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Eucalyptus globulus
A melhor fibra para o melhor papel
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Nenhuma organização vive isolada do mundo que

A respo n sa bi li da de é de to do s .
Nós fazemos o nosso papel
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a rodeia. Para além daquilo que produz, uma empresa é o resultado
das relações que estabelece com os stakeholders, e da forma como
interpreta, antecipa e responde às necessidades da sociedade no seu
conjunto.
Acreditamos que o todo é mais do que a mera soma das partes. E temos,
por isso, um compromisso firme com a visão de longo prazo e com
uma estratégia abrangente de sustentabilidade em todos as suas
vertentes – ambiental, social e económica.
A The Navigator Company é um pilar da economia nacional e uma
das maiores exportadoras do país, sendo a que cria maior valor
acrescentado nacional. Isso, mais do que um motivo de satisfação,
sublinha a consciência de que a criação de riqueza, duradoura
e sustentável, passa pela partilha de conhecimento em áreas que vão
da tecnologia à gestão florestal sustentável, num contexto de relação
virtuosa com os recursos naturais e renováveis.
O Relatório de Sustentabilidade 2019 é um espelho desse propósito
corporativo e dessa vontade de criação de valor com a comunidade.
Especialmente desenvolvidas para esta edição, as gravuras que dão
corpo aos separadores deste relatório ilustram e documentam o nosso
trabalho de defesa da biodiversidade, um dos nossos contributos para
uma melhor floresta em Portugal.
São dez exemplos das 235 espécies de fauna e 740 espécies de flora
protegidas pela The Navigator Company nas suas áreas de conservação,
um número que tem vindo a aumentar, contrariando a tendência
mundial em que o número de espécies protegidas está a diminuir.
Esta estratégia de conservação aplicada diariamente no terreno faz
parte da nossa visão holística da sustentabilidade, a mesma que nos
deu confiança para, em 2019, assumirmos o compromisso público
de alcançar a neutralidade carbónica já em 2035, década e meia antes
dos objetivos nacionais e europeus.
O Relatório de Sustentabilidade 2019 é, por isso, mais do que o retrato
de um ano. Ele pretende ser o manifesto da visão e da excelência
em que acreditamos.

.
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MENSAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO
Numa sociedade marcada pelo crescente
escrutínio do desempenho das empresas,
no que concerne os temas que marcam a agenda
social e ambiental, e uma maior exigência
relativamente ao desenho de iniciativas que
respondam às necessidades e expectativas dos
seus stakeholders, a The Navigator Company
manteve em 2019 o foco em dar resposta aos
compromissos e metas definidas no âmbito
do Roteiro de Sustentabilidade traçado para
o horizonte 2020-2025.
Consciente do seu papel na mitigação
e adaptação aos efeitos das alterações
climáticas, e em alinhamento com as orientações
neste domínio, a nível nacional e internacional,
a Navigator anunciou publicamente o seu
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, onde
ressalta o compromisso de ter, até 2035,
todos os seus complexos industriais neutros
em emissões de carbono, estimando atingir
nessa data uma redução de 90% das suas
emissões de CO2 tendo como referência o ano
de 2018.
Assim, e no âmbito de um ambicioso plano
de investimentos industriais enquadrado
neste Roteiro, correspondente a 158 milhões
de euros, a Navigator deu continuidade em 2019
ao projeto da nova caldeira a biomassa
do Complexo Industrial da Figueira da Foz,
que permitirá reduzir cerca de 20% as emissões
do universo Navigator e 81% nesta unidade.
O compromisso da Companhia com
a construção de uma sociedade de baixa
intensidade carbónica foi, mais uma vez,
reconhecido pela organização Climate
Disclosure Project (CDP), que confirmou
em 2019 a classificação no nível de Leadership
(A- Climate), o que significa que estamos
a implementar as melhores práticas neste
domínio e nos coloca na linha da frente
do setor empresarial internacional.
Sendo uma indústria de base florestal, também
assume particular relevo o papel das plantações
da Navigator - cuja gestão se encontra

certificada pelos sistemas internacionais
de referência (FSC® e PEFC)1 -, enquanto
soluções naturais para o clima. O setor florestal
tem uma posição única para promover
a transição para um futuro de baixo carbono
e circular, sustentado em recursos naturais
renováveis, tal como é salientado pelo WBCSD
- World Business Council for Sustainable
Development, organização mundial de referência
na área da sustentabilidade que a Navigator
integra, sendo membro da Comissão Executiva
e do Forest Solution Group.
Desta forma, a temática da Neutralidade
Carbónica constituiu o tema central da 9ª sessão
do Fórum de Sustentabilidade da Navigator,
um órgão de governação composto
por stakeholders internos e externos, entre
os quais especialistas em áreas tão diversas
como as Alterações Climáticas, a Conservação
da Biodiversidade e a Ética Empresarial. António
Guterres, o Secretário-Geral das Nações Unidas,
enviou uma mensagem de abertura para este
Fórum, na qual apela à ação das empresas:
“Mais de 100 líderes do setor privado
comprometeram-se a acelerar a transição
das suas empresas para a economia verde
(…) A participação ativa do setor empresarial
é essencial. Conto com a vossa liderança
e o vosso apoio.”
Na vertente social, a Navigator fortaleceu
o relacionamento com as comunidades
locais através do diálogo estruturado com
diversas organizações que integram as quatro
Comissões de Acompanhamento Ambiental
Local (uma em cada região onde se localizam
as nossas unidades industriais), dando voz
às suas expectativas e procurando responder
às necessidades prioritárias identificadas.
A proximidade com as comunidades locais
foi também estimulada através do programa
de voluntariado corporativo, Love the Forest.
A Navigator envolveu os seus Colaboradores
em ações de erradicação de plantas invasoras
nas zonas florestais de interesse público

e próximas das suas instalações (industriais
e florestais), contribuindo para a proteção
da floresta portuguesa. Com um índice
de satisfação de 98%, os Colaboradores
reconhecem a importância deste programa
para o reforço da cidadania da The Navigator
Company.
A nível interno, foi elaborado um plano
de sucessão para as funções consideradas
críticas na área industrial, devendo seguir-se
as restantes áreas da Companhia. Este plano
é essencial para preparar os futuros gestores
assegurando uma passagem de conhecimento
eficaz e capaz de garantir uma resposta
adequada aos desafios resultantes de uma
nova organização do trabalho, fruto de uma
sociedade digital e de novas exigências
colocadas pela mudança geracional.
A Saúde e Segurança no Trabalho continua
a ser uma prioridade para a Navigator com
várias iniciativas desenvolvidas no âmbito
do Projeto Horizonte Seguro e do Programa
de Saúde Ocupacional, tendo este último
abrangido já 1 881 Colaboradores.
Ao longo deste Relatório damos destaque
às parcerias que a Navigator tem desenvolvido
com diversas organizações, desde Universidades
a clientes e fornecedores, para além
da importante colaboração com as ONG's,
nomeadamente no domínio da proteção
e desenvolvimento de uma floresta
resiliente e saudável. Parece-nos importante
salientar as parcerias estabelecidas com
fornecedores no sentido de incentivar práticas
de sustentabilidade na cadeia de valor. Disso
é exemplo a parceria realizada com um armador
de transporte marítimo e um terminal ferroviário,
que permitiu substituir o transporte rodoviário
por ferrovia de um volume significativo de papel
expedido pelo Complexo da Figueira da Foz,
com ganhos de eficiência e um impacto positivo
na redução da pegada carbónica dos nossos
produtos.

No que concerne a floresta, a origem da nossa
matéria-prima natural e renovável, importa
salientar a aposta consistente no Programa
de Fomento da Certificação Florestal, que
permitiu aumentar em 10% a madeira certificada
abastecida no mercado nacional, face a 2018,
e o investimento em ações de prevenção que
permitem reduzir o risco estrutural de fogos
florestais, tendo em 2019 a área ardida
correspondido apenas a 0,13% do património
gerido pela Companhia.
Sabendo que o envolvimento com os nossos
stakeholders é uma condição essencial para
garantir a sustentabilidade da atividade
da Navigator, foi iniciada em 2019 uma ampla
auscultação no âmbito do processo de revisão
dos temas materiais. Este processo, que
estará terminado em 2020, será uma peça
fundamental para a construção da Agenda
de Sustentabilidade da Companhia e para
a definição das suas prioridades estratégicas.
Envolver, mobilizar e cooperar são palavraschave no caminho que a The Navigator
Company está a percorrer. A atual conjuntura
internacional, e os desafios ambientais
e sociais que marcam a agenda global,
exigem uma atitude de responsabilidade
ética e de maximização do nosso impacto
positivo na sociedade. Para isso temos que
manter o foco nas parcerias colaborativas, para
atingir as ambiciosas metas traçadas no nosso
Roteiro de Sustentabilidade 2020-2025,
e reforçar o envolvimento com os stakeholders,
em particular os nossos Colaboradores,
aumentando a sua motivação e bem-estar.

Lisboa, 19 de fevereiro de 2020
João Castello Branco

1
FSC – Forest Stewardship Council® (Licença FSC – C010852); PEFC – Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes (Licença PEFC/13-23-001)
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Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Comissão Executiva até 31 de dezembro de 2019
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SOBRE ESTE
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Eucalipto-comum
(Eucalyptus globulus)
Extinta
na Natureza

Extinta

Criticamente
em Perigo

Em
Perigo

Quase
Ameaçada
Vulnerável

Dados
insuficientes

POUCO
PREOCUPANTE

Não avaliada
IUCN Red List

O género Eucalyptus pertence
à família Myrtaceae e conta
mais de 700 espécies.
O E. globulus é uma árvore
de folha perene que pode
atingir até 55 metros e é
caracterizada por um longo
tronco liso e direito, de tom
branco e acastanhado, com
casca em queda.
De crescimento rápido,
atinge a idade adulta
ao fim de 10-12 anos, sendo
considerada a nível mundial
a melhor espécie deste género
para a produção de pasta
e papel.

Apresenta uma copa
de folhas pendentes, que
contêm um óleo essencial
rico em cineol, e flores
de néctar abundante muito
procurado por abelhas
e outros insetos.

Naturalizado na Península Ibérica, onde foi introduzido
na segunda metade do século XIX, o E. globulus
encontrou em Portugal as condições edafoclimáticas
necessárias à sua adaptação e elevada produtividade.
Encontra-se distribuído na zona de influência atlântica
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a norte do Tejo e também na região do sudoeste
algarvio. Nas propriedades geridas pela Navigator,
beneficia de uma gestão florestal sustentável
e totalmente certificada.
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SOBRE
ESTE RELATÓRIO

O “Relatório de Sustentabilidade de 2019”
foi preparado de acordo com as Normas
da Global Reporting Initiative na opção
“Abrangente” e responde às exigências
do Decreto-Lei nº 89/2017 no que concerne
a divulgação por parte de grandes empresas
e grupos de informações não financeiras
e de informações sobre a diversidade.
É o segundo relatório de sustentabilidade com
ciclo de publicação anual da The Navigator
Company (Navigator).
A Navigator iniciou em 2019 uma nova análise
de materialidade tendo por base uma
ampla auscultação dos seus stakeholders.
Os resultados deste processo irão ser
considerados na redefinição dos tópicos
materiais, para além de serem um importante
elemento na construção da Agenda
de Sustentabilidade da Navigator, sendo
nossa intenção reportá-los no Relatório
do próximo ano.
Este Relatório evidencia o desempenho
da Companhia nos nove tópicos materiais
anteriormente definidos, fazendo o devido
enquadramento com as tendências da agenda
internacional de sustentabilidade e com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas.
Procuramos, assim, dar maior enfase
aos desafios (capítulo 3) que a Companhia
enfrenta, atendendo às tendências
internacionais, e ao Roteiro para
a Neutralidade Carbónica da Navigator,
um elemento central da nossa resposta
à problemática das alterações climáticas.
O Relatório demonstra de que forma
a Companhia está a contribuir para uma
economia de baixo carbono, onde a eficiência
energética e as energias renováveis, a par
da inovação tecnológica e de novos produtos
assentes na bioeconomia florestal, fazem parte
do nosso compromisso em reduzir, de forma
significativa, a pegada carbónica.
Continuamos focados em desenvolver
e implementar o nosso Roteiro
de Sustentabilidade, fruto do envolvimento
de todas as áreas da Navigator num processo
R E L ATÓ R I O
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consensual de definição de metas para
o período 2020-2025. Além disso, damos
destaque ao compromisso que assumiu
maior relevo em 2019, para cada uma
das 9 áreas de foco, salientando as ações
e principais projetos desenvolvidos através
de testemunhos dos nossos Colaboradores.

Período, âmbito e limites do relatório
Este Relatório refere-se às atividades
realizadas durante ano de 2019 (1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2019) em alinhamento
com o Relatório e Contas. Estão incluídas
as atividades do Grupo que contribuem
para a produção e venda de pasta e 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.

Revisão da informação
A informação constante do Relatório
foi verificada pela KPMG, que elaborou
um relatório independente de garantia
limitada de fiabilidade incluído no final
deste documento.

Opinião e contactos
A sua opinião é importante para nós, pedimoslhe que preencha o questionário de feedback
deste Relatório no website da empresa
(thenavigatorcompany.com).
Para qualquer esclarecimento, contactar:
The Navigator Company
Av. Fontes Pereira de Melo 27, 1050-117 Lisboa
Ana Nery
Responsável de Sustentabilidade
ana.nery@thenavigatorcompany.com
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ÁREAS
EM FOCO

Águia-de-Bonelli
(Aquila fasciata)
Extinta
na Natureza

Extinta

EM PERIGO

Criticamente
em Perigo

Quase
Ameaçada

Vulnerável

Dados
insuficientes

Pouco
preocupante

Típica do habitat mediterrâneo,
a águia-de-Bonelli é uma
grande rapina, cuja envergadura
pode atingir os 1,7 metros. Com
uma população reprodutora
que ligeiramente acima dos 100
casais a nível nacional.

Não avaliada
IUCN Red List

Identifica-se pelo ventre
branco que contrasta com
as asas escuras. Regra geral,
caça sozinha, tendo por
presas coelhos, perdizes
e o outros columbiformes
(pombos e rolas) e répteis.
A águia-de-Bonelli tem
o seu período reprodutivo
entre dezembro e junho e as
ninhadas podem ir até três
crias.

A águia-de-Bonelli distribui-se de forma descontinuada
e heterogénea ao longo do território, ocorrendo
em dois tipos de habitats distintos: vales alcantilados
com fragas (no Nordeste Transmontano e Beira
Interior), construindo o ninho em escarpas, ou zonas
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bem florestadas acidentadas (Alentejo e Algarve),
nidificando em árvores de grande porte. Está presente
nas propriedades da Navigator do sudoeste alentejano,
onde é alvo de medidas de proteção e conservação.
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03

Promovemos a

GESTÃO
SUSTENTÁVEL
DA FLORESTA.
658 pequenos
proprietários

num total de 6 066 ha
________________________________

72%

madeira abastecida
com certificação
________________________________

€ 4,1 Milhões

02

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES...

eficiente.

desenvolvendo o Capital Humano.

Índice de Satisfação
do Cliente (ISC)
Papel UWF:
________________________________
Vendas de Papel e Pasta:
124 países e 11 territórios
________________________________
Produção própria de papel UWF
de altas gramagens (> 120 g/m2)

Programa Corporativo de Redução
da Utilização de Água
________________________________

80% Água

devolvida ao meio
________________________________
PROJETOS DE ECONOMIA CIRCULAR
________________________________

04

Reduzimos o nosso impacte
ao nível da

ENERGIA E CLIMA...
ROTEIRO DE NEUTRALIDADE
CARBÓNICA lançado em 2019
________________________________
A- Leadership CDP Climate
________________________________
Consumo de Energias
		
67%
Renováveis

________________________________

GESTÃO
DE TALENTOS

91%

FORMAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

182 740 h de formação
59 h/Colaborador

________________________________

25%

das sucessões para funções
críticas asseguradas

08

06

... e o ENVOLVIMENTO
COM A COMUNIDADE.

A GESTÃO
SUSTENTÁVEL
DE FORNECEDORES

PROGRAMA NAVIGATOR TOUR

5
416 Visitantes
________________________________

é essencial na nossa Cadeia
de Valor.

16 ações #MYPLANET
________________________________

SAÚDE
E SEGURANÇA

Código de Conduta distribuído
a 88% dos Fornecedores2
________________________________

participam no “Dá a Mão à Floresta”

Programa Horizonte Seguro com

76%

Investimos na

dos nossos Colaboradores…

META ZERO ACIDENTES
________________________________

________________________________

74%

PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL

das emissões de CO2 da Navigator

1 881 Colaboradores
Abrangidos

09

3

________________________________

7,8

10 000 Crianças

dos Fornecedores
com Avaliação
de Sustentabilidade

Índice de Frequência:

Nova caldeira de biomassa
da Figueira da Foz irá

reduzir 20%

Promovemos a

... e na

80% dos Resíduos
são Valorizados

investimento na defesa da floresta
contra incêndios

07

… e temos uma

GESTÃO AMBIENTAL
INDUSTRIAL

Programa “LIMPA E ADUBA” apoiou

05

A INOVAÇÃO
e a I&D
são centrais para a Sustentabilidade
do nosso Negócio.

Fornecedores
de Madeira
com Certificação
da Cadeia
de Custódia

Projeto inpactus
________________________________

€ 4,3 Milhões
Investimento I&D

________________________________

95%

Fornecedores materialmente relevantes – representativos de cerca de 80% do volume total de compras da Navigator
O universo de fornecedores avaliados corresponde aproximadamente a 75% do volume total de compras da Navigator
nas categorias madeira, químicos, logística e outros produtos e serviços

2

dos projetos com aptidão
para lançamento no mercado

3
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ROTEIRO DE
SUSTENTABILIDADE
2020-2025

Carvalho-de-Monchique
(Quercus canariensis Wildd )
Extinta
na Natureza

Extinta

Em
Perigo

CRITICAMENTE
EM PERIGO

Quase
Ameaçada
Vulnerável

Dados
insuficientes

Pouco
preocupante

Não avaliada
IUCN Red List

O carvalho-de-Monchique
é hoje uma espécie
extremamente rara, existindo
apenas cerca de 300 árvores
em Portugal. A importância
da espécie, que pode alcançar
os 250 anos, levou a que
os carvalhais ibéricos fossem
classificados como um dos
habitats integrantes da Rede
Natura 2000.

Com uma copa ampla,
tronco cinzento pardo,
gretado em placas, esta
árvore pode chegar
aos 30 metros, sendo
uma espécie de folha
marcescente ou caduca.

Espécie endémica do sudoeste da bacia
do Mediterrâneo, o carvalho-de-Monchique está
distribuído por Marrocos, Argélia e Tunísia, aparecendo
de forma dispersa na Península Ibérica. Em Portugal
a sua presença está limitada à serra de Monchique
e vales da bacia do rio Mira, em pequenos bosques,
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nas zonas com maior declive. Presente na propriedade
de Águas Alves, pertencente à Navigator, tem sido
alvo de proteção através da criação de áreas de alto
valor de conservação e pela recuperação e expansão
do habitat e da espécie.
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ROTEIRO DE SUSTENTABILIDADE
2020-2025

…>
ODS

Este Roteiro materializa os objetivos da The Navigator Company para o horizonte 2020-2025 na sequência
do envolvimento de todas as áreas da Companhia, que resultou num conjunto de 26 compromissos com várias
metas a atingir nos próximos 5 anos.
A conclusão de alguns projetos, a par da inclusão de novos compromissos, deu origem a uma nova numeração
dos compromissos deste Roteiro (face ao publicado no Relatório de 2018).
Objetivo
alcançado

ODS

Objetivo
não alcançado

O NOSSO COMPROMISSO

Em progresso

Em progresso

Tendência positiva

Tendência negativa

O QUE FIZEMOS EM 2019

2018

META 2020-25

O NOSSO COMPROMISSO

de madeira com
certificação de gestão
florestal

02 Desenvolver

conhecimento no
domínio dos serviços
dos ecossistemas

03 Contribuir para a

redução dos incêndios
em espaço rural

Realização de diversas iniciativas
no âmbito do Programa
de Fomento da Produtividade
e Certificação Florestal para
o mercado nacional

42%

Implementação do Projeto
RipCarbon para cálculo do stock
de carbono em zonas ripícolas

Em curso

Investimento em ações de
prevenção para reduzir o risco
estrutural

2,1%

52%4

Conclusão
do Projeto

0,13%

renovável no consumo
total de combustíveis

05 Reduzir o consumo

que utilizam energias renováveis
(biomassa e solar)
Medidas do Plano Corporativo

de Eficiência Energética
específico de energia
(intensidade energética)
da pasta e do papel

06 Contribuir para a

mitigação dos efeitos
das alterações
climáticas

Roteiro “Carbon Neutral
Company” - Caldeira de
Biomassa do Complexo
da Figueira da Foz
Redução do uso de combustíveis
fósseis
Participação no CDP Climate:
Leadership A- (2019)

12,3 GJ/t

67%

12,6 GJ/t

08 Aumentar a valorização

Projetos de valorização interna
e externa de resíduos

79%

80%

87% resíduos valorizados
até 2025

16 Incrementar o leque

Envio do questionário de
avaliação em sustentabilidade
para 80% dos fornecedores
materialmente relevantes (MR)

49% dos
75% dos
Avaliar 60% dos
fornecedores fornecedores fornecedores
MR avaliados MR avaliados materialmente relevantes
em 2020

437 t

269 t
Redução de 90% de
(71% redução partículas nas CB até 2021
vs 2017)
(vs 2017)

de fornecedores
com avaliação em
sustentabilidade

de poluentes nas
emissões atmosféricas

STATUS

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Partículas Projetos de redução
de partículas nas Caldeiras
de Biomassa (CB)

≥75% madeira nacional
certificada rececionada nos
complexos industriais até
2025

SO2 Projetos de redução de SO2
nos fornos de cal do Complexo
Industrial de Setúbal (CIS)

17 Aumentar o Índice

de Satisfação dos
Clientes (ISC)

0,03 kg/tAD5 0,016 kg/tAD Redução > 50% de SO2 até
(47% redução 2020 no CIS (vs 2018)
vs 2018)

Ações de reforço da proximidade
aos clientes
Avaliação da satisfação
dos clientes
60%

64%

ISC ≥ 65% até 2025

-

-

ISC ≥ 60% até 2025

93% (2017)

91%

ISC ≥ 90% até 2025

54%

55%

50% em 2020

Pasta certificada ou com alegação

95%

86%

100% em 2020

Papel tissue com certificação florestal
ou EU Ecolabel

91%

90%

100% papel tissue em 2020

ISC Papel Tissue

Implementar
a metodologia até 2020

ISC Pasta

GESTÃO DE TALENTO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
10 Identificar funções

<1% de área ardida em
2020 (média)

críticas para sucessão
interna
humanos das
competências
necessárias ao
desenvolvimento
da estratégia
da Companhia

85% até 2035

Redução de 15% em 2025
(vs 2015)

12 Melhorar o Clima

Organizacional
da Companhia

25%

ISC Papel UWF

75% de sucessões
preenchidas até 2025

Identificação de um conjunto
de sucessores para as funções
críticas da área industrial

Nova meta

Plano de formação 2019 integra
necessidades identificadas nos
Planos de Desenvolvimento
Individual (PDI) já realizados

Nova meta

45%

75% das necessidades
dos PDI são integradas no
Plano de Formação até
2022

Preparação de uma bolsa
de formadores internos para
as áreas críticas

Nova meta

68%

75% das áreas críticas
abrangidas por monitores
internos responde aos PDI
até 2022

Medidas do Programa
de Cultura Organizacional:
Voluntariado Corporativo
Colónias de férias para filhos
dos Colaboradores

Nova meta

13 Meta Zero Acidentes

Medidas do Projeto
Horizonte Seguro

18 Aumentar o número

de produtos com rótulo
de certificação florestal
ou EU Ecolabel

4 Ações
Identificar e implementar
Voluntariado ações prioritárias até 2025
Colónias nas
4 fábricas

5

103

130

7,8

10,6

Eixo fisioterapia/psicologia/nutrição

12

Papel UWF com certificação
florestal ou EU Ecolabel

19 Dar continuidade

Finalização do projeto.
Foi possível concluir acerca do
potencial ostreícola do estuário
do Sado e do seu contributo
para a biodiversidade da região.

3ª fase do
Projeto

Conclusão
do Projeto

20 Estimular o

Promoção da interação entre

Nova meta

> 16 eventos

21 Potenciar relações

Reforço dos canais
de comunicação. Revista
corporativa enviada
bimestralmente para mais
de 5.000 stakeholders.
Redes sociais ativas.

