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Press Release Fevereiro 2018

DISCOVERY GOXM ULTRAPASSA OS
DESPORTOS AO AR LIVRE.
Entre setembro e dezembro de 2017, centenas de amantes do desporto de 29
países europeus responderam ao desafio Discovery para se superarem
(Go the Extra Mile) por um estilo de vida mais saudável e pelo ambiente,
caminhando, correndo ou andando de bicicleta. No total, os participantes
percorreram o equivalente a cinco voltas ao mundo.
O desafio consistia em formar equipas com colegas e amigos – três a oito elementos por equipa – e fazer
exercício ao ar livre, acumulando o maior número possível de quilómetros (e pontos) na aplicação GoXM.
Coimbra Trail Running, da região ‘Ibéria’, foi a equipa que atingiu a média mais elevada de pontos
acumulados e como tal, a cobiçada viagem à Costa Rica, o país mais ecológico do mundo. As equipas
de topo a nível regional (sete regiões no total) ganham relógios desportivos (1º) e vouchers de oferta
de uma loja de artigos de desporto (2º).

GoXM Forest
A marca Discovery foi ainda mais longe, com a criação do programa GoXM Forest. A marca de papel de
escritório ecoeficiente está a plantar uma árvore por cada 100 quilómetros percorridos um pouco por
toda a Europa. É fácil fazer as contas: 200.000 km correspondem a 2.000 árvores, a plantar no sul de
Portugal, em Água Alva, incluindo carvalhos, sobreiros, eucaliptos e medronheiros.
“Neste sentido, os vencedores não são os únicos merecedores de distinção. Cada um dos participantes
tomou como seu o desafio de ir mais longe e de dar um pouco de si mesmo pelo ambiente materializando
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o lema ‘Go Further. Go Greener’ da Discovery. Estão todos de parabéns”, afirma a Brand Manager da
marca, Márcia Loonstra das Neves.
Esta campanha europeia excedeu as expetativas da marca, no sentido de motivar a sua comunidade para
um estilo de vida mais saudável e aumentar a consciência em relação ao tema da sustentabilidade.

Vencedores Regionais
Os 29 países envolvidos no desafio estão agrupados em sete regiões. As equipas classificadas em
primeiro e segundo lugar de cada região ganham magníficos prémios!
Europa Central

Ibéria

Reino Unido

1º Viribus Unitis

1º Club Triatlón Las Rozas 1

1º Sponge Bobs square pants

2º Run for the Forest Run

2º 1Ananas1bananas

2º Spicers Marketin

França

Itália

1º The warriors

1º Gazzelle

2º Antalis Bordeaux

2º Frescoteam

Alemanha

Norte da Europa

1º JRopes

1º Staples Belgium 1

2º Costa Chichas

2º Staples Belgium
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Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é, desde 2016, a nova marca herdeira do património do ex-grupo Portucel
Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado
Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações
nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da carga
convencional exportada pelos portos nacionais.
Durante o ano de 2016, a The Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de papel
tendo como volume de negócios cerca de €1,6 mil milhões.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF) e quarto a nível mundial, a Companhia é também o maior produtor europeu, o quinto a nível
do tissue, onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de
marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados, merecendo
particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório.
As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque para
a Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas
portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal
próprio - RAIZ. Gere em Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas internacionais FSC®
(licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6
milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em
papel) e de 2,5 TWh/ano de energia elétrica, atingindo um volume de negócios anual de cerca de 1,6 mil
milhões de euros.
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A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual
de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à
renovação da floresta nacional.

www.thenavigatorcompany.com

Para mais informações contactar, por favor:

