos como
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objetivo criar soluções mais eficazes
que permitam alcançar as nossas metas
ambiciosas.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
Nas sessões de Insightfulness® os participantes tomam consciência da importância do corpo
e da fisiologia no acesso ao conhecimento, aos seus talentos e competências técnicas.
O tipo de exercícios realizado é adaptado às necessidades, quer físicas, quer a nível das
funções desempenhadas pelos participantes.
O método Insightfulness®, desenhado semanalmente para um grupo de pessoas, permitirá
- de forma rápida, fluida e eficaz -, a tomada de decisões mais adaptadas ao contexto
e necessidades mantendo o foco e a concentração em níveis elevados. A utilização deste
método proporciona, através de um encadeamento de movimentos específicos, energia,
vitalidade, confiança e sentimento de bem-estar que perdurará o dia todo, principalmente
em contexto de trabalho.
A prática semanal destes exercícios aumenta exponencialmente a capacidade de lidar com
situações mais críticas, exigentes e extenuantes.
Importa agora desenvolver um trabalho de integração operacional com as chefias
de diferentes áreas no sentido de levar esta prática a um maior número de Colaboradores,
pois espelhará a diferença no desempenho de funções e nas dinâmicas relacionais,
aumentando o trabalho consciente e a motivação.

Ana Afonso

COO | Chief Operating Officer, UQ35

Acidentes

Incumprimento

de trabalho
industriais

Acidentes

de legislação
e regulamentação

Falhas

de trabalho

de segurança
de informação

RISCOS

saúde e segurança no trabalho
OPORTUNIDADES

Formar

todos os trabalhadores
em Saúde e Segurança
no Trabalho

Promover

estilos de vida saudáveis
nos Colaboradores

a nossa evolução

GRI 403-2

GRI 403-2

2016 8,0
2017 9,5
2018 10,6

2016 407
2017 328
2018 456

Dias perdidos

GRI 403-2

2016 1 932
2017 1 620
2018 2 450

GRI 403-2

Óbitos

Nº total
de acidentes
de trabalho

2016 67
2017 114
2018 130

Índice
de gravidade

2016 3,3%
2017 3,9%
2018 4,5%

GRI 403-2

Índice
de frequência

Taxa
de absentismo (%)

GRI 403-2

2016
2017
2018
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COMPROMISSO 14
Meta Zero Acidentes

PROJETO HORIZONTE SEGURO 2020
Este projeto estratégico da Navigator para
alcançar a sua meta de “zero acidentes”
contempla duas vertentes, a comportamental
e a operacional. Em 2018 destacaram-se os
seguintes projetos:
Gestão de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI´s)
Foi elaborado um catálogo (versão
impressa e e-book) com a descrição
de todos os EPI’s e uma plataforma
de gestão dos mesmos. Os principais
objetivos desta iniciativa consistiram em:
a) Garantir a existência de equipamentos
que assegurem a minimização dos riscos
inerentes às atividades da Companhia,
sensibilizando todos os Colaboradores
para a relevância destes meios de proteção
na defesa da sua saúde e integridade
física; b) Informar sobre todos os EPI’s que
a Navigator disponibiliza e c) Uniformizar
os EPI´s dentro da Companhia com claras
vantagens ao nível da segurança e conforto
dos Colaboradores.
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Colocação de Alvos nos Locais de Acidente
O local onde ocorreram acidentes e a
descrição dos mesmos são assinalados com
uma simbologia própria. Estes sinais são
colocados pelo administrador com o pelouro
industrial, pelo diretor da unidade (industrial
ou florestal) e por toda a cadeia hierárquica
do acidentado.
Esta iniciativa visa alertar para a problemática
dos acidentes, procurando ser um momento
de análise, reflexão e discussão das medidas
preventivas a implementar.
Momentos de Segurança
Os Momentos de Segurança consistem
no esclarecimento de vários temas
relacionados com a Segurança, que devem
ser utilizados por todos os Colaboradores nas
diversas reuniões e iniciativas da Companhia.
Semanalmente, são disponibilizados temas
de Segurança na intranet da Navigator
para que todas as reuniões se iniciem com
um debate sobre o assunto alvo de reflexão.

COMPROMISSO 15

Promover a atividade física laboral,
o bem-estar e hábitos alimentares mais
saudáveis.
O Programa de Saúde Ocupacional
da Navigator é um programa inovador
de promoção da saúde. Em 2017, foram
definidos compromissos em três dos seus
quatro eixos: fisioterapia, psicologia e nutrição.
Abaixo descrevem-se as principais ações,
realizadas em 2018, que contribuem para
o alcance dos objetivos do programa.
CAMPANHA MÚSCULO-ESQUELÉTICA
A equipa de Saúde Ocupacional participou
ativamente numa campanha em que
as fisioterapeutas identificaram, em conjunto
com os operadores industriais, os locais
onde têm de se apoiar, por exemplo nos
empilhadores, tendo colocado autocolantes
nos três pontos de apoio que são essenciais
para garantir a sua segurança. Foi também
preparada uma brochura sobre entorses que,
para além de caracterizar este tipo de situação,
aborda as suas consequências e como devem
ser tratadas e prevenidas as lesões.

SEMANA DA FISIOTERAPIA
Com o objetivo de promover o bem-estar
e reduzir as lesões músculo-esqueléticas,
frequentes em determinado tipo de funções,
foram realizadas várias sessões conduzidas
pela equipa de fisioterapia, tendo ainda
sido distribuído um folheto explicativo com
exercícios e os seus fundamentos.
MÊS DA SAÚDE
Em outubro de 2018, a Navigator deu especial
atenção à Saúde. O programa desenvolvido
contemplou as seguintes vertentes:
Psicologia & Serviço social: Sessões
de Mindfullness, diagnóstico geral sobre BemEstar e Saúde e workshops sobre Serviço
Social.
Fisioterapia: Sessões de Body Balance.
Nutrição: Workshops de Nutrição; distribuição
de fruta e oferta de granola caseira.

Conscientes
de que ter
instalações
e comportamentos
seguros
é um desafio
permanente,
toda
a organização
está mobilizada
para preservar
a Saúde
e Segurança
das pessoas
que colaboram
connosco.

o s co m pro m i s so s d o s l í d eres
n a g es t ã o d a s e g u r a n ç a
O pequeno livro dos grandes compromissos
Em 2018, foi lançado o “pequeno
livro dos grandes compromissos”
no âmbito da Segurança, que espelha
a visão da Comissão Executiva, bem como
dos diretores de primeira e segunda linhas,

para com este desígnio organizacional que
é atingir uma Cultura de Segurança cuja
meta são “Zero Acidentes”. Cada um dos
Administradores e Diretores definiu três
compromissos para 2018/2019 que foram
reunidos neste livro distribuído por toda
a Companhia.
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Transportes otimizados
de carga rodoviária Link Trailers

as parcerias
3.6 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE FORNECEDORES
O tema da sustentabilidade na cadeia de valor
tem sido analisado como forma de aprimorar
a atuação responsável das empresas
e de promover as relações comerciais mais
justas, mais competitivas e duradouras
nas suas cadeias produtivas. É na interface
com os parceiros de negócio que reside
uma gama de oportunidades no domínio
da sustentabilidade e da inovação.
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Na Navigator valorizamos as relações com
os nossos fornecedores e a ética na cadeia
de abastecimento, pelo que temos vindo
a reforçar os nossos códigos de conduta para
fornecedores e a realização de avaliações
de desempenho sistemáticas.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
O investimento na aquisição dos Link Trailers e a parceria desenvolvida com
a The Navigator Company adicionam ao mercado uma nova forma de transportar
com vantagens no processo de transporte logístico.
O Link Trailer possui características inovadoras e benéficas para as empresas de transporte,
mas também para os respetivos parceiros. Estas características vão desde a flexibilidade
do equipamento, aumento de 55% na capacidade de carga, em relação a um reboque
convencional, e redução de 25% nas emissões de CO2 .
Diversos meios de transporte, aéreos e marítimos têm aumentado a sua capacidade
de carga nos anos transatos. Os transportes de carga rodoviária não são exceção e nós
acompanhamos esta tendência.
Todas as otimizações vêm ao encontro da política de responsabilidade social e ambiental
da Paulo Duarte, bem como a satisfação das necessidades dos clientes nos diversos níveis,
principalmente no que diz respeito a questões relacionadas com ganhos ambientais e de
sustentabilidade.

Gustavo Paulo Duarte

Paulo Duarte Transportes

Falha

Gestão

de fornecedores

no abastecimento
de madeira

Incumprimento
de legislação
e regulamentação

Falta

de matéria-prima
certificada

Aumento

Irregularidades
em compras
e pagamentos

do custo
de transporte

RISCOS

gestão sustentável de fornecedores
OPORTUNIDADES

Fomentar

Promover

a certificação da cadeia
de custódia
dos fornecedores

Otimizar

o transporte de produtos

formas de transporte mais
sustentáveis

GRI 204-1

GRI 204-1

Nº de fornecedores
diretos (de 1º nível)

Valores dos
pagamentos a
fornecedores (€)

a nossa evolução

2016 7 856
2017 7 658
2018 7 561

2016 1 398 479 078
2017 1 382 991 724
2018 1 620 238 914
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COMPROMISSO 16

Divulgar o Código de Conduta para
Fornecedores
O Código de Conduta para Fornecedores
foi divulgado à totalidade dos fornecedores
relevantes das áreas de abastecimento
de madeira e de aquisição de produtos
químicos (considerados materiais em termos
de risco de negócio e que representam cerca
de 70% do volume total de compras), tendo
sido disponibilizado para discussão e consulta
permanente. A divulgação aos fornecedores
da área de logística será feita no primeiro
trimestre de 2019.
Encontra-se em análise a elaboração
de um procedimento que formalize
a tomada de conhecimento e aceitação das
disposições constantes do documento por
parte dos fornecedores. Os temas incluem
disposições abrangentes relacionadas com
direitos humanos, anti-corrupção, não

Propriedade
da Companhia
na região
de Odemira
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descriminação, e questões de segurança
e ambiente, entre outras.
FORNECEDORES DE MADEIRA - COMPROMISSO
COM A SUSTENTABILIDADE
Atendendo à importância de ter uma
cadeia de abastecimento responsável,
a Navigator reúne com 100% dos seus
fornecedores, previamente à assinatura dos
acordos de fornecimento, com o objetivo
de abordar temas relacionados com a ética,
a sustentabilidade, a segurança, o cumprimento
dos requisitos legais na vertente de respeito
pelos Direitos Humanos e pelos valores
ambientais e de conservação.
Após a reunião são assinados documentos
formais de compromisso, para com os temas
abordados, por parte dos fornecedores
em forma de Declaração e/ou Contrato
de Fornecimento.

COMPROMISSO 17

Incrementar o leque de fornecedores
com avaliação de desempenho incluindo
critérios de sustentabilidade
A Navigator integra a sustentabilidade
ao longo da sua cadeia de valor procurando
transmitir aos seus fornecedores diretos
a importância de adotar as melhores práticas
na condução dos respetivos negócios.
Tendo iniciado em 2017 um novo modelo
de avaliação de desempenho dos
fornecedores em sustentabilidade, esta
atividade assumiu em 2018 um papel mais
relevante para o crescimento sustentado
da Navigator nas diferentes vertentes,
nomeadamente ao nível da performance,
qualidade de produto e segurança. Foi assim
realizado um inquérito de sustentabilidade
no âmbito das três grandes categorias
de fornecedores materialmente relevantes
(madeira, químicos e logística), tendo sido
obtida uma taxa de resposta de 40%.
Os resultados revelaram que a maior parte dos
fornecedores tem preocupações ambientais
e sociais, embora não possuam sistemas
certificados nessas áreas (43% possui
ISO 9001, 28% ISO 14001 e 24%
ISO 18001). Ao nível da certificação florestal,
86% dos fornecedores inquiridos revelaram
ter certificação da cadeia de custódia.
Por outro lado, este inquérito revelou que
os fornecedores têm preocupações ao nível
dos Direitos Humanos (62% revela ter uma
política estruturada neste campo) e do apoio
às comunidades locais (51% têm programas
nesta área). Por fim, as políticas de saúde
e segurança no trabalho revelaram-se um
ponto forte da nossa cadeia de fornecedores,

com 92% a apresentar uma política interna
aprovada neste âmbito.
A informação resultante desta
avaliação permitiu elaborar dashboards
de monitorização do desempenho.
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
DE FORNECEDORES
Em 2018, foi disponibilizada a componente
de gestão de reclamações de fornecedores
que permite à Navigator gerir de forma
mais eficaz os fornecimentos e, em caso
de falha, definir planos de ação conjuntos
com os fornecedores com vista
à melhoria e harmonização da cadeia
de abastecimento.
SEGURANÇA, UMA PRIORIDADE
NA GESTÃO DOS FORNECEDORES
Regras Cardinais
O enfoque da Navigator no tema
da Segurança abrange também a sua cadeia
de abastecimento, tendo em vista a aplicação
dos princípios e práticas de segurança
da Companhia pelos seus fornecedores.
Com a finalidade de melhorar as condições
de segurança no trabalho, foram assim
definidas regras cardinais na Companhia
e efetuada a respetiva promulgação junto dos
parceiros, tendo sido igualmente reforçada
esta componente no modelo de avaliação
de desempenho de fornecedores. Estas
medidas visam tornar mais clara e efetiva
a necessidade de os parceiros da Navigator
cumprirem e melhorarem as condições
de segurança na Empresa.

SUPPLIER’S DAY – “Collaboration to Innovate”
A iniciativa Supplier’s Day
da Navigator realiza-se, desde 2015,
com o objetivo de aproximar e envolver
os seus principais parceiros e partilhar
informação relevante da Companhia.
Com o mote “Collaboration
to Innovate” o Supplier’s Day de 2018
contou com a participação de 145
representantes de 120 parceiros, o que
afigura um crescimento de 26% face
à última edição, reunindo uma vez mais
fornecedores das três principais áreas
de compras da Navigator: madeira,
logística e matérias-primas/serviços

industriais. De salientar a forte presença
dos fornecedores de madeira, com
uma representação de cerca de 35%
do volume total de abastecimento
em 2018, destacando-se a participação
de 100% do mercado extraibérico.
Esta edição caracterizou-se por
uma participação ativa dos nossos
parceiros no desenho de planos
inovadores. Foram propostos
22 projetos de diferentes áreas,
tendo sido selecionados seis
para discussão no dia do evento.
O objetivo foi promover a discussão

R E L ATÓ R I O

com cada um dos seis parceiros
e estabelecer, caso o projeto fosse
considerado apropriado, um plano
de concretização. Em 2018, foram
implementados dois dos seis
projetos discutidos, um relativo
à utilização de camiões de transporte
de papel com maior capacidade
e com redução significativa
nas emissões de CO2, e outro
associado à otimização de rotinas
de lubrificação nas unidades
industriais com o objetivo de evitar
erros.
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Cadeia de Abastecimento
de Madeira Segura

No nosso
compromisso com
a Sustentabilidade
estamos
a construir
uma cadeia
de abastecimento
cada vez mais
responsável

A preocupação crescente e permanente
com as condições de trabalho e com
a salvaguarda da segurança e saúde de todos
os Colaboradores, prestadores de serviço
e fornecedores de madeira, levou à realização
de diversas iniciativas:
•D
 ivulgação e sensibilização das regras
de segurança para a circulação nos parques
exteriores de madeira;
•C
 riação e implementação de uma estrutura
para a operação de cobertura dos camiões
de estilha, nos portos de Setúbal e Leixões,
com o objetivo de minimizar o risco de queda
em altura;
•D
 efinição e implementação de uma instrução
de trabalho para a realização da tarefa
de “atados” de rolaria no Porto de Ferrol
na Galiza.
INICIATIVAS DE REFORÇO DE PROXIMIDADE
E PARTILHA DE CONHECIMENTO
2018 foi um ano marcado por uma aposta
crescente na aproximação e reforço
do relacionamento com os fornecedores
destacando-se várias iniciativas que
visaram comunicar e promover as melhores
práticas, garantir e disponibilizar
apoio técnico, bem como suportar
o investimento em equipamentos mais
eficientes e sustentáveis. Neste âmbito,
foram realizadas visitas às nossas fábricas
e viveiros com cerca de 70 fornecedores
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de madeira, que envolveram mais
de uma centena de visitantes, a quem foi
transmitida a preocupação, o empenho
e o compromisso com a certificação
florestal e a sustentabilidade, para
além da disponibilidade para partilhar
conhecimento.
Adicionalmente, foi disponibilizado
um programa de apoio técnico aos nossos
fornecedores de madeira, que lhes permite
aceder às melhores práticas silvícolas e às
mais recentes inovações realizadas pelo nosso
Instituto de Investigação & Desenvolvimento –
RAIZ.
Para 2019, está prevista uma forte aposta
na formação técnica da componente
silvícola dos nossos gestores comerciais, que
permitirá complementar e reforçar o suporte
e acompanhamento técnico permanentes
da nossa carteira de fornecedores.
LOGÍSTICA AMBIENTALMENTE
MAIS EFICIENTE
Projeto GPS
A Navigator iniciou, em 2018, um projetopiloto que incorpora a instalação de GPS nas
viaturas dos fornecedores. A utilização deste
sistema minimiza a realização de percursos
desnecessários para aceder a postos
de controlo e/ou parques de madeira,
permitindo ao fornecedor realizar o trajeto
mais eficiente desde a floresta até à fábrica.
Um projeto inovador que permite importantes
ganhos de eficiência logística e ambiental.

A Empresa desenvolveu vários projetos
de melhoria de eficiência da cadeia
logística ferroviária, nomeadamente
aumentando a carga líquida de cada
comboio transportado, o que permite
uma redução do número de composições
em trânsito, com os respetivos ganhos
ambientais e económicos. Adicionalmente
realizaram-se investimentos na infraestrutura
ferroviária na unidade de Aveiro, permitindo
desta forma o transporte ferroviário
de madeira, em detrimento do rodoviário,
o que já não se verificava desde o ano 2000
possibilitando, assim, o acesso direto a este
complexo industrial.
Mais e mais papel sobre rodas,
mega-camiões (link trailers)
Um bom exemplo do projeto colaborativo
entre a Navigator e os parceiros de transporte
de papel, pasta e tissue, iniciado em 2016,
são os novos mega-camiões (link trailers) que
entraram em atividade em 2018.
Com uma capacidade de carga
de 40 toneladas (mais 16 que o normal),
os dois novos camiões de lona (link
trailers), os primeiros em Portugal com esta
tecnologia, permitiram criar fluxos dedicados
para a Navigator no transporte combinado
dos seus produtos (papel, pasta e tissue).
Esta iniciativa permite reduzir as emissões
de CO2, o número de quilómetros percorridos
em vazio e o custo unitário por maior
volume de carga movimentado. O objetivo
é alargar este modo de transporte a outros
países europeus (Espanha, França, Itália
e Alemanha) onde a legislação já permite
a utilização deste tipo de veículos.
Sinergias no Transporte de
Papel (UWF) e Tissue (cargas mistas)

volume), um número significativo de cargas
de papel UWF efetuadas por camião
e principalmente por contentor, são
otimizadas com paletes tissue por existir
capacidade de volume e peso. Esta estratégia
de cargas mistas (UWF e tissue), para alguns
clientes e destinos onde são entregues os dois
tipos de produtos, potenciou para o tissue
oportunidades de novos negócios, redução
de contentores/camiões por otimização das
cargas, vantagens ambientais e redução
de custos logísticos comparativamente
às cargas apenas de papel tissue. É ainda uma
oportunidade de penetração em mais de 100
países, tendo já sido realizadas cerca de 500
destas cargas mistas (UWF e tissue).
As emissões de CO2
As emissões de CO2 associadas a todo
o transporte dos produtos Navigator (pasta
e papel) é um dado relevante para a Empresa,
que se tem esforçado para que o processo
seja mais eficiente, como se ilustra nos
exemplos expostos. Embora estas emissões
representem uma pequena parte da sua
pegada carbónica, é algo que acompanhamos
quando temos o objetivo concreto de ser
um agente ativo na mitigação das alterações
climáticas.
GRI 305-3

Emissões
CO2 (t)

Fomento do transporte ferroviário

2016
2017
2018

121 409
134 169
145 069

O aumento dos valores que se verifica nestes
últimos três anos deve-se, essencialmente,
ao aumento de 19% da distância percorrida
na logística de papel e de 7% na logística
de madeira. O facto de a estilha importada ter
tido um acréscimo de 18% também contribuiu
para este aumento das emissões.

Sendo o papel tissue um produto de baixa
densidade (baixo peso para determinado
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Produto acabado
(tissue) na unidade
de produção de Aveiro

as parcerias
3.7 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
Satisfazer os clientes de forma abrangente
é um desafio, cada vez maior, devido
à exigência e à oferta do mercado que evolui
diversificadamente.
Na Navigator queremos continuar a ser líderes
no negócio do papel e a oferecer produtos
cada vez mais sustentáveis. A satisfação dos
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clientes é uma constante na nossa estratégia
de negócio, que continua a colocar os nossos
produtos em lugares de topo, reconhecendo
a marca Navigator como a marca preferida
pelos consumidores europeus de papel
de escritório. A maior oferta de produtos com
rótulo ecológico tem contribuído para este
posicionamento da Empresa.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
The Navigator Company é um fornecedor chave da Lyreco, não só para as suas marcas
próprias mas também na produção de papéis da marca Lyreco.
O papel é uma categoria de produto muito importante para nós, não só em
termos de vendas, mas também pelo elevado nível de exigência que temos na área
da sustentabilidade.
Neste contexto, a The Navigator Company alinha-se com as nossas necessidades.
A empresa ocupa um lugar de topo na nossa Avaliação de Sustentabilidade
de Fornecedores. Nomeadamente, em 2016, a The Navigator Company foi uma das
empresas selecionadas para a última fase do nosso Prémio de Sustentabilidade para
Fornecedores.
A escolha da Navigator deveu-se à elevada proporção de ‘produtos verdes’, à sua atuação
alargada e fiável no domínio de sustentabilidade, bem como às melhorias efetivas
em relação a anos anteriores.
Para o futuro, esperamos não só manter a nossa relação próxima em termos
de Responsabilidade Social Corporativa (por exemplo, na partilha de melhores práticas),
mas ainda cooperar no desenvolvimento de novos programas, especialmente em torno
da iniciativa “Pegada Ecológica de Produto” da UE.

Nasser Kahil

Group Quality, Security & Sustainability Director
Lyreco

Preço

Perda

Perdas

da pasta de papel

de oportunidades
de novos negócios/
produtos/processos

Falta

de matéria-prima
certificada

Incumprimento
de legislação
e regulamentação

Qualidade

em crédito
a clientes

dos produtos

RISCOS

satisfação dos clientes
OPORTUNIDADES

Inovar

nos produtos, nos
serviços, no branding
e comunicação

GRI 102-43

Promover
Contribuir

para a correta perceção ambiental
do papel e do valor que adiciona
na literacia, conhecimento
e bem-estar, entre outros

o papel enquanto solução
sustentável
para o planeta

a nossa evolução

Papel tissue

Avaliação de
satisfação do cliente

2016 69%
2017 65%*
2018 60%

NAVIGATOR NO 1º LUGAR DO RANKING EUROPEU
A marca preferida pelo consumidor de papel de escritório na Europa

*N
 ota: os dados do inquérito de satisfação aos clientes de tissue em 2017 apenas foram conhecidos no primeiro trimestre de 2018,
razão pela qual não constam do Relatório de Sustentabilidade 2016-17.
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COMPROMISSO 18

Aumentar o Índice de Satisfação dos
Clientes
AUMENTO DAS VENDAS DE MARCAS
DE FÁBRICA
A The Navigator Company contou com
a confiança de 1 181 clientes, no segmento
de papel fino não-revestido, distribuídos por
cerca de 124 países.
A Empresa promove ativamente sete marcas
próprias de papel de escritório (Navigator,
Discovery, Pioneer, Inacopia, Target, Explorer
e MultiOffice) e duas de papel gráfico
(Soporset e Inaset). O peso das marcas
de fábrica nas vendas de folhas aumentou,
em 2018, para 69% (+6.8 pp), um registo
histórico ímpar na The Navigator Company.
ESTUDO REVELA AUMENTO
DO RECONHECIMENTO DAS MARCAS
NA EUROPA, COM A NAVIGATOR NO TOPO
No ano de 2018, a marca de papel
de escritório Navigator viu novamente

confirmada a sua liderança de mercado
Europeu. As marcas Pioneer e Discovery
figuraram igualmente no Top 10 do ranking.
A marca Navigator foi reconduzida
no primeiro lugar do ranking europeu
de marcas de papel de escritório pelo CutSize Brand and Mill Benchmarking Survey
October 2018, um estudo liderado pela
EMGE Paper Industry Consultants, e que
implicou a realização de 333 entrevistas
em profundidade com os mais relevantes
distribuidores de papel a operar em mais
de 20 países europeus.
Este ranking pondera índices de perceção
dos compradores de papel quanto
às características físicas, performance,
qualidade, brand awareness, reputação
e atividade promocional, associadas às 25
marcas de papel de escritório mais conhecidas
que se encontram presentes no mercado
europeu.

Projeto “Horizon 2030”, The Navigator Company
de olhos postos no futuro do papel
Em 2018, a The Navigator
Company terminou um estudo
com a duração total de 13 meses,
“Horizon 2030”, que pretendeu
avaliar a evolução da procura
de papel UWF até 2030 na Europa
e EUA. Para o permitir, focou-se em
entender com detalhe a utilização
de papel: aplicações, motivações
dos utilizadores, produtos
substitutos, diferenças geracionais
e o espaço que o papel UWF ocupa
nas sociedades. Desta forma,
a abordagem metodológica assumiu
uma forte e inovadora componente
qualitativa, com a realização
de estudos etnográficos em diversos
sectores da atividade e geografias.
O estudo permitiu, inter alia,
identificar as diversas funções que
o papel desempenha na vida das
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pessoas, e em quais destas funções
o papel UWF assume uma vantagem
sobre as alternativas disponíveis
ao consumidor. Em particular,
as funções de aprendizagem
(em ambiente de estudo ou de
trabalho), de comunicação dirigida
e de maior prestígio, e a procura por
produtos com maiores credenciais
ambientais, resultam como pontos
claramente positivos a favor
do papel UWF. Estes elementos,
associados à ímpar versatilidade
do papel UWF para se adaptar aos
mais diversos usos e aplicações,
explicam a grande resiliência destes
produtos no passado recente,
e sustentam uma visão positiva
para o desenvolvimento da procura
no futuro.

REFORÇO DA PROXIMIDADE
DOS MERCADOS REGIONAIS
A crescente aposta da Companhia num
acompanhamento de proximidade dos seus
clientes passou, em 2018, pela criação de três
posições de Regional Marketing Manager.
No continente americano, na Europa e nos
restantes mercados internacionais, a Navigator
passou a contar com a presença de gestores
de marketing, que têm por principal missão
assegurar junto dos clientes:

COMPROMISSO 19

Aumentar o número de produtos com rótulo
de certificação florestal ou EU Ecolabel
O esforço de incremento no volume
de madeira certificada, potenciado pelo
Programa de Fomento da Produtividade
e Gestão Florestal Certificada, tem permitido
à The Navigator Company aumentar a oferta
de produtos certificados aos seus clientes,
o que se refletiu nos valores atingidos em 2018:

•U
 ma efetiva comunicação
do posicionamento das nossas marcas;
• Programas contínuos de formação sobre
o produto e a Companhia;
•D
 esenvolvimento de parcerias de negócio
sustentáveis e duradouras.

• 24% de crescimento nas vendas de papel
UWF com certificação FSC e PEFC*;
•9
 1% das vendas de papel tissue certificado
com alegação (FSC ou PEFC);
• 95% das vendas de pasta de papel para
mercado certificada com alegação
(FSC ou PEFC).

Pioneer e Fundo iMM - Laço: A Caminho da Cura
A marca Pioneer juntou-se novamente à Associação Laço na luta contra
o cancro da mama.
A Pioneer tem reforçado o seu apoio à Laço contribuindo, desde 2015, para
o financiamento de sete projetos de investigação através do fundo iMM Laço –
A Caminho da Cura, uma iniciativa que procura renovar a esperança em encontrar
respostas para esta doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo.
No sentido de consolidar o seu posicionamento
e aumentar o envolvimento com os diversos projetos de investigação
em desenvolvimento, e com o seu público-alvo, a marca Pioneer focou
a comunicação em mensagens que destacam a importância do empowerment
feminino, bem-estar e, claro, a relevância da investigação no domínio
do cancro da mama. Uma das iniciativas efetuadas incluiu o lançamento
de uma promoção de sete meses, de junho a dezembro de 2018, destinada
ao consumidor final.
Os participantes nesta promoção têm a possibilidade de contribuir com
um apoio correspondente a três euros por resma para este Fundo.

O PAPEL COMO ALTERNATIVA
SUSTENTÁVEL AO PLÁSTICO
O papel UWF é um produto sustentável
que pode ser utilizado como alternativa
ao plástico, quer em comunicação, quer
em embalagem, ou mesmo nos dois
segmentos. Exemplo disso é a parceria
da Navigator com o jornal Expresso,
que passou a ser distribuído em sacos
de papel conforme referido no capítulo 2.
A nível internacional destaca-se a decisão
de distribuir, num envelope de papel, a edição
da revista National Geographic, de junho

de 2018, no Reino Unido, EUA e Índia
(39 outros países se seguirão em 2019).
No segmento de embalagem, destaque para
a corrente aposta da Empresa num papel UWF
específico para sacos, incluindo a aptidão
de contacto com alimentos, a qual também já está
desenvolvida para todo o papel offset produzido.

A The Navigator
Company quer
contribuir para
a crescente
consciencialização
ambiental dos
consumidores.

Destaca-se igualmente, em 2018, a decisão
da Navigator de iniciar a produção de papéis
UWF entre 120 e 300 g/m2 para o segmento
de embalagem.

*FSC® (Licença FSC-C008924) e PEFC (PEFC/13-32-001)
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as parcerias
3.8 ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE
No âmbito da sua cidadania empresarial,
as organizações são importantes polos
de desenvolvimento e de disseminação de boas
práticas.
Através da sua responsabilidade corporativa,
e de programas estruturados na esfera social
e ambiental, as empresas podem gerar
impactos muito positivos na sociedade.
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Na Navigator queremos criar relações
de proximidade com as comunidades, desde
a população que vive em redor das nossas
instalações até ao público mais jovem, abrindo
as portas e investindo em programas que
dão a conhecer a Empresa e partilham a sua
responsabilidade social.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
O agrupamento de escolas Rio Novo do Príncipe tem, como um dos parceiros privilegiados,
a Navigator.
Na sequência dos diversos projetos desenvolvidos, o ensino da sustentabilidade e do
empreendedorismo reflete-se nos nossos alunos e nas respetivas famílias. Não é por
acaso que este agrupamento tem todos os seus estabelecimentos de ensino certificados
com a bandeira verde (10 bandeiras). Isso é uma das nossas responsabilidades sociais,
que conseguimos conjugando esforços com parceiros como a Navigator, interessados
na mobilização comum no sentido da melhoria do ambiente. A parceria com a Navigator
levou-nos a vencer dois projetos nacionais e um local. Temos conseguido uma interação
responsável de modo a podermos juntos ter um melhor ambiente, quer no dia-a-dia
da escola, quer através da participação do agrupamento na Comissão Ambiental de Aveiro,
promovida pela Navigator. Ensinar desde o pré-escolar como melhorar o nosso ambiente
é um desafio de todos e para todos.

Manuel Alvelos Marques

Diretor do Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, Cacia, Aveiro

Falta

Falha

de aceitação
da comunidade

na identificação das
necessidades de trabalho

RISCOS

envolvimento com a comunidade
OPORTUNIDADES

Melhorar

a perceção da comunidade
relativamente à atividade da Navigator

Estabelecer

um equilíbrio entre a geração de valor para
a Navigator e as necessidades da comunidade

a nossa evolução

(toneladas)

2015 1,86
2016 1,96
2017 2,43

Doações de papel

Investimento
na comunidade
(milhões €)

GRI 203-1

2016 17
2017 14
2018 34
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COMPROMISSO 20

Aumentar e difundir o conhecimento
sobre a Companhia
PROJETO COMUNIDADES - NAVIGATOR TOUR
A The Navigator Company dedica grande
atenção à sua relação com os stakeholders,
desenvolvendo inúmeras interações, do ponto
de vista institucional, de âmbito nacional
e local, nomeadamente com as comunidades
circundantes aos quatro complexos industriais
da Companhia (Aveiro, Figueira da Foz,
Vila Velha de Ródão e Setúbal). As relações
institucionais são uma área em que a Empresa
tem investido de forma crescente, assumindo
o compromisso de beneficiar a sociedade
face aos impactos que a indústria tem
na comunidade envolvente. O projeto
Comunidades é um exemplo deste esforço,
promovendo encontros com vários
stakeholders relevantes para a Companhia.
Este projeto contempla diversas iniciativas que
tiveram um estímulo importante em 2018:
• Navigator Tour – Programa que regularmente
abre as portas das fábricas da Companhia

COMPROMISSO 21

Reforçar a Responsabilidade Social
Corporativa
Foram criados dois Programas
em matérias relacionadas com a FLORESTA
e a SUSTENTABILIDADE URBANA
e implementado o programa “Dá a Mão
à Floresta”.
A Navigator pretende reforçar os seus elos
de proximidade com a sociedade através
da Responsabilidade Social Corporativa.
Em 2018, este objetivo foi alcançado com
o lançamento de dois novos programas
de envolvimento com a comunidade em áreas
tão diversas como o desenvolvimento
rural ou hábitos de vida sustentáveis, e foi
dada continuidade ao programa “Dá a Mão
à Floresta”.
OUTGROWERS
Na sua atividade diária, a The Navigator
Company cuida da floresta e dos produtores
florestais enquanto responsáveis pela aplicação
de boas práticas de gestão. O projeto
Outgrowers foi criado com o objetivo
de criar uma comunicação mais direta com
os proprietários florestais e ajudá-los a fazer
uma gestão sustentável e cuidada dos seus
terrenos. Um exemplo disso é a campanha
82
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a públicos internos e externos, enquadrando
a atividade da Empresa a visitas de grupos.
Um dos marcos de 2018 consistiu na presença
de 250 Colaboradores da Remax na unidade
fabril da Figueira da Foz.
•A
 poios e Donativos – Programa
para promover o relacionamento
com as comunidades, a nível local
e nacional, potenciando a reputação
da Navigator, designadamente em temas
de sustentabilidade. Visa apoiar iniciativas
que se debruçam sobre temas relevantes
para a estratégia de negócio da Companhia,
tais como a economia circular,
a bioeconomia, o offsetting de CO2 e o uso
do papel como alternativa ao plástico.
•C
 omissões de Acompanhamento Ambiental
– Visam estimular o relacionamento com
os stakeholders locais com a finalidade
de partilhar as práticas ambientais nos
complexos industriais da Navigator
e recolher sugestões de melhorias.

de certificação florestal “Dê mais valor à sua
Terra”, que visa comunicar as vantagens
da certificação para a valorização, no mercado
mundial, de produtos com origem na madeira.
No âmbito desta campanha foi criada uma
Linha Verde para informações e uma página
online (www.produtoresflorestais.pt). Para
além disso, a Companhia promoveu sessões
de esclarecimento junto de associações
florestais e marcou presença em vários
eventos realizados no país – ExpoMortágua,
Feira do Vinho do Dão (Nelas), AgroGlobal
(Santarém), Feira das Colheitas (Arouca)
e na Galiforest (importante certame florestal
realizado na Galiza).
#MYPLANET
Num mundo cada vez mais acelerado,
stressante e com hábitos pouco saudáveis,
a Navigator comunica os seus valores
de sustentabilidade a um público adulto
urbano através de uma mensagem
de harmonia com a natureza, veiculada
no projeto #MYPLANET. A iniciativa arrancou
em 2018 e rapidamente ganhou espaço,
na rotina de fim de semana, em vários jardins
de Lisboa. Entre as atividades propostas
contam-se momentos de leitura, aulas de ioga,
oficinas de artes e adoção de plantas. No final
do ano, o #MYPLANET estreou um programa

de televisão semanal, em nome próprio,
num canal nacional, que conta histórias
de quem abraçou uma vida mais equilibrada.
Paralelamente, foi lançado o primeiro número
da revista #MYPLANET, de distribuição
gratuita, com artigos sobre a importância
de ter uma vida mais equilibrada, e o website
#MYPLANET (www.myplanet.pt), com
informação sobre práticas de vida sustentável.
Foram cerca de 6 000 os participantes
na iniciativa, em 2018.
DÁ A MÃO À FLORESTA, UM PROJETO
DE CONTINUIDADE
É de pequenino que se começam
a criar as bases para uma maior consciência
ambiental. Tendo presente este princípio,
a The Navigator Company tem em curso
o programa Dá a Mão à Floresta, dirigido a um
público-alvo entre os quatro e os onze anos
de idade, que pretende sensibilizar as crianças
para a necessidade de proteger e valorizar
a floresta, despertando valores de consciência

COMPROMISSO 22

Dar continuidade ao Projeto
CRASSOSADO
Este projeto surge ao abrigo da colaboração
existente entre a Navigator e o ICNF e visa
determinar as ameaças e oportunidades para
a exploração da ostra portuguesa no estuário

ambiental, sustentabilidade, amizade, respeito,
solidariedade e otimismo. O objetivo da
The Navigator Company é disseminar estes
valores no público infantil criando raízes
para a educação e consciencialização para
a sustentabilidade.
Em 2018, o Dá a Mão à Floresta promoveu
ações de grande alcance que se traduziram
em múltiplas atividades de rua, roadshows
nas escolas, com espetáculos de teatro
e marionetas de papel, bem como eventos
em espaços comerciais, no Jardim Zoológico
e no parque de Monsanto em Lisboa.
Na vertente da comunicação o projeto lançou
uma revista mensal, distribuída gratuitamente
em casa dos membros do Clube, um blogue
e criou páginas nas redes sociais Facebook
e Instagram.
Em 2018, participaram nesta iniciativa mais
de 9 000 crianças do 1º ciclo do Ensino Básico.

de Sado. O intuito é o de contribuir para
conciliar a rentabilidade da atividade com
a gestão sustentável deste importante recurso
natural. Em 2018, foi dado um especial enfoque
ao reforço da relação de proximidade com
os ostreicultores tendo em vista o crescimento
sustentável da atividade de produção de ostras.

Os nossos elos
de ligação com
a comunidade
nascem
na semente
plantada
e prolongam-se
nas iniciativas
de Educação
para a
Sustentabilidade
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p r o g r a m a d e d e s e n v o lv i m e n t o
so ci a l de m o ça m bi q u e
O Programa de Desenvolvimento Social
é o principal pilar de intervenção na área
socioeconómica da Companhia nas províncias
de Manica e da Zambézia em Moçambique.
Este Programa, que abrange mais de 30 mil
pessoas em 115 comunidades, inclui uma
diversidade de iniciativas - além das
já descritas no capítulo 2 -, como a formação
em produção agrícola, a vacinação de galinhas
em larga escala, o fomento da proteína animal,
através de uma iniciativa de distribuição
de caprinos, a abertura e reparação de furos
de água e a construção de celeiros.
RESULTADOS DO PROJETO
Este programa é monitorizado, através de
um inquérito realizado anualmente a mais
de 1 200 famílias das áreas de implementação
do projeto, por uma consultora externa
e independente. Os primeiros resultados
indicam uma redução da taxa de pobreza
SWIFT (uma metodologia do Banco Mundial
que mede a percentagem de famílias que vive
abaixo do limiar da pobreza) e uma subida
da Estimativa de Rendimento SWIFT, entre
as campanhas agrícolas de 2015 e 2017.
ACESSO A ÁGUA POTÁVEL
No âmbito do Programa de Desenvolvimento
Social, a Empresa estabeleceu como ação
prioritária implementar um plano de abertura
e reparação de furos de água.
Desde o final de 2017, foram abertos um total
de 20 furos de água e reparados outros
20 já existentes na província da Zambézia.
Tendo em vista uma utilização sustentável,
a Empresa promoveu a constituição de

“comités de gestão da água”, que são
responsáveis por assegurar a gestão
responsável do uso, manutenção, limpeza
e saneamento, e realizou análises
laboratoriais independentes que atestam
a adequação da água para consumo humano.
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS
A Portucel Moçambique tem apostado
na adoção de metodologias participativas com
as comunidades, na realização de projetos
florestais, com o objetivo de desenvolver,
de forma sustentada, a relação com
as comunidades nas áreas do projeto e assim
preservar áreas com significativa importância
socioeconómica e cultural nos espaços florestais
abrangidos. A Empresa implementou e tem
aperfeiçoado uma metodologia de abordagem
participada, que consiste na realização
de diversos encontros, em diferentes fases,
na identificação das Áreas de Alto Valor
de Conservação – áreas de valor ambiental e/
ou ecológico, áreas mais propensas a alguns
riscos de erosão, atividades e áreas de valor
económico para as comunidades e áreas
de valor sociocultural. No âmbito desta
metodologia, foram 36 os encontros realizados
em 2018 nas comunidades.
As metodologias participativas beneficiam
da aprendizagem no terreno, abrem espaço
aos stakeholders para testemunhar que
são salvaguardados os vários usos que
as comunidades dão à terra, permitem
conhecer melhor as características da área
antes da plantação e tornam o projeto mais
equilibrado nos pilares que suportam a gestão
sustentável.

famílias que vivem abaixo
do limiar da pobreza
Zambézia

2016

55,1%

2017

42,1%

Manica

2016

44%

2017

34,6%

estimativa de rendimento swift
Zambézia
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2016

34,3%

2017

42,8%
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2018

2016

40%

2017

46%

Música e Natureza na Fundação Calouste Gulbenkian
A The Navigator Company
é mecenas do ciclo Música e Natureza
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Uma das iniciativas contempladas
nesta parceria consiste na realização,
em cada temporada, de um Ensaio
Aberto no Grande Auditório

da Gulbenkian, de um dos concertos
Música e Natureza, com a presença
de crianças e jovens de escolas
da grande Lisboa.
Esta iniciativa tem como
principais objetivos promover
a educação para a sustentabilidade

R E L ATÓ R I O

da comunidade educativa, sensibilizar
para a necessidade de gerir e utilizar
os recursos naturais de forma
sustentável e promover a cidadania
pelo ambiente, nomeadamente
na esfera da proteção das florestas
e conservação da biodiversidade.
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inovação
3.9 INOVAÇÃO & INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A Inovação para além do desenvolvimento
de novos produtos contribui para promover
novos modelos de negócios, oferece novos
serviços e torna os processos mais eficientes
e sustentáveis.
A inovação tem de ser valorizada
e devidamente reconhecida não sendo
vista como um custo, mas sim como
um investimento.
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Para a Navigator, a Inovação é um dos seus
Valores e uma das suas áreas estratégicas,
por ser uma mais-valia no desenvolvimento
de novas soluções, em termos de Investigação
e Desenvolvimento, em sectores tão
importantes como a Bioeconomia.

O Q U E D I Z E M O S N O S S O S PA R C E I R O S
A minha colaboração com o RAIZ e os seus investigadores tem-se relevado
extraordinariamente importante para as linhas de investigação para o meu grupo e para
o centro de investigação de que faço parte. Na verdade, esta parceria possibilitou o acesso
a um conjunto de informações únicas e de dados relativos ao impacto das espécies
invasoras em sistemas florestais, favorecendo uma ligação entre o conhecimento teórico e a
gestão florestal. Por último, gostaria de salientar a enorme vantagem de poder colaborar
com técnicos e investigadores florestais, em áreas de relevância nacional e internacional,
como é a regeneração natural de Eucalyptus globulus e os fatores que a condicionam.

Cristina Máguas

Coordenadora da Comissão Executiva do Centro de Ecologia,
Evolução e Alterações Ambientais
Professora Associada da Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

Diminuição

da procura de papel
por substituição tecnológica

RISCOS

I&D + i
OPORTUNIDADES

Promover

Melhorar

produtos da bioeconomia

o impacto da atividade do RAIZ

Biorrefinaria, Bioprodutos, Projeto inpactus

2018 - 2022

€15,3 M

Corte longitudinal de madeira
de Pinheiro (X100)
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A Inovação é um tema material de elevada
importância que é transversal a todas
as atividades da Empresa. A Inovação
engloba duas vertentes distintas, igualmente
relevantes, mas com objetivos diferenciados:
uma relacionada com programas operacionais
de inovação, e iniciativas de melhoria
interna dos processos, e a outra que
se prende com a atividade de Investigação
e Desenvolvimento.
O Roteiro de Sustentabilidade publicado
no relatório de 2016-17 contemplava três
compromissos relacionados com a primeira
vertente, os quais foram reformulados

para responder de forma mais adequada
à realidade da Empresa. Os compromissos
24 e 25 (Lean e M2) fundiram-se num único
compromisso, uma vez que a linha de ação
e as metas são comuns. Além disso, o seu foco
reside na Cultura de Excelência Operacional,
estando a respetiva informação contida
no capítulo 1.3.
O compromisso 23 será abordado neste
capítulo na componente de I&D – Programa
Operacional de Inovação. São também
abordados os projetos mais relevantes
realizados no RAIZ e que sustentam a área
da bioeconomia circular na Navigator.

COMPROMISSO 23

Aumentar a implementação de projetos
de inovação
O PROGRAMA OPERACIONAL DE INOVAÇÃO
O Programa Operacional de Inovação concluiu,
em 2018, o terceiro ciclo tendo sido realizado
o quarto ciclo de acordo com um novo
modelo organizacional. Este modelo apresenta
três traços distintos: maior alinhamento
estratégico, através da colocação de desafios
concretos às equipas; suporte do Instituto
Pedro Nunes (acelerador de empresas);
e redução da duração do programa para
dois meses. O resultado final correspondeu
à criação de oito projetos com o envolvimento
de 40 Colaboradores.
Nos três anos do Programa Operacional
de Inovação verificou-se uma evolução
claramente positiva a diversos níveis
na Companhia. Mais de três centenas
de Colaboradores de diversas áreas, funções
e hierarquias participaram nos quatro ciclos
realizados, incluindo a iniciativa piloto que
decorreu no segundo semestre de 2015.
Foram desenvolvidos mais de 50 projetos
de Inovação em diversas áreas: Marketing,
Organizacional, Processo, e Produto
e Serviços.
Existem projetos em diversas fases
de implementação e desenvolvimento em
âmbitos muito diversos que vão desde questões
de segurança, como por exemplo o Navidrone,
à economia circular, como o Fiberpot.
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NAVIDRONE
Projeto inovador que propõe a utilização
de drones em ambiente industrial nas áreas
da manutenção, segurança, formação,
inspeção de estruturas e vigilância.
Alguns exemplos de utilização desta
tecnologia são: Formação de Segurança
- simulacro na Figueira da Foz; Inspeção
de segurança - verificação de pessoal
em trabalhos em altura; Estudo de layout
de sites - deteção de fugas sem necessidade
de colocação de andaimes.
Para além da criação de valor, este Programa
veio reforçar o papel da inovação na cultura
organizacional, sendo um verdadeiro estímulo
ao empreendedorismo.
A área de Inovação da Navigator tem vindo
a desenvolver outras iniciativas, como é o
caso do programa de recolha de sugestões
dos Colaboradores, “Straight to the Top”,
ou o desenvolvimento de um Ecossistema
de Inovação, onde se procura criar parcerias
e trabalhar em rede com entidades externas,
nomeadamente startups, universidades
e incubadoras.