Nova meta

5 Edições da 5 edições revista /ano
revista
Website e redes sociais
ativas

ao Projeto
CRASSOSSADO

Diminuir o nº total de
acidentes em 2020

a Companhia e a comunidade
envolvimento com
(ex: Navigator Tour, Dá a Mão
a comunidade através
à Floresta)
de Projetos de
Responsabilidade Social
Corporativa

Índice de frequência 4 em
2020

de proximidade com
os nossos stakeholders
através da existência
de diversos canais
de comunicação

1.485
1.881
50% dos Colaboradores
Colaboradores Colaboradores até 2020
Nova meta

Medidas do Programa de
Fomento da Certificação
Florestal

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

Medidas do Programa
de Saúde Ocupacional

Eixo Ergonomia

22

META 2020-25

Fornecedores 88% dos
100% dos fornecedores
MR de
fornecedores materialmente relevantes
Madeira e
MR
em 2020
Químicos

de Conduta para
Fornecedores

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

2019

2019

09 Diminuir a concentração

STATUS

…>

2018

Reforço do envio do Código
de Conduta aos fornecedores
materialmente relevantes (MR)
de madeira e de produtos
químicos

física laboral,
o bem-estar e hábitos
alimentares mais
saudáveis

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

O QUE FIZEMOS EM 2019

15 Divulgar o Código

14 Promover a atividade

DE

O NOSSO COMPROMISSO

GESTÃO SUSTENTÁVEL DE FORNECEDORES

0,245 t CO2 / 0,246 t CO2 / Complexos industriais
t produto
t produto
neutros em carbono até
2035

No total, a madeira certificada abastecida em 2019 - mercado nacional e internacional - correspondeu a 72%

ODS

Diminuição ≥ 15%,
no consumo específico,
até 2025 (vs 2019)

Índice de frequência

R E L ATÓ R I O

STATUS

22,4 m3/
t produto

Nº acidentes

4

META 2020-25

Nova meta

de resíduos

ENERGIA E CLIMA
68%

2019

Definição do Programa
de Redução da Utilização
de Água nos Complexos
Industriais

de água no
Grupo Navigator

11 Dotar os recursos

04 Aumentar a % de energia Investimento em equipamentos

2018

07 Reduzir a utilização

GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
01 Aumentar a oferta

O QUE FIZEMOS EM 2019

GESTÃO AMBIENTAL INDUSTRIAL

Nota: A
 tendência representa a evolução
do indicador em 2019 face a 2018

2019

…>

20 postos de trabalhos
intervencionados até 2020

-

16 eventos ao longo do ano

…>

Tonelada de produto "seca ao ar"

R E L ATÓ R I O
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25

…>
ODS

O NOSSO COMPROMISSO

O QUE FIZEMOS EM 2019

2018

2019

META 2020-25

INOVAÇÃO
22 Aumentar

Diversas medidas do Programa

20 M€

19,5 M€

Reduzir os custos globais
na Companhia

23 Ser reconhecido

Nova fase de implementação
Lean na área industrial e
extensão da metodologia às
unidades de tissue

Nova meta

Em curso

Envolver a Companhia no
Programa Lean até ao final
de 2021

de Excelência Operacional M2
a competitividade
e eficiência das diversas
áreas de negócio

como uma referência
em sistemas Lean em
Portugal e na Indústria
de Pasta e de Papel

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
24 Medir e monitorizar

Implementação da ferramenta

o impacto da atividade “RAIZ impact and innovation
scorecard”
do RAIZ na geração
de valor para a
Projetos avaliados com base nos
The Navigator Company níveis de Prontidão Tecnológica (PT) /

92%

95%

95% com elevados níveis
de PT / ALM em 2020-25

Projetos avaliados de acordo com
o nível de risco

47%

47%

50% com baixo risco em
2020-25

Resultados estimados superiores
a € 151.000/ano/projeto

61%

61%

65% em 2020-25

Desenvolvimento de
parcerias

4 potenciais
novos
negócios
em fase de
préviabilidade

4 spin-offs propostas
em 2022

20

17 em 2022

21

100 em 2022

38

50 em 2022

5

10 em 2022

Em curso

Metas qualitativas

Aptidão para Lançamento no Mercado
(ALM)

25 Manter o nível

de investimento de I&D
em projetos de
Bioeconomia Circular

Medidas no âmbito do Projeto
inpactus

Teses de doutoramento

Artigos científicos publicados

Nova meta
Apresentações em conferências
e congressos
Pedidos de patentes

26 Elevar e implementar

os standards de
qualidade e de inovação
da Comissão Europeia
com a certificação
Business Innovation
Centre (BIC)

Renovação da certificação
de qualidade BIC e elaboração
de um procedimento escrito
para a valorização do
conhecimento no RAIZ
e no inpactus

R E L ATÓ R I O
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Nova meta
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STATUS

A NAVIGATOR
HOJE

Chapim-azul
(Cyanistes caeruleus)

01

Extinta
na Natureza

Extinta

Criticamente
em Perigo

Em
Perigo

Quase
Ameaçada
Vulnerável

Dados
insuficientes

POUCO
PREOCUPANTE

Não avaliada
IUCN Red List

Pequeno, colorido e muito
enérgico, o chapim-azul é o
mais abundante dos chapins
presentes em Portugal.
É uma ave insetívora,
frequentemente observada
a mover-se entre a folhagem,
por vezes em posições
acrobáticas. O chapim-azul
procura cavidades para
nidificar, sendo um a habitual
das caixas-ninho artificiais.

Caracteriza-se pelo
“barrete azul”, a listra
ocular preta e a face
branca, que contrastam
com o peito e abdómen
amarelos.

O chapim-azul está presente em todo o Portugal
Continental, sendo mais frequente em zonas
de montado e áreas arborizadas pouco densas, com
árvores velhas e frondosas. Está identificado pela
Navigator em todas as suas propriedades, de norte
a sul do país, com maior incidência nos habitats
R E L ATÓ R I O
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de montado de azinho e sobro, carvalhais, olivais,
zonas mistas de sobro e pinheiro manso bem como nas
zonas ribeirinhas. Na Herdade da Espirra, a Empresa
está a colocar caixas ninho para manter e aumentar
as populações locais de chapim.

A NAVIGATOR
HOJE

OS NOSSOS
NEGÓCIOS

I&D + I
Aveiro
RAIZ

Instituto de Investigação
da Floresta e Papel

FLORESTA

108 269 ha

PASTA

floresta com
gestão
certificada,
em 172 concelhos

Setúbal,
Figueira da Foz
e Aveiro

1,6 milhões de toneladas

1.1 Quem Somos e o que Fazemos

12 milhões
de plantas
nos viveiros
de Espirra,
Caniceira
e Ferreiras

PAPEL UWF
Setúbal
e Figueira da Foz

PAPEL TISSUE
Vila Velha de Rodão e Aveiro

1,6 milhões de toneladas

120 000 toneladas
de produto acabado

ENERGIA

2,5 TWh

energia elétrica

PROJETO EM
DESENVOLVIMENTO
Moçambique

173 000 ha 182 000 ha
na província
da Zambézia

12 milhões

de plantas no
Viveiro de Luá

28

DE

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

O importante papel da Navigator para
o país resulta também de ser a terceira
maior exportadora em Portugal, e a maior
geradora de Valor Acrescentado Nacional,
representando aproximadamente 1% do PIB
nacional, cerca de 3% das exportações
nacionais de bens, e mais de 30 mil empregos
diretos, indiretos e induzidos.

A responsabilidade e investimento que coloca
na gestão florestal sustentável, na investigação
e desenvolvimento, nas mais avançadas
tecnologias e na qualificação das pessoas,
refletem-se na elevada qualidade dos seus
produtos, referência mundial no setor.

Em 2019, a The Navigator Company registou
um volume de negócios de € 1 688 milhões,
que inclui € 1 198 milhões de vendas de papel
(71% do volume de negócios), € 165 milhões
de vendas de pasta, € 161 milhões de vendas
de energia (com cada segmento a representar
10%) e € 132 milhões de vendas de tissue
(8% do volume de negócios). O volume
de negócios de 2019 inclui ainda cerca de
€ 32 milhões de vendas relacionadas com
outros negócios (vs € 12 milhões em 2018).
O ano de 2019 foi marcado pela deterioração
das condições de mercado, em particular
pela queda dos preços de pasta e pelo
enfraquecimento da procura no mercado
Europeu. Neste enquadramento,
o desempenho do Grupo Navigator reflete
uma estratégia de vendas que visou
a proteção de margem na Europa e nos EUA,
regiões onde regista a maior parte das suas
vendas, com controlo ativo sobre a oferta total
e algum redirecionamento de volumes
para fora destas geografias.

Líder europeia na produção de papéis finos
de impressão e escrita-não-revestidos (UWF),
e em sexto lugar a nível mundial, a Navigator
é também a empresa líder na Europa e a quinta
maior no mundo a produzir pasta branqueada
de eucalipto (BEKP). A sua capacidade
instalada de produção é de 1,6 milhões
de toneladas por ano, tanto de papel UWF
como de pasta para papel. No negócio
do tissue, que teve 2019 como o primeiro
ano completo de funcionamento da nova
fábrica de Aveiro, a capacidade total é de
120 mil toneladas de produto acabado
e 130 mil toneladas de bobinas.
A Companhia destaca-se igualmente
como produtor na área da energia, sendo
responsável, numa base anual, por cerca
de 4 a 5% da produção de energia elétrica
em Portugal. Em 2019, 60% da energia
produzida pela Navigator nos seus quatro
complexos industriais foi através de biomassa,
uma fonte renovável de energia, o que
representa aproximadamente 52% do total
do país.

na província
de Manica

R E L ATÓ R I O

Produtor integrado de floresta, pasta, papel,
tissue e energia, a The Navigator Company
representa hoje um pilar da economia
nacional e impacta a vida de milhares
de pessoas ao longo de toda a cadeia de valor.
A Companhia orienta a sua atuação no sentido
da criação de valor sustentável para
a sociedade como um todo, através do seu
compromisso com a partilha de conhecimento
e do diálogo permanente com os stakeholders.

2019
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Evolução do negócio

No que se refere ao segmento de papel
UWF, a quota de mercado na Europa cresceu
1% em 2019 graças ao esforço em criar
uma rede de clientes mais abrangente.
Em termos globais, a Companhia alargou
a base de clientes de papel UWF, com
90 novos Clientes num universo de 681 ativos
na Europa, e 90 novos Clientes no resto
do mundo, num universo de 430 clientes fora
DE
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da Europa, sobretudo nos mercados de África,
América Latina e Médio Oriente. Esta acrescida
penetração visa reforçar a robustez do modelo
de negócio.

No negócio de tissue, verificou-se um aumento
significativo de 52% do volume vendido para
95,7 mil toneladas, em resultado do arranque
de nova fábrica de tissue de Aveiro. O valor
de vendas situou-se em € 132 milhões vs.
€ 91 milhões em 2018, crescendo 45%.

1.2 Desenvolvimento
A Navigator registou um valor de investimento
global de € 158 milhões em 2019. Este
montante inclui € 118 milhões de investimentos
de manutenção e melhorias de eficiência
(correntes e não correntes), € 16 milhões
relativos à conclusão dos projetos
de expansão efetuados em 2018 (nova
fábrica de tissue no Complexo de Aveiro,
projeto PO3 de aumento de capacidade
de pasta no Complexo da Figueira da Foz,
e remanescente do investimento nas altas
gramagens no Complexo de Setúbal),
assim como € 24 milhões em investimentos
ambientais e regulatórios.

Novo plano de otimização de custos

Para 2020, a Navigator planeia implementar
um plano de investimentos, que visa
a recuperação de níveis mais elevados
de operacionalidade e estabilização das suas
operações, com impacto positivo nos custos,
orientado para uma melhoria do desempenho
financeiro e ambiental.

Competitividade e eficiência
das diversas áreas de negócio

Perfil
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica
da Navigator envolve um investimento total
de € 158 milhões (entre 2018 e 2035). Com
este ambicioso plano de investimento nas
suas instalações industriais, a Navigator
tornou-se na primeira empresa portuguesa,
e uma das primeiras a nível mundial,
a antecipar em 15 anos os objetivos nacionais
e europeus para a descarbonização.
O principal investimento realizado em 2019,
no âmbito deste roteiro, está relacionado
com a construção de uma nova caldeira
de biomassa na fábrica da Figueira da Foz,
que vem substituir a caldeira e a central
de ciclo combinado a gás natural existentes,
permitindo reduzir em 81% as emissões de CO2
fóssil daquela instalação.
R E L ATÓ R I O
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A Navigator prevê implementar, no início
de 2020, um novo plano de otimização
de custos e de eficiência operacional,
envolvendo a globalidade da organização
e as suas atividades. Este plano visa
uma revisão mais profunda da estrutura
organizacional e dos seus custos fixos
e variáveis e deverá traduzir-se numa redução
adicional e expressiva dos custos do Grupo,
com implementação no decorrer do segundo
semestre de 2020 e ao longo de 2021.

Projeto em Moçambique
O desempenho da Portucel Moçambique
evidencia o seu contributo para
o desenvolvimento económico e social
do país, ao gerar e partilhar valor com
os moçambicanos. Para além das receitas
de impostos diretos e indiretos ao Estado,
são de salientar o desenvolvimento florestal
e agrícola, o incentivo à produção florestal
independente sustentável de 40 000 hectares
de eucalipto, os protocolos de monitorização
da qualidade da água nas bacias hidrográficas
das áreas do projeto, as infraestruturas criadas
de comunicação e logística e uma previsão
de criação de mais de 10 000 novos empregos
ao longo de todo o projeto.
O viveiro de Luá, na província da Zambézia,
com uma capacidade anual de produção

de 12 milhões de plantas, é um bom exemplo
do impacto positivo do negócio da Portucel
Moçambique. Para além de plantas
de eucalipto, o Viveiro de Luá produz espécies
agrícolas para a comunidade e espécies
nativas destinadas ao restauro de áreas
de conservação. Igualmente importante
é o seu papel socioeconómico na comunidade,
pois gera emprego especializado; incentiva
a igualdade de género (50% do efetivo
são mulheres); promove boas práticas
laborais; contribui para a literacia para
adultos, com aulas do primeiro ao quinto
ano; e disponibiliza um centro médico.
Os Colaboradores do Viveiro dispõem
ainda de uma biblioteca e de espaços para
a plantação de vegetais e árvores de fruto
para consumo próprio.

O desempenho do Grupo em 2019 foi
condicionado pelo enquadramento
de mercado e por diversas condições externas
que afetaram o crescimento económico global
e impactaram alguns fatores de produção.
A Navigator manteve, em 2019, o programa
M2 de otimização e redução de custos,
um programa orientado para o controlo
de custos variáveis na Companhia que
continua a ser implementado de forma
sistemática e com o envolvimento transversal
de todas as unidades da Navigator. Durante
o ano de 2019 destacam-se diversos projetos
de otimização dos nossos produtos,
otimização da logística marítima e rodoviária,
bem como da gestão interna de contentores,
a negociação integrada da aquisição
de produtos químicos e, na vertente industrial,
o aumento de eficiência energética nas
máquinas de papel de Setúbal e a otimização
do processo de branqueamento da pasta
em Aveiro.
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UM NEGÓCIO
COM PROPÓSITO

Orquídea
(Ophrys tenthredinifera Wildd)

02

Extinta
na Natureza

Extinta

Criticamente
em Perigo

Em
Perigo

Quase
Ameaçada
Vulnerável

Dados
insuficientes

POUCO
PREOCUPANTE

Não avaliada
IUCN Red List

A Ophrys tenthredinifera
é uma das orquídeas silvestres
que ocorre em Portugal.
Preferindo os solos arenosos
ou ligeiramente ácidos, esta
orquídea cresce em prados
e pastagens com alguma
humidade e em clareiras
de matos e bosques.
Com a época de floração
a estender-se de fevereiro
a junho.

Caracteriza-se por
ter flores parecidas
com uma abelha
ou vespa e por exalar
um odor semelhante
ao das feromonas destas
espécies, no que é uma
estratégia de polinização
da planta.

A orquídea Ophrys tenthredinifera é característica
da região do Mediterrâneo e em Portugal pode
ser encontrada um pouco por todo o território,
à exceção das zonas montanhosas do centro e norte
do país. Nas propriedades da Navigator em que
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está presente – maioritariamente no Alentejo – a sua
proteção é garantida através da criação de zonas com
interesse para a conservação da biodiversidade e pelo
condicionamento da aplicação de fitofármacos.
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UM NEGÓCIO
COM PROPÓSITO

2.1 Visão, Missão e Valores
A gestão responsável do nosso negócio
é orientada pela ética e integridade na forma
como gerimos as nossas atividades,
as pessoas e as relações com os nossos
stakeholders. A sustentabilidade é um valor
chave para a The Navigator Company e o
quadro de referência para o desenvolvimento
estratégico do negócio. Da floresta ao papel,
um ciclo sustentável que é o espelho de uma
cadeia de valor ampla e que toca vários
setores de atividade da sociedade portuguesa.

R E L ATÓ R I O
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Envolvemos os nossos stakeholders na análise
e reflexão sobre as tendências e desafios que
nos afetam, no que respeita aos principais
temas ambientais e sociais da agenda global
de sustentabilidade, procurando integrar
as suas expectativas e interesses na Agenda
de Sustentabilidade da Companhia.
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Visão

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

Missão

A nossa missão consiste em 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.

Valores

Confiança

Integridade

Empreendedorismo

Inovação

Sustentabilidade

Excelência

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

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

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

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

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

A nossa
atuação assenta
na qualidade,
na eficiência,
na segurança
e no rigor.
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2.2 Governação da Sustentabilidade
A The Navigator Company tem uma estrutura
de governação consolidada e constituída por
diversos órgãos, cada um com as funções
bem definidas no que se refere à gestão
da sustentabilidade, tendo em vista garantir
práticas empresariais éticas e responsáveis.
Os temas materiais de sustentabilidade
e de responsabilidade corporativa são
revistos com regularidade dentro da empresa
e integram a análise efetuada no âmbito
da gestão de risco.
Em 2019, destacamos o facto de a estrutura
do Fórum de Sustentabilidade da Navigator

contar com quatro novos membros externos
representantes de diferentes grupos
de stakeholders da Companhia. Os novos
membros vêm reforçar domínios como
a gestão sustentável de fornecedores,
a floresta e o desenvolvimento rural, a ética
e a responsabilidade social corporativa,
e a área económico-financeira.
De realçar que o Fórum de Sustentabilidade
é composto por membros internos, incluindo
a Comissão Executiva, e membros externos
que são alvo de renovação em função
das temáticas de sustentabilidade mais
emergentes para a Companhia.

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO
EXECUTIVA

D I R E Ç ÃO D E
S U ST E N TA B I L I DA DE

FÓRUM DE
S UST E NTAB I L I DAD E

CONSELHO
A M B I E N TA L

CO M I SSÃO
DE ÉTICA

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

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.

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
que decorra
do incumprimento
do Código de Ética.

CO M I SS Õ ES D E ACO M PANH AM E NTO AM B I E NTAL
(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, entre outras. 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.
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Gestão de riscos e oportunidades
Na Navigator, a Direção de Gestão de Risco
tem um papel de monitorização e controlo
dos principais riscos, através de uma
abordagem sistemática e estruturada
que envolve todas as áreas operacionais
e identifica as atividades de controlo
inerentes a cada situação, uma atividade
que é assegurada por auditorias
internas. A descrição destes riscos

R E L ATÓ R I O

encontra-se expressa, com maior detalhe,
no Relatório de Governo da Sociedade
da Navigator.
Também os riscos inerentes à sustentabilidade
estão incluídos nesta abordagem, a par
das respetivas oportunidades, tendo sido
sistematizados para cada um dos tópicos
materiais. De seguida apresentam-se os
principais riscos e oportunidades identificados
no âmbito dos vários tópicos materiais.
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PRINCIPAIS RISCOS E OPORTUNIDADES
> Transferir conhecimento e reforçar
as competências chave à sustentabilidade do negócio

> Incremento da produtividade
florestal

> Promover o papel enquanto
solução sustentável para o planeta
> Fomentar a certificação da cadeia
de custódia dos fornecedores

> Prevenir os efeitos das
alterações climáticas

> Formar todos os colaboradores
em Saúde e Segurança no Trabalho
(SST)
> Reduzir o risco
de incêndio

> Promover produtos
da bioeconomia

> Promover a
economia circular

> Diminuir a pegada
hídrica

2.3 Impactes na Cadeia de Valor
Na Navigator sabemos que os impactes
da nossa atividade e o valor que geramos
ultrapassam a nossa esfera direta
de influência, pelo que analisámos o limite
dos 9 tópicos materiais nos elos da nossa
cadeia de valor. A figura abaixo identifica
esses limites e representa um contributo
para otimizar a gestão das oportunidades
e dos riscos associados a cada tópico.

> Descarbonizar
a Companhia

Embora a comunidade local não seja um elo
direto da nossa cadeia de valor, trata-se
de um stakeholder muito importante na sua
interligação com cada um dos restantes elos,
para além de que a geração de valor social,
ambiental e económico na comunidade é um
fator de relevo para o sucesso da Navigator.

I

D
DA

Gestão Florestal
Sustentável
Gestão de Talentos
Gestão Sustentável
de Fornecedores
Saúde e Segurança
no Trabalho
Inovação, Investigação
e Desenvolvimento

ES

ORTU

N



O envolvimento
com a comunidade
local é fundamental
para a aceitação
do negócio
da Navigator

Energia e Clima
Saúde e Segurança
no Trabalho
Gestão Sustentável
de Fornecedores

Envolvimento
com a comunidade
IMPACTES
RELACIONADOS

OP

RIS
C

I&D

F L O R E S TA

PRODUÇÃO

D I ST R I B U I Ç ÃO

COMSUMIDOR

CO M U N I DA D E

O

S

IMPACTES
RELACIONADOS

> Falta de matéria-prima
certificada
> Incêndios e catástrofes
naturais
> Variação do preço
da energia
> Acidentes de trabalho
industriais
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> Irregularidades em compras
e pagamentos por parte dos fornecedores
> Restrições ambientais
à produção industrial

Energia e Clima
Gestão Ambiental
Industrial
Gestão de Talentos
Saúde e Segurança
no Trabalho
Gestão Sustentável
de Fornecedores
Inovação, Investigação
e Desenvolvimento

Satisfação
dos Clientes

O fim de vida
do produto
é importante
para reforçar o ciclo
de vida sustentável
do papel

> Restrições legais
à produção florestal
> Diminuição da procura de papel
por substituição tecnológica

> Falha no abastecimento
de madeira
> Consequências ambientais
da atividade

> Perda de capital humano
e não retenção de talentos

Inovação, Investigação
e Desenvolvimento
Gestão de Talentos

Gestão Florestal
Sustentável

Gestão Ambiental
Industrial

> Restrições legais às importações
de papel

DE

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

2019

R E L ATÓ R I O

DE

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

2019

41

2.4 Análise de Materialidade
Tendo por objetivo garantir
a gestão responsável e bem-sucedida dos nossos negócios,
procuramos acompanhar
a mudança no cenário global
de sustentabilidade e os desafios
que influenciarão as orientações
estratégicas da Navigator
para o futuro. Monitorizamos
o desenvolvimento do negócio,
os riscos e oportunidades que
o Grupo enfrenta, assim como
as expectativas e necessidades
dos nossos stakeholders.

A Navigator iniciou, em 2019, um processo
de análise de materialidade mais abrangente
e profundo face ao realizado anteriormente
(em 2015). No âmbito deste processo, foram
auscultados todos os grupos de stakeholders,
recorrendo a entrevistas, focus group
e questionários.
Trata-se de um passo dado pela Companhia
no sentido de perceber a importância
relativa das temáticas, e identificar novos
e emergentes tópicos para estes grupos
de interesse. Este processo terminará em
2020 com a identificação dos tópicos
materiais, que servirão de base à revisão
da Agenda de Sustentabilidade da Navigator.
Apresentamos aqui as principais etapas
do processo que está em curso.

O desempenho de sustentabilidade
da Navigator em 2019 foi analisado de acordo
com os 9 tópicos materiais que têm sido

reportados nos anos anteriores, os quais
se mantêm válidos até ao final do processo
de análise de materialidade em curso.

LISTA DE
TÓPICOS MATERIAIS
-01-

GESTÃO FLORESTAL
SUSTENTÁVEL

-07-

-04-

GESTÃO DE TALENTOS
E DESENVOLVIMENTO
DO CAPITAL HUMANO

-02-

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

-08-

ENERGIA E CLIMA

-05-

ENVOLVIMENTO COM
A COMUNIDADE

SAÚDE E SEGURANÇA
NO TRABALHO

A NOSSA ANÁLISE DE MATERIALIDADE
IDENTIFICAÇÃO DO QUE É IMPORTANTE

2019
01
IDENTIFICAÇÃO
DA LISTA DE
TÓPICOS A SER
AUSCULTADA

GESTÃO AMBIENTAL
INDUSTRIAL
ATIVIDADES

2019/20

Benchmarking
aos peers, ao setor
e a organizações
internacionais
de referência na área
da sustentabilidade
Análise das tendências
internacionais e do
setor
Sessão de maio
do Fórum de
Sustentabilidade
sobre materialidade

04
AUSCULTAÇÃO

VALIDAÇÃO
DA LISTA
DE TÓPICOS
E RESPETIVAS
DEFINIÇÕES

2 Focus Group
internos com
key users
de sustentabilidade
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-06-

GESTÃO SUSTENTÁVEL
DE FORNECEDORES

Estes temas foram identificados tendo
por base uma análise cruzada da seguinte
informação: a visão da Companhia; os riscos
e oportunidades; o feedback da interação
com os nossos principais stakeholders,
nomeadamente através do envolvimento

INOVAÇÃO,
INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

com os membros do Conselho Ambiental
e do Fórum Sustentabilidade; as tendências
de mercado; o benchmark internacional;
e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU.

ATIVIDADES

03
LISTA DE
20 TÓPICOS
A AUSCULTAR

DE

2020
05

ATIVIDADES

02

-09-

-03-

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

Focus Group locais
nas 4 unidades
industriais
Inquéritos
a todos os grupos
de stakeholders
Entrevistas
de profundidade
a todos os grupos
de stakeholders

2019

ATIVIDADES

Análise
da informação
Matriz
de materialidade
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2.5 Resposta aos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável
O compromisso da The Navigator Company
com a gestão responsável do seu negócio
encontra-se espelhado no Roteiro
de Sustentabilidade definido em 2017.
Este Roteiro contempla 26 Compromissos,
organizados pelos nove tópicos materiais,
com os respetivos ODS, metas e os resultados
de 2019 (consultar o Roteiro no início
do Relatório). No Roteiro podemos encontrar
as principais ações da Companhia que
contribuem para a concretização dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
São sete os ODS considerados prioritários,
ou seja, aqueles onde a Empresa exerce
uma maior influência, contribuindo de forma
mais direta para a sua concretização, sendo
igualmente identificados outros ODS para
os quais a Navigator dá o seu contributo.

A imagem que se segue ilustra estes dois
níveis de aplicação dos ODS e as suas
relações, estando representados, no interior
do círculo, os sete ODS prioritários.
Em 2020 a Navigator fará uma revisão
dos ODS atualmente considerados como
prioritários de forma a alinhar a sua resposta
à nova Agenda de Sustentabilidade que está
a ser redefinida. Para tal irá ter em conta
a conclusão do estudo de materialidade
e o trabalho desenvolvido pelo Forest Solution
Group (FSG) do WBCSD na definição
de um Roteiro dos ODS para o setor florestal
(ver a caixa de destaque). Merece relevo
o facto de se verificar um grande alinhamento
da Navigator com os ODS identificados
neste documento de referência.

RESPOSTA AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Sendo um dos temas centrais deste Relatório o desafio das Alterações Climáticas, associado
à construção de uma economia de baixa intensidade carbónica, damos especial destaque aos
ODS relacionados com esta temática.

AÇÃO
Promover ações de formação que assegurem a retenção
do know-how interno. Plataforma online do Learning
Center.
_
Alfabetização dos trabalhadores em Moçambique.
Programas de visitas escolares.
_

IMPACTE
182 740 h de formação
_
59h de formação
por Colaborador

 papel produzido pela Navigator é um suporte
O
à aprendizagem e literacia.

META: 4.4

AÇÃO
Promoção da Segurança dos trabalhadores.
_
Meta Zero Acidentes.
_
Regras Cardinais para Colaboradores e fornecedores.

IMPACTE
30 000 empregos diretos,
indiretos e induzidos
_
7 454 fornecedores
sendo 76% nacionais

METAS: 8.3 e 8.8

AÇÃO
Instituto de Investigação RAIZ: Projeto inpactus.
_
Desenvolvimento de projetos de bioeconomia.
_
Ferramentas de avaliação de projetos de investigação.

5 pedidos de patentes
_

METAS: 9.1, 9.4 e 9.5

€ 4,3 milhões:
investimento em I&D

AÇÃO
Minimização da utilização de água e de energia: Programa
Corporativo de Redução da Utilização de Água e Programa
Corporativo de Eficiência Energética.
_

IMPACTE
Utilização de água:
22,4 m3/t produto
_

Projetos de economia circular.
_

80% de resíduos
valorizados
_

Programa de Fomento da Certificação Florestal.

72% madeira abastecida
com certificação florestal

METAS: 12.2, 12.4, 12.5 e 12.6
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IMPACTE
4 potenciais novos
negócios de bioeconomia
em fase de pré-viabilidade
_
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AÇÃO
Práticas de gestão florestal sustentável.
_

IMPACTE
108 269 ha floresta com
gestão certificada
_

Defesa da floresta contra os incêndios.
_
Práticas de conservação da biodiversidade e proteção
dos habitats naturais.

METAS: 15.1, 15.2 e 15.5

11% áreas de conservação
_
Reflorestação de 3 141
hectares
_
0,13% área ardida
_
740 espécies de flora
e 235 espécies de fauna
identificadas na área
florestal gerida pela
Navigator

AÇÃO
Promoção de parcerias com diversas entidades para
promover o cumprimento dos restantes ODS e estimular
o envolvimento com diferentes grupos de stakeholders.

IMPACTE
Reforço das parcerias
em diferentes áreas
de atividade
_

METAS: 17.16 e 17.17

Maior envolvimento
com stakeholders,
nomeadamente com
as comunidades locais
através das Comissões
de Acompanhamento
Ambiental

AÇÃO CLIMÁTICA
Tema de elevada relevância para a Navigator
e com particular destaque neste Relatório
pelo facto de a Navigator ter lançado,
em 2019, o seu Roteiro para a Neutralidade
Carbónica, colocando-se na vanguarda
da resposta às tendências internacionais
relacionadas com as alterações climáticas.
Este Roteiro assenta em 4 eixos
fundamentais: energias renováveis, eficiência
energética, redução das emissões de CO2
de origem fóssil e offset das emissões não
passíveis de eliminar.

METAS: 13.1, 7.2, 12.2, 12.4, 12.5
e 17.16
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IMPACTE
67% de energias
de fonte renovável
_
12,6 GJ/t produto
_
0,246 t CO2 /t produto
_
5,3 milhões t CO2
armazenados na floresta

ROTEIRO ODS PARA O SETOR FLORESTAL,
O CONTRIBUTO DO WBCSD
Em 2019 foi publicado o
“Forest Sector SDG Roadmap”
desenvolvido pelo Forest
Solutions Group (FSG)
do WBCSD, que conta com
a Navigator no papel de cochair e signatário do prefácio.
Este documento pretende ser
um contributo relevante para
o setor florestal, não só na
resposta aos desafios com que
se defronta, mas também para
que possa crescer e prosperar
de forma alinhada com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), maximizando
o seu potencial para os atingir.
Surgindo como resultado
do trabalho conjunto
de diversos stakeholders,

O Roteiro aborda ainda a forma
como as megatendências
atuais, em termos ambientais
e sociais, vão moldar as relações
entre as empresas, as pessoas
e o planeta, descrevendo
os principais marcos atingidos
pelo setor nos últimos 20 anos.
Partindo de uma reflexão sobre
o contributo atual e futuro das
empresas para os ODS, são
definidas oito oportunidades
de impacte onde se inserem:
(i) as florestas funcionais

este roteiro evidencia o papel
crítico das parcerias setoriais
na transformação da indústria
e propõe uma abordagem
com potencial para informar
e influenciar a tomada
de decisão e o desenvolvimento
de ações inovadoras, ao longo
de toda a cadeia de valor, como
forma de alcançar um futuro
sustentável, resiliente e inclusivo.
O setor florestal tem consciência
da sua posição única para
promover a transição para
um futuro de baixo carbono
e circular ancorado em recursos
naturais renováveis. Com efeito,
quando as florestas são bem
geridas, os produtos que delas
se obtêm – porque têm uma

e (ii) a bioeconomia, dois
pilares centrais que envolvem
oportunidades em torno (iii)
do clima, (iv) da água, (v)
da circularidade, (vi) das
comunidades, (vii) das pessoas
e (viii) do procurement.
Associados às oportunidades
de impacte descrevem-se,
também, os respetivos caminhos
para alcançar os ODS, incluindo
ações específicas, condições
facilitadoras e parceiros chave.
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natureza inerentemente cíclica
e são totalmente renováveis –
fazem com que o setor florestal
tenha um papel integrador
a desempenhar no alcance dos
ODS.
Apesar de o grupo de trabalho
ter considerado que as empresas
de base florestal impactam
de forma mais ou menos
pronunciada todos os ODS
ao longo da cadeia de valor,
o Roteiro identifica seis como
sendo centrais, por se tratar
daqueles onde o setor, e a sua
cadeia de valor, têm maior
potencial para influenciar e criar
valor no longo prazo. São eles:

As oportunidades de impacte
são ilustradas com exemplos
fornecidos pelas empresas
ou stakeholders consultados.
Na vertente “Pessoas”,
a Navigator apresenta um casestudy relativo ao Learning Center
- uma abordagem de formação
inovadora, abrangente, inclusiva
e promotora da aprendizagem
exponencial -, que se encontra
mais desenvolvido no capítulo 3.1.

2019
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Lobo ibérico
(Canis lupus signatus)

03

Extinta
na Natureza

Extinta

EM PERIGO

Criticamente
em Perigo

Quase
Ameaçada

Vulnerável

Dados
insuficientes

Pouco
preocupante

Não avaliada
IUCN Red List

De caráter esquivo e hábitos
noturnos, o avistamento de um
lobo ibérico depende em muito
de um golpe de sorte. Predador
de topo, alimenta-se sobretudo
de ungulados (javalis, veados,
corços, ovelhas e cabras) e a
organização em alcateias com
uma hierarquia bem definida
é essencial para conseguir
caçar animais que superam
o seu tamanho.

Mais pequeno
do que o lobo europeu
distingue-se pelos
tons amarelados
e avermelhados
da pelagem, bem como
pela faixa longitudinal
negra nas patas
dianteiras.

Outrora presente em todo o território nacional, o lobo
ocupa hoje apenas 20% da área de distribuição original.
O último censo, datado de 2003, aponta para uma
população estimada de 350 animais distribuídos por
60 alcateias, localizadas a norte e a sul do rio Douro.

R E L ATÓ R I O

48

DE

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

2019

R E L ATÓ R I O

DE

Nas propriedades geridas pela Navigator a espécie
já foi avistada nos distritos de Porto e Aveiro, tendo
sido criadas zonas com interesse para a conservação
da biodiversidade de modo a conciliar a gestão florestal
com a conservação da espécie.
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3.1 Tendências da Agenda Internacional
A identificação dos desafios e oportunidades
com que a The Navigator Company se depara
enquadram-se no contexto de sustentabilidade
à escala global. A Companhia está atenta
às tendências internacionais que apelam
para uma atitude mais responsável na gestão
dos negócios. As soluções empresariais para
as questões ambientais e sociais com que
o planeta se defronta fazem parte da equação
do desenvolvimento sustentável. Na análise
de diversas fontes de informação de referência
internacional e setorial, está traçado o quadro
que permitirá contextualizar a construção
da Agenda de Sustentabilidade da Navigator
a partir de 2020.
As empresas do setor da pasta e do papel estão,
de um modo geral, focadas na bioeconomia
circular e na inovação dos produtos, como
resposta transversal às tendências globais que
afetam as Pessoas e o Planeta. Estas incluem:
> Alterações climáticas, escassez de recursos
e degradação do ambiente
A sustentabilidade está a tornar-se na lente
através da qual as empresas são avaliadas
pelos stakeholders, nomeadamente pelos
seus clientes, consumidores, colaboradores,
sociedade e, cada vez mais, pelos seus
investidores.
———————————————————————--------------> Avanços tecnológicos e uso
de tecnologias digitais
As novas tecnologias estão a reinventar
a maneira como vivemos, trabalhamos
e nos organizamos gerando novos modelos
de relacionamento nas empresas e na
sociedade.
———————————————————————--------------> Mudanças demográficas e sociais
O aumento da população e a alteração
dos padrões de vida, mas também
o envelhecimento, as diferenças geracionais
e as questões associadas à mobilidade
R E L ATÓ R I O
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geográfica são fatores que impactam,
de forma crescente, o planeta.
———————————————————————--------------> Lideranças emergentes
A nova geografia de liderança,
designadamente do continente asiático,
coloca novas questões e um panorama
de incerteza relativamente à forma como
estas lideranças irão responder aos desafios
globais para o desenvolvimento sustentável.
———————————————————————--------------> Crescimento urbano acelerado
O aumento da população mundial,
que se estima atinja os 9 mil milhões
de pessoas em 2050, terá impactos
na disponibilização dos recursos naturais
numa lógica de sustentabilidade.
———————————————————————--------------> Futuro do trabalho
Como consequência das tendências
anteriores, mas também das escolhas
dos cidadãos, irão surgir e consolidar-se
diferentes formas de trabalhar, que exigem
o desenvolvimento de novas competências
e de um novo enquadramento para
as relações laborais.
———————————————————————---------------

COM OS OLHOS POSTOS NO FUTURO
A Navigator integra a iniciativa
“Vision 2050 Refresh” do WBCSD,
juntando-se a cerca de 40
empresas líder em sustentabilidade, e dando voz ao setor
florestal, com o objetivo

de atualizar aquela que foi
a visão, corporativa e societária,
das ações necessárias
à construção de um mundo onde
nove mil milhões de pessoas
podem viver bem, dentro dos

limites do planeta até 2050.
A Navigator procura, assim,
acompanhar o pensamento
estratégico sobre as tendências
futuras que irão moldar
a sociedade e os negócios.

Todas estas tendências representam
oportunidades para o futuro. A The Navigator
Company procura responder aos desafios
daí resultantes reforçando o seu contributo
para o desenvolvimento sustentável, com
prioridade para a preservação dos recursos
naturais, como a floresta, o solo, a água
ou a biodiversidade. Para isso, aposta
em soluções sustentáveis, com potencial
de valorização do nosso produto – o papel
– e de renovação dos recursos florestais,
como alternativa aos materiais de origem
fóssil, contribuindo, simultaneamente, para
a continuidade do negócio em sintonia com
o desenvolvimento rural e a prosperidade
das comunidades.
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3.1.1 Alterações Climáticas
- CONTEXTO GLOBALAs alterações climáticas estão no topo
da agenda internacional, tendo o ano de 2019
sido marcado pelos intensos debates
e pela crescente consciencialização pública
para a crise do clima. Os fenómenos
meteorológicos extremos são cada vez mais
frequentes e intensos, levando a sociedade
civil a pressionar os Governos para a tomada
urgente de medidas destinadas a mitigar
os efeitos provocados pelo aquecimento
global, e também as empresas para
assumirem compromissos de redução
dos seus impactes.
No panorama internacional, encontros como
a Cimeira de Ação Climática das Nações
Unidas vieram reforçar a necessidade
de aumentar a ambição no que diz respeito
à mitigação e adaptação às alterações
climáticas. Ao mesmo tempo, o Pacto
Ecológico Europeu veio acentuar a estratégia
da UE para uma economia de baixo carbono,
estabelecendo o caminho para tornar
a Europa neutra em carbono no horizonte
de 2050. De salientar que Portugal
se encontra alinhado com esta estratégia,
tendo assumido esta mesma meta no âmbito
do seu Roteiro para a Neutralidade Carbónica,
que foi submetido às Nações Unidas um ano
antes do prazo. Atingir esta meta em 30 anos
implica o reforço da capacidade de sequestro

de carbono pelas florestas e por outros usos
do solo, a total descarbonização do sistema
eletroprodutor e da mobilidade urbana,
bem como alterações profundas na forma
como utilizamos os recursos, apostando
em modelos de economia circular.

A Cimeira “reforçou o entendimento global de que 1,5oC
é o limite social, económico,
político e cientificamente
seguro para o aquecimento
global até ao final deste século
e que, para alcançar esta meta,
o mundo precisa de trabalhar
para atingir zero emissões
líquidas até 2050.”
Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas,
2019

A Comissão Europeia, por seu lado, tem em
curso um plano de ação que visa desenvolver
uma bioeconomia circular capaz de reforçar
a utilização sustentável de recursos renováveis,
dando resposta a desafios mundiais e locais,
tais como as alterações climáticas e o
desenvolvimento sustentável.

- A N O S S A R E S P O S TAA contribuição do setor da pasta e do papel
para um futuro amigo do ambiente foi
destacada pela CEPI - Confederation
of European Paper Industries (Confederação
Europeia das Indústrias de Papel),
em conjunto com outras entidades,
no relatório “Forest-Based Industries 2050:
a vision for sustainable choices in a climatefriendly future”, onde é evidenciado o esforço
que as indústrias de base florestal têm feito
na promoção das melhores práticas de gestão
florestal e na descarbonização dos seus
processos produtivos.
Este tem sido o caminho da Navigator,
um dos principais atores na floresta nacional
e um dos players de referência na indústria
europeia de pasta e papel. Em 2019, os CEO
R E L ATÓ R I O
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associados da CEPI, que a Navigator integra,
subscreveram a declaração “CEO Initiative:
Our Contribution to EU 2050 Climate
Neutrality”, reafirmando o alinhamento
do setor com a estratégia europeia
de combate às alterações climáticas. Através
da gestão florestal sustentável, o setor
papeleiro contribui significativamente para
a cobertura florestal da Europa, permitindo
que as florestas desempenhem o seu papel
de sequestro de carbono, fornecimento
de materiais capazes de armazenar
carbono e substituição de matérias-primas
fósseis. A indústria oferece, ainda, soluções
inovadoras e eficientes para uma ampla
gama de produtos, como resultado de uma
bioeconomia sustentável e circular.
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Na Navigator, a gestão sustentável da floresta é combinada
com programas de melhoria da eficiência energética ou transição
para tecnologias que utilizam energia de fontes renováveis. Na antecipação
das metas internacionais para a neutralidade carbónica, a Companhia
apresentou em 2019 um ambicioso plano de investimentos – “Roadmap
to a Carbon Neutral Company” – que a coloca na vanguarda das empresas
que contribuem ativamente para a mitigação e adaptação às alterações
climáticas [ver capítulo 3.2].

3.1.2 Proteção dos Recursos Naturais
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 os recursos energéticos
(combustíveis fósseis), minerais, água e solo.
É, por isso, cada vez mais evidente que
o modelo de desenvolvimento económico
global atual – baseado na utilização intensiva
de recursos, na geração de resíduos e na
degradação do ambiente – não pode ser
sustentado a longo prazo. Na verdade, muitos
R E L ATÓ R I O

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, adotando um modelo
de negócio assente na Economia Circular,
na Conservação da Biodiversidade e na
Preservação da Água.
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Economia Circular
- CONTEXTO GLOBALA utilização sustentável dos recursos naturais,
onde todos os produtos fazem parte
de um ciclo biológico, químico e físico, e são
reutilizados várias vezes no seu processo
produtivo, tem dominado a investigação
a nível mundial. A economia circular é um
conceito estratégico que assenta na redução,
reutilização, recuperação e reciclagem
de materiais e energia, como acontece
com o setor industrial de base florestal,
que dá resposta à crescente sensibilização
para a sustentabilidade.

Ao nível europeu, a indústria de base florestal
pretende aumentar o seu contributo para uma
economia mais circular, através da eliminação
dos resíduos da sua cadeia de valor.
A Confederação Europeia das Indústrias
de Papel (CEPI) estabeleceu como metas
para 2050 a recuperação de 90% dos
materiais e uma taxa de reciclagem de 70%,
realçando a importância destes materiais
numa perspetiva de bioeconomia.

O Pacto Ecológico Europeu, assumido em dezembro de 2019,
defende que, para se atingirem as metas climáticas e ambientais
da UE, é necessária uma nova política industrial baseada na economia
circular. Nesse sentido, um dos principais objetivos da Comissão
Europeia será estimular o desenvolvimento de novos mercados
para produtos circulares e neutros do ponto de vista climático, com
o fomento de produtos sustentáveis, que dará prioridade à redução
e à reutilização antes da reciclagem.
- A N O S S A R E S P O S TAA Navigator é um exemplo de circularidade
no âmbito do seu processo produtivo. Desde
a floresta até ao consumidor, o processo
maximiza a utilização dos recursos envolvidos,
como, por exemplo, o uso de subprodutos
do processo de fabrico de pasta para
a produção de energia. Aproximadamente
70% da energia consumida nos nossos
complexos fabris é proveniente
de biocombustíveis com origem na biomassa
florestal, uma fonte renovável de energia.
O exemplo da nova caldeira de biomassa
do Complexo da Figueira da Foz, que irá
entrar em funcionamento em 2020, permitirá
que toda a energia térmica produzida naquela
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unidade industrial seja de origem renovável
[ver capítulo 4.2].
Para além da Figueira da Foz, também
as unidades fabris da Navigator em Aveiro
e Setúbal estão equipadas com centrais
de cogeração a biomassa, que produzem
energia elétrica a partir do material
proveniente da floresta de eucalipto,
aproveitando as cascas, cepos, ramos,
hastes e serradura resultantes das operações
de descasque. Uma solução duplamente
vantajosa, já que permite otimizar a gestão
das florestas e minimizar a utilização
de combustíveis fósseis.
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PARCERIA COM SMI
VALORIZA RESÍDUOS
Recuperar um resíduo da produção de pasta
e reintroduzi-lo, como fonte de matériaprima, no processo produtivo do papel.
Este é o novo efeito de “circularidade”
no Complexo Industrial da Figueira da Foz,
depois de comprovada, em 2019, a utilidade
das lamas de carbonato da fábrica de pasta
para a produção de PCC (carbonato de cálcio
precipitado). O PCC é um dos principais
componentes do papel UWF da Navigator,
o qual projeta Portugal nos mercados
internacionais, sendo produzido dentro
da própria unidade pela fábrica-satélite
da Specialty Minerals Inc. (SMI), um dos
principais produtores mundiais daquele
material.
A partir de 2020, a SMI passará a utilizar
parte do excedente das lamas de carbonato
(que também têm como destino a indústria
cimenteira [ver capítulo 4.3]) como substituto
da matéria-prima fóssil (calcário) que está
na base da produção de PCC. Esta parceria
entre a Navigator e a SMI potencia sinergias
entre os dois operadores industriais sem
comprometer a qualidade final do produto.
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Além disso, traz benefícios ambientais que
se refletem na redução da extração mineral
de calcário e nas emissões evitadas com
o transporte rodoviário, já que a reutilização
das lamas é feita diretamente no Complexo
da Figueira da Foz.

"As nossas lamas de carbonato
tiveram resultados muito
promissores na sua avaliação
para a produção de PCC,
substituindo uma matéria-prima
fóssil, o calcário, que provém
da extração. Esta parceria com
a SMI representa um passo
gigante na lógica da economia
circular da Navigator em
2020, com um potencial muito
interessante do ponto de vista
ambiental”
Laura Costa _Direção de Ambiente e Energia
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Conservação da Biodiversidade
- CONTEXTO GLOBALAs alterações decorrentes da atividade
humana e as mudanças climáticas têm tido
sérios impactes na natureza e nos ecossistemas,
como revela o relatório do World Wide Fund
for Nature (WWF), “Climate, Nature and our
1,5°C Future”. Tendo por base os diagnósticos
mais recentes, realizados pelas organizações
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, Painel Intergovernamental sobre
Alterações Climáticas) e Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services (IPBES, Plataforma
Intergovernamental sobre Biodiversidade
e Serviços dos Ecossistemas), o WWF alerta
para a urgência de serem tomadas medidas,
e para a importância que as soluções
assentes nos serviços dos ecossistemas
têm no alcance deste ambicioso objetivo
de manter o aumento máximo de temperatura
em 1,5°C face aos níveis pré-industriais.
A nível das florestas, o relatório reforça a ideia
da multiplicidade de serviços prestados por
estes ecossistemas terrestres, sendo possível
conciliar a sua conservação com o uso
dos recursos que os compõem. O modelo
adotado tem como quadro de referência

a gestão sustentável, ou seja, aquela que
potencia a utilização das matérias-primas
de base florestal, mantendo a biodiversidade,
a produtividade e a vitalidade dos
ecossistemas.

“A biodiversidade está a
sofrer, como resposta direta às
alterações climáticas e devido
à degradação e transformação
de habitats em que as espécies
vivem há milhares de anos.
Estima-se que haja 8 milhões
de espécies de plantas
e animais no planeta, e cerca
de um milhão estão agora
ameaçadas de extinção, muitas
delas nas próximas décadas.”

como é o caso das espécies nidificantes
nas áreas geridas ou vizinhas, em que
se planeiam as atividades florestais no sentido
de evitar impactes negativos na época crítica
da reprodução. A gestão destas áreas tem
como objetivo a manutenção ou melhoria
do estado de conservação dos habitats que

NAVIGATOR PROTEGE
A ÁGUIA-DE-BONELLI
A águia-de-Bonelli – que
atualmente conta com
16 territórios em propriedades
geridas pela Navigator – tem
sido acompanhada ao longo dos
últimos 12 anos com medidas
de conservação específicas.
No âmbito do projeto LIFE
“Conservação de Populações
Arborícolas de águia-de-Bonelli
em Portugal”, a Navigator definiu
em conjunto com o CEAI (Centro
de Estudos da Avifauna Ibérica)
um plano de conservação

“Climate, Nature and our 1.5°C Future”_
WWF, 2019

- A N O S S A R E S P O S TA A Navigator desenvolveu uma estratégia para
integrar a Conservação da Biodiversidade
no seu modelo de gestão florestal, procurando
que o planeamento e a execução das atividades
resultem, no mínimo, na manutenção
dos valores da biodiversidade existentes
no património. Têm sido, igualmente,
concretizadas iniciativas que visam obter
um ganho em biodiversidade (“net positive
gain”), nomeadamente através da implementação
de ações de requalificação, como é o caso
do restauro de galerias ripícolas com habitats
degradados tendo em vista repor os serviços
deste ecossistema.
As boas práticas de conservação fazem,
assim, parte integrante da gestão florestal
sustentável que caracteriza a atividade
da Navigator na sua relação com a natureza.
Neste sentido, a certificação florestal
desempenha um papel fundamental
na garantia da aplicação das melhores
práticas ao nível das florestas plantadas
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e na inclusão de medidas que visam
a conservação da biodiversidade. Para
a Navigator, a certificação sempre foi
uma prioridade, e toda a floresta sob sua
gestão cumpre em pleno os parâmetros
dos dois principais sistemas internacionais
de certificação (FSC® e PEFC).
Cerca de 11% da área de floresta gerida pela
Navigator é constituída por zonas com
interesse para a conservação, e 4 100
hectares estão classificados como habitats
protegidos pela Rede Natura 2000.
De modo a salvaguardar estes habitats e as
espécies, a compatibilização da gestão
florestal com a sua conservação é efetuada
pela constituição de zonas com interesse
para a conservação, nomeadamente
através da realização de ações de restauro,
destinadas a promover a regeneração
natural e a sucessão natural, e de ações
de conservação específicas para espécies
com elevado valor para a conservação,
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fornecem as condições de alimentação,
de refúgio e reprodução para as espécies,
e que sirvam também como corredores
ecológicos, favorecendo a sua dispersão
natural e o intercâmbio genético entre
populações.

que define zonas tampão
em redor dos ninhos, ajustadas
à orografia do terreno, tendo
sido identificado o período
crítico durante o qual estão
condicionadas atividades
como o corte e plantação
de árvores, que corresponde
à época reprodutiva da espécie.
Este esforço concertado tem
dado frutos, que se traduzem
no aparecimento de novos casais
e na estabilização da população.
Fotografia: ©Joaquim Pedro Ferreira

A avaliação da biodiversidade envolve
a identificação, mapeamento e caracterização
dos valores naturais presentes no património
sob gestão. A avaliação dos valores naturais
presentes numa dada área de intervenção
(incluindo espécies e habitats classificados),
e do seu estado de conservação, é assegurada
através de metodologias específicas dos
diversos grupos e permite recolher informação

de suporte à execução das orientações
de gestão consonantes com as melhores
fontes de informação disponíveis. A Companhia
promove, assim, uma monitorização anual
de áreas pré-selecionadas através
da colaboração com especialistas externos
reconhecidos e da formação especializada
dos seus Colaboradores na área
da conservação da biodiversidade.