Alguns projetos do Programa Operacional
de Inovação apresentados em 2018
KISS
Desenvolvimento de um papel
higiénico de 3 folhas, gofrado
apenas na folha interna,
permitindo maior suavidade
e com bulk semelhante. Este
projeto está a ser implementado
na nova fábrica de papel tissue
em Aveiro.

EVOFLOUR
Desenvolvimento de uma farinha
de celulose, com uma aplicação
multifuncional, que permite
a produção de alimentos sem
alterar as suas características
de qualidade.

COMPROMISSO 26

Medir e monitorizar o impacto
da atividade do RAIZ na geração de valor
para a The Navigator Company
METODOLOGIA DE APOIO À DECISÃO
E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS
PROGRAMAS DE INOVAÇÃO E DE
INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA
NAS ORGANIZAÇÕES
A presente invenção, com patente submetida
pelo RAIZ - Instituto de Investigação
da Floresta e Papel, em setembro de 2018,
insere-se no campo do apoio à decisão
e à avaliação do impacto dos Programas
de Inovação e Investigação Tecnológica nas
Organizações. Trata-se de uma metodologia
multinível, dinâmica, flexível e transversal,
de gestão e de avaliação do valor criado por
atividades de inovação, de investigação e de
desenvolvimento, capaz de identificar valor
económico, ativos intangíveis e antecipar
e medir a eficiência e eficácia destas atividades.
A metodologia sustenta o papel
de liderança da estratégia corporativa nas
decisões de inovação, de investigação

IT’S A MUD THING
Desenvolvimento
de um bioplástico (PHA), com
propriedades semelhantes
ao polipropileno (PP), produzido
a partir do efluente líquido e das
lamas biológicas das nossas
ETAR’s.

e desenvolvimento, e consiste em quatro
passos sequenciais e interconectados:
1. P
 ré-avaliação do programa aquando
da sua submissão;
2. Ponderação do incremento anual
dos indicadores-chave de avaliação
de desempenho para cada organização;
3. Avaliação do programa aquando
da sua conclusão;
4. A
 valiação do impacto de todas
as atividades de IDT (Investigação
e Desenvolvimento Tecnológico), no médiolongo prazo, com uma periocidade de três
a cinco anos.
A aplicação desta metodologia aumenta
a coerência entre a estratégia corporativa
e as decisões de médio-longo prazo de uma
organização, na medida em que os gestores
tomam decisões transparentes e rastreáveis,
baseadas em dados reais e avaliadas de forma
contínua.
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COMPROMISSO 27

Manter o nível de investimento de I&D em
projetos de Bioeconomia Circular
A I&D COMO SUPORTE
AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
NEGÓCIOS NA ÁREA DA BIOECONOMIA
A The Navigator Company e o RAIZ
têm reforçado as parcerias académicas
e industriais tendo em vista o desenvolvimento
de novos produtos e soluções tecnológicas
para a incorporação de resíduos processuais
inorgânicos, resultantes da produção de pasta
e da operação das caldeiras de biomassa
(maioritariamente depositados em aterro),
através de provas de conceito e projetos

O Projeto Inpactus tem sido o grande
dinamizador desta área de investigação
de novos produtos a partir de biomassa
e madeira, concretamente no que respeita
a produtos bioativos e nutracêuticos, bem
como biocombustíveis e biocompósitos.

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Satisfibre

Utilização de lamas como adubos

Esta startup, incubada na Universidade
do Minho, tem como objetivo a produção
de celulose bacteriana a partir de resíduos
alimentares ou florestais. Em 2018, foi acordada
uma parceria para a realização de testes
de aplicabilidade deste produto em diversos
sectores de atividade, nomeadamente
na indústria papeleira, onde demonstra potencial
para o desenvolvimento de resistências
mecânicas e de propriedades barreira.
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Destacam-se quatro projetos que estão
a ser desenvolvidos na Navigator, no quadro
da bioeconomia, encontrando-se em
diferentes fases de desenvolvimento.

A Navigator tem vindo a estudar, em parceria
com uma empresa, a possível utilização das
lamas orgânicas processadas no Complexo
Industrial de Setúbal para utilização
como adubos. Neste momento, o projeto
está em estudo no RAIZ e prevê-se que
os resultados sejam conhecidos no próximo
ano. A Empresa estima utilizar até 12%
da produção de adubos nas plantações
de eucaliptos.

PRODUÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS
Portugal já teve, há cerca de 40 anos,
a liderança europeia do mercado dos óleos
essenciais de eucalipto. Com a recente
mecanização da recolha de biomassa
residual na floresta e as sinergias
de utilização desta biomassa nas fábricas
de pasta, poderá ser possível recuperar
essa posição. Estes óleos, extraídos
das folhas, têm aplicação em inúmeros
produtos farmacêuticos, na cosmética e nos
perfumes, em antissépticos, desinfetantes
e ambientadores.
A Navigator tem vindo a estudar este
mercado e, em 2018, já realizou alguns
estudos de pré-engenharia e de viabilidade
técnica e económica, tendo celebrado uma
colaboração em regime de joint-venture com
uma empresa produtora de óleos essenciais.
PRODUÇÃO DE BIOCOMPÓSITOS
Valorcel
As aplicações mais desenvolvidas desta
mistura de fibras naturais com plásticos
estão na indústria aeronáutica e automóvel
(os tabliers dos automóveis e das aeronaves,
por exemplo), embora seja também aplicada
em objetos de uso quotidiano, como utensílios
de cozinha ou colunas de som. Após anos
de I&D, no contexto do projeto Valorcel,
neste momento o RAIZ procura fornecedores

de tecnologia para a industrialização destes
materiais em duas vertentes: a mistura
de fibras celulósicas com polímeros
termoplásticos, para o setor de máquinas
de injeção, e a mistura de fibras de celulose
com PLA, orientada para a impressão 3D.
Este projeto está a ser desenvolvido
em parceria com o PIEP - Pólo de Inovação
em Engenharia de Polímeros/Universidade
do Minho, o Instituto Pedro Nunes e a
Universidade de Aveiro.
BIOCOMBUSTÍVEIS
A partir de 2021, a União Europeia impõe
uma crescente incorporação obrigatória
de biocombustíveis avançados de origem
celulósica (2ª geração) nos combustíveis
petroquímicos. Há vários anos que a Navigator
testa a produção destes biocombustíveis
que usam resíduos de biomassa florestal,
designados de segunda geração, ou seja, que
não competem pelo uso da terra libertando
áreas que podem ser usadas para a produção
alimentar. Neste momento, o RAIZ está
a testar outros processos alternativos
aos de base da indústria de papel,
na perspetiva de desenvolvimento de uma
unidade industrial. Este projeto está a ser
desenvolvido em parceria com o LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
a Universidade de Coimbra e empresas
privadas.
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I&D na Gestão Florestal Sustentável
C-Projeto e-globulus – Plataforma
de transferência de conhecimento
em silvicultura do eucalipto
e recomendação técnica customizada
para produtores florestais
O projeto e-globulus é uma
plataforma online de transferência
de conhecimento técnico-científico
e recomendação customizada
de silvicultura do eucalipto para
produtores florestais. Desenvolvido pelo
RAIZ, no biénio 2017-2018, com o apoio
do programa Portugal 2020, esta
plataforma, de cariz inovador, de fácil
utilização e acesso gratuito, pretende
estimular o planeamento técnico
de propriedades rurais e a realização
de operações florestais sustentáveis
nas vertentes técnica, ambiental
e económica. Esta ferramenta considera,
entre outros conteúdos, recomendações

de práticas silvícolas que abrangem
as várias fases de desenvolvimento dos
povoamentos de eucalipto – instalação,
manutenção ou condução em talhadia
até à indicação da época de corte.
MySustainableForest
O projeto MySustainableForest visa
desenvolver e disponibilizar, através
de uma plataforma web, produtos
de informação geográfica com elevada
resolução para suporte à gestão
florestal sustentável. A informação será
específica do local e derivada de satélite
LIDAR, dados meteorológicos e dados
recolhidos in situ, e modelos florestais
personalizados. A qualidade, usabilidade
e custo-benefício dos produtos
serão demonstrados em diferentes
regiões bioclimáticas da Europa
e tipos florestais mais representativos.

RAIZ RECONHECIDO COMO FULL MEMBER
DO BUSINESS INNOVATION CENTRE
EUROPEU
O RAIZ, membro associado do European
Business Network (EBN), desde agosto
de 2018, foi reconhecido, como full member
do Business Innovation Centre (BIC) Europeu.
O EBN é a organização contratada pela
DG Enterprise e DG da Comissão Europeia
(CE), desde 2002, para certificar e garantir
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Em Portugal, os serviços e produtos
do MySustainableForest serão
testados e demonstrados
maioritariamente em povoamentos
de eucalipto, localizados nas
regiões Norte e Centro de Portugal,
disponibilizando um conjunto
diversificado de informações sobre
o estado dos povoamentos florestais,
tais como a sua composição, a idade
e densidade do povoamento,
a biomassa acima do solo e stock
de carbono, as áreas ardidas,
a topografia, a vitalidade dos
povoamentos e a vulnerabilidade
dos ecossistemas expressa por
indicadores de biodiversidade
e de erosão do solo. Este projeto
recebe financiamento do programa
de investigação e inovação “Horizonte
2020” da União Europeia.

os níveis de qualidade de infraestruturas
de interface na Europa e no Mundo, através
da metodologia BIC Quality Criteria
e dos standards de inovação defendidos
e reconhecidos pela Comissão Europeia.
Esta é a única certificação de inovação da CE
que reconhece, a nível mundial, organizações
que implementam procedimentos, processos
e boas práticas de inovação, sendo
os BIC reconhecidos pela CE como “The best
in class”.

Plantas
de Eucalyptus
globulus
nos Viveiros
da Companhia
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ESTE RELATÓRIO

O nosso “Relatório de Sustentabilidade
de 2018” foi preparado de acordo com
as Normas da Global Reporting Initiative,
na opção “Abrangente”, e é o primeiro
relatório de sustentabilidade anual
da Navigator. Está alinhado com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas e responde às exigências
do Decreto-Lei nº 89/2017 - divulgação
por parte de grandes empresas e grupos
de informações não financeiras e de
informações sobre a diversidade.
Dando sequência aos 27 compromissos
apresentados no anterior relatório, este
documento tem como principal objetivo
dar resposta a cada um deles, sendo que
o capítulo principal (3.), relativo ao Roteiro
de Sustentabilidade, está organizado em torno
dos nove temas materiais. Desta forma,
respondemos às principais expectativas dos
nossos stakeholders, que serão reavaliadas
no ano de 2019.
No capítulo 2, “Um Negócio com Propósito”,
são apresentadas as principais tendências
internacionais em termos de desenvolvimento
sustentável e são identificadas duas
prioridades estratégicas: a bioeconomia e o
desenvolvimento rural.

P E R Í O D O, Â M B I TO E L I M I T E S
D O R E L AT Ó R I O
Este Relatório refere-se às atividades
realizadas durante ano de 2018 (1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2018) em alinhamento
com o Relatório e Contas. Estão incluídas
as atividades do Grupo que contribuem para
a produção e venda de pasta e de papel.
Todos os indicadores estão consolidados, com
exceção de Moçambique, cuja atividade está
descrita ao longo do documento, sempre que
aplicável.
A versão impressa não contém a tabela GRI
com todos os indicadores. Para obter estas
informações deverá ser consultado
o Relatório de Sustentabilidade no nosso
website www.thenavigatorcompany.com.

R E V I SÃO DA I N F O R M AÇ ÃO
A informação constante do relatório
foi verificada pela KPMG, que elaborou
um relatório independente de garantia
de fiabilidade, o qual pode ser consultado
em anexo.

O P I N I Ã O E C O N TA C T O S
A sua opinião é importante para nós,
pelo que agradecemos que preencha
o questionário de feedback deste documento
no website da Empresa:
www.thenavigatorcompany.com.

Para qualquer esclarecimento, por favor contactar:
The Navigator Company
Av. Fontes Pereira de Melo 27, 1050-117 Lisboa

Ana Nery

ana.nery@thenavigatorcompany.com

António Porto Monteiro

antonio.porto.monteiro@thenavigatorcompany.com
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KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
Edifício Monumental - Av. Praia da Vitória, 71 - A, 8º
1069-006 Lisboa - Portugal
+351 210 110 000 | www.kpmg.pt

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 a
informação de sustentabilidade, preparada pela Entidade e incluída no Relatório de
Sustentabilidade 2018, relativo ao ano findo em 31 de Dezembro de 2018.

Responsabilidade do Órgão de Gestão
O Órgão de Gestão é responsável:

— Pela preparação da informação de sustentabilidade, incluída no Relatório de

Sustentabilidade 2018, de acordo com as Directrizes do “Global Reporting Initiative”,
versão GRI Standards; e

— Pela implementação e manutenção de sistemas de gestão do desempenho e de
controlo interno apropriados dos quais é obtida a informação relatada.

A nossa Responsabilidade
A nossa responsabilidade consiste em executar o trabalho de garantia limitada de
fiabilidade descrito no parágrafo do Âmbito e expressar uma conclusão baseada no
trabalho efectuado.

Âmbito
O nosso trabalho foi efectuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos
de Garantia de Fiabilidade “ISAE 3000 – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que
Não Sejam Auditorias ou Exames Simplificados de Informação Financeira Histórica”
emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International
Federation of Accountants e foi planeado e executado com o objectivo 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 2018, não tenha sido preparada, em todos os
aspectos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das Directrizes GRI
Standards 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
2018, as directrizes GRI, para a opção “Abrangente”.

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.,
a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas
independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça.

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

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 os requisitos aplicáveis do Código
de Ética Profissional dos Contabilistas emitido pelo International Ethics Standards
Board for Accountants, que é baseado nos princípios fundamentais de integridade,
objectividade, competência profissional e devido zelo, confidencialidade e
comportamento profissional.
Um trabalho de garantia limitada de fiabilidade de informação consiste em indagações,
principalmente aos responsáveis pela preparação da informação apresentada no
Relatório de Sustentabilidade 2018, 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 aspectos 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 2018;
— Comparação da informação apresentada no Relatório de Sustentabilidade da
Entidade para o ano findo em 31 de Dezembro de 2018, com as respectivas 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 de recolha de prova efectuados num trabalho de garantia limitada
de fiabilidade são mais limitados do que num trabalho de garantia razoável de
fiabilidade e por isso é obtida menor garantia de fiabilidade. Consequentemente, não
nos permite obter a garantia de que tomaríamos conhecimento de todas as questões
importantes que podem ser identificadas num trabalho de garantia razoável de
fiabilidade pelo que não expressamos uma conclusão de garantia razoável de
fiabilidade.

Conclusão
A nossa conclusão foi formada na base das, 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 efectuados 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 2018,
não tenha sido preparada, em todos os aspectos materialmente relevantes, de acordo
com os requisitos das Directrizes GRI Standards 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 2018, as directrizes GRI, para a opção
“Abrangente”.
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Restrição de Uso e Distribuição
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 2018, 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.