NO PATRIMÓNIO FLORESTAL GERIDO
PELA NAVIGATOR ESTÃO IDENTIFICADAS CERCA DE

740

235

ESPÉCIES DE FLORA

ESPÉCIES DE FAUNA

QUE SÃO ALVO DE MONITORIZAÇÃO REGULAR, SOBRETUDO
AQUELAS COM ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO “EM PERIGO”.
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WBCSD VISITA NAVIGATOR E PARTICIPA NO LOVE THE FOREST

No âmbito da gestão sustentável da floresta
praticada pela Navigator, a conservação
da biodiversidade fica expressa na coexistência
da floresta de produção de eucalipto com
outras espécies florestais, como pinheiros
e outras resinosas, sobreiros, e também áreas
de carvalhal, medronhal, amial, salgueiral
e zonas agrícolas. Sempre que um novo
terreno é incluído nas áreas sob gestão

da Companhia, é elaborado um projeto florestal,
que analisa a biodiversidade existente e as zonas
a proteger, como linhas de água, habitats
e espécies protegidas e endémicas. A Matriz
de Impactos da Navigator é uma ferramenta
de avaliação que enumera os diversos potenciais
impactos das atividades florestais, bem como
as ações a realizar para os mitigar.

PROJETO CRASSOSADO REAFIRMA
POTENCIAL OSTREÍCOLA DE SETÚBAL
O projeto CRASSOSADO resulta de uma
parceria entre a Navigator e o Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), estabelecida em 2014, com o objetivo
de determinar as ameaças e oportunidades
para a exploração da ostra portuguesa
no estuário do Sado. Tendo contado com
a participação de várias universidades, foi
realizada em 2019 a última fase do projeto,
a qual permitiu concluir que, em termos
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de qualidade ecológica, o estuário do Sado
revela um reduzido grau de degradação,
reafirmando o potencial ostreícola para
a região de Setúbal e o seu contributo para
biodiversidade existente neste estuário.
Com este projeto, a Navigator e o ICNF
procuraram demonstrar que é possível
conciliar a rentabilidade da atividade com
a gestão sustentável deste importante
recurso natural.
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Por ocasião da realização
da reunião anual de conselheiros
e da Assembleia Geral
de Membros do WBCSD,
que em 2019 teve lugar pela
primeira vez em Portugal
(Lisboa), a Navigator foi
anfitriã de dois eventos nos
quais recebeu representantes
de algumas das empresas
mais relevantes em matéria

de sustentabilidade no plano
internacional. Foi realizada
uma visita ao Viveiro de Espirra
e ao Complexo Industrial
de Setúbal, subordinada
ao tema “Sustainability at the
Core of an Integrated Pulp &
Paper Business”, e uma ação
de voluntariado integrada
no programa corporativo
Love the Forest. Esta ação,

			

CAPITAL NATURAL EM FOCO

O trabalho desenvolvido pela
Navigator no domínio do capital
natural e da conservação
da biodiversidade tem estado
na base de diversas atividades
e da participação em iniciativas

dedicadas a estes temas.
A Companhia apoiou o projeto
LIFE Volunteer Escapes e deu
um testemunho sobre a forma
como aborda o capital natural
através de um vídeo
(https://www.youtube.com
watch?v=qx6CGKv4Na4).
Em 2019 participou, ainda,
no evento de co-design
do Projeto SINCERE (H2020),
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designada por “Joining forces
with a Purpose: The Navigator
Company’s Volunteering
Program to Help Preserve
Arrábida’s Unique Natural
Patrimony”, integra-se no esforço
de sensibilização para a proteção
do património natural situado
na envolvente das instalações
da Navigator.

um projeto europeu com foco
na valoração dos serviços
de ecossistemas florestais,
como stakeholder especialista
convidado do BCSD Portugal,
e no European Ecological
Federation Congress,
em Lisboa, com uma intervenção
subordinada ao tema
“The Navigator Company:
When Business meets Natural
Capital and aligns with SDGs”.
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Preservação da Água
- CONTEXTO GLOBALA água é um recurso essencial para
o desenvolvimento sustentável, sendo um dos
temas centrais na Agenda 2030 das Nações
Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). No seu Objetivo 6, a ONU
defende o acesso universal e equitativo
à água potável e ao saneamento num prazo
de 10 anos. A água é fundamental para
a sobrevivência da espécie humana, para
a produção de alimentos e energia, para
o desenvolvimento socioeconómico e para
a preservação dos ecossistemas. A utilização
responsável da água é, por isso, uma prioridade
mundial, tendo em conta a crescente procura
deste recurso, e o aumento dos níveis de stress
hídrico decorrente das alterações climáticas.

“A utilização da água tem
registado, a nível mundial,
um aumento de 1% ao ano desde
a década de 1980, resultado
de uma combinação de fatores
como o crescimento populacional, o desenvolvimento
socioeconómico e alterações
nos padrões de consumo.”
The UN World Water Development
Report, 2019
(Relatório das Nações Unidas sobre
Recursos Hídricos, 2019)

TRATAR O EFLUENTE PARA REAPROVEITAR A ÁGUA
NO COMPLEXO DE SETÚBAL
Empenhada em identificar as oportunidades
para reduzir a utilização de água no seu
processo produtivo, a Navigator também
desenvolve projetos que potenciam
a recuperação deste recurso natural.
Há dois anos iniciou-se um programa
de valorização do efluente numa das
ETAR (Estação de Tratamento de Águas
Residuais) do Complexo Industrial
de Setúbal, tratando-o tendo em vista
a sua reintrodução nos circuitos fabris
em substituição de água fresca proveniente
de captação. Foi feita uma instalação piloto,
em parceria com a Osminergia, que tratou
o efluente da fábrica de papel mais antiga
do complexo em operações de ultrafiltração

e remoção de sais acumulados, seguidas
de osmose inversa, e o resultado obtido foi
uma água genericamente com a mesma
qualidade da captada.
O processo de recuperação de água,
e o tratamento que lhe é feito antes de ser
devolvida ao ambiente, será importante
para um estudo que a Navigator irá realizar
em 2020, em parceria com a Universidade
de Coimbra e o Instituto Superior Técnico,
e que permitirá avaliar os efeitos
de dispersão no estuário do Sado da água
tratada nas duas ETAR que operam no
Complexo de Setúbal.

- A N O S S A R E S P O S TA Ciente da necessidade de preservar um recurso
essencial para a humanidade e para as atividades
económicas, a Navigator tem uma dupla
abordagem na temática da água: a redução
da sua utilização, com recurso ao reaproveita-mento, e o seu tratamento, para que esta seja
devolvida ao ambiente nas melhores condições.
Através do Programa Corporativo de Redução
da Utilização de Água, que tem como objetivo
a diminuição de 15% no consumo específico
de água até 2025 (face a 2019), a Companhia
desenvolve um conjunto de intervenções
no seu processo fabril,
incrementando a recirculação e otimização,
de modo a aliviar a pressão sobre os locais
de abastecimento [ver capítulo 4.3].

Paralelamente, a Navigator tem investido
no tratamento de efluentes, com diversas
medidas de otimização das ETARs (Estações
de Tratamento de Águas Residuais) e de
monitorização do meio recetor, para garantir
o menor impacte possível da sua atividade
nos ecossistemas marinhos. Todas as unidades
fabris da Navigator possuem ETARs que
cumprem com a rigorosa legislação
de descarga no meio recetor, nas quais
também se desenvolvem ações que avaliam
o potencial de valorização do efluente
tratado.

80%

É A TAXA DE ÁGUA DEVOLVIDA AO AMBIENTE
NAS UNIDADES INDUSTRIAIS DA NAVIGATOR
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3.1.3 Alternativa aos Plásticos
- CONTEXTO GLOBALA utilização massiva de plástico e a
consequente poluição provocada pelos seus
resíduos nos ecossistemas, com particular
incidência nos oceanos, manteve-se no
debate da agenda internacional em 2019.
Neste sentido, e com o objetivo central
de minimizar os impactes do consumo
excessivo deste material de origem fóssil,
o Conselho Europeu aprovou novas regras
que introduzem, gradualmente, restrições
a certos produtos de plástico de utilização
única até à sua proibição em 2021.
O papel, sendo um produto com origem
em matéria-prima renovável (a fibra

de madeira) e com reconhecidos atributos
de reciclabilidade e biodegradabilidade,
surge como uma alternativa natural
ao plástico, principalmente ao nível das
embalagens. A utilização do papel para este
fim tem sido crescente, e existe uma grande
expectativa por parte dos consumidores,
marcas e retalhistas, para se encontrarem
novas soluções recicláveis. Com uma taxa
de reciclagem do papel de 71,6% e das
embalagens de papel e cartão de 85%
(CEPI, 2018), a indústria papeleira europeia
está comprometida em responder a essas
exigências.

No final de 2019, a Confederação Europeia das Indústrias de Papel
(CEPI), em parceria com associações internacionais do setor, lançou
o primeiro guia europeu que promove o ecodesign:
Paper-Based Packaging Recyclability Guidelines. Direcionado
para quem desenha e projeta as embalagens de papel, o guia
pretende aumentar a sua funcionalidade no sentido de serem
alcançadas taxas de reciclagem mais elevadas.
- A N O S S A R E S P O S TA O desenvolvimento de produtos papeleiros
sustentáveis faz parte da história da Navigator
que, nos últimos anos, tem explorado várias
oportunidades para substituir produtos
concorrentes com credenciais ambientais
menos fortes. Procurando evidenciar
a funcionalidade do papel como alternativa
ao plástico, a partir de janeiro de 2019 o jornal
Expresso passou a ser distribuído num saco
de papel da The Navigator Company e, desde
abril do mesmo ano, que o envio da National
Geographic Magazine para casa dos seus
assinantes é feito num envelope de papel com
chancela Navigator. Apresentar uma solução
mais ecológica para o transporte de livros,
substituindo os sacos de plásticos por outros
de papel, foi também o que levou a Feira
do Livro de Lisboa a associar-se à Companhia
durante o ano de 2019. Estas parcerias visam
não só realçar o papel como um substituto
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ao plástico de utilização única, mas também
sensibilizar os consumidores para alternativas
de embalagem mais sustentáveis.
Para além das diferentes soluções de sacos
e envelope-saco, a Navigator fornece papel,
ou está a realizar testes, para a produção
de hastes de chupa-chupas, hastes de cotonetes,
e outros mercados associados a plásticos
de utilização única.
No plano interno, a Companhia eliminou,
em 2019, os plásticos descartáveis em todas
as suas instalações, desde garrafas de água,
copos, chávenas e palhetas de café.
Em alternativa passaram a ser utilizadas
garrafas e copos de vidro, assim como produtos
de madeira e cartão em substituição dos
restantes utensílios.
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A National Geographic Society tem em curso a campanha
mundial “Planeta ou Plástico”, incitando todos os parceiros locais
a encontrarem formas de reduzir o consumo de plástico nas suas
operações. Em Portugal, a parceria com a Navigator permite
substituir anualmente 150 mil sacos de plástico por envelopes
de papel na distribuição da revista.

3.1.4 Indústria 4.0
- CONTEXTO GLOBALA Indústria 4.0 está a mudar os modelos
convencionais de produção e de negócio,
abrindo portas para novas soluções que
permitam às empresas obter vantagens
competitivas. Esta nova forma de pensar
e gerir a indústria aproxima-se de um modelo
de “fábricas inteligentes”, visando criar
um ambiente industrial intuitivo, sustentável
e competitivo, que opera de forma integrada
e autónoma, com mais segurança, e capaz
de responder eficiente e eficazmente

às necessidades. Considerada a quarta
revolução industrial, a Indústria 4.0 permitirá
aumentar a qualidade dos produtos e serviços
e a otimização energética, mas também
contribuirá para a redução de desperdícios
e custos ao longo da cadeia de valor das
empresas. O investimento neste novo modelo
é essencial para alavancar a transformação
tecnológica, mas também para encontrar
soluções para os novos desafios que
se colocam ao sistema económico.

A Comissão Europeia está a desenvolver o programa Digital
Europe, que disponibilizará cerca de 9,2 mil milhões de euros, entre
2021 e 2027, para o financiamento de projetos em cinco grandes
áreas: Computação de Alto Desempenho, Inteligência Artificial,
Cibersegurança, Competências Digitais Avançadas e Disponibilização
das Tecnologias Digitais a toda a economia e sociedade,
em consonância com valores de sustentabilidade.
- A N O S S A R E S P O S TA A The Navigator Company está a realizar
projetos, parcerias e novas formas de produção
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3.1.5 Desafio Social
- CONTEXTO GLOBALA responsabilidade das empresas pelas
questões sociais é uma parte integrante
da ética no desenvolvimento do negócio,
sendo que a sua capacidade de resposta
às preocupações sociais influencia cada vez
mais a “licença para operar”. A sensibilização
das lideranças das empresas para esta
temática levou o World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) a lançar
um guia para os CEOs sobre a importância
que os Direitos Humanos representam
atualmente na gestão dos negócios (“CEO
Guide to Human Rights”). O guia foi publicado
em junho de 2019, tendo sido subscrito por
presidentes e CEOs de diversas empresas,
incluindo a The Navigator Company.
Este desafio envolve não só os direitos
humanos, mas também a ética no negócio,
o respeito pela diversidade e, de uma
forma mais abrangente, a responsabilidade
das empresas na resposta às expectativas
e necessidades dos seus colaboradores
e das comunidades locais. As empresas
devem assumir o compromisso de serem
empregadores de referência e garantirem
que o seu capital humano está preparado
e motivado para assegurar o futuro dos

negócios. Devem, igualmente, manifestar
preocupação com a realidade socioeconómica
das comunidades vizinhas e contribuir para
o seu desenvolvimento através da partilha
de valor.

“Num mundo em que vivemos
situações de risco permanentes,
quer no plano ambiental,
com a emergência climática,
quer no plano social, com as
migrações, apenas para dar
alguns exemplos, é crucial
que as empresas integrem
o respeito pelos Direitos
Humanos na gestão responsável
do seu negócio e potenciem os
impactos positivos que podem
ter na sociedade.”
João Castello-Branco_Chairman da The Navigator
Company e Presidente do BCSD Portugal

- A N O S S A R E S P O S TA As pessoas são um ativo-chave para o futuro
das empresas. Ciente disso, a Navigator tem
adotado políticas de recursos humanos que
apostam na formação e no desenvolvimento
dos seus Colaboradores, tendo por base
a gestão do desempenho, o que permitirá
responder às necessidades atuais e futuras
do negócio. O Learning Center, uma estrutura

que fomenta a aprendizagem contínua
beneficiando de parcerias com várias
instituições académicas, tem sido fundamental
para suportar a resposta da Companhia aos
seus compromissos no domínio da gestão
de talentos e desenvolvimento do capital
humano.

O carácter inovador, abrangente e inclusivo do portal do Learning
Center mereceu destaque no documento do WBCSD “Business
Leadership for the Future of Work”, como exemplo de uma boa
prática no reforço de competências, gestão de talentos e preparação
dos futuros líderes na Navigator.
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DESENVOLVER COMPETÊNCIAS À DISTÂNCIA DE UM “CLIQUE”
Mais do que uma área
de formação tradicional,
o Learning Center da Navigator
oferece uma abordagem proativa
e participativa na perspetiva
de capacitar o capital humano
da Companhia para os desafios
do presente e do futuro.
Tendo sido lançado em 2019
este portal de aprendizagem
bilingue (português e inglês),

e acessível por computador,
tablet ou smartphone, passou
a incluir cursos em e-learning,
b-learning e através
de vídeos, de acesso livre
e imediatamente disponíveis,
ao alcance de um clique.
Durante o último ano foram
disponibilizados mais de 500
cursos de formação on-line,
e outros em formato presencial,

em 17 domínios diferentes,
da gestão à segurança,
passando pela liderança e área
comportamental, e em vertentes
técnicas de âmbito industrial,
comercial e florestal, com uma
taxa global de participação dos
Colaboradores correspondente
a 95%.

LEARNING CENTER EM 2019

581

2 898

CURSOS REALIZADOS

COLABORADORES

Desenvolver uma cultura organizacional
assente na ética e integridade é um aspeto
muito importante na resposta aos desafios
sociais pela redução da ambiguidade
e clarificação dos comportamentos a adotar
no contexto das relações da empresa com
os seus stakeholders. Neste contexto,

182 740

HORAS DE FORMAÇÃO

a Navigator tem vindo a divulgar, quer
o Código de Ética e Conduta para
Colaboradores, quer o Código de Conduta
para Fornecedores, em prol de uma relação
responsável entre parceiros. O respeito pelos
Direitos Humanos faz parte das diretrizes
incluídas nestes documentos.

COMPROMISSO COM A IGUALDADE DE GÉNERO
Em 2019, a Navigator publicou
o seu Plano Para a Igualdade
de Género, elaborado após
a realização de um
autodiagnóstico que identificou
os pontos fortes e as áreas
de melhoria. Este plano contempla
diversas medidas para potenciar
a igualdade de oportunidades
em termos de desenvolvimento

e crescimento profissional com
metas definidas, como é o caso
do aumento da percentagem
de mulheres em cargos de chefia
no período 2020-2022.

e de Conduta em vigor na
Navigator já incentiva uma cultura
ancorada no mérito,
na diversidade de talento e na
igualdade de oportunidades.

O Plano para a Igualdade
de Género visa dar resposta
ao artigo 7º da Lei nº 62/2017,
sendo que o Código de Ética
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O desafio social manifesta-se também
no impacto socioeconómico que a Companhia
promove na comunidade. Com um negócio
de base florestal, a Navigator assume
um papel crucial enquanto impulsionadora
da economia rural, fomentando o emprego
e a riqueza nas regiões onde desenvolve
operações florestais, do Minho ao Algarve,

mas também em Moçambique. Neste país
africano, a Companhia estabeleceu, através
da Portucel Moçambique, um compromisso
de responsabilidade perante as populações
que partilham a mesma “terra”, promovendo
um Programa de Desenvolvimento Social com
as comunidades locais.

APOIO SOCIAL A MAIS DE 7 MIL FAMÍLIAS EM MOÇAMBIQUE
A melhoria das condições
socioeconómicas das
comunidades nas províncias
da Zambézia e de Manica, onde
a Portucel Moçambique
desenvolve um projeto florestal
integrado para produção de pasta
para papel, é o compromisso
do Programa de Desenvolvimento
Social que a Empresa está
a desenvolver naquele país
africano. Este programa é parte
indissociável da estratégia
de investimento da Portucel
Moçambique, cujo eixo central
passa pelo desenvolvimento
de plantações sustentáveis que
contribuem para a prosperidade
socioeconómica e resiliência
climática. A segurança
e diversidade alimentar,
oportunidades de crescimento
económico e de geração
de rendimento, a par do suporte
ao bem-estar da população,
constituem os objetivos principais
do Programa de Desenvolvimento
Social da Portucel Moçambique
- PDSP, que, em 2019, ultrapassou
a fasquia das 7 mil famílias
abrangidas, entre as 25 mil que
se estima que vivam nas áreas
de atividade da Empresa.

Um novo projeto-piloto
de piscicultura em Manica e o
projeto de construção de duas
represas, e respetivos perímetros
de rega na Zambézia, assim como
a assinatura de um memorando
de entendimento com o governo
da província da Zambézia para
a construção de um bloco
operatório no distrito do Ile foram
algumas das ações iniciadas
em 2019. Ao longo dos últimos
quatro anos, o programa alargou
a sua intervenção a diversas
iniciativas de desenvolvimento
social, como a promoção
da agricultura (distribuição
de sementes melhoradas,
introdução de novas culturas
e ensino de técnicas agrícolas
de conservação), a construção
de celeiros com melhores
condições de armazenamento,
ou o incentivo ao aumento
de rendimento com a distribuição
de caprinos e de colmeias. Além
disso, também promoveu
benefícios na melhoria
da qualidade de vida, como
a abertura e/ou reparação
de furos de água potável,
a entrega de lâmpadas solares
que permitem também carregar
pequenos aparelhos elétricos
e realizar atividades escolares
após anoitecer, ou a construção
e recuperação de 5 300 km de
vias de acesso.

PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
DA PORTUCEL
MOÇAMBIQUE
(PDSP)

$ 40 Milhões

Investimento a realizar
ao longo da vida do projeto
-

$ 6 Milhões

Investimento no PDSP
desde 2015
-

7 000

Famílias apoiadas
em 120 comunidades
até 2019
-

2 800

Famílias que receberam
formação em horticultura
-

587 000 kg

Sementes melhoradas
distribuídas (milho, feijão,
soja e sésamo)
-

40

Furos de água abertos
e/ou reparados
-

5 300 km

Estradas e caminhos
construídos e reabilitados
-
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3.2 Roteiro para a Neutralidade Carbónica
A economia de baixo carbono entrou
definitivamente na agenda mundial para
fazer face às alterações climáticas que
impactam o planeta. Enquanto as sociedades
se adaptam a um clima diferente daquele
em que evoluíram, uma resposta à altura
da emergência atual consiste em reduzir
as emissões de carbono e/ou aumentar o seu
sequestro, numa estratégia global conducente
à neutralidade carbónica. O Acordo
de Paris comprometeu as nações a limitar
o aquecimento global, um caminho que
se faz com o foco na redução das emissões,
que resultam, em grande parte, da atividade
humana.

na melhoria da eficiência dos seus processos,
a implementação de soluções tecnológicas
que permitem a redução do consumo
energético e a utilização de energia de fontes
renováveis. Um novo capítulo será aberto
já em 2020, com a entrada em funcionamento
da nova caldeira de biomassa no Complexo
da Figueira da Foz [ver capítulo 4.2].

Ciente do seu contributo para mitigar
os efeitos das alterações climáticas,
a Navigator assumiu o compromisso de atingir
a neutralidade carbónica nos seus complexos
industriais até 2035, tornando-se na primeira
empresa portuguesa – e uma das primeiras
a nível mundial – a antecipar em 15 anos
os objetivos nacionais e europeus. O “Roteiro
para a Neutralidade Carbónica da The
Navigator Company” foi apresentado em 2019,
mas os esforços da Companhia em prol
de uma economia de baixo carbono tiveram
início há vários anos com o investimento

> Atingir 100% da produção de energia
elétrica a partir de fontes renováveis.
———————————————————————--------------> Reduzir as emissões de CO2 fóssil através
da substituição de tecnologias.
———————————————————————--------------> Reduzir em 15% o consumo específico
de energia até 2025, tendo por base
os valores de 2015.
———————————————————————--------------> Realizar o offset das emissões não
passíveis de eliminar.

A estratégia da Navigator para a neutralidade
carbónica, que implica um investimento total
de 158 milhões de euros, assenta em quatro
objetivos que se irão realizar em simultâneo,
tendo em conta as condições específicas dos
complexos industriais:

INVESTIMENTO DA NAVIGATOR NO ROTEIRO
PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA

€63 MILHÕES
COMPLEXO
DE SETÚBAL

€59 MILHÕES

€36 MILHÕES

COMPLEXO
DA FIGUEIRA DA FOZ

COMPLEXO
DE AVEIRO

€158 MILHÕES
TOTAL

NOS PRÓXIMOS 15 ANOS A COMPANHIA VAI

REDUZIR AS SUAS EMISSÕES DE CO2

EM 90%
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NEUTRALIDADE CARBÓNICA
O Contributo da Navigator

Tecnologias mais limpas e eficientes
para reduzir as emissões de carbono
INVESTIMOS NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E NO USO DE ENERGIA RENOVÁVEL

As Florestas têm um papel essencial
na captura de Carbono e são Soluções
Naturais para o Clima

Compromisso:

SER NEUTRO
EM CARBONO
108 269 ha

T

R

E

CO2

D

A

IR

C

AS NOSSAS FLORESTAS
SÃO GERIDAS DE FORMA
SUSTENTÁVEL*

DAS
EMISSÕES

10%

CO2

Sequestram e armazenam carbono
durante o seu crescimento

2018

Compensar

67%

Z

P

U

R

R

90%

NOS COMPLEXOS
INDUSTRIAIS
ATÉ 2035

U

11% ÁREAS DE
C O N S E R VA Ç Ã O

A

REDUZIR

2035

Energia consumida
proveniente de fontes
renováveis
• 3 Centrais Fotovoltaicas
• 4 Centrais a Biomassa
• 418 375 tCO2 evitadas
Nova Caldeira do Complexo
da Figueira da Foz
100% da energia produzida
será renovável em 2020

5,3 MtCO

2

Stock de carbono
nas nossas
florestas

Produtos de origem florestal
armazenam carbono ao longo do tempo

CO2

A

R

PAPEL

M

BIOECONOMIA

Z

E

N

A

R

PRODUÇÃO DE ENERGIA
ATRAVÉS DE RESÍDUOS
FLORESTAIS

A

Oportunidade para
promover soluções
de baixo carbono

71,6%

taxa de reciclagem
de papel na Europa

- Origem natural
- Renovável
-E
 levada taxa
de reciclabilidade
- Biodegradável

REINCORPORAÇÃO
NA NATUREZA NO FIM
DE VIDA ÚTIL

* FSC® (licença FSC - CO10852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001)
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3.2.1 O Papel da Bioeconomia
A economia tal como a conhecemos está
a dar os primeiros passos num processo
de grande transformação uma vez que
o aumento da população mundial, a escassez
de recursos, as crescentes pressões sobre
o ambiente e as alterações climáticas reforçam
a necessidade de as sociedades produzirem
bens de consumo através de processos
sustentáveis. Ao integrar todos os setores
e sistemas numa cadeia assente em recursos
biológicos, a bioeconomia prepara o caminho
para uma sociedade mais inovadora,
competitiva e eficiente na utilização
sustentável dos recursos renováveis para
fins industriais e na proteção do ambiente.
Por estar apoiada em setores que operam
com recursos naturais, a bioeconomia impacta
diretamente o balanço líquido das emissões
de gases com efeito de estufa. Isso verifica-se,
quer através do aumento do sequestro
de carbono pelos setores primários
de produção de biomassa (e.g. florestas
e agricultura), e de retenção de carbono
em produtos de base biológica (e.g. madeira),
quer pela potencial redução de emissões pela
substituição de materiais de base fóssil por
biomateriais renováveis, com menor pegada
carbónica.

Alinhada com a visão da Confederação
Europeia das Indústrias de Papel (CEPI),
a Navigator partilha da ideia de que o setor
atual da pasta e do papel faz parte do núcleo
duro da bioeconomia, com potencial
para alcançar uma posição ainda mais
central. As fábricas de pasta podem ser
adaptadas para fornecer um leque alargado
de subprodutos, componentes e materiais
de origem biológica (biocombustíveis,
biocompósitos e óleos essenciais),
funcionando como biorrefinarias. Com efeito,
estas unidades representam atualmente
um importante elo na cadeia de produção
de energia renovável por cogeração,
através do uso de biomassa florestal
e de subprodutos do processo de produção
de pasta, como acontece nos complexos
industriais da Navigator em Aveiro, Figueira
da Foz e Setúbal [ver capítulo 4.2]. Por seu
lado, na medida em que o papel é um dos
expoentes máximos de reciclagem, a indústria
acrescenta um elemento de “circularidade”
ao sistema económico, contribuindo para
a utilização otimizada dos recursos, ao mesmo
tempo que cria emprego e valor ao longo
da cadeia.

BIOCOMBUSTÍVEIS AVANÇADOS
COM ORIGEM EM RESÍDUOS
O uso de biocombustíveis
avançados como substituição dos
combustíveis fósseis, um dos
principais agentes poluentes
da atmosfera, tem merecido
a atenção regulatória europeia,
com o estabelecimento de quotas
progressivas para a sua
incorporação na eficiência
energética.
Os biocombustíveis avançados,
também batizados de 2ª geração,
não entram em concorrência
direta com a cadeia alimentar
do homem e dos animais, como
sucede com a gama de 1ª geração,
pois o seu virtuosismo está

no facto de serem obtidos a partir
de resíduos e não de plantações
destinadas exclusivamente à sua
produção.
A produção e utilização dos
biocombustíveis de 2ª geração
são estimuladas pelo novo código
regulatório RED II da União
Europeia, pois trata-se de
matérias-primas mais sustentáveis.
Todos estes biocombustíveis são
já utilizados num blending com
os combustíveis de origem fóssil
comercializados, misturados
no biodiesel e nas gasolinas que
consumimos.

3.2.2 O Contributo da Floresta
As florestas desempenham um papel muito
relevante para a questão da descarbonização,
pois, além das suas funções reguladoras
do clima, e de proteção dos solos e da
água, são responsáveis, ao longo do seu
crescimento, pelo sequestro de carbono.
Representam os ecossistemas terrestres com
maior capacidade de captação de carbono,
ao assimilar por via da fotossíntese grandes
quantidades de CO2, evitando que este gás
contribua para o efeito de estufa. As florestas
são uma solução natural na questão
do carbono, podendo contribuir com
37% de redução das emissões necessárias para
limitar o aquecimento global a 2°C, segundo

revela a publicação "Natural Climate Solutions”
do WBCSD.
Em Portugal, a floresta é responsável
anualmente pela remoção da atmosfera
de aproximadamente 10% das emissões
de CO2, para além do seu papel
no armazenamento de carbono. A gestão
florestal sustentável, que combina florestas
plantadas, tendo em vista a produção, com
zonas de conservação, potencia a capacidade
de retenção de carbono, como acontece
nas florestas sob gestão da Navigator, que
apresentaram, em 2019, um stock acumulado
de cerca de 5,3 milhões de toneladas de CO2.

Na Navigator tudo começa na floresta. Esta relação umbilical é expressa
pela área de floresta nacional que é gerida pela Companhia – 108 269
hectares distribuídos por 172 concelhos de Portugal continental – e pelo
seu papel na promoção da gestão sustentável e valorização dos espaços
florestais, mas também na conservação da biodiversidade e na prevenção
dos incêndios. Em 2019, a Companhia investiu diretamente 33,5 milhões
de euros nos 18 distritos onde está implantada, sendo que cerca
de 61% deste investimento incidiu nas regiões do interior do país.
No que toca às ações de prevenção e apoio ao combate
aos incêndios florestais, o investimento atingiu os 4,1 milhões
de euros em 2019.
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3.2.3 Liderar o Debate com Stakeholders
Os temas da agenda global de sustentabilidade
são importantes para a The Navigator Company.
Tendo consciência de que as soluções
corporativas para alguns dos desafios
ambientais e sociais mais prementes não
podem ser desenhadas sem a cooperação
com os seus stakeholders, a Companhia
tem promovido o debate e reflexão sobre
estas temáticas no âmbito do seu Fórum
de Sustentabilidade, um órgão de governação
da sustentabilidade na Navigator.
Na 9ª edição do evento - dedicada ao tema
“Para um Futuro Neutro em Carbono”- foram
desbravados caminhos para a construção
de uma sociedade de baixo-carbono, tendo
a Companhia anunciado, pela primeira vez,
o compromisso público em antecipar para

2035 o objetivo de tornar as suas unidades
industriais neutras em carbono.
Tendo a abertura dos trabalhos sido marcada
pela mensagem de António Guterres,
Secretário-Geral das Nações Unidas,
que saudou a dedicação da Navigator
ao tema da emergência climática,
o Fórum de Sustentabilidade contou com
a participação de vários oradores de relevo
neste domínio, tendo sido consensual
o facto de a neutralidade carbónica ser
uma responsabilidade de todos os agentes
económicos. A mensagem-chave deste
Fórum residiu na necessidade de incentivar
os diferentes setores a construir soluções
de forma integrada, reforçando a importância
crucial do setor florestal na resposta
às alterações climáticas.

“As alterações climáticas são uma ameaça à nossa
existência e, por isso, a questão que define o nosso tempo.
O desafio é grande, exige muito mais ambição,
mas sabemos que existem soluções. Sinto-me encorajado
pela massiva mobilização popular em defesa da ação
climática, assim como pelos compromissos assumidos
na recente Cimeira de Ação Climática. Governos, jovens,
empresas, cidades, investidores e sociedade civil, uniram-se
para adotar as medidas que o mundo tanto necessita
para que se consiga evitar uma catástrofe climática.”
António Guterres, _Secretário-Geral das Nações Unidas
(Fórum de Sustentabilidade da Navigator, 2019)
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ÁREAS
EM FOCO

Sobreiro
(Quercus suber L.)

04

Em
Perigo

Extinta
na Natureza

Extinta

Criticamente
em Perigo

Quase
Ameaçada
Vulnerável

Dados
insuficientes

POUCO
PREOCUPANTE

Não avaliada
IUCN Red List

Com uma copa ampla
e de uma altura que pode
atingir os 25 metros, o sobreiro
é árvore nacional desde 2011.
De crescimento lento,
esta árvore de folha perene
pode ser descortiçada até
18 vezes, sendo o primeiro
descortiçamento feito aos
25 anos. Contudo, só ao
terceiro descortiçamento
é possível obter cortiça
para rolhas.

Pode chegar aos 200
anos e tem como
elemento distintivo
a casca, a conhecida
cortiça.

O sobreiro é uma espécie típica da região Mediterrânica
Ocidental e ocorre de forma espontânea no território
de Portugal Continental, à exceção de Trás-os-Montes
e nas montanhas com mais de mil metros do centro
e norte. É a árvore dominante em sobreirais e montados
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de sobro – habitats importantes para a conservação
da biodiversidade e que fazem parte da Rede Natura
2000 –, mas também integra outros tipos de bosque.
Está presente na Herdade de Espirra, propriedade
da Navigator.
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4.1

4.6

4.2

4.7

GESTÃO FLORESTAL
SUSTENTÁVEL
-

GESTÃO
SUSTENTÁVEL
DE FORNECEDORES
-

ENERGIA
E CLIMA

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES
-

-

4.3

4.8

GESTÃO AMBIENTAL
INDUSTRIAL

ENVOLVIMENTO
COM A COMUNIDADE

-

-

4.4

GESTÃO DE TALENTOS
E DESENVOLVIMENTO
DO CAPITAL HUMANO
-

4.5

4.9

INOVAÇÃO,
INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
-

SAÚDE E SEGURANÇA
NO TRABALHO
-
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ÁREAS
EM FOCO

4.1 Gestão Sustentável da Floresta
A perspetiva Navigator
As florestas são um recurso natural e renovável
essencial para o equilíbrio climático do planeta.
Estão na base da nossa cadeia de valor
e desempenham um papel fundamental
na bioeconomia.

Toda a área florestal gerida em Portugal
Continental pela Navigator encontra-se
certificada de acordo com os princípios
de gestão florestal sustentável definidos
a nível internacional. Tendo como objetivo
principal o fornecimento de matéria-prima,
o nosso modelo de gestão florestal integra
a conservação da biodiversidade garantindo,
igualmente, a salvaguarda de valores culturais
e ambientais relevantes, que são mantidos
e/ou melhorados, colocando-os ao serviço
das comunidades e da conservação
da biodiversidade.

A Navigator contribui para o desenvolvimento
e valorização da floresta portuguesa, que
atualmente ocupa cerca de 36% do território
nacional, sendo uma fonte de riqueza
relevante para o país com impactes positivos
a nível social e ambiental.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM AUMENTAR A OFERTA DE
MADEIRA COM CERTIFICAÇÃO
DA GESTÃO FLORESTAL

ODS

META
PARA 2025

75%

(Compromisso 1)

Para isso participamos, de forma ativa,
no Projeto Melhor Eucalipto, em parceria
com a Celpa, e investimos localmente
no Programa de Fomento da Produtividade
e Certificação Florestal

madeira nacional
certificada rececionada
nos complexos
industriais

EM 2019
% M A D E I R A A B A S T E C I DA
C O M C E R T I F I C AÇ ÃO

72%
madeira abastecida
com certificação
FSC® ou PEFC
(mercado nacional
e internacional)

52

2019

42

2018

6 066 ha

intervencionados
pelos proprietários

63

27

2017
2016

72

13

54

48

Mercado português
Total – mercado nacional e internacional

G E S TÃO S U S T E N TÁV E L DA F LO R E S TA : O S O U T R O S C O M P R O M I S S O S
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Desenvolver conhecimento
no domínio dos ecossistemas

Contribuir para a redução
dos incêndios em espaço rural

(Compromisso 2)

(Compromisso 3)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
O programa de fomento
da produtividade e certificação
florestal em Portugal
A certificação florestal conduz a um melhor
desempenho ambiental e social permitindo
obter melhores resultados na gestão das
florestas, com impacto na produtividade
e na segurança dos trabalhadores, para
além do impacto positivo na comunidade
envolvente.

“LIMPA E ADUBA” APOIOU
658 PEQUENOS PROPRIETÁRIOS EM 2019
“O programa ’Limpa e Aduba’ contribui para diminuir o risco de incêndio
e para melhorar a nutrição da floresta, para que esta tenha maior vitalidade
e resistência a pragas e doenças, e até maior resiliência às mudanças
climáticas. Paralelamente, os proprietários são encorajados a aplicar boas
práticas e a aderir à certificação florestal.”
José Luís Carvalho_Coordenador de Inovação e Desenvolvimento Florestal

Estamos
comprometidos
em aumentar
a oferta de madeira
com certificação
da gestão florestal
(Compromisso 1)

(*) Mais
de metade
das parcelas
tem uma
dimensão inferior
a 1 hectare

Vila Nova do Ceira é a mais
pequena freguesia do concelho
de Góis, mas representa o modelo de uma comunidade empenhada em cuidar da floresta.
O exemplo foi dado por 17
pequenos proprietários locais
que aderiram em 2019
ao programa “Limpa e Aduba”,
iniciativa integrada no projeto
“Melhor Eucalipto” promovido
pela CELPA (Associação
da Indústria Papeleira), que
conta com a colaboração
da Navigator na idealização
do programa, financiamento
e apoio técnico permanente.
O “Limpa e Aduba” tem foco
na diminuição do risco
de incêndio, mobilizando
pequenos proprietários a fazer
o controlo de vegetação
espontânea. Em contrapartida,
a indústria suporta todos
os custos da adubação

ÁREA
INTERVENCIONADA

6 066 ha

e nutrição dos seus povoamentos, para além da avaliação
técnica e coordenação
do controlo de vegetação
dos espaços florestais destes
proprietários.
Depois de um arranque
em 2018, que envolveu mais
de 100 proprietários e abrangeu
uma área superior a 1 000
hectares, o “Limpa e Aduba”
comprovou a sua relevância
em 2019, com o dobro das
candidaturas previstas e a
adesão de 658 proprietários
independentes, evoluindo para
um total de 6 066 hectares
intervencionados. A região
do Centro Interior, onde
se insere Vila Nova do Ceira,
foi uma das três (além do Sul
Litoral e Centro Litoral) onde
foram realizadas as ações
do programa, que contaram

PROPRIETÁRIOS
ADERENTES
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com a colaboração de uma
rede de agentes da floresta
(associações de produtores,
cooperativas, empresas
fornecedoras de madeira
e de serviços florestais)
na mobilização de proprietários
de eucaliptais para a gestão
sustentável de uma floresta
produtiva.
O “Limpa e Aduba” tem
um horizonte de 100 000
hectares a intervencionar até
2023, estando prevista para
2020 a ação em 12 mil hectares,
naquela que será muito provavelmente a maior campanha
de controlo de vegetação
espontânea nos espaços
florestais realizada em Portugal
por proprietários privados
agrupados.

Em 2015, a percentagem de aquisição
de madeira certificada no mercado nacional
era de 9%. O programa iniciou-se em
2016 e atualmente a maioria da madeira
adquirida já é proveniente de propriedades
com gestão certificada (51,5%). A empresa
apoiou 81 fornecedores na adesão à Cadeia
de Custódia, e tem vindo a apoiar mais
de uma dezena de Grupos de Certificação,
Organizações de Produtores Florestais
e Grupos de Cadeia de Custódia, que
permitiram, em conjunto com os produtores,
atingir este resultado.
Em 2019 foram diversas as iniciativas
nesta área:
> Sessões de capacitação sobre boas
práticas e ferramentas de suporte à gestão
dos técnicos, prestadores de serviços
e produtores florestais;
——————————————————————————
> Acompanhamento dos processos
de discussão sobre novas abordagens para
os “Smallholders” (proprietários com áreas
de pequena dimensão) nos esquemas PEFC
e FSC;
——————————————————————————
Participação ativa na constituição de novas
entidades gestoras a nível regional (ex: PEFC
AML e PEFC Alentejo) de forma a assegurar
a cobertura nacional por ambos os esquemas
de certificação e promoção da gestão florestal
certificada, como é o caso da Ilha da Madeira.

Valorizar e conservar os ecossistemas,
o Projeto RipCarbon
A Navigator colaborou no projeto RipCarbon
do Instituto Superior de Agronomia6,
no âmbito da dissertação de mestrado
em Gestão e Conservação de Recursos
Naturais, que procura estimar o stock
de carbono nas zonas ripícolas (galerias
ribeirinhas) típicas da região do Mediterrâneo.
Estas áreas são responsáveis pelo
fornecimento de numerosos serviços
de ecossistemas, e vários estudos
internacionais identificam-nas como áreas
de grande importância no papel de regulação
climática, pois armazenam tanto ou mais
carbono do que os ecossistemas florestais
exclusivamente terrestres, o que faz com que
tenham uma importância crucial na mitigação
dos efeitos das alterações climáticas.
A área de estudo situa-se na Herdade
da Caniceira, propriedade gerida pela
Navigator com cerca de 500 hectares, onde
se encontram diferentes usos e ocupações
florestais, podendo considerar-se um
exemplo de compatibilização da gestão
florestal e conservação da biodiversidade.
O RipCarbon pretende validar os resultados
de deteção remota (via drone) com
os dados resultantes do trabalho de campo
(inventário) na quantificação da biomassa.
Num troço com cerca de 3 km localizado
na Ribeira do Alcolobre, dominado por
bosques ripícolas de amieiros e salgueiros,
este projeto estimou um valor de stock
de carbono total (solo, vegetação arbórea
e folhada que irá decompor-se no solo),
de 134 toneladas de carbono por hectare
no amial e 97 toneladas de carbono por
hectare no salgueiral. A conservação
destas áreas potencia o armazenamento
de carbono na floresta, cuja quantificação
através da utilização de drones será mais fácil
de aplicar em todo o país.

ÁREA MÉDIA
DAS PARCELAS

2,7 ha*

Projeto financiado pelo Centro de Estudos Florestais (CEF), Unidade de Investigação financiada pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia I.P. (FCT), (UID/AGR/00239/2013/ e UID/AGR/00239/2019) no âmbito da linha temática
ADAPT&SERV e pelo projeto RIVEAL, PTDC/CTA-AMB/29790/201

6
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“A proteção das linhas de água sempre foi um dos focos
da Navigator. Não se fazem plantações florestais para fins
produtivos nestas áreas, nem mobilizações de solo. Além
disso, são zonas onde se priorizam as ações de restauro
da vegetação. As linhas de água providenciam diversos
serviços de ecossistema, entre os quais o armazenamento e
sequestro de carbono, a melhoria da qualidade de água, a
proteção e diversificação das espécies, para além do valor
estético e dos serviços de recreio e lazer.”
Nuno Rico_Responsável de Conservação da Biodiversidade

Redução dos incêndios em
espaço rural
Perante a importância
da prevenção contínua
e da defesa do território
e das comunidades, em 2019
o investimento total da Navigator
na proteção contra incêndios
aumentou 25% em relação
a 2018, atingindo os 4,1 milhões
de euros, distribuídos entre
ações de prevenção e de apoio
ao combate aos fogos

É incontornável que a correta gestão
florestal constitui o principal fator para
a prevenção dos incêndios, minimizando
a carga combustível e constituindo uma
barreira natural à progressão das chamas,
diminuindo assim o número de ignições e as
suas consequências. Os números falam por
si: a área ardida nas plantações de gestão
profissional, nomeadamente das empresas
da fileira do eucalipto, é de 1,4% da área total
gerida. A Navigator obteve este ano um valor
inferior a 1%.

I N V E S T I M E N TO E M AÇ Õ E S D E D E F E S A
DA F LO R E S TA C O N T R A I N C Ê N D I O S

0,13%

4,1 milhões de euros
2,2 M€

de área ardida

1,5 M€

0,4 M€

Direcionados para a Afocelca
Atividades de limpeza e controlo de vegetação
Manutenção de caminhos e aceiros

As ações permanentes de controlo
da vegetação, manutenção de pontos de água,
de caminhos e aceiros, e da suspensão
de atividades de exploração em dias de risco
meteorológico elevado, são realizadas pelas
equipas de produção e gestão florestal e por
recursos externos, sempre que necessário.
No período de verão, a Companhia, além dos
recursos próprios, conta ainda com o apoio
adicional de 350 pessoas no Dispositivo
Especial de Combate a Incêndios Rurais sob
a gestão da Afocelca, um agrupamento da
The Navigator Company e do grupo ALTRI,
cuja missão é apoiar o combate aos incêndios
R E L ATÓ R I O
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florestais, quer nos espaços florestais geridos
pelas empresas, quer na sua envolvente,
em estreita colaboração com a Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Este dispositivo é constituído por cerca
de 60 meios de combate terrestre, pesados
e ligeiros, um corpo de Oficiais de Ligação nos
diferentes Comandos Distritais de Operações
de Socorro, um Núcleo de Supervisão
e Formação e uma Central de Operações.

da fileira florestal às universidades), com
vista a encontrar e testar novas soluções para
a prevenção e controlo dos fogos florestais,
um esforço coletivo que visa beneficiar
a floresta portuguesa e as comunidades rurais.

Moçambique reduz a área ardida
com medidas de prevenção
O contexto em que a Portucel Moçambique
se insere e o modelo florestal que está
a implementar requerem esforços significativos
na defesa da floresta contra incêndios.
O fogo é parte integrante do dia-a-dia
da maioria das comunidades devido
à escassez de outros recursos energéticos,
mas também por se tratar da forma
tradicional de preparação das suas áreas
agrícolas, estando enraizado nos hábitos
culturais. Existe, assim, um risco acrescido
de queimadas descontroladas, as quais, fruto
da dispersão geográfica das ocorrências

e da falta de estruturas institucionais para
o seu combate, são consideradas um risco
significativo para o projeto da Companhia,
assim como o são para as famílias e para
as comunidades pela perda de bens e perigo
de vida.
As medidas adotadas pela Portucel
Moçambique neste domínio começaram
a surtir efeito em 2019. De salientar
as ações de sensibilização das famílias para
a adoção de comportamentos adequados
no uso do fogo, e ainda o papel das equipas
motorizadas de intervenção rápida, que
se deslocam com maior facilidade e rapidez,
permitindo intervir e mitigar os focos
de incêndio florestal numa fase inicial.
O fenómeno atinge, todavia, uma dimensão
significativa, pelo que vai continuar a ser alvo
de atenção específica por parte da empresa,
mantendo-se o foco no aperfeiçoamento dos
mecanismos de prevenção e apoio ao combate
desenvolvidos.

PARCERIA COM WWF EM MOÇAMBIQUE:
ENCONTRO NEW GENERATION PLANTATIONS
A Portucel Moçambique
e a The Navigator Company,
em parceria com a World
Wide Fund for Nature (WWF)
Moçambique, realizaram
em novembro de 2019, pela
primeira vez em África,
o Encontro Anual da New
Generation Plantations, uma
plataforma para promover
plantações florestais
sustentáveis gerida pela
WWF, com a participação
de empresas e governos
em todo o mundo, com cerca
de 100 convidados.

Foi uma oportunidade muito
relevante para a Portucel
Moçambique apresentar
o seu projeto, mostrando
como a prosperidade social
e a gestão sustentável
da paisagem rural em África
estão a evoluir de forma
positiva para todas as partes
interessadas.
De referir que a Navigator
participa, desde 2007,
na plataforma NGP,
coordenada pela WWF
Internacional, sendo um
dos seus fundadores.

A Companhia mantém, simultaneamente,
a sua participação ativa em projetos com
diferentes parceiros (desde os stakeholders
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4.2 Energia e Clima
A perspetiva Navigator
A Climate Action Summit das Nações Unidas,
realizada em setembro de 2019, veio reforçar
a urgência de responder aos desafios colocados
pela mitigação e adaptação às alterações
climáticas.
As empresas têm que fazer parte da solução.
Ao estabelecer metas ambiciosas e medidas
de longo prazo no âmbito do nosso
compromisso com a neutralidade carbónica,

pretendemos inspirar outras empresas
a fazê-lo também.

ODS

Em 2019, o Fórum de Sustentabilidade
da Navigator foi dedicado a esta temática,
tendo sido publicamente anunciado o nosso
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, cujo
eixo central é o investimento em energias
renováveis. De destacar também as diversas
iniciativas adotadas no âmbito do Programa
Corporativo de Eficiência Energética.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM AUMENTAR A % DE ENERGIA
RENOVÁVEL NO CONSUMO
TOTAL DE COMBUSTÍVEIS

META
PARA 2035

85%

(Compromisso 4)

Para isso estamos a investir em equipamentos
que utilizam energias renováveis, como a solar
e a biomassa

de energia de fontes
renováveis

EM 2019
E N E R G I A R E N OVÁV E L
C O N S U M I DA

EMISSÕES CO2
( t C O 2/ t p r o d u t o )

EMISSÕES CO2 (t)

2019

67%

2019

0,246

2019

752 023

2018

68%

2018

0,245

2018

769 615

2017

69%

2017

0,228

2017

736 569

A evolução das emissões totais de CO2 revela uma redução em 2019, face a 2018. Por outro lado, as emissões
específicas de CO2 aumentaram, o que se deve à instabilidade processual que se verificou ao longo do ano, quer
nas fábricas de pasta, quer nas fábricas de papel, que resultou num menor volume de produção (pasta e papel).

ENERGIA E CLIMA: OS OUTROS COMPROMISSOS

Reduzir o consumo específico
de energia (intensidade energética)
da pasta e do papel

Contribuir para a mitigação
dos efeitos das alterações climáticas
(Compromisso 6)

(Compromisso 5)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
O programa corporativo
para a eficiência energética
O ano de 2019 foi marcado pela consolidação
da eficiência energética como área
de otimização processual e de redução
de custos. Foi dada continuidade ao

Programa Corporativo para a Eficiência
Energética com desenvolvimentos em todos
os eixos de intervenção.