Lisboa, 18 Março de 2019

KPMG & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
Representada por
Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão (ROC n.º 1427)
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NORMA GRI

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

CONTEÚDOS GERAIS
GRI 102:
Conteúdos
Gerais

PERFIL ORGANIZACIONAL
102-1 Nome da organização
The Navigator Company S.A.
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços
Mais informações em:
http://www.thenavigatorcompany.com/Marcas

Pág. 21-22

102-3 Localização da sede
Península da Mitrena, Setúbal
102-4 Localização das operações
Mais informações em:
http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-Companhia-no-Mundo

Pág. 22

102-5 Tipo e natureza jurídica da propriedade
A The Navigator Company S.A. é uma sociedade aberta, com sede na Península da Mitrena, Freguesia
do Sado, em Setúbal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. A The Navigator
Company, S.A. está cotada na Bolsa de Valores de Lisboa (Euronext Lisboa), integrando o seu índice
de referência, o PSI 20.
102-6 Mercados servidos
Mais informações em:
http://www.thenavigatorcompany.com/Pasta-e-Papel/Papel/O-nosso-Papel-no-Mundo

Pág. 23

102-7 Dimensão da organização

Pág. 16

102-8 Informação sobre Colaboradores e outros trabalhadores
Número total de trabalhadores por tipo de contrato, por género

Contrato
sem termo

Contrato
termo certo

Temporários

Estagiários

Homens
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2017

2018

2 412

2 458

Mulheres

360

391

404

Subtotal

2 729

2 803

2 862

Homens

155

44

87

Mulheres

11

20

59

Subtotal

55

107

214

Homens

0

40

39

Mulheres

0

7

11

Subtotal

0

47

50

Homens

0

0

0

Mulheres

0

0

0

Subtotal

0

0

0

2 784

2 957

3 126

Total
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2016
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Número total de trabalhadores por tipo de contrato, por região

Contrato
sem termo

2016

2017

2018

Aveiro

265

294

319

Figueira da Foz

976

970

986

Vila Velha de Ródão

186

202

201

1 148

1 050

1 058

Setúbal
Outros
Subtotal
Estrangeiro

92

86

2 803

2 862

Aveiro

10

28

135

Figueira da Foz

14

23

24

Setúbal
Outros
Subtotal
Estrangeiro
Total

Estagiários

212
2 776

84

Vila Velha de Ródão

Temporários

195
2 711

2 729

Total
Contrato
termo certo

70
2 645

4

4

2

22

49

48

1

0

3

51

104

212

4

3

2

55

107

214

Aveiro

0

5

6

Figueira da Foz

0

3

1

Vila Velha de Ródão

0

0

1

Setúbal

0

37

41

Outros

0

1

1

Subtotal

0

46

50

Estrangeiro

0

1

0

Total

0

47

50

Aveiro

0

0

0

Figueira da Foz

0

0

0

Vila Velha de Ródão

0

0

0

Setúbal

0

0

0

Outros

0

0

0

Subtotal

0

0

0

Estrangeiro

0

0

0

Total

0

0

0

2 784

2 957

3 126

Total

Número total de trabalhadores por tipo de emprego, por género

Full-time

Part-time

2017

2018

2 413

2 539

2 651

Mulheres

365

412

469
3 120

Homens

Subtotal

2 778

2 951

Homens

0

0

1

Mulheres

6

6

5

Subtotal

Total

2016

6

6

6

2 784

2 957

3 126

102-9 Cadeia de fornecedores
A The Navigator Company adquire diversos tipos de produtos e serviços, dos quais se destacam: madeira;
produtos químicos; materiais de embalagem; consumíveis para máquinas de papel; e serviços gerais
e industriais.

Pág. 74

102-10 Alterações significativas na organização ou na sua cadeia de fornecedores

Pág. 8, 74-79
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102-11 Abordagem ao princípio da precaução
Relatório de Governo Societário 2017: C. Organização Interna, III. Controlo interno e gestão de riscos
Relatório de Governo Societário 2018: C. Organização Interna, III. Controlo interno e gestão de riscos
102-12 Iniciativas externas
Adesão à carta de princípios e responsabilidades do Forest Solution Group – FSG, uma iniciativa do World
Business Council for Sustainable Development – WBCSD, organização líder a nível mundial na área da
sustentabilidade empresarial. Representação e participação ativa em grupos de trabalho sobre Economia
Circular, Alterações Climáticas, Finanças Sustentáveis, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Futuro
do Trabalho, entre outras, no WBCSD e no BCSD Portugal. Adesão à Carta de Princípios do BCSD Portugal.
Participação nas plataformas multi-stakeholder New Generation Plantations (NGP), coordenada pela WWF
Internacional (World Wide Fund for Nature) e da qual a The Navigator Company é membro fundador, e The
Forests Dialogue, onde integra o Steering Committee.
102-13 Participação em associações

104

R E L ATÓ R I O

Organização

Tipo de Participação
2018

AEM – Associação das Empresas Emitentes de
Valores Cotados em Mercado

Membro da Direção

AIFF – Associação para a Competitividade da
Indústria da Fileira Florestal

Associado aderente
Membro da Direção
Membro do Conselho Fiscal

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

Membro do Conselho Consultivo através da CIP
(critérios ecológicos/compras públicas)

APE – Associação Portuguesa de Energia

Membro da Direção

APIGCEE – Associação dos Industriais Grandes
Consumidores de Energia Elétrica

Membro da Direção e do Grupo Técnico

AIPS – Associação da Indústria da Península de
Setúbal

Direção geral da Assembleia Geral
Direção geral do Conselho de Fundadores

APLOG – Associação Portuguesa de Logística

Vogal da Direção

APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade

Vice-presidente

APREN – Associação Portuguesa de Energias
Renováveis

Membro da Direção

APPLSSA – Associação Paisagem Protegida
Local Serra do Socorro e Archeira

Membro da Comissão Diretiva

Associação para a Certificação Florestal do
Minho-Lima

Membro da Direção

ASWP – Associação Smart Waste Portugal

Membro da Direção

BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável

Membro fundador/Vice - Presidente
da Direção

Biobased Industries Consortium

Associado

CBE – Centro de Biomassa para a Energia

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

CELPA – Associação da Indústria Papeleira
Portuguesa

Presidente do Conselho Geral
Presidente da Comissão Executiva
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Membro do Conselho Geral
Membro dos Grupos Técnicos (grupo trabalho
certificação)

Centro Habitat – Plataforma para a Construção
Sustentável

Associado fundador

CEPI – Confederação Europeia das Indústrias
de Papel

Representante da CELPA:
- Membro da Direção
- Membro do Steering Committee
- Membro do The CEO’s Forum
Membro do Certification Network

CIP – Confederação Empresarial de Portugal

Vice-Presidente da CIP na qualidade
de representante da CELPA
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CPA – Comunidade Portuária de Aveiro

Vogal da Direção

CPC – Conselho Português de Carregadores

Vice – Presidente

CPFF – Comunidade Portuária da Figueira
da Foz

Presidente

CPS – Comunidade Portuária de Setúbal

Associado - Membro do Conselho Fiscal

COGEN Portugal – Associação Portuguesa para
a Eficiência

Membro do Conselho Diretor
Membro do Grupo de Trabalho CELE

COTEC Portugal – Associação Empresarial para
a Inovação

Membro da Direção

EUROGRAPH – European Association
of Graphic Paper Producers

Membro do Conselho de Administração
e Chairman do Environmental Working Group

FORESTIS – Associação Florestal de Portugal

Membro do Conselho Superior

FpC – Fórum para a Competitividade

Membro do Conselho Consultivo

Fórum Oceano

Associado

FSC Internacional

Membro Associado Designated Representative

FSC Portugal – Associação para uma Gestão
Florestal Responsável

Membro Associado
Membro Suplente do Conselho Fiscal

IPQ – Instituto Português da Qualidade

Membro da CT de Normalização no domínio da
Gestão Florestal Sustentável (CT145) e
Membro de diversas comissões
e subcomissões técnicas
Membro do Conselho Fiscal

IUFRO – International Union of Forestry
Research Organizations

Diretor Geral – RAIZ

Paper Profile – Environmental Product
Declaration for Paper

Membro do Steering Committee

PEFC Portugal – Conselho da Fileira Florestal
Portuguesa

Associado Aderente
Vice-presidente da Direção
Presidente da Assembleia Geral

Print Power Europe

Membro do Marketing Group

TECNICELPA – Associação Portuguesa dos
Técnicos das Indústrias de Celulose e de Papel

Presidente da Comissão Científica
Presidente do Conselho Diretivo
Membro do Conselho Consultivo

WBCSD – World Business Council for
Sustainable Development e Forest Solutions
Group (FSG)

Membro da Comissão Executiva
Co-Chair do Forest Solution Group

WWF International - New Generation
Plantations Platform (NGP)

Membro fundador da plataforma
Membro do Advisory Group
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ESTRATÉGIA
102-14 Declaração da Administração
02. Mensagem do Conselho de Administração
102-15 Principais impactes, riscos e oportunidades
Relatório de Governo Societário 2017: C. Organização Interna, III. Controlo interno e gestão de riscos
Relatório de Governo Societário 2018: C. Organização Interna, III. Controlo interno e gestão de riscos

Pág. 8

Pág. 48-54
Pág. 134-140

ÉTICA E INTEGRIDADE
102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta
Os Princípios estão estabelecidos nos documentos descritos abaixo e incluem, entre outros: cumprimento
da lei; transparência; integridade; confidencialidade; urbanidade; não discriminação e coação; formação.
Os Padrões e Normas de Conduta da Navigator estão descritos nos seguintes documentos:
- Código de Ética e de Conduta;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho;
- Regulamento relativo à comunicação de irregularidades;
- Informação sobre proibição de abuso de mercado;
- Informação sobre operações de dirigentes, no âmbito da proibição do abuso de mercado.
Em 2018 foi dada formação a 2.204 colaboradores da Navigator sobre Visão, Missão e Valores do Grupo,
que incluiu formação sobre os princípios éticos da Navigator, de modo a reforçar a importância das regras
previstas nos códigos de conduta internos.
102-17 Mecanismos para aconselhamento e preocupações sobre ética
A Navigator aprovou a instituição de um Programa de Compliance, no qual estão previstos diversos
passos para a sua implementação faseada. Nesse contexto, foram revistos o Código 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.
Número de denúncias recebidas, tipologia e a percentagem que foi abordada, resolvida ou considerada
infundada durante o período de relato
2018
Nº de Comunicações

7

Tipologia

- Situação de bullying
- Intenção de abate de árvores / operações silvícolas por terceiros
- Irregularidades em concursos e promoções levados a cabo pelas marcas da Companhia
- Papel com dimensões irregulares
- Outros temas ainda em investigação

% abordada,
resolvida

7 comunicações recebidas em 2018 e 3 transitadas de 2017;
6 irregularidades encerradas e 4 ainda em investigação.

O retorno obtido foi de satisfação total com os mecanismos existentes
GOVERNAÇÃO
102-18 Estrutura de governação
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-19 Delegar a autoridade
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-20 Funções de nível executivo com responsabilidade em questões económicas, ambientais e sociais
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-21 Consulta dos stakeholders em relação a questões económicas, ambientais e sociais
2. Um Negócio com Propósito
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Pág. 27

102-22 Composição do órgão de governação hierarquicamente mais elevado e das suas comissões
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-23 Presidência do órgão de governação hierarquicamente mais elevado
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-24 Nomeação e escolha do órgão de governação hierarquicamente mais elevado
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-25 Conflitos de interesse
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

R E L ATÓ R I O

DE

S U ST E N TA B I L I DA D E

_

2018

NORMA GRI

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

102-26 Papel do órgão de governação hierarquicamente mais elevado na definição do propósito, dos
valores e da estratégia
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-27 Conhecimento coletivo do órgão de governação hierarquicamente mais elevado
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-28 Avaliação do desempenho mais alto do órgão de governação hierarquicamente mais elevado
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-29 Identificação e gestão dos impactes económicos, ambientais e sociais
Relatório de Governo Societário 2017: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão
Relatório de Governo Societário 2018: B. Órgãos Sociais e Comissões, II. Administração e Supervisão

Pág. 113
Pág. 94

102-30 Eficácia dos processos de gestão de risco
Relatório de Governo Societário 2017: C. Organização Interna, III. Controlo interno e gestão de riscos
Relatório de Governo Societário 2018: C. Organização Interna, III. Controlo interno e gestão de riscos

Pág. 148
Pág. 134

102-31 Revisão dos tópicos económicos, ambientais e sociais
2. Um Negócio com Propósito

Pág. 27

102-32 Papel do mais alto órgão de governação no relatório de sustentabilidade
2. Um Negócio com Propósito

Pág. 27

102-33 Comunicação de preocupações críticas
Relatório de Governo Societário 2017: C. Organização Interna, II. Comunicação de Irregularidades
Relatório de Governo Societário 2018: C. Organização Interna, II. Comunicação de Irregularidades
A Navigator tem ainda um canal de acesso direto à Comissão de Ética que pode ser utilizado por todos
os stakeholders

Pág. 147
Pág. 133

102-34 Natureza e número total de preocupações críticas
Nada a assinalar.
102-35 Políticas salariais
Relatório de Governo Societário 2017: D. Remunerações
Relatório de Governo Societário 2018: D. Remunerações

Pág. 41

102-36 Processos para a determinação de salários
Relatório de Governo Societário 2017: D. Remunerações
Relatório de Governo Societário 2018: D. Remunerações

Pág. 41

102-37 Envolvimento dos stakeholders na remuneração
Relatório de Governo Societário 2017: D. Remunerações
Relatório de Governo Societário 2018: D. Remunerações

Pág. 156
Pág. 142

102-38 Rácio de compensação anual total
Relatório de Governo Societário 2017: D. Remunerações
Relatório de Governo Societário 2018: D. Remunerações

Pág. 156
Pág. 142

102-39 Percentagem de aumento no rácio de compensação anual total
Relatório de Governo Societário 2017: D. Remunerações
Relatório de Governo Societário 2018: D. Remunerações

Pág. 156
Pág. 142

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
102-40 Lista de grupos de stakeholders
Entre os principais grupos de stakeholders incluem-se:
- Acionistas;
- Associações de Empresas;
- Clientes;
- Colaboradores;
- Comunidade;
- Entidades Governamentais e Reguladoras;
- Fornecedores;
- Organizações Não Governamentais;
- Proprietários e Associações Florestais;
- Sistema Científico e Tecnológico.
102-41 Acordos de contratação coletiva
2016

2017

2018

Número de Colaboradores

2 784

2 957

3 126

Número de colaboradores
abrangidos por acordos
de negociação coletiva

875

852

817

Percentagem de colaboradores
abrangidos por acordos
de negociação coletiva

31%

29%

26%
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102-42 Identificação e seleção de stakeholders
Os stakeholders foram identificados num workshop interno, com membros da Comissão Executiva,
no âmbito da última auscultação realizada em 2015.
As categorias identificadas não sofreram alterações no biénio em análise.
102-43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders
A The Navigator Company estimula o diálogo regular e sistemático com um conjunto alargado de
stakeholders. Para esse efeito recorre a meios institucionais de comunicação, como o website e a Intranet,
e à realização de sessões de comunicação específicas. Exemplo disso é o Fórum de Sustentabilidade que
junta os principais stakeholders.
Clientes:
Em 2017 foi efetuado um inquérito específico para clientes de pasta por uma entidade externa. Também
em 2017 foi realizado o inquérito anual específico para clientes de papel tissue (respeitante aos clientes
e ano de 2016), tendo sido realizado um novo inquérito em 2018. No papel UWF o estudo de satisfação
de clientes é realizado a cada 2 anos, tendo o último sido realizado em 2017.
2016

2017

2018

69% (Tissue)

93% (UWF) 68%
(Pasta)
65% (Tissue)*

60% (Tissue)

*O
 s dados do inquérito de satisfação aos clientes de papel tissue em 2017 apenas foram conhecidos no primeiro
trimestre de 2018, razão pela qual não constam do Relatório de Sustentabilidade 2016-17