Em 2019 foram diversas as iniciativas
nesta área:

E I X O 1 : S I S T E M A S D E G E S TÃ O D E E N E R G I A ( I S O 5 0 0 0 1 )

UMA CALDEIRA COM IMPACTE AMBIENTAL E SOCIAL

Estamos
comprometidos em
aumentar a % de
energia renovável no
consumo total de
combustíveis
(Compromisso 4)

E I X O 2 : E N E R G I A S R E N O VÁV E I S

“O Roteiro para a Neutralidade Carbónica na Navigator foi apresentado
em 2019 e começámos logo a investir na sua concretização. A nova caldeira
de biomassa na Figueira da Foz permitirá que toda a energia térmica seja
proveniente de fontes renováveis, como é o caso da biomassa florestal
residual, incentivando a limpeza das florestas no eixo do IC8 e a consequente
redução de incêndios florestais.”

Entrada em funcionamento da central solar fotovoltaica do RAIZ a operar em regime
de autoconsumo. Uma parte significativa do consumo de energia eléctrica do centro
de investigação passa assim a ser satisfeito com recurso a energia solar
100% renovável.
—————————————————————————————————————————————————————————————

Nuno Rodrigues_Responsável de Projetos Ambientais

E I XO 3 : E F I C I Ê N C I A E N E R G É T I C A N A I LU M I N AÇ ÃO

Projeto bandeira no arranque
do Roteiro para a Neutralidade
Carbónica da Navigator,
a construção da nova caldeira
de biomassa no Complexo
da Figueira da Foz marcou
o ano de 2019. Com a entrada
em funcionamento prevista
para o segundo semestre
de 2020, esta unidade
de produção de energia térmica
renovável representa cerca
de um terço (55 milhões
de euros) do investimento
programado pela Companhia
para chegar a 2035 com
um balanço neutro nas emissões de CO2 das suas unidades
industriais [ver capítulo 3.2].
Um investimento assinalável,

INVESTIMENTO

€ 55 Milhões

mas com um contributo
relevante: permitirá reduzir
em cerca de 20% as emissões
do universo Navigator e 81%
no Complexo da Figueira
da Foz.
Construída com a mais moderna
tecnologia, a nova caldeira
de biomassa eliminará
o consumo de combustíveis
fósseis na produção do vapor
necessário ao processo produtivo de pasta e papel na Figueira
da Foz, substituindo
a capacidade que até agora
era assegurada pela central
de cogeração a gás natural e as
atuais caldeiras a biomassa e a
gás natural. O impacte positivo

desta unidade não se manifesta
apenas no campo ambiental,
proporcionando também
um benefício social: como
os sobrantes da madeira
utilizados no complexo (sobretudo casca de eucalipto) não
são suficientes para alimentar
a nova caldeira, a Navigator
terá de adquirir anualmente
160 000 toneladas de biomassa
florestal residual a fornecedores
locais, traduzindo-se numa
vantagem direta para
a economia florestal rural e um
incentivo para o controlo
de vegetação espontânea nos
espaços florestais contribuindo
para a redução dos riscos com
incêndios florestais.

CAPACIDADE

EMISSÕES EVITADAS

CONSUMO ANUAL

de vapor de alta pressão

t CO2 / ano

biomassa florestal residual

150 t /hora

R E L ATÓ R I O

88

Realização da auditoria de certificação externa por entidade independente
no final de 2019.
—————————————————————————————————————————————————————————————

DE

155 700
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2019

231 000 t

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 2019 representam um investimento total de
aproximadamente € 300 000.
—————————————————————————————————————————————————————————————

E I X O 4 : C O M P O R TA M E N T O S

Desenvolvimento de uma campanha de comunicação interna para assinalar
o Dia Mundial da Energia, que apela à consciencialização e adoção
de comportamentos mais eficientes.
—————————————————————————————————————————————————————————————

E I XO 5 : P R O C E S S O I N D U S T R I A L

Implementação de planos de ação de eficiência energética em cada uma
das unidades fabris em linha com iniciativas desenvolvidas anteriormente.
—————————————————————————————————————————————————————————————

E I XO 6 : M O B I L I DA D E E L É T R I C A

Transição para a mobilidade elétrica na Navigator, com a instalação
de carregadores e a aquisição de viaturas.
—————————————————————————————————————————————————————————————

E I XO 7 : S I S T E M A S D E I N F O R M AÇ ÃO

Desenvolvimento do projeto Energy Digital Effectiveness, que visa a instalação
de um software de gestão de energia para as unidades industriais de Aveiro,
Figueira da Foz e Setúbal.
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A A P O S TA N A S E N E R G I A S R E N O VÁV E I S : E I X O 2

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA NO RAIZ
A central fotovoltaica instalada
no telhado do RAIZ em 2019
- 342 painéis solares (94 kW
de potência) com capacidade
para abastecer um terço
da energia elétrica consumida
no Instituto de I&D - foi mais
um passo dado no Programa
Corporativo para a Eficiência

Energética da Navigator,
no sentido de aumentar o peso
da energia renovável no consumo
total de combustíveis.
Com a conclusão do projeto
do RAIZ, a Navigator passa
a dispor de três centrais solares
fotovoltaicas em regime

de autoconsumo, estando
já em desenvolvimento
dois novos projetos com
uma capacidade instalada
global de aproximadamente
4,5 MW, que estarão concluídos
no decurso do ano de 2020.

E F I C I Ê N C I A E N E R G É T I C A P R O C E S S O I N D U S T R I A L : E I XO 5

PROJETOS EM DESTAQUE
1. AVEIRO

2. FIGUEIRA DA FOZ

3. SETÚBAL

PROJETO DE CRIVAGEM EFICIENTE

OTIMIZAÇÃO DOS PULPERS
DA TRANSFORMAÇÃO
E ENROLADOR DA MÁQUINA
DE PAPEL 2

GESTÃO DE ENERGIA REATIVA

Este projeto foi um dos projetos
de eficiência energética com
melhores resultados na unidade
de Aveiro. Consistiu
na atualização tecnológica
dos crivos primários da pasta
branca garantindo um nível
equivalente no desempenho
geral.Investimento: € 60 000
Poupança anual: 538 MWh
de energia elétrica

Este projeto permitiu, através
de implementação de medidas
de eficiência processual
de baixo investimento, otimizar
o funcionamento dos pulpers,
nomeadamente dos seus sistemas
de agitação e de bombagem.
As alterações efetuadas
permitem atingir poupanças
energéticas estimadas de 1.668
MWh/ano, a que corresponde
um valor anual de cerca de
€ 141 000.
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M2, a inovação a contribuir para
a eficiência energética
As diversas áreas da Navigator têm vindo
a aproximar-se cada vez mais de uma cultura
de otimização e excelência operacional, como
é visível nos diversos projetos desenvolvidos
no âmbito do Programa M2, de que são
exemplo os projetos de eficiência energética
desenvolvidos nas máquinas de papel 3 e 4
do Complexo Industrial de Setúbal.

01. Eficiência energética na otimização
do sistema de vácuo (MP3):
Este projeto consistiu na substituição
dos equipamentos do sistema de produção
de vácuo da máquina de papel 3,
nomeadamente na substituição das bombas
de anel líquido por turboblowers. Foram ainda
introduzidos no sistema de distribuição novos
separadores de água/ar e válvulas de controlo
de pressão.

Esta transformação conduziu à otimização
do sistema de vácuo que, em termos
concretos, se traduz numa diminuição
do consumo de energia elétrica na ordem
dos 40%, (aproximadamente 4,5GWh),
correspondendo a uma poupança
de € 343 000.
——————————————————————————

02. Eficiência energética (MP4) e-Upgrade project Valmet & Navigator:
O objetivo deste projeto consiste em aumentar
a eficácia da máquina de papel 4, bem
como diminuir o consumo energético total
do sistema, tornando-o mais eficiente.
Para além de ter sido alcançado este objetivo,
o projeto permitiu ainda reduzir o consumo
energético anual em 3,5 GWh, o que
corresponde a um ganho anual
de € 266 000.

O objetivo deste trabalho
consistiu em construir
mecanismos automáticos,
criar rotinas de programação
de software e desenvolver
imagens nos painéis
de controlo, de forma a reduzir
as penalizações associadas
à gestão da energia reativa.
Anteriormente estes mecanismos
eram realizados manualmente.
Globalmente, este projeto
permite alcançar poupanças
de aproximadamente € 90 000,
com um investimento associado
de € 47 000.

2019
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4.3 Gestão Ambiental Industrial
A perspetiva Navigator
A componente industrial da nossa atividade
exige uma atitude de melhoria contínua
na gestão ambiental das unidades fabris
da Navigator.
A Companhia tem por objetivo minimizar
o impacto da sua atividade industrial nas
comunidades envolventes. Daí que o nosso
foco reside na diminuição do consumo
de recursos naturais, cada vez mais escassos
no planeta, na minimização das perdas, numa
ótica de economia circular, e na redução das
emissões.

A preservação do ambiente assenta
numa cultura de avaliação dos riscos
e oportunidades, que se espelha na agenda
de sustentabilidade da Companhia, e nos
projetos e atividades operacionais que visam
reduzir os impactes ambientais da nossa
atividade.

ODS

Numa lógica de transparência, divulgamos
informação relevante sobre a nossa gestão
ambiental, procurando contribuir para
construir uma correta perceção da Navigator
pelos seus stakeholders.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM REDUZIR A UTILIZAÇÃO
DE ÁGUA

META
PARA 2025

15%

(Compromisso 7)

diminuição de

Para isso estamos a implementar
diversos projetos de redução da utilização
de água nos complexos industriais

no consumo
específico
(vs 2019)

EM 2019
U T I L I Z AÇ ÃO D E ÁG U A
( m 3/ t p r o d u t o )

80%

do volume de água
captada é devolvido
ao ambiente

2019

22,4

2018

21,2

2017

21,4

O aumento da utilização de água em 2019 resultou da necessidade de retirar impurezas no processo de fabrico
da pasta devido à instabilidade processual que se verificou ao longo do ano, quer nas fábricas de pasta, quer nas
fábricas de papel.

G E S TÃO A M B I E N TA L I N D U S T R I A L : O S O U T R O S C O M P R O M I S S O S
Aumentar a reutilização de resíduos
(Compromisso 8)
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Diminuir a concentração de poluentes
atmosféricos
(Compromisso 9)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
Promover a economia circular,
aumentando a valorização
de resíduos
A Navigator mantém o seu investimento
na redução e reutilização interna e na valorização
externa de todos os resíduos produzidos
e, para tal, tem promovido projetos de I&D,
em parceria com o RAIZ, tendo em vista obter
novas aplicações dos resíduos. O trabalho
desenvolvido em 2019 teve três frentes principais:

01.

GERIR BEM A UTILIZAÇÃO DA ÁGUA
“O Programa Corporativo de Redução da Utilização de Água da Navigator
é um projeto que inclui medidas de implementação a curto, médio e a longo
prazo com o intuito de redução significativa do uso de água nas quatro
unidades fabris da Companhia. Foram identificadas em cada unidade medidas
específicas que se encontram em fase de implementação ou em planeamento
de execução. Este objetivo alicerça-se na otimização da gestão deste recurso,
reduzindo ao máximo a sua utilização, bem como na otimização da sua
qualidade antes da devolução ao meio recetor”
Laura Costa_Direção de Ambiente e Energia

Estamos
comprometidos em
reduzir a utilização de
água no Grupo
Navigator
(Compromisso 7)

A água é um bem precioso
e minimizar o seu uso é uma
prioridade na Navigator.
Ao longo dos anos, as unidades
fabris da Companhia desenvolveram programas que permitiram a redução da utilização
da água no processo industrial
tendo, em 2019, sido dado mais
um passo significativo nesse
sentido. Com a otimização
da lavagem de pasta líquida,
através da sua transferência
para as máquinas de papel
no Complexo Industrial
da Figueira da Foz, foi possível
diminuir em cerca de 5% a água
utilizada naquele processo.
Um efeito que irá contribuir,
a par de outras medidas que
se encontram em fase
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de projeto, para que esta
unidade atinja, em 2024, uma
redução de 10% na água
utilizada, face à realidade atual.
A Navigator desenvolve desde
2017 um Programa Corporativo
de Redução da Utilização
de Água, que contempla
um conjunto de medidas tendo
em vista a recirculação e o
reaproveitamento de águas
em vários estágios do processo
produtivo. Entre as ações
planeadas incluem-se medidas
que implicam alterações
de grande dimensão
e investimento tecnológico,
como é o caso do tratamento
e recuperação de efluentes
para circuitos internos
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[ver capítulo 3.1]. No Complexo
Industrial de Setúbal foram
concluídas, em 2019, quatro
medidas, estando outras cinco
em fase de conclusão – resultando numa redução anual
de 300 000 m3 e 800 000 m3,
respetivamente – num investimento total a rondar os
600 000 euros. Iniciado
na unidade de Setúbal,
o programa evoluiu para
as restantes fábricas
da Companhia tendo,
no Complexo de Aveiro, sido
instalada uma nova prensa
no branqueamento da pasta,
que contribuiu para uma
redução efetiva de 2% da água
utilizada.

Iniciativa realizada a nível setorial - em parceria
com a CELPA e outras indústrias do setor com o objetivo de permitir que os principais
resíduos processuais da Navigator possam
ser utilizados como subprodutos; em 2019

destaca-se o caso das areias de leito
fluidizado das caldeiras de biomassa que
passaram a ter a classificação de subproduto
para determinadas utilizações (atribuída pela
APA - Agência Portuguesa do Ambiente).

AREIAS DAS CALDEIRAS DE BIOMASSA
ALIMENTAM INDÚSTRIA CIMENTEIRA
Em 2019, a Agência Portuguesa do Ambiente
passou a considerar as areias resultantes
da produção de energia nas caldeiras
de biomassa da Navigator como um subproduto
para utilização na indústria cimenteira. Lavadas
e pré-tratadas, estas areias podem ser
introduzidas na produção de betão
e argamassas de cimento, com significativa
vantagem ambiental, pois substituem matéria-prima de extração. A reutilização deste resíduo
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está a ser desenvolvida em parceria com a Secil
Britas, em Setúbal, e com a Arfil, que trata
as areias provenientes da caldeira de biomassa
de Aveiro para que outro parceiro da Navigator,
a Saint-Gobain Weber Portugal, as processe
e transforme em argamassa. Em 2019 foram
encaminhadas cerca de 6 900 toneladas
de areias para a Secil Britas (com destino final
à Secil Outão) e 300 toneladas para a SaintGobain, que as incorporam nos seus produtos.

S U ST E N TA B I L I DA D E
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02.
Valorização interna dos resíduos produzidos.
A título ilustrativo, em 2019 teve início
a valorização energética de lamas biológicas
na Caldeira de Recuperação do Complexo
Industrial da Figueira da Foz.

a curto prazo, e a preocupação com um tema
que é transversal a todos os stakeholders
da Navigator e à sociedade de uma forma
geral. Em 2019, o plano de ação da Companhia
neste domínio consistiu na adaptação das
caldeiras de biomassa às novas exigências
da Diretiva das Emissões Industriais através
de duas linhas de ação:

03.
Procura de parceiros que possam valorizar
os nossos resíduos consubstanciando
e fomentando os princípios da Economia
Circular (ver o capítulo 3.1).

> Introdução de filtros de mangas
na caldeira de biomassa do Complexo
Industrial de Aveiro;
——————————————————————————

Diminuir a concentração
de poluentes atmosféricos
A diminuição da concentração de poluentes
atmosféricos será um objetivo prioritário
no próximo ano por duas razões fundamentais:
a necessidade de acompanhar a redução dos
valores de emissão, que se perspetiva

> Início da construção da Nova Caldeira
a Biomassa no Complexo Industrial
da Figueira da Foz, permitindo
o cumprimento integral dos Valores Limites
de Emissão impostos pelo BREF LCP
(aplicável em 2021).
——————————————————————————

E M I S S Õ E S AT M O S F É R I C A S TOTA I S
269

354

Partículas (t)

SO2 (t)

437

322

484

668
1 714

NOx (t)

2 025
2 276
2019

2018

2017
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4.4 Gestão de Talentos

e Desenvolvimento do Capital Humano
A perspetiva Navigator
As Pessoas são um dos capitais mais valiosos
das empresas. No contexto de permanente
mudança nas competências exigidas pela
sociedade tecnológica, a par de uma
relação mais flexível dos mais jovens com
a sua carreira, é necessário criar respostas
capazes de garantir a motivação dos nossos
Colaboradores.

no atual enquadramento da The Navigator
Company na medida em que visa desenvolver
as pessoas como ativo chave para o futuro.
Pretendemos contribuir de forma adequada
para a Gestão do Desenvolvimento e da
Mobilidade & Dinâmica Organizacional, tendo
como base a Gestão do Desempenho.

ODS

A formação continua a ser um pilar fundamental
do desenvolvimento de competências, tendo
por base o nosso Learning Center.

A gestão de talentos e o desenvolvimento
do capital humano ganha um papel central

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM IDENTIFICAR AS FUNÇÕES
CRÍTICAS PARA SUCESSÃO
INTERNA

META
PARA 2025

(Compromisso 10)

Para isso estamos a identificar o conjunto
de sucessores para as funções consideradas críticas,
tendo já concluído o plano respeitante às áreas
industriais

75%
de sucessões
preenchidas

EM 2019

25%
de sucessões
preenchidas

221

Filhos de
Colaboradores
participam na Colónia
de Férias
da Navigator

G E S TÃO D E TA L E N TO S E D E S E N VO LV I M E N TO D O C A P I TA L H U M A N O :
OS OUTROS COMPROMISSOS

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

Melhorar o Clima Organizacional
da Companhia
(Compromisso 12)

(Compromisso 11)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
Gerir e desenvolver os nossos
talentos
01. Avaliação de potencial e programas
de desenvolvimento
Dando continuidade à aposta no desenvolvimento das carreiras dos Colaboradores, a par

da valorização do recrutamento interno,
destacam-se as seguintes iniciativas no âmbito
da avaliação de potencial e implementação
de programas de desenvolvimento:

Assessment de Middle Management - Desenvolver para Liderar.
3 6 C O L A B O R A D O R E S AVA L I A D O S

———————————————————————————————————————————————————————————

Programa de Coaching
3 0 C O L A B O R A D O R E S PA R T I C I PA N T E S

———————————————————————————————————————————————————————————

2 Workshops de Desenvolvimento para definição de Planos
de Desenvolvimento Individual
14 COLABORADORES

PREPARAR AS NOVAS LIDERANÇAS
DA ÁREA INDUSTRIAL
“A importância dos planos de sucessão passa por preparar e desenvolver
os Colaboradores, criando as condições para que possam crescer
profissionalmente, ao mesmo tempo que a organização se prepara
para as mudanças geracionais, assegurando uma efetiva passagem
de conhecimento”
Ana Nunes_Human Resources Business Partner Industrial

Estamos
comprometidos
em identificar as
funções críticas para
sucessão interna
(Compromisso 10)

A Navigator investe
na preparação dos líderes
de amanhã na Companhia.
A Direção de Recursos Humanos está a desenvolver, desde
2017, planos de sucessão
de quadros superiores nas
áreas industriais, os quais
assegurarão a transmissão
de conhecimento para uma
nova geração de Colaboradores
que terá funções de direção
e chefia. Em 2019 foram
identificadas 52 funções críticas
de quadros superiores com
equipa, tendo sido construídos
os planos de sucessão para
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essas funções, não só na área
industrial dos Complexos
de Setúbal, Figueira da Foz
e Aveiro, mas também nas
áreas de Ambiente e Energia,
Técnica, Materials Management
e no Instituto RAIZ. No total
estão envolvidos 120 quadros
em condições de sucessão
para funções críticas, ou seja,
com potencial para ascender
a posições de liderança
em qualquer das unidades
industriais da Navigator.
Cada plano de sucessão integra
o responsável atual, identifican-
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do uma pool de sucessores com
potencial para assumir determinada função no curto, médio
e longo prazo. O próximo passo
deste projeto é preparar
o capital humano da Companhia
para assumir novas responsabilidades através da elaboração
de planos de desenvolvimento
e carreira que permitam uma
resposta adequada aos desafios
que irão enfrentar. Estes planos
são dinâmicos e deverão ser
revistos e atualizados numa
base bienal.

02. Reforço das competências técnicas
Cursos de qualificação inicial para funções
críticas operacionais das áreas de Produção
e Manutenção Industrial
Algumas das funções identificadas como
críticas em termos de sucessão são as funções
de Técnicos de Produção Industrial (Pasta
e Papel) e de Manutenção Industrial (Mecânica
e Controlo e Potência).
Os motivos prendem-se com a especificidade
técnica e a dificuldade de recrutamento
de profissionais preparados para estas
funções, que requerem longos períodos
de qualificação.
Atendendo a que cerca de 20% dos
colaboradores irão atingir as condições
de pré-reforma nos próximos anos, ao abrigo
do processo de rejuvenescimento, tornou-se
urgente assegurar a sua substituição
por técnicos com uma qualificação mínima
inicial garantindo, simultaneamente,
a retenção do conhecimento técnico
crítico para o negócio.
A solução encontrada consistiu
no desenvolvimento interno de cursos
de formação técnica, em parceria com
a Academia de Formação ATEC,

R E L ATÓ R I O

capazes de preparar estes técnicos para
as necessidades de substituição identificadas.

Foram realizadas duas edições
destes cursos, uma em 2018 e outra
em 2019, com uma duração de 6 meses, para
as áreas de produção, e de 9 meses para
a manutenção, tendo resultado na qualificação
de 102 técnicos (dos quais 50 em 2019)
e numa taxa de integração de 87%.

03. Learning Center
Gestão de Conhecimento, Formação
e Desenvolvimento
A gestão do conhecimento continua a ser
assegurada através do Learning Center
com a realização de formação desenvolvida
internamente, com o apoio dos nossos
especialistas nas várias áreas de conhecimento
do negócio, e com o recurso a formadores
internos. A formação realizada internamente
representa mais de 70% do total de formação.
Para além da formação interna, foram
realizados vários programas de formação com
entidades externas e Universidades para dar
resposta às necessidades de desenvolvimento
identificadas nas sessões de assessment.
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Diagnóstico de necessidades de formação
baseado nos inputs recolhidos da análise dos
Planos de Desenvolvimento Individual (PDI)

Melhorar o clima organizacional e promover
a colaboração
45% de colaboradores com PDI

2018

—————————————————————————————————————————————————————————————

2019

Plano de Formação 2019 integrou
as necessidades de formação identificadas
nos PDI

581 cursos desenvolvidos internamente
182 740 horas de formação

01. Programas de voluntariado
Os programas de voluntariado visam estreitar a ligação
da Navigator à comunidade local, clientes e outros
stakeholders, promovendo uma atitude de proteção
dos espaços florestais e contribuindo igualmente para

o reforço do espírito de equipa e colaboração através
de uma maior proximidade entre diferentes gerações,
locais de trabalho e funções.

—————————————————————————————————————————————————————————————
Programas de formação de Liderança
para novas chefias, para participantes
no assessment
Continuidade de várias ações em parceria
com Universidades, em áreas como Gestão,
Negociação avançada, Finanças e Gestão
de Projetos

51 pessoas formadas

LOVE THE FOREST

117 participações
3 000 horas de formação

Em 2019 este projeto contou
com intervenções no Parque
das Serras do Porto e na Serra
da Arrábida. Cerca de 130
voluntários uniram esforços
para a erradicação de espécies
invasoras, nos dois locais,
com um sentido altruísta e de
valorização do património
que é de todos.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Com o Love the Forest,
a Navigator atua sobretudo
nas zonas florestais de interesse
público e próximas das

suas instalações (industriais
e florestais), fortalecendo
a relação com as comunidades
locais e fazendo com que
cada um, de forma individual
e enquanto equipa, contribua
para a proteção da floresta
portuguesa. Com um índice
de satisfação de 98%,
os Colaboradores reconhecem
a importância deste programa
para o reforço da cidadania
da Navigator.

02. Conciliando a vida pessoal e profissional
Aumentar o sentimento de orgulho e pertença
à Navigator, aproximar a Companhia dos
Colaboradores e dos seus familiares são pontos-chave
da cultura da Navigator. Entre outros aspetos,

pretende-se envolver cada vez mais as famílias
no dia-a-dia da empresa, esbatendo a distância
e a falta de conhecimento sobre a realidade
da Navigator.

COLÓNIA DE FÉRIAS NOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS
Onde os pais trabalham,
as crianças divertem-se!”
Este foi o mote do programa
Colónia de Férias Navigator
em 2019, que abriu as portas
das quatro unidades industriais
da Companhia aos filhos dos
Colaboradores para quatro
semanas de atividades lúdicopedagógicas. Foram 221
as crianças, entre os 6 e os
12 anos, que ficaram a conhecer
melhor a empresa onde os pais
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trabalham, enquanto se divertiam
a descobrir a importância
de proteger a floresta
e o ambiente, e contactavam
com o processo sustentável
da produção de papel. Para
além de uma visita à fábrica
de cada complexo, os filhos dos
Colaboradores viveram um dia
em comunhão com a natureza,
passado numa das herdades
da Navigator. Conciliar a vida
familiar dos Colaboradores,
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aproximando a Companhia dos
seus filhos, passou também
pela sensibilização para a saúde
e segurança no trabalho, com
os mais novos a participarem
num simulacro de evacuação,
que marcou o arranque de cada
colónia de férias, bem como num
workshop de primeiros socorros.
O sucesso da iniciativa ficou
evidente na taxa de satisfação
dos participantes: 4,6 numa
escala de 0 a 5.

2019
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4.5 Saúde e Segurança no Trabalho
A perspetiva Navigator
A Saúde e Segurança na Navigator é cada vez
mais vista como um valor para a Companhia,
sendo que o seu sucesso está intimamente
relacionado com a crescente preocupação
e melhoria das condições de trabalho
providenciadas aos Colaboradores.
Este é um tema determinante para o aumento
da motivação dos Colaboradores, o que,
por sua vez, resulta num potencial aumento

da competitividade, num aumento
da produtividade e, fundamentalmente,
na diminuição da ocorrência de acidentes
e doenças profissionais.