Colaboradores:
Em dezembro de 2017 foi realizado um questionário de Clima Organizacional a todos os Colaboradores
da Navigator, tendo sido obtida uma taxa de resposta de 57%.
No plano interno, foram também dinamizadas 54 Sessões para a vivência da Visão, Missão e Valores com
a participação 2 204 Colaboradores. O nível de satisfação obtido com este programa foi de 87%.
Fornecedores:
Foi realizado um inquérito de sustentabilidade no âmbito das três grandes categorias de fornecedores
materialmente relevantes (madeira, químicos e logística), tendo a taxa de resposta sido de 40%.
Diversos:
São ainda realizadas outras iniciativas de envolvimento com stakeholders: Fórum de Sustentabilidade
(anual), Supplier’s Day (anual), visitas às fábricas, eventos com clientes (ao longo do ano), encontros
e reuniões com produtores florestais (ao longo do ano), com o Conselho Ambiental e com as Comissões
de Acompanhamento Ambiental (quatro Comissões locais – uma em cada região onde se situam as nossas
unidades industriais: Aveiro, Figueira da Foz, Vila Velha de Ródão e Setúbal).
102-44 Principais questões e preocupações identificadas
2. Um Negócio com Propósito

Pág. 98

PRÁTICAS DE RELATO
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
Este Relatório

Pág. 98

102-46 Definição do conteúdo do relatório e Limites dos tópicos
2. Um Negócio com Propósito
Este Relatório

Pág. 27
Pág. 98

102-47 Lista de tópicos materiais
2. Um Negócio com Propósito

Pág. 38

102-48 Reformulação de informações
Não há reformulações a assinalar.
102-49 Alterações no relato
A informação deste relatório está organizada de acordo com os 9 tópicos materiais e dá resposta
ao Roteiro de Sustentabilidade apresentado no Relatório de Sustentabilidade anterior.
102-50 Período coberto pelo relatório
1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
102-51 Data do relatório anterior mais recente
O último relatório (2016-17) foi publicado em maio de 2018.
102-52 Ciclo de publicação
Até à data a Navigator publicava o seu Relatório de Sustentabilidade numa base bienal, este Relatório
é o primeiro documento anual a ser publicado.
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102-53 Contactos para questões sobre o relatório
01. O que diz este Relatório

Pág. 98

102-54 Declaração de conformidade com as Normas GRI
Este Relatório

Pág. 98
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102-55 Índice GRI
A presente tabela.
102-56 Verificação externa
Este Relatório
Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade

Pág. 98
Pág. 100

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «1. Gestão Florestal Sustentável».

Pág. 46

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 46-51

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

INOVAÇÃO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «9. Inovação».

Pág. 90

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 90-96

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.

Desempenho Económico
GRI 103:
Abordagem
de Gestão
GRI 201:
Desempenho
Económico

DESEMPENHO ECONÓMICO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Não sendo um tópico material, a The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos
indicadores associados a este tópico.

Pág. 21-24

201-1 Valor económico direto gerado e distribuído
2016

2017

2018

Valor Económico Directo Gerado

1 627 521

1 670 423

1 728 755

Receitas

(valores em milhares de Euros)

1 627 521

1 670 423

1 728 755

Valor Económico Directo
Distribuído

1 397 454

1 538 888

1 511 018

Custos operacionais

1 060 610

1 074 084

1 056 204

Salários e benefícios
de colaboradores

144 513

156 045

161 631

190 800

257 704

222 490

Pagamentos ao Estado

-328

49 090

68 267

Investimentos na comunidade

1 858

1 964

2 426

Valor Económico Acumulado

230 067

131 535

217 737

Pagamentos a fornecedores
de capital

Os dividendos ascenderam a 250 M€ em 2017 e a 200 M€ em 2018.
O crescimento de impostos deve-se sobretudo ao crescimento de resultado antes de imposto
e à constituição de provisões fiscais.
O crescimento dos investimentos na comunidade em 2018 deve-se sobretudo ao aumento da venda
subsidiada de plantas melhoradas tendo em vista o acréscimo de produtividade da floresta portuguesa
(Viveiros Aliança).
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201-2 Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido às alterações climáticas
As implicações financeiras nas atividades da organização decorrentes das alterações climáticas
traduzem-se nos custos incorridos com o mercado CELE, nomeadamente com as licenças de emissão de CO2.
2018
Número de licenças de emissão de CO2
Valor de mercado (€)

442 145
10 496 522

201-3 Obrigações com planos de benefícios definidos e outros planos de reforma
Relatório e Contas 2017: Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas – 1.22. Pensões o Outros
Benefícios a Empregados
Relatório e Contas 2018: Contas Consolidadas e Anexo às Demonstrações Financeiras – 31. Benefícios
a Empregados

RC 2017
– Pág. 213-214
RC 2018
– Pág. 236-239

201-4 Apoios financeiros recebidos do governo.
2016
Incentivos Fiscais/Créditos
Subsídios
Apoios para pesquisa,
desenvolvimento e investimento
Total

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

2017

2018

14 593 356

0

0

143 347

68 664

287 082

300 898

368 284

1 341 754

15 037 601

436 948

9 582 561

IMPACTES ECONÓMICOS INDIRETOS
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Não sendo um tópico material, a The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico
203-1 Investimentos em infraestruturas e serviços assegurados
2016
Investimentos na Comunidade (M€)
Donativos papel (€)
Donativos papel (t)

2017

2018

1,86

1,96

2,43

15 914

12 538

31 157

17

14

34

203-2 Impactes económicos indiretos significativos
Os impactes económicos indiretos da The Navigator Company foram alvo de um estudo independente
realizado pela consultora KPMG. As conclusões deste estudo - «National and Regional Economic Impact
of The Navigator Company’s Industrial Units» - foram apresentadas na sessão de abril de 2016 do Fórum
de Sustentabilidade.
A título de exemplo, destacam-se os 15 931 postos de trabalho indiretos identificados ou a contribuição
de 631 milhões de euros para o PIB nacional.
Para dados sobre o impacte de cada unidade industrial poderá contatar a The Navigator Company.
Em 2018 foi realizado pela KPMG um novo estudo sobre o impacto do projeto tissue no Complexo
de Aveiro para o desenvolvimento sócio-económico desta região em 2020, tendo os resultados sido
comunicados na sessão do Fórum de Sustentabilidade realizada em outubro de 2018. O estudo prevê a
geração de 760 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos e um impacto de € 51 milhões para o PIB,
para além de um aumento no recurso a fornecedores locais.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

PRÁTICAS DE COMPRAS/ABASTECIMENTO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
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GRI 204:
Práticas de
Compras/
Abastecimento

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

204-1 Proporção de despesas com fornecedores locais
2016

2017

2018

N.º total de fornecedores

7 856

7 658

7 561

% de fornecedores locais

74%

72%

75%

% de fornecedores estrangeiros
Total de gastos com fornecedores (€)

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

LOCALIZAÇÃO

26%

28%

25%

1 398 479 078

1 382 991 724

1 620 238 914

% de gastos com fornecedores locais

67%

72%

74%

% de gastos com fornecedores estrangeiros

33%

28%

26%

ANTICORRUPÇÃO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
A The Navigator Company atribui uma importância primordial às questões de ética e governança das
instituições, nas quais se insere o tópico da anticorrupção. A sua importância potencial reflete-se,
sobretudo, nos procedimentos de procurement e aprovisionamentos.
103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
A organização procura, de todas as formas possíveis, implementar mecanismos de controlo que mitiguem
o risco de corrupção e mantém a monitorização constante destes mecanismos. Nesse sentido, foram
recentemente revistos o Código de Ética e Conduta e o Regulamento de Comunicação de Irregularidades,
e aprovados o Código de Conduta para fornecedores e o Código de Boa Conduta para prevenção de
assédio no local de trabalho. Estes instrumentos complementam outros códigos, políticas e procedimentos
internos, constituindo assim a regulamentação dos princípios éticos da The Navigator Company, no âmbito
do desenvolvimento de um Programa de Compliance.
103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.

GRI 205:
Anticorrupção

205-1 Operações submetidas a avaliação de riscos de corrupção
Não foram realizadas avaliações de riscos de corrupção durante o período de relato.
205-2 Comunicação e formação em políticas e procedimentos de combate à corrupção
Em 2018 foram realizadas sessões sobre a Visão, Missão e Valores da Navigator com a participação
de 2 204 Colaboradores, que incluiu formação sobre os princípios éticos da Companhia, de modo
a reforçar a importância das regras previstas nos códigos de conduta internos.
205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas
Não existiram casos confirmados de corrupção durante o período de relato.

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

CONCORRÊNCIA DESLEAL
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
A The Navigator Company atribui uma importância primordial às questões de ética e governança das
instituições, nas quais se insere o tópico da concorrência desleal. A sua importância potencial reflete-se,
sobretudo, nos preços que podem ser cobrados, o que se repercute nas vendas – tanto no mercado interno
como no externo.
103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
A The Navigator Company procura que a sua estratégia de negócio esteja em conformidade com as
exigências legais e de mercado.
Existe uma Política relacionada com a concorrência desleal definida no artigo 14 do Código de Ética e de
Conduta, onde a Empresa se compromete a agir em conformidade com as leis da concorrência, de acordo
com regras e critérios de mercado e promovendo uma concorrência leal. O Código de Conduta para os
Fornecedores também prevê esse dever. Estes códigos definem ainda compromissos, objetivos e metas.
A responsabilidade pela gestão deste tópico situa-se ao nível da Administração, no pelouro do pricing,
vendas (Europa e outros mercados internacionais) e concorrência, e no pelouro do controlo de gestão
e planeamento, que controla os custos associados a qualquer medida de correção e impacto nos preços.
Ao nível das direções, são envolvidas - principalmente - as de pricing, vendas, controlo de gestão e jurídica.
A nível interno existe o regulamento de comunicação de irregularidades e a nível externo existe o
mecanismo legal de denúncia junto da autoridade da concorrência.
103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A avaliação é feita através de auditorias externas/consultoria realizadas pela CLK Advogados. A CLK
realiza um relatório mensal para as operações da The Navigator Company nos EUA. Os relatórios da CLK
são positivos e, pela sua periodicidade, dão sugestões para minimizar o risco de aplicação de taxas de
dumping. Em 2018 foi decidido adjudicar à BDO uma proposta de colaboração (secondment) no processo
de Gestão de Anti-dumping, com o objetivo de prestar toda a informação necessária para a monitorização
da taxa anti-dumping e acompanhamento e prestação de informação solicitada pelo Department
of Commerce dos EUA.
A The Navigator Company considera que não contribuiu para impactos relativos a práticas
anti-concorrenciais e no período em referência não foi necessária a introdução de alterações
na abordagem da gestão.
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GRI 206:
Concorrência
Desleal

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

206-1 Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de antitrust e monopólio
Foi instaurado um processo administrativo, não judicial, junto do Department of Commerce (EUA).
Nos EUA existe uma taxa atualmente aplicada de 1,75%, medida que se encontra num processo de reexame
intercalar por parte da The Navigator Company.

Desempenho Ambiental
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

MATERIAIS
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «3. Gestão Ambiental Industrial».

Pág. 58

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 58-63

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 301:
Materiais

301-1 Consumo total de materiais usados por peso ou volume
Materiais Renováveis (t)

Total
% Total

Materiais Não Renováveis (t)

Total
% Total

Total de materiais

2016

2017

2018

4 871 825

4 821 340

4 622 159

90%

90%

90%

548 258

539 709

518 055

10%

10%

10%

5 420 083

5 361 049

5 140 214

301-2 Utilização de materiais reciclados
0,05% em 2018.
301-3 Produtos recuperados e materiais das respetivas embalagens
Informação quantitativa não disponível.
A The Navigator Company cumpre com o Regulamento (UE) n.º 453/2010, de 20 de maio, editando,
para todos os produtos, uma ficha técnica de segurança que contém uma descrição das principais
características, aplicações e conselhos de utilização e de reciclagem.
Relativamente aos materiais de embalagem utilizados, no que concerne à sua reciclagem e potenciais
reduções nos seus consumos, são também cumpridas as Normas Europeias EN 13427, EN 13428, EN 13429
e EN 13430, que foram criadas para dar resposta à Diretiva Comunitária 1994/62/EC, que regulamenta
as embalagens e os resíduos das embalagens. Nesta matéria, a The Navigator Company está associada
à Sociedade Ponto Verde, sendo paga, para todas as marcas próprias vendidas no mercado nacional, uma
taxa a esta sociedade na qualidade de operador económico nacional responsável pela gestão dos resíduos
das embalagens.

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

ENERGIA
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «2. Energia e Clima».

Pág. 52

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 52-57

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
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GRI 302:
Energia

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

302-1 Consumo de energia dentro da organização
2016

2017

2018

Consumo total de energia por fonte
não renovável (GJ)

11 346 909

11 742 326

12 418 288

Consumo total de energia por fonte
renovável (GJ)

26 410 426

26 515 741

26 265 821

Consumo total de energia adquirida
para consumo (GJ)

4 650 667

4 901 205

4 785 894

Total de energia vendida (GJ)

5 291 095

5 764 804

5 663 269

Consumo total de energia dentro da
organização (GJ)

37 116 907

37 394 468

37 806 734

O âmbito do Relatório de Sustentabilidade não inclui o negócio de produção exclusiva de energia, pelo que
não considera as Centrais Termoelétricas a Biomassa, sendo o consumo de biomassa externa classificado
como nulo.
O consumo de energia térmica adquirida contempla o consumo de gás natural e o consumo de fuelóleo,
incluindo consumos dos fornos.
O autoconsumo de energia solar fotovoltaica teve inicio em junho de 2016, representando o ano de 2017
o primeiro ano integral de funcionamento.
302-2 Consumo de energia fora da organização
2016

2017

2018

885 514

956 367

980 841

Transporte de papel (GJ)

1 047 422

1 222 743

1 355 338

Total (GJ)

1 932 935

2 179 110

2 336 179

2016

2017

2018

11,8

11,8

12,3

Transporte de madeira (GJ)

302-3 Intensidade energética

Intensidade energética (GJ/t)

O cálculo da intensidade energética teve em conta o consumo de energia por fonte não renovável e
renovável e a quantidade total de produtos fabricada.
302-4 Redução do consumo de energia

Redução do consumo de energia (kWh)

2017

2018

1 068 225

20 951 920

3 846

75 246

Redução do consumo de energia (GJ)

Os valores reportados incluem a redução de compra de energia elétrica e de energia primária. O aumento
registado relaciona-se com a tipologia de projetos implementados, como por exemplo a redução de
consumo de gás natural dos fornos e a elevada quantidade de energia primária associada.
Os projetos de eficiência implementados podem variar o âmbito e número de ano para ano.
302-5 Redução dos requisitos energéticos dos produtos e serviços
Nada a apresentar.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

ÁGUA
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «3. Gestão Ambiental Industrial».

Pág. 58

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 58-63

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
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GRI 303:
Água

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

303-1 Consumo total de água, por fonte
2016
Rede pública

2017

2018

71

58

65

40 894

41 767

41 528

Meio hídrico subterrâneo

26 551

26 699

24 967

Consumo total de água (1 000 m3)

67 516

68 525

66 560

Meio hídrico superficial

303-2 Recursos hídricos significativamente afetados pela captação de água
Não há afetação significativa das fontes de água utilizadas pela empresa.
303-3 Água reciclada e reutilizada
Informação quantitativa não disponível.
Existem vários exemplos de recirculação de água nos processos industriais da The Navigator Company:
- Circuitos de lavagem em contracorrente no branqueamento;
- Filtrado das lavagens em circuito fechado;
- Utilização de condensado secundário da evaporação e stripping de condensados como fluido principal
na lavagem de pasta crua;
- Águas mornas da pasta utilizadas na fábrica de papel.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

BIODIVERSIDADE
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.