ODS

Assegurar que os nossos Colaboradores
regressam todos os dias a casa sãos e salvos
é o grande objetivo da Navigator.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM PROMOVER A ATIVIDADE
FÍSICA, O BEM-ESTAR E A
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

METAS
PARA 2020

50%

(Compromisso 14)

de Colaboradores
abrangidos pelo
Programa Saúde
Ocupacional (PSO)
-

Para isso temos um Programa
de Saúde Ocupacional com diversos
eixos: fisioterapia, psicologia, nutrição
e ergonomia

20

postos de trabalho
intervencionados

EM 2019

1 881

12

Colaboradores
abrangidos pelo PSO

Postos de trabalho
intervencionados

(acréscimo de 396
face a 2018)

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO:
OS OUTROS COMPROMISSOS

Meta Zero Acidentes
(Compromisso 13)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
O mês da segurança dedicado
ao tema Ergonomia
A relevância da atividade de fisioterapia,
e a importância que tem vindo a assumir
no domínio da saúde e segurança dos
Colaboradores da The Navigator Company,
materializou-se na participação desta valência

no “Mês da Segurança”, que decorreu em abril
de 2019, e no “Mês da Saúde”, que teve lugar
em outubro. Ambas as iniciativas abrangeram
mais de 500 Colaboradores nos quatro
complexos industriais (Aveiro, Figueira da Foz,
Vila Velha de Rodão e Setúbal), no edifício
de Lisboa e nas diversas áreas administrativas.

SABIA QUE*:

PROJETO DE ERGONOMIA PREVINE LESÕES
RELACIONADAS COM O TRABALHO
“Os nossos fisioterapeutas dão apoio e promovem iniciativas no sentido
de mudar as posturas, através de conselhos e sessões individuais com
os Colaboradores, mas era preciso atuar na causa que está muitas vezes
associada às lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho.
Decidimos alargar o âmbito do trabalho desenvolvido pela saúde ocupacional
e o piloto realizado em Setúbal correu muito bem. De tal forma que será
alargado a outros postos de trabalho de Setúbal e a outras fábricas
do Grupo Navigator”
Paula Monteiro_Coordenadora Corporativa de Saúde e Segurança
Estamos
comprometidos em
promover
a Atividade Física
Laboral, o bem-estar
e hábitos alimentares
mais saudáveis
(Compromisso 14)

A introdução de um novo
instrumento destinado a nivelar
as folhas dos rolos de papel,
após o corte, contribui para
diminuir as tendinites do
cotovelo e do ombro, lesões
que estão entre as causas
de maiores queixas
no Complexo de Setúbal.
Na realidade, a novidade está
no desenho da pega daquela
ferramenta, cujo manuseamento repetitivo e pouco ajustado
às mãos de cada um dos
operadores das enresmadoras
foi identificado como prioritário
no projeto de Ergonomia.
Integrado no programa
de Saúde Ocupacional
da Navigator, este projeto foi
lançado em maio de 2019 e visa
prevenir as lesões músculo-

PROJETO
ERGONOMIA

Com o apoio dos fisioterapeutas
da fábrica, que já desenvolvem
inúmeras iniciativas no sentido
de alterar posturas, a equipa
principal do projeto juntou
elementos da área
da transformação, da área
de Segurança, da equipa Lean,
e uma equipa externa
de ergonomistas, para avaliar
as tarefas de maior risco
ergonómico e desenvolver
protótipos para melhorar
a qualidade do trabalho
ou simplesmente ajustar

6

17

ELEMENTOS
(EQUIPA CORE)
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-esqueléticas relacionadas com
o trabalho (LMERT), de modo
a melhorar o bem-estar dos
Colaboradores, para além
de contribuir para a redução
dos períodos de ausência.
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REALIZADAS
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a disposição das máquinas
para tornar mais equilibrada
a distribuição do mesmo.
As ações, nesta fase inicial,
incidiram sobre quatro postos
de trabalho específicos – viragem de paletes, encaixotadora,
guilhotina e enresmadoras –,
abrangendo 114 Colaboradores
da área de transformação
da mais recente fábrica de papel
do Complexo de Setúbal.
Os resultados obtidos comprovaram o sucesso do programa,
que será alargado às outras
unidades industriais
da Navigator durante o ano
de 2020.

40 horas
DEDICADAS
AO PROJETO

2019

> Ao movimentar uma carga
manualmente, o centro de gravidade
deve estar o mais próximo da carga?
> Deve evitar fletir a coluna?
> Ao trabalhar de pé deve distribuir
o peso do corpo pelos dois pés,
mantendo as pernas esticadas?
> A altura da superfície de trabalho
deve ser adaptada à estrutura
do trabalhador?

Os subtemas
abordados
repartiram-se entre
a Movimentação
Manual de Cargas,
a Postura em Pé
e a Postura Sentada.

> Quando sentado, não deve ter os pés
pendurados, nem cruzar as penas?
> Deve ajustar a cadeira tendo
em conta o plano da mesa, e não
tendo em conta o plano do chão?
*Conteúdos divulgados no âmbito
da comemoração do Dia Nacional
da Prevenção e Segurança no Trabalho.

O mês da saúde ocupacional
Em outubro teve lugar o “Mês da Saúde
Ocupacional” na The Navigator Company.
Durante cinco semanas de atividade foram
realizadas sessões de sensibilização para
o tema nas distintas áreas dos quatro
complexos industriais e no edifício de Lisboa.
Os temas abordados incidiram sobre
as diversas valências da Saúde Ocupacional:
Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Serviço
Social.

114

COLABORADORES
ABRANGIDOS
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N º TOTA L D E AC I D E N T E S

Na rota dos zero acidentes

2019

Apesar da redução do número de acidentes
de trabalho com baixa registada nos últimos
anos, a Navigator continua a desenvolver
um esforço efetivo na mudança cultural e de
comportamentos para a segurança e saúde
de todos, no âmbito do Programa Horizonte
Seguro 2020.

103

2018

O4. Implementação do manual para
subcontratados

130

2017

114

Todos os subcontratados que colaboram
com a Navigator, seja num registo
permanente ou pontual, estão sujeitos
a vários procedimentos e regras, que foram
recentemente editadas no Manual para
Subcontratados, aplicável a toda a Companhia,

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA
2019

7,8

2018

10,6

2017

01. Regras cardinais

9,5

de 2019. Estas regras são aplicáveis a todos
os Colaboradores - internos e externos e pretendem ser um guia orientador dos
comportamentos durante a concretização
das atividades do dia-a-dia.

São cinco regras que visam reforçar
os comportamentos seguros tendo sido
implementadas a partir de 1 de janeiro

agregando todas as obrigações e deveres
dos prestadores de serviços. Este manual vai
permitir assegurar a inclusão de requisitos
de segurança no processo de contratação dos
fornecedores e, assim, minimizar a exposição
a riscos e a eventuais acidentes de trabalho,
promovendo o uso de boas práticas
e métodos seguros de trabalho.

REGRAS CARDINAIS

01

02

03

04

05

EPI*

FUMAR

CINTO

CARGAS

ARNÊS

CSIP - CARTÃO DE SEGURANÇA DA INDÚSTRIA PAPELEIRA
A dinamização desta iniciativa
partiu de um grupo de trabalho
integrado na CELPA - Associação
da Indústria Papeleira, do qual
a Navigator faz parte. Tem
como objetivos garantir
a qualidade dos prestadores
de serviços, em matéria
de desempenho de saúde
e segurança no trabalho, e obter
sinergias decorrentes das
ações de formação organizadas
de forma concertada. O CSIP
corresponde, assim, a um
programa de formação em Saúde

e Segurança no Trabalho
(SST) destinado a todos
os trabalhadores externos
às empresas associadas
da CELPA, que possam estar
envolvidos, a título individual
ou contratados por empreiteiros,
em trabalhos na indústria
de pasta e papel.

Desde o início do ano
que o Cartão
de Segurança da Indústria
Papeleira é requerido
para prestar serviços
às indústrias associadas
da CELPA

A Navigator também promove
este tipo de ações de formação
exigindo o CSIP a todos os seus
prestadores de serviços.

*Equipamento de Proteção Individual

02. Uniformização de procedimentos
globais críticos

03. Reforço da segurança no trabalho
isolado - Geolocalização

Tendo em vista potenciar as boas práticas
e a melhoria contínua tem sido desenvolvido
um trabalho conjunto com as áreas
de produção e manutenção industrial
e florestal, no sentido de se definirem
procedimentos comuns, designadamente
para atividades consideradas críticas, sendo
exemplo o procedimento de Autorizações
de Trabalho que veio impor regras mais
exigentes, mas com um importante impacto
na antecipação dos perigos e riscos das
atividades a desenvolver. Esta abordagem,
transversal a toda a Companhia, permite
definir processos de melhoria a partir
dos resultados obtidos, do feedback das
equipas, pela introdução de novos requisitos
normativos ou legais e pela partilha das
melhores práticas.

Os Colaboradores dedicados a tarefas
de trabalho isolado nas unidades fabris
da Navigator, sobretudo nos turnos noturnos,
dispõem de um novo equipamento individual
de alarme que, em caso de acidente, permite
uma resposta de socorro em menos de 1 minuto.
Trata-se de um aparelho de geolocalização,
ligado a um sistema de sensorização
inteligente e análise avançada de dados,
que emite um alerta em situações de ausência
de movimento (imobilização de quem
o transporta) e queda, mas também
a exposição a gases que alterem
significativamente a atmosfera respirável.
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O equipamento permite comunicação
bidirecional e é monitorizado através de uma
plataforma digital nos serviços de apoio nas
portarias, tendo entrado em funcionamento
em agosto de 2019, com um total de 120
aparelhos distribuídos pelos quatro complexos
industriais da Companhia.
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4.6 Gestão Sustentável de Fornecedores
A perspetiva Navigator
O desafio que os mercados globais enfrentam
para garantir o fornecimento de matérias-primas, em condições de sustentabilidade,
torna crucial uma gestão efetiva da cadeia
de fornecedores. No caso da Navigator,
assegurar a qualidade da matéria-prima
é apenas um dos fatores a considerar, sendo
crucial avaliar as questões relacionadas com
a sustentabilidade na cadeia de valor,
onde os temas ambientais e sociais têm

merecido especial atenção nos últimos anos.
Demos continuidade a um relacionamento
de proximidade com os nossos fornecedores,
procurando estabelecer parcerias que
permitam diminuir os impactes ambientais
da atividade logística, por exemplo, bem como
a partilha de conhecimento e sensibilização
para a certificação da gestão florestal junto
dos fornecedores de madeira, a nossa
matéria-prima de eleição.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM DIVULGAR
O CÓDIGO DE CONDUTA PARA
FORNECEDORES

ODS

META
PARA 2020
Distribuir o código
de conduta a

100%

(Compromisso 15)

Para isso vamos distribuir o Código
a todos os nossos fornecedores tendo em vista
a sua sensibilização para os princípios éticos
na condução do negócio

dos fornecedores
materialmente
relevantes

EM 2019
Código de Conduta
distribuído a

88%

74%

dos fornecedores
materialmente
relevantes

Fornecedores
de madeira com
certificação
da Cadeia
de Custódia

G E S TÃO S U S T E N TÁV E L D O S F O R N E C E D O R E S :
OS OUTROS COMPROMISSOS
Incrementar o leque de fornecedores
com avaliação em sustentabilidade
(Compromisso 16)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
A distribuição do Código de Conduta
aos fornecedores
A divulgação do Código de Conduta para
Fornecedores é uma questão relevante
e impactante na gestão da cadeia dos
nossos fornecedores e que teve especial
enfoque ao longo de 2019. De salientar
o envio do código a todos os fornecedores
de madeira e de produtos químicos
considerados materialmente relevantes, visto
tratar-se de um documento que permite
qualificar os fornecedores e garantir que
seguem as linhas orientadoras que norteiam
a Navigator do ponto de vista da cadeia
de abastecimento.

CRIAR LAÇOS COM OS FORNECEDORES
DE MADEIRA
“Os fornecedores ficam a conhecer outra dimensão da Navigator e gostam
de se sentir envolvidos, de fazerem parte deste negócio. Sempre que
participam nestas visitas acabam por relevar esse aspeto: o impacto que têm
no sucesso do nosso negócio”

Relativamente aos fornecedores de madeira,
este documento é entregue e divulgado
de forma presencial, na maior parte dos
casos, sendo um momento importante para
o fornecedor, no âmbito da sua relação com
a Navigator, que se concretiza na assinatura
dos acordos de fornecimento para
o ano seguinte. Adicionalmente, o conteúdo
do Código de Conduta é muito consistente
com a restante documentação de contratação,
relevando preocupações com temas
ambientais, de segurança, de direitos humanos
e de direitos fundamentais do trabalho,
pelo que a sua interiorização por parte
do fornecedor é reforçada.

Pedro Ferrão_Dinamização de Fornecedores de Madeira

Estamos
comprometidos em
Divulgar o Código
de Conduta para
Fornecedores
(Compromisso 15)

A Navigator levou, durante
o ano de 2019, cerca de 50
fornecedores de madeira, num
total de 80 participantes,
a conhecer o RAIZ e a Quinta
de S. Francisco onde se insere
esta unidade de I&D, criando
laços para além da tradicional
relação de trabalho. A iniciativa
partiu da Direção
de Abastecimento de Madeira
tendo o programa incluído uma
caminhada pelos percursos
botânicos da Quinta, e a visita
a um centro de investigação
de excelência que desenvolve
atividade na área da floresta,
para além da vertente tecnológica e industrial.

R E L ATÓ R I O

112

O roteiro desta ação foi marcado pela sensibilização para
temas essenciais para
a Companhia, como
a certificação, produtividade,
segurança e qualidade
da matéria-prima, mas também
uma viagem pelas melhores
práticas de gestão florestal,
da criação da planta até
à plantação do eucaliptal,
passando pela avaliação dos
solos, análises climáticas,
o combate às pragas, e até qual
o melhor clone de eucalipto
para as diferentes regiões
do país. Um manancial
de informação que permite dar
a conhecer outra dimensão
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da Navigator, envolvendo
os fornecedores que são um elo
importante na cadeia de valor
da Companhia. Estes programas continuarão a ser dinamizados em 2020, com visitas
às unidades industriais
de Aveiro, Figueira da Foz
e Setúbal, visitas aos viveiros
de Espirra e ao RAIZ, mas
também com a realização
de outros eventos de âmbito
relacional que abrangem
e impactam não só os fornecedores de madeira, mas também
as suas famílias.

Além das visitas promovidas aos nossos
complexos industriais, viveiros e RAIZ (ver
destaque), para dar a conhecer de forma
transversal a atividade da Navigator, foram
ainda desenvolvidas as seguintes atividades
com o objetivo de melhorar a relação com
os nossos fornecedores de madeira:
> Demonstrações de atividades de operação
florestal, com recurso a equipamentos que
garantem as melhores práticas de gestão,
em áreas certificadas e relevando sempre
todas as normas de segurança;
——————————————————————————
> Disponibilização de 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;

R E L ATÓ R I O

——————————————————————————
> Formação técnica na componente silvícola
dos nossos gestores comerciais, que
permitiu complementar e reforçar o suporte
e acompanhamento técnico permanente
à nossa carteira de fornecedores.
——————————————————————————
Aos restantes fornecedores de materiais
e outras matérias-primas, o Código
de Conduta é apresentado em todas
as consultas ao mercado sendo requerida
a sua aceitação na altura de estabelecimento
do contrato.

Avaliação da sustentabilidade
dos fornecedores
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.
Para responder eficazmente ao Compromisso
16 do nosso Roteiro de Sustentabilidade Incrementar o leque de fornecedores com
avaliação em sustentabilidade -, em 2019,
e à semelhança de anos anteriores, foi
realizado o questionário de sustentabilidade
às principais categorias de fornecedores
da Navigator (Madeira, Químicos, Logística,
e Outros Produtos e Serviços), tendo sido
inquiridos os fornecedores materialmente
relevantes, que representam pelo menos 80%
da faturação anual da Companhia. A elevada
taxa de resposta obtida, que correspondeu
a 96%, permitiu avaliar o desempenho
em sustentabilidade de um conjunto muito
significativo de fornecedores, uma vez
que representam aproximadamente 76%
do volume total de compras da Navigator.
A análise efetuada permite concluir que
a maioria dos fornecedores possui modelos
de gestão da qualidade (54% dos inquiridos
tem a ISO 9001). Apesar de a maioria dos
fornecedores não deter sistemas certificados
na área ambiental e social, existe uma clara
preocupação com estas temáticas-chave
(35% possuem ISO 14001 e 35% ISO 18001).
No que diz respeito à certificação florestal,
83% dos fornecedores inquiridos revelaram
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ter a sua cadeia de custódia certificada pelo
Forest Stewardship Council (FSC) ou pelo
Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC)7.
Outra informação bastante relevante, retirada
da avaliação feita aos fornecedores, diz
respeito às preocupações com os Direitos
Humanos (73% revela ter uma política
estruturada neste campo e 67% tem
nomeado um responsável pelas questões
de direitos humanos ou pelo cumprimento
dos princípios de ética e conduta), assim
como ao envolvimento com as comunidades
locais (54% desenvolvem programas
de desenvolvimento local de apoio

às comunidades envolventes). As políticas
de saúde e segurança revelaram ser
outro dos pontos fortes da nossa cadeia
de fornecedores, com 94% a apresentar uma
política interna aprovada neste âmbito e 97%
a dispor de um responsável pelo cumprimento
da legislação de saúde e segurança
no trabalho.

Transporte de papel mais sustentável
A Navigator continua a investir na melhoria
da eficiência ao nível do transporte dos
seus produtos procurando alternativas mais
sustentáveis em substituição do transporte
rodoviário.

A questão relativa à cadeia de custódia certificada pelo FSC ou PEFC foi colocada apenas
aos fornecedores de Madeira e de Outros Produtos e Serviços.

7

PROJETO COLABORATIVO CRIA LOGÍSTICA
MAIS SUSTENTÁVEL

Cada contentor destinado ao transporte de papel
expedido pelo Complexo Industrial da Figueira
da Foz em 2019 percorreu menos 140
quilómetros por estrada para chegar ao terminal
ferroviário e seguir a sua rota de exportação.
A expressividade deste número aumenta quando
se verifica que, no total do ano, foram expedidos
por esta fábrica cerca de 4 950 contentores,
regressando outros tantos, transportados sem
carga. A enorme redução do “rasto rodoviário”
no transporte de papel Navigator foi obtida
devido à proximidade do novo terminal
ferroviário da Granja do Ulmeiro (Alfarelos),
localizado a 46 quilómetros do Complexo
da Figueira da Foz. Anteriormente, cada camião/
contentor precisava de percorrer cerca
de 185 quilómetros, entre a fábrica e o terminal
ferroviário na Bobadela (Lisboa), para expedir
a carga por comboio para o Porto de Sines.
Acresce que o percurso era feito de volta, com
outro contentor vazio. 1 384 880 foram
os quilómetros subtraídos ao percurso rodoviário
dos contentores para transporte de papel
na fábrica da Figueira da Foz em 2019.
Esta solução para a eficiência logística resulta
de uma parceria entre a Navigator, a MSC
(o armador que assegura a linha marítima) e a
TMIP (responsável pelo terminal ferroviário
da Granja do Ulmeiro), com clara vantagem
económica e uma significativa redução
da pegada de carbono, ainda mais expressivas
pelo facto de cada viagem por ferrovia incluir,
em média, o transporte de 22 contentores.
A exploração do transporte ferroviário está a ser
alargada também ao Complexo de Setúbal,
permitindo um ganho considerável de eficiência
na cadeia de transporte.
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“A consolidação deste projeto
em 2019 revelou um ganho
de eficiência na cadeia de
transporte, com uma redução
do custo de inland e uma
diminuição significativa da
nossa pegada de carbono.”
Nuno Soares_Responsável do Transporte Marítimo

“Estamos muito satisfeitos
com os resultados alcançados
e queremos potenciar outros
projetos semelhantes. Estamos
a preparar a 2ª fase deste
projeto, que será uma solução
complementar ao terminal
da Granja do Ulmeiro, através
da dinamização do ramal
ferroviário da nossa fábrica
da Figueira da Foz.”
Ricardo Perdigão_Responsável de Plataformas
Europa & Transporte Ferroviário
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4.7 Satisfação dos Clientes
A perspetiva Navigator
Os clientes são um stakeholder estratégico
para a sustentabilidade da The Navigator
Company, que confere uma atenção crescente
às questões ambientais e de responsabilidade
social.
Um dos pilares da estratégia da The Navigator
Company é a maximização do nível
de satisfação dos seus clientes sendo
regularmente lançadas, pelas diversas áreas

da Empresa, ações que permitem melhorar
tal objetivo e garantir a expansão sustentável
do negócio.

ODS

Marcas fortes e qualidade do produto
continuam a ser fatores essenciais, a que
se alia a proximidade no relacionamento
comercial, e uma inovação contínua nas várias
componentes da atividade comercial.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM AUMENTAR
O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
CLIENTES (ISC)

METAS
PARA 2020-2025

≥ 65%

(Compromisso 17)

Para isso medimos o grau de satisfação
do cliente, de uma forma independente
e em várias componentes, procurando
sempre obter melhores resultados
e a expansão do negócio

ISC Papel Tissue

≥ 60%
ISC Pasta

≥ 90%

ISC Papel UWF

EM 2019

Mais de

91%

ISC Papel UWF

800

64%

Visitantes
Comerciais
de Papel
UWF

ISC Papel Tissue

VENDAS DE PAPEL
E PASTA

124
Países

11

Territórios

S AT I S FAÇ ÃO D O S C L I E N T E S :
OS OUTROS COMPROMISSOS
Aumentar o número de produtos com rótulo
de certificação florestal ou EU Ecolabel
(Compromisso 18)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
Novos produtos respondem
às expetativas dos clientes
A área comercial de papel UWF desenvolveu
várias ações durante o ano de 2019 que

resultaram no lançamento de novos produtos,
campanhas de marketing inovadoras,
promoções e comunicação dirigida
ao consumidor final, procurando reforçar
a proximidade da Companhia ao mercado.

NOVO PAPEL NAVIGATOR UHD

PRODUÇÃO DE PAPEL UWF COM GRAMAGENS
SUPERIORES A 120 g/m2
“Com a produção de papel de altas gramagens na sua unidade de Setúbal,
a The Navigator Company visa aumentar a satisfação dos clientes que
solicitavam, há algum tempo, uma gama mais vasta de gramagens produzidas
diretamente pela Companhia com o objetivo de obter uma consistência mais
elevada na qualidade da gama dos produtos”

O lançamento da nova qualidade
Navigator UHD no início
de 2019 permite aos utilizadores
obter até 40% de melhoria
na qualidade de impressão jato
de tinta, algo que pretende
responder à crescente utilização
desta tecnologia, quer por
parte das empresas, quer dos
consumidores individuais.
Este resultado foi conseguido
graças a anos de investigação
e ao envolvimento de múltiplas
entidades, nomeadamente
o RAIZ - Instituto de Investigação
da Floresta e do Papel, bem
como de profissionais de diversas
áreas da Navigator.

O papel Navigator
UHD, uma das mais
recentes inovações
da The Navigator
Company, incorpora
um tratamento especial
de superfície que permite
atingir uma qualidade
superior na impressão.
Um salto qualitativo
da marca premium
de papel de escritório
mais vendida em todo
o Mundo.

António Quirino Soares_Diretor de Marketing

Estamos
comprometidos em
aumentar o Índice
de Satisfação
dos Clientes
(Compromisso 18)

Durante o ano de 2019, a
The Navigator Company
alargou a sua capacidade
produtiva, nomeadamente
passando a produzir papel
UWF em gramagens superiores
a 120 g/m2. Esta oferta visa
responder a uma crescente
utilização de papel para
aplicações diversificadas como
embalagens, envelopes, direct
mail, cartões-de-visita e de
cumprimentos, etiquetas,
certificados, postais, capas
de livros e relatórios, testes
de perfume, escrita braille
e pastas arquivadoras,
entre outras.
Desde 2002 que a Companhia
disponibilizava estas grama-
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gens aos seus clientes, com
as suas marcas mais reputadas
- Inaset e Soporset - recorrendo
à produção em regime
de outsourcing (embora
utilizando pasta de Eucalyptus
globulus produzida pela
Navigator). Em 2019 foi finalizado o projeto de adaptação
tecnológica na unidade fabril
de Setúbal, que permitiu passar
a produzir papel UWF com
gramagens compreendidas
entre 135 g/m2 e 300 g/m2.
Para além de disponibilizar
ao mercado gráfico uma
proposta de valor mais abrangente, que permite aos utilizadores ter o mesmo papel para
a capa e miolo de um relatório
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ou livro, bem como para
o estacionário de uma empresa
(envelopes, cartas e cartões),
garantindo uniformidade
na qualidade e imagem,
a Companhia responde
à necessidade expressa por
diversos clientes de alargar
a sua oferta a papel
de diferentes gramagens
para utilização no segmento
da embalagem, encontrando-se toda a gama de papel
gráfico apta para contacto
com alimentos (com gramagem
superior ou inferior a 120 g/m2).

Aliada a este reforço da qualidade do produto,
foi igualmente lançado um novo conceito
de resma de papel, contendo 625 folhas,
o qual procura responder à necessidade
de diferenciação no ponto de venda
e alargar o leque de escolha disponível para
os consumidores, sobretudo os que fazem
uma utilização mais intensiva de papel
de escritório. O facto de o produto estar
disponível em 75 gramas, permite ainda
acentuar os benefícios da utilização de papel
de baixas gramagens, nomeadamente no que
toca à utilização de menos recursos naturais
e menor desperdício gerado.