GRI 304:
Biodiversidade

304-1 Instalações operacionais pertencentes, arrendadas, administradas, ou próximas de áreas
protegidas, ou em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas
2017

2018

% face ao total
do património
natural 2018

9 343

8 677

8%

Sítios Classificados da Rede Natura 2000 (ha)

43 480

42 968

39%

Zonas de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura
2000 (ha)

30 680

31 147

28%

53 416

52 581

48%

Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) (ha)

Total de áreas classificadas (ha)

304-2 Impactes significativos de atividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade
Não há registo de ocorrências de impactes significativos.
Os impactes potenciais na biodiversidade, negativos ou positivos, estão devidamente identificados e, para
os potenciais impactes negativos, estão definidas medidas preventivas e mitigadoras. Estão igualmente em
prática medidas que contribuem para manter ou melhorar a biodiversidade existente no património
e o seu estado de conservação. Estas medidas são implementadas nos projetos e operações florestais,
desde a fase de planeamento à execução.
304-3 Habitats protegidos ou recuperados

Habitats protegidos (ha)
Habitats recuperados (ha)
Total de habitats protegidos ou recuperados (ha)

2017

2018

3 706,4

4 205,5

51,9

71,2

3 758,3

4 276,7

Total de 46 Habitats classificados na Rede Natura 2000, sendo 11 prioritários
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304-4 Espécies na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional de conservação das espécies, com habitats
em áreas afetadas por operações
2017
Criticamente em perigo

2018

3

3

Em perigo

12

13

Vulnerável

26

27

Quase ameaçada
Pouco preocupante

19

19

164

171

A The Navigator Company procede à identificação, mapeamento e caracterização de valores naturais
presentes no património sob a sua gestão. Este trabalho segue metodologias específicas e permite
recolher informação que serve de base para a execução prática das orientações de gestão mais adequadas.
A avaliação da biodiversidade no património da Navigator faz-se a partir de levantamentos de habitats,
fauna e flora dos grupos pré-selecionados como bioindicadores (sejam espécies de flora e habitats, peixes
sempre que possível, répteis, anfíbios, aves e mamíferos) e no mapeamento de zonas com interesse para
a conservação da biodiversidade. Sempre que possível é registada ainda informação no que diz respeito
às borboletas e a outros grupos de invertebrados.
Como instrumentos de conservação da Biodiversidade, a Navigator utiliza os Manuais de Técnicas
de Avaliação de Biodiversidade (M-TAB) e os Planos de Ação de Conservação (PAC), documentos
desenvolvidos internamente onde se consultam as informações mais relevantes sobre a biodiversidade
potencial e as medidas de conservação a aplicar em cada caso.

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

EMISSÕES
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «2. Energia e Clima».

Pág. 52

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 52-63

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 305:
Emissões

305-1 Emissões diretas de GEE (Scope 1)

Produção de eletricidade (t CO2eq)
Processos Físico-Químicos (t CO2eq)

2018
603 423

7 679

9 318

132 011

156 874

736 565

769 615

Outros Processos de Combustão (t CO2eq)
Total (t CO2eq)

2017
596 875

As emissões diretas de gases com efeito de estufa incluem CO2, CH4 e N2O.
Na altura de publicação deste relatório, as emissões relativas ao ano de 2018 ainda não tinham sido alvo
de verificação no âmbito do CELE.
305-2 Emissões indiretas (Scope 2) de GEE resultantes da energia adquirida
Toda a energia consumida pelas fábricas da The Navigator Company foi fornecida pelas centrais
de produção de energia.
305-3 Outras emissões indiretas de GEE (Scope 3)
2017

2018

Transporte de madeira (t CO2eq)

55 365

56 260

Transporte de papel (t CO2eq)

78 804

88 809

Total (t CO2eq)

134 169

145 069
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305-4 Intensidade de emissões de GEE

Intensidade de emissões GEE
(t CO2/t)

2017

2018

0,228

0,245

305-5 Redução de emissões de GEE
Enquanto produtor de energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis (biomassa e solar)
a The Navigator Company evita anualmente a emissão de cerca de 594 475 t CO2. Este valor depende
do mix (fator de emissão) do comercializador de energia elétrica.
A The Navigator Company é o maior produtor nacional de energia renovável a partir de biomassa.
305-6 Emissões de substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)

Substâncias que empobrecem
a camada de ozono (kg)

2017

2018

19

0

A The Navigator Company tem um inventário de todos os equipamentos que utilizam substâncias
destruidoras da camada de ozono. De forma a minimizar e evitar a emissão destas substâncias para
a atmosfera, está em funcionamento um rigoroso plano de manutenção preventiva dos equipamentos
de refrigeração, dando resposta às exigências legais. Este plano contempla ainda a possibilidade de
substituição dos fluidos de arrefecimento com HCFC por outros sem impacte na camada de ozono.
As emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono ocorreram na instalação de Cacia e de
Vila Velha de Ródão, uma vez que nas outras unidades foram substituídos todos os equipamentos que
utilizavam gases que empobreciam a camada de ozono.
305-7 Emissões de óxidos de nitrogénio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e outras emissões atmosféricas
significativas

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

2017

2018

NOx (t)

2 276

2025

SO2 (t)

668

322

Partículas (t)

484

437

EFLUENTES E RESÍDUOS
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «3. Gestão Ambiental Industrial».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 306:
Efluentes
e Resíduos

306-1 Descarga total de água por qualidade e destino
2017

2018

3

56 418

52 548

Sólidos Suspensos Totais (t)

817

1 089

17 128

16 193

Carência Bioquímica de Oxigénio
(CBO) (t)

755

754

Compostos Orgânicos Halogenados
(AOX) (t)

232

194

Azoto total (t)

115

132

Fósforo total (t)

135

109

Total de efluentes (1 000 m )

Carência Química de Oxigénio
(CQO) (t)

O efluente foi sujeito a tratamento primário e biológico (secundário), sendo posteriormente disperso
em águas superficiais.
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306-2 Resíduos por tipologia e método de tratamento

Total de resíduos produzidos (t)
Resíduos perigosos (t)

2017

2018

276 834

307 115

427

603

276 408

306 512

Valorizados (t)

233 012

244 107

Eliminados (t)

43 822

63 008

84%

79%

Resíduos não perigosos (t)

Taxa de valorização (%)

306-3 Derrames significativos
2018
Número total de derrames significativos (N.º)

0

Volume total de derrames significativos (m )

0

3

306-4 Transporte de resíduos perigosos
Nada a apresentar.
306-5 Recursos hídricos afetados por descargas de água e/ou escoamento superficial
A The Navigator Company cumpre com toda a legislação em vigor que regulamenta esta matéria e todos
os efluentes da Empresa são sujeitos a tratamento primário e secundário antes de serem enviados para
o meio recetor.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão
GRI 307:
Compliance
Ambiental
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

COMPLIANCE AMBIENTAL
Tópico de resposta obrigatória por via do DL n.º89/2017 para o qual a The Navigator Company não possui
uma Abordagem de Gestão, respondendo apenas ao indicador GRI associado.
307-1 Não-conformidade com leis e regulamentos ambientais
Não se registaram multas ou sanções significativas (superiores a € 3 000) ao longo de 2018.
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 308:
Avaliação
Ambiental de
Fornecedores

Pág: 74-79

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais
308-2 Impactes ambientais negativos na cadeia de fornecedores e ações tomadas
Nada a assinalar.

Desempenho Social
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

EMPREGO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «4. Gestão de Talentos».

Pág. 64

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 64-69

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
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GRI 401:
Emprego

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

401-1 Contratação de novos Colaboradores e rotatividade dos Colaboradores
Número de Colaboradores que entraram ou saíram durante o período de relato
Entradas

Género

Portugal

Outros Países

<30

Total de entradas e
saídas, por região

>50

<30

30-50

>50

Homens

122

118

5

29

33

66

Mulheres

51

40

0

13

11

8

Subtotal

173

158

5

42

44

74

Homens

0

5

0

0

2

5

Mulheres

1

3

1

1

6

3

Subtotal

1

8

1

1

8

8

174

166

6

43

52

82

Total de entradas e saídas,
por faixa etária
Total de entradas e
saídas, por género

30-50

Saídas

Homens

250

135

Mulheres

96

42

Portugal

336

160

10

17

346

177

Outros países

Número total de entradas
e saídas

Taxa de contratação e rotatividade dos Colaboradores no período de relato
Entradas

Género

<30

Homens
Portugal

Saídas
>50

<30

30-50

10,1%

2,3%

>50

42,5%

8,2%

0,6%

Mulheres

59,3%

16,3%

0,0%

15,1%

4,5%

7,6%

Subtotal

46,4%

9,3%

0,5%

11,3%

2,6%

7,6%

Homens
Outros Países

30-50

7,6%

0

16,1%

0,0%

0

6,5%

25,0%

Mulheres

33,3%

11,5%

12,5%

33,3%

23,1%

37,5%

Subtotal

33,3%

14,0%

3,6%

33,3%

14,0%

28,6%

46,3%

9,5%

0,6%

11,4%

3,0%

8,2%

Total de entradas e saídas,
por faixa etária
Total de entradas e
saídas, por género

Homens

9,4%

5,1%

Mulheres

20,3%

8,9%

Total de entradas e
saídas, por região

Portugal

11,1%

5,3%

Outros países

11,4%

19,3%

11,1%

5,7%

Número total de entradas
e saídas

401-2 Benefícios para Colaboradores a tempo inteiro que não são atribuídos a Colaboradores temporários
ou a tempo parcial
A The Navigator Company não possui uma prática corrente de contratação de Colaboradores com
contrato a termo parcial, justificando a não existência de uma política e prática de atribuição de benefícios
específica para este tipo de contratação.
Entre os benefícios atribuídos aos Colaboradores da empresa destacam-se os seguintes:
− Apoio concedido para frequência de infantário
− Apoio concedido para compra de livros escolares
− Subsídio atribuído aos Colaboradores com filhos portadores de deficiência
− Seguro de vida (alargado a todos os Colaboradores portugueses)
− Seguro de saúde aos Colaboradores com extensão aos familiares
− Complemento Segurança Social (doença/acidente de trabalho) em algumas empresas
− Plano de Pensões em algumas empresas
− Programa de rejuvenescimento com atribuição de indemnizações
− Protocolos com empresas de telecomunicações
− Protocolos com empresas de combustíveis
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401-3 Licença parental

N.º de Colaboradores com direito a
licença parental

2017

2018

Homens

90

116

Mulheres

17

13

107

129

Homens

90

116

Mulheres

17

13

107

129

98

90

Total
N.º de Colaboradores que regressaram ao trabalho
após licença parental
N.º de Colaboradores que regressaram ao trabalho e permanecem na empresa
após 12 meses

Taxa de retorno ao trabalho

Taxa de retenção (12 meses)

Total
Homens
Mulheres

16

17

114

107

Homens

100%

100%

Mulheres

100%

100%

Total

100%

100%

Homens

100%

100%

Mulheres

100%

100%

Total

100%

100%

Total

Nota: Os Colaboradores que iniciaram o período de licença parental num ano civil são contabilizados como
tendo regressado nesse mesmo ano, mesmo que a licença se prolongue para o ano civil seguinte. Seguindo
a mesma lógica, a avaliação de quem permanece na empresa nos 12 meses posteriores é feita no ano n+1
em relação ao ano de nascimento da criança.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «5. Saúde e Segurança no Trabalho».

Pág. 70

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 70-73

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 403:
Segurança
e Saúde no
Trabalho

403-1 Colaboradores representados em comissões formais de segurança e saúde, compostas por gestores
e por Colaboradores
2018: 89,1%
403-2 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e número de óbitos
relacionados com o trabalho
2017
Homens
Índice de Frequência de Acidentes
de Trabalho

Mulheres
Total
Homens

Índice de Gravidade

Mulheres
Total

Taxa de Absentismo

N.º de Doenças Ocupacionais

N.º de Óbitos Relacionados
com o Trabalho

2018

10,7

11,7

1,5

3,9

9,5

10,6

370

494

54

219

328

456

Homens

4,1%

4,5%

Mulheres

2,6%

4,8%

Total

3,9%

4,5%

Homens

5

5

Mulheres

0

0

Total

5

5

Homens

0

0

Mulheres

0

0

Total

0

0
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Os valores apresentados dizem apenas respeito às operações da The Navigator Company em Portugal.
Os ferimentos ligeiros, tratados com caixa de primeiros socorros, não foram considerados na
contabilização dos acidentes de trabalho.
No cálculo do número de dias perdidos foram considerados os dias de calendário e a contagem teve início
no dia seguinte ao do acidente.
Fórmulas utilizadas:
• Índice de Frequência de acidentes de trabalho = (Nº acidentes de trabalho com baixa / Nº horas
efetivamente trabalhadas) x 1.000.000
• Índice de Gravidade = (N.º de dias perdidos por acidente / N.º de horas efetivamente trabalhadas)
x 1.000.000
• Taxa de Absentismo = (Nº horas perdidas por absentismo / Nº horas trabalháveis) x 1.000.000
403-3 Trabalhadores com elevado risco ou incidência de doenças ocupacionais
A atividade industrial desenvolvida pela The Navigator Company tem associado um conjunto de riscos, que
são objeto de permanente monitorização, sem prejuízo das ações de carácter preventivo implementadas
nas diversas unidades industriais. Realçamos os riscos inerentes a Doenças Pulmonares, Dermatites,
Doenças Músculo-Esqueléticas, Conjuntivites e Surdez.
403-4 Tópicos relativos a saúde e segurança abrangidos por acordos formais com sindicatos
As responsabilidades e deveres dos Colaboradores da The Navigator Company estão formalizados no
Acordo de Empresa e em normativo interno.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «4. Gestão de Talentos».

Pág. 64

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 64-69

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 404:
Formação
e Educação

404-1 Média anual de horas de formação anual por colaborador

Dirigentes

Quadros Superiores

Quadros Médios

Executantes

Total
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2017

2018

Homens

44

44

19

Mulheres

66

97

37

Total

47

49

20

Homens

72

82

43

Mulheres

83

83

50

Total

75

82

45

Homens

37

50

28

Mulheres

32

52

54

Total

36

50

33

Homens

62

57

76

Mulheres

10

18

63

Total

57

53

75

Homens

60

59

66

Mulheres

39

48

57

Total

58

58

65

2018

NORMA GRI

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

404-2 Programas para desenvolvimento de competências e gestão do fim da carreira
Todos os Colaboradores da The Navigator Company estão abrangidos pelo Plano de Formação e pelas
adendas ao mesmo, que vão surgindo ao longo do tempo em função das necessidades evidenciadas.
Estão, por isso, envolvidos num processo de aprendizagem contínua, que visa melhorar as respetivas
competências e adaptá-las às necessidades da Empresa. Em 2018, foi lançada a nova plataforma do
Learning Center que está acessível a todos os Colaboradores e contempla um leque variado de cursos
em formato digital. Esta plataforma permite divulgar toda a oferta formativa e respetivo calendário,
disponibilizando a formação de acolhimento de novos Colaboradores – Onboarding – no momento de
ingresso na empresa. Em 2018, foram realizadas 567 ações de formação, com 14 305 participações, o que
corresponde a 202 962 horas e 3 070 Colaboradores envolvidos.
Para os Colaboradores que estão a aproximar-se da idade de reforma, a The Naviagator Company constituiu,
no âmbito do Programa de Rejuvenescimento em vigor, um sistema de compensação aos Colaboradores que
queiram antecipar a sua saída da empresa, pretendendo-se, com isso, apoiar a transição para uma nova fase
das suas vidas, em que, eventualmente, poderão envolver-se noutros desafios pessoais e profissionais.
404-3 Percentagem de Colaboradores que recebem regularmente análises de desempenho
e desenvolvimento de carreira

Homens
Dirigentes

Quadros Superiores

Quadros Médios

Executantes

Total

2017

2018

100%

100%

Mulheres

100%

100%

Total

100%

100%

Homens

96%

97%

Mulheres

92%

96%

Total

95%

97%

Homens

98%

100%

Mulheres

100%

100%

Total

99%

100%

Homens

98%

98%

Mulheres

98%

100%

Total

98%

99%

Homens

98%

98%

Mulheres

96%

98%

Total

98%

98%

Dado que os processos de avaliação de desempenho só encerram em março/abril (após as devidas análises
e eventuais correções), as informações que constam em cada ano, referem-se à avaliação do ano anterior.
Foram expurgados dos dados das avaliações os Diretores que estão alocados às empresas que não entram
neste perímetro (Portucel Moçambique), bem como aqueles que, entretanto, saíram e os que eram
oriundos da empresa AMS (Tissue Vila Velha de Ródão) adquirida em 2015.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «4. Gestão de Talentos».

Pág. 64

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 64-69

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
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GRI 405:
Diversidade
e Igualdade
de Oportunidades

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

405-1 Diversidade nos órgãos de governação e Colaboradores
Distribuição por categoria profissional e por género
Homens

Órgãos de governação

Dirigentes

Quadros Superiores

Quadros Médios

Administrativos

Executantes

2017

2018

100,0%

100,0%

Mulheres

0,0%

0,0%

Homens

91,6%

91,1%

Mulheres

8,4%

8,9%

Homens

67,0%

66,5%

Mulheres

33,0%

33,5%

Homens

85,3%

82,6%

Mulheres

14,7%

17,4%

Homens

33,8%

31,4%

Mulheres

66,2%

68,6%

Homens

96,6%

95,1%

3,4%

4,9%

2017

2018

Mulheres

Distribuição por categoria profissional e por faixa etária

Órgãos de governação

Dirigentes

<30

0,0%

0,0%

30 a 50

21,4%

23,1%

>50

78,6%

76,9%

<30

0,0%

0,0%

30 30 a 50 a 5

Quadros Superiores

28,3%

28,6%

>50

71,7%

71,4%

<30

11,9%

12,8%

30 a 50

58,7%

59,7%

>50

29,4%

27,5%

<30
Quadros Médios

Administrativos

1,4%

5,2%

30 a 50

40,3%

38,3%

>50

58,3%

56,5%

<30

7,3%

5,4%

30 a 50

47,5%

47,5%

>50

45,2%

47,1%

<30
Executantes
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405-2 Rácio do salário e remuneração entre homens e mulheres
2017

2018

Dirigentes

0,79

0,78

Quadros Superiores

0,72

0,72

Quadros Médios

0,72

0,67

Administrativos

1,02

0,96

0,54

0,61

Executantes

Não há, em nenhuma categoria profissional, diferença salarial entre mulheres e homens.
A massa salarial que serve de base para o cálculo do rácio toma em consideração toda a remuneração
recebida pelos Colaboradores (entre outros: turnos, trabalhos suplementares, feriados, etc.). É
igualmente considerado o enquadramento decorrente de: antiguidade (o que leva a níveis remuneratórios
diferenciados, as chamadas bandas salariais/grades); da diferenciação entre as empresas originárias
da The Navigator Company; do ano de admissão; entre outros critérios.
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

NÃO-DESCRIMINAÇÃO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «4. Gestão de Talentos».

Pág. 64

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 64-69

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 406:
Não
Discriminação

406-1 Incidentes de discriminação e medidas corretivas tomadas
Não foram registados quaisquer incidentes de discriminação.
A The Navigator Company atribui uma importância primordial a estas questões, razão pela qual procedeu,
em 2017, a uma profunda revisão dos instrumentos internos relacionados e dos quais se destacam:
- Código de Ética e Conduta;
- Regulamento relativo à Comunicação de Irregularidades;
- Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho.
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 407:
Liberdade de
Associação de
Negociação
Coletiva

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

407-1 Operações e fornecedores em que a liberdade de associação e negociação coletiva possa estar em risco
O risco em causa não foi identificado em qualquer operação ou fornecedor.
A The Navigator Company atribui uma importância primordial a estas questões, razão pela qual procedeu,
em 2017, a uma profunda revisão dos instrumentos internos relacionados e dos quais se destacam:
- Código de Ética e Conduta;
- Regulamento relativo à Comunicação de Irregularidades;
- Código de Conduta para os Fornecedores.
TRABALHO INFANTIL
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 408:
Trabalho
Infantil

408-1 Operações e fornecedores em que se verifique um risco significativo de incidentes de trabalho infantil
O risco em causa não foi identificado em qualquer operação ou fornecedor.
A The Navigator Company atribui uma importância primordial a estas questões, razão pela qual procedeu,
em 2017, a uma profunda revisão dos instrumentos internos relacionados e dos quais se destacam:
- Código de Ética e Conduta;
- Regulamento relativo à Comunicação de Irregularidades;
- Código de Conduta para os Fornecedores.
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NORMA GRI

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

LOCALIZAÇÃO

TRABALHO FORÇADO OU ESCRAVO
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 409:
Trabalho
Forçado
ou Escravo

GRI 103:
Abordagem
de Gestão
GRI 410:
Práticas de
Segurança

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

409-1 Operações e fornecedores em se verifique um risco significativo de incidentes de trabalho escravo
ou forçado
O risco em causa não foi identificado em qualquer operação ou fornecedor.
A The Navigator Company atribui uma importância primordial a estas questões, razão pela qual procedeu,
em 2017, a uma profunda revisão dos instrumentos internos relacionados e dos quais se destacam:
- Código de Ética e Conduta;
- Regulamento relativo à Comunicação de Irregularidades;
- Código de Conduta para os Fornecedores.
PRÁTICAS DE SEGURANÇA
Tópico de resposta obrigatória por via do DL n.º 89/2017 para o qual a The Navigator Company não possui
uma Abordagem de Gestão, respondendo apenas ao indicador GRI associado.
410-1 Pessoal de segurança com formação nas políticas ou procedimentos de direitos humanos
A segurança da The Navigator Company é assegurada por empresas privadas de segurança, devidamente
licenciadas pelo MAI (Ministério da Administração Interna), as quais abordam o tema dos direitos humanos
na formação dos seus efetivos.
AVALIAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».

Pág. 74

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 74-79

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 412:
Avaliação
dos Direitos
Humanos

412-1 Operações sujeitas a análise ou avaliação de impactes sobre os direitos humanos
A Empresa planeia fazer em 2019-2020 uma avaliação sobre impactes de direitos humanos nas suas
operações.
412-2 Formação dos Colaboradores em políticas ou procedimentos sobre direitos humanos
A Empresa está a planear dar formação aos seus Colaboradores nesta matéria
412-3 Acordos e contratos de investimento significativos que incluam cláusulas de direitos humanos,
ou que tenham sido sujeitos a análise de direitos humanos
Nos seus cadernos de encargos para a aquisição de produtos e serviços a The Navigator Company inclui
um conjunto de obrigações por parte dos adjudicatários que incluem cláusulas de direitos humanos.

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

COMUNIDADES LOCAIS
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «8. Envolvimento com a Comunidade».

Pág. 84

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 84-89

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 413: Comunidades
Locais

GRI 103:
Abordagem
de Gestão

413-1 Operações com envolvimento da comunidade local, avaliações de impacte e programas
de desenvolvimento

Pág. 84-89

413-2 Operações com impactes negativos significativos potenciais ou reais nas comunidades locais

Pág. 84-89

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «6. Gestão Sustentável de Fornecedores».
103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
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Pág. 74-79

NORMA GRI

LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

GRI 414:
Avaliação
Social de
Fornecedores
GRI 103:
Abordagem
de Gestão

LOCALIZAÇÃO

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

Pág. 74-79

414-2 Impactes sociais negativos na cadeia de fornecedores e ações tomadas
A Navigator não identificou impactes sociais negativos significativos na cadeia de fornecedores.
ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Associado ao tópico «7. Satisfação de Clientes».

Pág. 80

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 80-84

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
A The Navigator Company realiza a monitorização e avaliação regular dos indicadores associados a este
tópico. Para avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda com o feedback dos nossos stakeholders,
análise de benchmarking e com ratings externos de desempenho, sempre que disponíveis.
GRI 417:
Rotulagem
de Produtos
e Serviços

417-1 Requisitos sobre a informação e rotulagem dos produtos e serviços
A The Navigator Company dá resposta ao Regulamento (UE) n.º 453/2010, de 20 de Maio, editando,
para todos os produtos, uma ficha técnica de segurança que contém uma descrição das principais
características, aplicações e conselhos de utilização e de reciclagem.
417-2 Incidentes de não conformidade relativos à rotulagem dos produtos e serviços
A The Navigator Company não identificou casos de não conformidades relativas à rotulagem de produtos
e serviços.
417-3 Incidentes de não-conformidade relacionados com comunicações de marketing
A The Navigator Company não identificou casos de não conformidades relacionados com comunicações
de marketing.

GRI 103:
Abordagem
de Gestão
GRI 415:
Políticas
Públicas
GRI 103:
Abordagem
de Gestão
GRI 419:
Compliance
Socioeconómica

POLÍTICAS PÚBLICAS
Tópico de resposta obrigatória por via do DL n.º89/2017 para o qual a The Navigator Company não possui
uma Abordagem de Gestão, respondendo apenas ao indicador GRI associado.
415-1 Contribuições políticas
A The Navigator Company não realiza contribuições a partidos políticos.
CONFORMIDADE SOCIOECONÓMICA
Tópico de resposta obrigatória por via do DL n.º89/2017 para o qual a The Navigator Company não possui
uma Abordagem de Gestão, respondendo apenas ao indicador GRI associado.
419-1 Não-conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e económica
Não se registaram multas ou sanções significativas (superiores a € 3 000) ao longo de 2018.
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CONTACTOS
SEDE
Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal, Portugal
T. + 351 265 709 000
thenavigatorcompany.com

Herdade das Ferreiras

Apartado 5,
6090-531 Penamacor, Portugal
T. + 351 275 941 175

ESCRITÓRIOS DE LISBOA
Av. Fontes Pereira de Melo, 27
1050-117 Lisboa, Portugal
T. + 351 219 017 300
UNIDADES INDUSTRIAIS
Complexo Industrial de Aveiro

Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 Cacia, Portugal
T. + 351 234 910 600
Complexo Industrial da Figueira da Foz

Lavos – Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz, Portugal
T. + 351 233 900 100/200

SUBSIDIÁRIAS COMERCIAIS
ÁFRICA DO NORTE
Zénith Millénium

immeuble 1 – 4ème étage
Lotissement Attaoufik-Sidi Maarouf
20190 Casablanca , Maroc
T. + 212 522 879 475
F. + 212 522 879 494
dvi@thenavigatorcompany.com
ALEMANHA/SUÍÇA/EUROPA CENTRAL
Paper Sales

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln, Germany
T. + 49 221 270 59 70
F. + 49 221 270 59 729
sales-de@thenavigatorcompany.com

Complexo Industrial de Setúbal

Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal, Portugal
T. + 351 265 709 000

Pulp Sales

Complexo Industrial de Vila Velha de Ródão

Estrada Nacional 241 – Zona Industrial
6030-245 Vila Velha de Ródão, Portugal
T. + 351 272 549 020

OUTRAS UNIDADES
PORTUCEL MOÇAMBIQUE
Sociedade de Desenvolvimento Florestal
e Industrial, S.A.

Museumstrasse 3/B/9
1070 Vienna
Austria
T. + 43 18 796 878
sales-au@thenavigatorcompany.com
ESPANHA

Avda. de Bruselas, 15 – 4º dcha.
28108 Alcobendas, Spain
T. + 34 91 383 79 31
sales-es@thenavigatorcompany.com

RAIZ – I nstituto de Investigação da Floresta
e Papel

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA/CANADÁ

VIVEIROS ALIANÇA
Herdade de Espirra

Herdade da Caniceira

2205-000 Tramagal, Portugal
T. + 351 241 899 047

DE

S U ST E N TA B I L I DA D E

40 Richards Avenue, 5th Floor
Norwalk – Connecticut 06854, USA
T. + 1 203 831 8169
F. + 1 203 838 5193
dvi@thenavigatorcompany.com
Texas Office (MW)

2985-270 Pegões, Portugal
T. + 351 265 898 780

R E L ATÓ R I O

ÁUSTRIA/EUROPA DE LESTE

Av. Nwamatibyane nº52
Maputo, Mozambique
T. + 258 21 483 645
F. + 258 21 489 595

R. José Estevão,
3800-783 Eixo, Portugal
T. + 351 234 920 130
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Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln, Germany
T. + 49 221 920 10 50
F. + 49 221 920 10 59
pitkoeln@thenavigatorcompany.com
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1011 Surrey Lane – Building 200
Flower Mound, TX 75022, USA
T. + 1 214 646 3227
F. + 1 972 355 1489

FRANÇA

20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison, France
T. + 33 1 55 479 200
F. + 33 1 55 479 209
sales-fr@thenavigatorcompany.com
HOLANDA/PAÍSES NÓRDICOS/
BÉLGICA/LUXEMBURGO

Industrieweg 16 / 2102LH Heemstede, Holland
T. + 31 235 47 20 21
sales-nl@thenavigatorcompany.com
customercare-nl@thenavigatorcompany.com
sales-be@thenavigatorcompany.com
sales-nordics@thenavigatorcompany.com
ITÁLIA/GRÉCIA/ROMÉNIA/BULGÁRIA/
BALCÃS/CHIPRE/MALTA

Piazza Del Grano, 20
37012 Bussolengo (VR), Italy
T. + 39 045 71 56 938
F. + 39 045 71 51 039
sales-it@thenavigatorcompany.com
MÉDIO ORIENTE

HDS Towers, Cluster M
Office No. 3315
33rd Floor, Jumeirah Lake Towers
Dubai, UAE
T. + 971 4 364 1215
sales-international@thenavigatorcompany.com
MÉXICO E AMÉRICA CENTRAL

Calzada Legaria No. 549 Torre I Piso 4
Oficina 403
Col. 10 de Abril, Del. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
C.P. 11250, México
T. + 52 (55) 15 55 03 32
sales-international@thenavigatorcompany.com

PORTUGAL

Av. Fontes Pereira de Melo, 27
1050-117 Lisboa, Portugal
T. + 351 219 017 300
sales-po@thenavigatorcompany.com
Lavos – Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz, Portugal
T. + 351 233 900176
Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal, Portugal
T. + 351 265 700 523
sales-po@thenavigatorcompany.com
REINO UNIDO/IRLANDA

Oaks House, Suite 4 A
16/22 West Street, Epsom
Surrey KT18 7RG, United Kingdom
T. + 44 1 372 728 282
sales-uk@thenavigatorcompany.com
RÚSSIA/CIS

Regus Business Centre Vivaldy, floor 4
115035 Moscow Letnikovskaya str. 2 bld. 1
Russia
T. + 7 495 225 93 55
TURQUIA

Veko Giz Plaza Meydan sok. no.3/45
kat: 14 Oda: 1405 Maslak Sariyer
34398 Istanbul , Turkey
T. + 90 212 705 9561
F. + 90 212 705 9560
sales-international@thenavigatorcompany.com

OVERSEAS

Apartado 5 – Lavos
3081-851 Figueira da Foz, Portugal
T. + 351 233 900 175
sales-international@thenavigatorcompany.com
POLAND

Pulawska Street 476
02-884 Warsaw, Poland
T. + 48 22 100 1350
F. + 48 22 458 1350
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APOIO TÉCNICO

BSD Consulting

CAPA

PAPEL

TINTAS

COSTURA

ENCADERNAÇÃO

Pasta de papel
seca

Soporset Premium
Offset
100 g/m2

de origem vegetal
com redução
de densidade

linha 100%
algodão

cola
biodegradável

w w w.t h e n av i g a t o r c o m p a n y.c o m