R E L ATÓ R I O

Marcas reforçam tema
da sustentabilidade
A renovação da imagem e desenvolvimento
de novos argumentos para algumas das suas
marcas de referência de papel de escritório
foi também um marco no decorrer do ano
passado, algo que permitiu não só responder
a uma crescente necessidade de abordar
o tema da sustentabilidade e o contributo
do papel para tal objetivo, como também
de relembrar que o processo de aprendizagem
é mais eficiente quando realizado com recurso
à utilização deste meio de comunicação
milenar.
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Discovery com nova imagem

02. Na pasta

2019 foi o ano em que a marca de papel
de escritório Discovery chegou ao mercado
com uma nova imagem, reforçando o seu
posicionamento eco-eficiente. A acompanhar
o relançamento da imagem, a Navigator
lançou também as mini-resmas de papel
Discovery, cujas bolsas são isentas de plástico
e produzidas com papel Inaset Offset 120
g/m2, demonstrando a versatilidade dos
papéis da Companhia e a sua qualidade
de impressão. Desta forma, o design
natural e sustentável destas mini-resmas
é acompanhado de um impacto visual mais
forte.

No respeitante à comercialização de pasta
BEKP foram várias as iniciativas
desenvolvidas, tendo em vista a satisfação dos
clientes nos vários mercados e segmentos,
focadas na preocupação de evidenciar
a reconhecida qualidade da pasta
de eucalipto produzida pela Navigator. Estas
iniciativas abrangeram, quer a otimização
do mix de fibras, quer potenciais reduções
de consumos e custos globais, com potencial
aumento da produtividade dos equipamentos
e a rentabilidade das operações.

Aumentar a proximidade para
fortalecer a satisfação dos clientes
01. No Tissue
Com vista a fortalecer a satisfação dos nossos
clientes, a área comercial Tissue desenvolveu
em 2019 diversas ações, nomeadamente
o plano de visitas de clientes à unidade
industrial de Aveiro, a presença da Navigator
nas feiras mais importantes do setor Tissue
(ex: Hygienalia, Tissue World) e a aposta
no desenvolvimento de produtos de elevada
qualidade.

03. No Papel UWF
Em 2019 foram criadas duas novas funções
que pretendem reforçar a comunicação
bilateral com distribuidores e consumidores
finais e dessa forma gerar maior valor e,
ao mesmo tempo, potenciar novas valências
na área das vendas e do marketing.
Os Sales Development Managers (SDM)
são uma peça-chave no desenvolvimento
das vendas, gestão comercial e iniciativas
de marketing no terreno, contribuindo para
alavancar o crescimento de produtos de valor
acrescentado, enquanto os Regional Marketing
Managers (RMM) asseguram junto dos clientes
uma efetiva comunicação do posicionamento
das nossas marcas, formação contínua
sobre produto e sobre a Companhia, e o
desenvolvimento de parcerias de negócio
sustentáveis e duradouras.

PROJETO PILOTO INOVADOR PERMITE
MELHORIA NO SERVIÇO AO CLIENTE
No sentido de ir ainda mais longe no que toca
ao nível de serviço providenciado aos
utilizadores de papel de escritório, a Navigator
lançou também um projeto-piloto inovador
que permite às empresas, que adiram
ao projeto, receberem novas resmas de papel
sempre que o nível de stock disponível
no escritório descer abaixo do limite mínimo
definido.
Isto é feito recorrendo a um dispensador onde
as resmas são guardadas, que por sua vez está
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ligado ao sistema de encomendas dos nossos
distribuidores de papel. O dispensador
colocado no escritório do cliente alerta
eletronicamente o distribuidor sempre que for
necessário fazer nova entrega de papel por
forma a que o utilizador não tenha que realizar
qualquer ação para continuar a ter papel
disponível para os seus trabalhos de cópia
e impressão, facilitando assim o processo
de reabastecimento e criando maior valor para
os utilizadores.
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4.8 Envolvimento com a Comunidade
A perspetiva Navigator
O papel das comunidades locais é cada vez
mais decisivo na aceitação das empresas
pelos seus diferentes stakeholders. Estas
comunidades são o primeiro elo da cadeia
a receber os impactes das nossas operações
industriais e florestais sendo, por isso,
crucial o seu envolvimento, nomeadamente
em iniciativas de responsabilidade social.
Acreditamos que temos um papel a desem-

penhar na sociedade através da partilha
de conhecimento em áreas como a gestão
sustentável da floresta e dos recursos naturais.
É esta visão que pretendemos transmitir
no nosso envolvimento com a comunidade
com a implementação dos diferentes projetos,
designadamente o Navigator Tour, no âmbito
do qual abrimos a porta à comunidade, a nível
local e nacional.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
EM ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO
COM A COMUNIDADE
ATRAVÉS DE PROJETOS
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA

ODS

META
PARA 2025

16
Realizar até

(Compromisso 20)

eventos
por ano

Para isso estamos a reforçar a interação entre
a Companhia e a comunidade com a implementação
de diversas iniciativas

EM 2019

+DE 16
EVENTOS

95
AÇÕES

“DÁ A MÃO
À FLORESTA”

5 416

Visitantes com
a NVG Tour

16
AÇÕES

#MYPLANET

O8
REUNIÕES
das Comissões de
Acompanhamento
Ambiental

E N VO LV I M E N TO C O M A S C O M U N I DA D E S : O S O U T R O S C O M P R O M I S S O S
Potenciar relações de proximidade com
os stakeholders através de diversos canais
de comunicação
(Compromisso 21)

Dar continuidade ao projeto CRASSOSADO
(ver 3.1.2)
(Compromisso 19)
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Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
Iniciativas de responsabilidade social
Durante 2019 foram realizados diversos
eventos de Responsabilidade Social
Corporativa que contribuíram decisivamente
para dar a conhecer a Companhia e potenciar
a aproximação da comunidade à mesma.
Destacam-se as seguintes iniciativas: NVG
Tour, #MYPLANET – Vida Sustentável by The
Navigator Company, Dá a Mão à Floresta, bem
como as Comissões de Acompanhamento
Ambiental.

MAIS DE 10 MIL CRIANÇAS
DERAM A MÃO À FLORESTA
“Este projeto tem como objetivo sensibilizar os mais novos para a necessidade
de proteger e valorizar a floresta. Promovemos essencialmente a preservação
do meio ambiente, mas também temas como a vida saudável, as atividades
ao ar livre e a interação das crianças com o papel. E a resposta que registámos
em 2019 superou exponencialmente os resultados do ano anterior”
Paula Caroço_Gestora de Projeto - Direção de Comunicação e Marca

Estamos
comprometidos
em estimular o
envolvimento com
a comunidade através
de projetos
de Responsabilidade
Social Corporativa
(Compromisso 20)

“Esta é uma excelente ideia
para passar às crianças a noção
de que temos de proteger
a floresta, mas através
da brincadeira, para elas
chegarem a essa conclusão por
elas próprias.” A frase do pai
de uma das crianças participantes no evento “Dá a Mão
à Floresta” no Hello Park,
em Monsanto, ilustra bem
o compromisso
de responsabilidade social
da Navigator com os mais
novos. Ao longo de 2019 foram
desenvolvidas 95 ações,
sobretudo junto da comunidade
escolar (entre os 4 e os
10 anos), que correram o país

95

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

de norte a sul, mobilizando mais
de 10 mil crianças.
Sensibilizar para a conservação
da biodiversidade e o uso
racional da água foram
os temas do roadshow que
visitou cerca de 90 escolas
de Lisboa, Porto, Coimbra,
Aveiro, Almada, Setúbal,
Figueira da Foz e Vila Velha
de Ródão. Paralelamente, o
“Dá a Mão à Floresta” passou
pelo Parque de Monsanto,
Jardim Zoológico e Mata
Nacional do Bussaco, tendo
ainda “espalhado os cheiros”
da floresta por alguns centros
comerciais, distribuindo aos

9 124

SUBSCRITORES
DA REVISTA DMF

7 807

SEGUIDORES
NO FACEBOOK

mais novos saquinhos com
folhas de alecrim, lúcia-lima,
alfazema ou eucalipto.
A expressão do sucesso deste
projeto está no crescimento dos
seus fiéis seguidores (mais 30%
no Facebook e mais 150%
no Instagram, relativamente
a 2018), tendo a revista “Dá a
Mão à Floresta” quase triplicado o número de subscritores.
Para 2020 estão previstas
novas iniciativas, tais como
o lançamento de um website,
com jogos interativos
e desenhos animados.

6 884

SEGUIDORES
NO INSTAGRAM

e enquanto motor de desenvolvimento
sustentável da floresta e dinamizador das
comunidades onde se insere.
Os resultados: 5 416 pessoas visitaram
os quatro complexos industriais, o centro
de I&D RAIZ e os viveiros da Navigator, entre
Colaboradores, agrupamentos escolares,
comunidades e entidades institucionalmente
relevantes para a Companhia.

01. Navigator Tour

Orientado para diversos stakeholders, este
programa tem como objetivo dar a conhecer
a visão da Companhia e os seus valores,
no contexto da posição de destaque que
ocupa na sociedade e na economia do país,

A adesão ao programa de Portas
Abertas da The Navigator
Company atingiu este ano
um número sem precedentes,
com milhares de pessoas
a visitarem os quatro complexos
industriais da Companhia,
procurando conhecer por dentro
os locais onde se produz o papel
sustentável que usam no dia-a-dia
02. Dá a Mão à Floresta
Consiste num projeto que tem como objetivo
sensibilizar os mais novos para a necessidade
de proteger e valorizar a floresta nacional.
Promove essencialmente a preservação
do ambiente mas também aborda de forma
transversal temas como vida saudável,
atividades ao ar livre e a interação das
crianças com o papel. Este projeto está
ilustrado no destaque da página anterior.

03. #MYPLANET

público urbano para quem as preocupações
ambientais se tornaram uma realidade nos dias
de hoje. Tem como objetivo apoiar e aumentar
a visibilidade de ações desenvolvidas por
parceiros que têm as mesmas aspirações.
Os resultados: mais de 16 ações realizadas
em 2019 em parceria com a Brigada do Mar,
a Ocean Alive e a Ocean Hope, a título
ilustrativo. Este projeto contempla ainda
o envio de uma revista bimestral com
cerca de 1 000 subscritores. Em matéria
de redes sociais conta com 3 500 seguidores
no Facebook e 4 500 no Instagram.

É o programa de responsabilidade ambiental
da The Navigator Company, dirigido a um
R E L ATÓ R I O
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O #MYPLANET – Vida sustentável
by The Navigator Company tem
como objetivo apoiar e aumentar
a visibilidade de ações de preservação
do Planeta, através da sua promoção
em diversos canais de comunicação
e do desenvolvimento de parcerias
com os grupos e entidades que
as implementam, apoiando
operacionalmente voluntários
e organizações. Porque falar sobre
os problemas é indispensável, mas
só agindo é que eles se resolvem.
04. Comissões de Acompanhamento
Ambiental
São um fórum de análise e discussão
da componente ambiental das fábricas,
nas suas múltiplas interações com
o meio envolvente. As Comissões têm
uma composição muito abrangente, com
representantes de diversas entidades
públicas e privadas: Câmaras Municipais,
Administrações Regionais de Saúde
e Delegações de Saúde, Universidades
e Institutos Politécnicos, Direções Regionais,
Juntas de Freguesia, Agrupamentos Escolares,
bem como diversas associações e ONG's.
Os resultados: no ano de 2019
realizaram-se duas reuniões em cada um dos
complexos industriais: Aveiro, Figueira da Foz,
Setúbal e Vila Velha de Ródão, envolvendo por
reunião, em média, 25 stakeholders.

Parceria em defesa de "tesouros" na região do Redondo

DEFESA DOS VALORES CULTURAIS
E HISTÓRICOS NA SERRA DE OSSA
Os segredos do Castelo
Velho, um antigo povoado
da Idade do Bronze
localizado nas cristas
da Serra de Ossa, estão a ser
desvendados pelas equipas
do arqueólogo Rui Mataloto,
numa iniciativa do CASTELO
Archaeological Research
Project, em defesa dos valores
culturais e históricos daquela
região, que tem a colaboração
da Navigator e o apoio
logístico da câmara Municipal
do Redondo. O povoado
reuniu uma comunidade
de um milhar de pessoas
há cerca de três mil anos
e estende-se por 14 hectares
classificados como zona
de proteção e conservação

Mundo Rural, o novo projeto
com os produtores e proprietários
florestais
Este projeto, com início no ano de 2019, tem
como objetivos fundamentais aproximar
a Navigator de grupos relevantes,
em particular dos produtores florestais, e abrir
canais de comunicação entre estes grupos
e outros stakeholders, criando valor conjunto
e estimulando a partilha de boas práticas.
Neste âmbito, e na sua qualidade de empresa
integrada de produção de papel, com
intervenção em toda a cadeia de valor com
origem na floresta, foi lançada uma plataforma
agregadora de conteúdos relevantes. Nesta
partilha pretende-se promover cada vez
mais o envolvimento com as comunidades,
designadamente de produtores e proprietários
florestais.

Os 14 hectares de vestígios arqueológicos dentro
da propriedade da Navigator estão classificados
como zona de conservação

O nosso projeto em Moçambique
Envolvimento e relacionamento
com as comunidades
A Portucel Moçambique tem vindo
a aperfeiçoar os formatos de auscultação dos
stakeholders adaptando-os às características
específicas dos seus parceiros, nomeadamente
no relacionamento com as comunidades, uma
vez que se trata de um grupo muito alargado
(presentemente mais de sete mil famílias)
e com uma dispersão geográfica significativa
nas províncias de Manica e da Zambézia.
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na Herdade de Castelos,
propriedade florestal
da Navigator. A descoberta
arqueológica tem revelado
várias cerâmicas e mós, mas
é a sua estrutura habitacional
e organização familiar, única
no sul da Península Ibérica,
que se destaca no meio
do eucaliptal. A grande
dimensão da área para
escavações reserva mais
descobertas para futuras
campanhas, tornando
o Castelo Velho em mais
um ponto de interesse na Serra
de Ossa, ao longo da qual
já existem percursos pedestres
cartografados para lazer
e recreação da comunidade
local.

R E L ATÓ R I O

Assim, a empresa tem implementado
um conjunto de ações, entre as quais
se conta a realização de reuniões regulares
a nível local, a implementação de 25 comités
consultivos, assim como a presença diária
de 40 agentes de ligação às comunidades
que fazem a ponte entre os stakeholders
e a empresa nos assuntos locais
de interesse para ambas as partes. Em 2019
realizou-se um número alargado de reuniões
de envolvimento com a comunidade, entre
as quais reuniões de povoado, conselhos
consultivos comunitários, fóruns de lideranças
comunitárias, postos de atendimento
de reclamações e contactos “porta-a-porta”.
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APOIO NA EXPOSIÇÃO DE BIODIVERSIDADE - BIOFUND
A Portucel Moçambique apoiou
a realização da Exposição
de Biodiversidade 2019
da Biofund - Fundação
para a Conservação
da Biodiversidade. Esta
exposição decorreu na cidade
de Chimoio, província de Manica,
em paralelo com os Jogos

Escolares, um evento que reúne
anualmente milhares de jovens
de todo o país, tendo sido uma
oportunidade para sensibilizar
os mais novos para os desafios
e as oportunidades da floresta.
Para este fim, a empresa
criou um Jogo da Glória
da Floresta, o qual gerou grande

Girl Move, liderança
e empreendedorismo social com jovens
mulheres moçambicanas
Desde 2017 que a Navigator é parceira
da Fundação Girl Move, uma ONG portuguesa
que se dedica a capacitar adolescentes
e jovens mulheres moçambicanas recémlicenciadas, ou em fase de conclusão
da licenciatura, através do “Programa
CHANGE: Liderança e Empreendedorismo
Social” que assenta em 3 pilares: liderar o Eu,
liderar com os outros e transformar o mundo.
Este programa apoia anualmente 30 Girl Movers.

entusiasmo junto dos visitantes.
Destaque para a participação
do Presidente da República
de Moçambique, Filipe Jacinto
Nyusi, que completou o jogo
com uma aluna na ocasião
da sua visita a esta exposição
(foto).

Em 2019, o mote para o evento de celebração
de mais uma edição do programa CHANGE
foi: “Uma nova geração a mudar o mundo”.
Neste evento, que juntou as Girl Movers,
as empresas onde realizaram o estágio e as
famílias de acolhimento, contaram-se histórias
de mulheres inspiradoras, que deixaram
o seu marco na História, intercaladas com
os percursos de vida destas jovens. Este ano
destacamos a história da Bessta, uma jovem
que veio estagiar na Navigator através de um
programa de mentoring dedicado.

O meu nome é Bessta Dombo, tenho 27 anos,
sou Engenheira Florestal e sou Girl Mover.
Sonho com um mundo onde não existe conflito
Homem vs natureza, onde, através de sistemas
sustentáveis, vivamos de forma equilibrada,
porque acredito que a própria natureza nos envia
uma mensagem de equilíbrio na sua forma
de funcionar. Se soubermos aproveitar o que
ela nos dá e respeitar seus limites, coabitaremos.
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4.9 Inovação, Investigação e Desenvolvimento
A perspetiva Navigator
A inovação é responsável pelo aumento
da produtividade e é essencial para
a competitividade e sustentabilidade dos
países e das organizações.

participativa nos processos de inovação.

ODS

A ênfase na inovação, quer ao nível da cultura
interna, quer ao nível da I&D, que tem lugar
no RAIZ, tem resultado na procura de novas
soluções para melhorar o desempenho
económico, bem como o desenvolvimento
de produtos mais sustentáveis
e do reaproveitamento de subprodutos,
contribuindo para a economia circular com
impactos relevantes no ambiente e na
sociedade.

A endogeneização da inovação na Navigator
resulta do seu forte investimento
em Investigação e Desenvolvimento através
do RAIZ. O conhecimento gerado neste
Instituto resulta de processos de cocriação entre
os diversos stakeholders: indústria, universidades,
Estado e a sociedade civil, cada vez mais

ESTAMOS
COMPROMETIDOS
EM MEDIR E MONITORIZAR
O IMPACTO DA ATIVIDADE
DO RAIZ NA GERAÇÃO
DE VALOR PARA A THE
NAVIGATOR COMPANY

METAS
PARA 2020-2025

50%

65%

dos projetos
com baixo risco

dos projetos
com AMI > 4

95%

(Compromisso 24)


Para isso estamos
a implementar a ferramenta
“RAIZ impact assessment”

dos projetos
com TRL > 4
e TTM < 10 anos

AMI: Aggregate Measure of Impact
TRL: Technology Readiness Level | TTM: Time to Market

EM 2019

61%
projetos (47)

95%
projetos

com um nível
elevado
de Impacto
Agregado (AMI>4) =
lucro anual estimado
> 151 000 €/ano/projeto

47%
projetos com

o nível mais
baixo de risco

com níveis
elevados
de prontidão
tecnológica
e aptidão para
lançamento
no mercado

I N OVAÇ ÃO, I N V E S T I G AÇ ÃO E D E S E N VO LV I M E N TO : O S O U T R O S C O M P R O M I S S O S
Elevar e implementar os standards
de qualidade e de inovação da Comissão
Europeia com a certificação BIC
(Compromisso 26)

Manter o nível de investimento de I&D
em projetos de Bioeconomia Circular
(Compromisso 25)

R E L ATÓ R I O

130

DE

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

2019

R E L ATÓ R I O

DE

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

2019

131

EM FOCO

Outros desenvolvimentos ao longo de 2019
Bioeconomia e economia circular
contribuem para diminuir a pegada
carbónica - projeto inpactus

se situarem no domínio da bioeconomia
e economia circular, contribuindo alguns deles
para a redução da pegada carbónica.

No âmbito do projeto inpactus, está a ser
criado um ambiente de excelência na relação
universidade/empresa/indústria gerando
alguma inspiração no redesenho das novas
cadeias de valor dos negócios e podendo
constituir-se como uma nova infraestrutura
verde para o desenvolvimento de produtos
e tecnologias inovadoras. Este desafio
encontra-se bem patente no facto de mais
de 50% dos projetos em desenvolvimento

Novos produtos de origem renovável,
em alternativa aos de origem fóssil
Biocombustíveis, biocompósitos e novos
produtos papeleiros substitutos dos
plásticos de origem fóssil. Estes novos
produtos contribuem para a redução das
emissões de carbono em linha com o Roteiro
da Neutralidade Carbónica, como apresentado
no capítulo 3.2.

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO NA FLORESTA

MONITORIZAR O IMPACTO POTENCIAL
PARA DECIDIR MELHOR
“O estudo do impacto dos projetos que trabalhamos, com uma extensa rede
de parceiros, é importantíssimo para o desenvolvimento desses projetos.
Precisamos saber como investir o nosso tempo, avaliar o risco desses
projetos e medir o potencial e real valor criado na Navigator e na Sociedade.
A importância desta ferramenta de monitorização está no facto de que agrega
diversas dimensões, é única e pode ser global”

Este projeto, em desenvolvimento no RAIZ durante
o ano de 2019, visa a constituição de um laboratório
de experimentação ligado
à temática da floresta, papel,
bioeconomia de base florestal
e sustentabilidade, sendo
dedicado às futuras gerações.
Trata-se de um projeto único

em Portugal e aberto à sociedade civil, que permitirá
sensibilizar as gerações
futuras para temas prementes
da floresta e da bioeconomia,
abordando, de forma prática,
questões que até agora não
podiam ser demonstradas
experimentalmente.

Com o objetivo de capacitar
os jovens para participarem
numa Estratégia Nacional
da Bioeconomia, este projeto
foi alvo de uma candidatura
ao Programa de Sustentabilidade
da Fundação Calouste
Gulbenkian.

Leonor Guedes_Diretora de Apoio Técnico e Administrativo do RAIZ

Estamos
comprometidos em
medir e monitorizar
o impacto da atividade
do RAIZ na geração
de valor para a
The Navigator
Company
(Compromisso 24)

A avaliação do impacto dos
programas de I&D e inovação
do RAIZ passou a ser executada,
em 2019, com uma nova ferramenta de monitorização –
“Decision Support and Impact
Assessment Methodology
of Innovation and Knowledge
Programs based on Research
and Technological Developments
in Organizations”. Esta metodologia permite tomar decisões
com base na avaliação de indicadores como a prontidão
tecnológica versus o tempo
que necessita para entrar
no mercado, e o risco envolvido,
permitindo assim compreender,
de forma objetiva, qual o impacto
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de cada programa/projeto
de investigação na atividade
da Navigator. Esta nova
abordagem sistémica de gestão
e de avaliação do valor cocriado por atividades de inovação,
e de investigação e desenvolvimento, que permite captar
as interligações entre os diversos
atores e as dinâmicas dos ciclos
de vida da inovação, potencia
uma avaliação e comunicação
mais completa do verdadeiro
impacto destes projetos, tornando mais robustas as decisões
estratégicas que eram habitualmente suportadas apenas
em indicadores de retorno
financeiro.
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Distinguido em 2019
com a certificação Business
Innovation Centre (BIC),
que reconhece organizações
que implementam boas práticas
de gestão da inovação, o RAIZ
desenvolve atualmente projetos
em colaboração com o Estado,
universidades, entidades
públicas ou privadas, e com
a sociedade civil. Patenteada
internacionalmente, esta
ferramenta de monitorização
tem já avaliados 80 projetos,
metade dos quais provenientes
do programa inpactus, o maior
investimento público-privado
em I&D realizado no setor
florestal em Portugal.

PARCERIA COM A UNIVERSIDADE DE COIMBRA:
NOVA PATENTE MELHORA PROPRIEDADES DO PAPEL
Esta nova patente, desenvolvida em 2019
em cooperação com a Universidade
de Coimbra, pretende resolver o problema
atual do uso de aditivos sintéticos, que são
dispendiosos e prejudiciais para o ambiente,
no processo de produção de papel.
Torna-se possível obter um conjunto
de propriedades melhoradas através do uso
de flocos constituídos por cargas minerais,
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conjugadas com microfibrilas ou nanofibrilas
de celulose, desenvolvidas para aplicação
em fibras celulósicas.
Esta patente foi premiada pela Blue Sky Young
Researchers and Innovation Award, num
concurso promovido pela CEPI-Confederation
of European Paper Industries, no evento
“Paper&Beyond” em Bruxelas.
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RELATÓRIO
INDEPENDENTE
DE GARANTIA
DE FIABILIDADE

Guarda-rios-comum
(Alcedo atthis)
Extinta
na Natureza

Extinta

Criticamente
em Perigo

Em
Perigo

Quase
Ameaçada
Vulnerável

Dados
insuficientes

POUCO
PREOCUPANTE

Não avaliada
IUCN Red List

Esta pequena ave constrói
o ninho em buracos que
escava no solo ou nos taludes
junto às margens dos cursos
de água onde se alimenta.
Pode ser visto imóvel, pousado
num ramo, enquanto aguarda
o melhor momento para, num
voo rasante ou num mergulho,
capturar as presas que compõem
a sua dieta: Peixes, crustáceos,
insectos e anfíbios.

Com o dorso e as asas
azul brilhante e o peito
e o ventre cor de laranja,
a plumagem do
guarda-rios
torna-o facilmente
identificável.

Em Portugal o guarda-rios está espalhado um pouco
por todo o território, sendo mais comum nas zonas
centro e sul, junto ao litoral, em terrenos mais planos
– raramente é avistado em altitudes acima dos 1 000
metros. Frequenta também os grandes estuários e as
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lagoas costeiras, onde pode ser visto entre agosto
e abril, fora do período de nidificação. Está identificado
nas propriedades das zonas centro e sul do país, geridas
pela Navigator.
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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
2019, relativo ao ano findo em 31 de Dezembro de 2019.

Responsabilidade do Órgão de Gestão

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 2019, 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

O Órgão de Gestão é responsável:

— Pela preparação da informação de sustentabilidade, incluída no Relatório de
Sustentabilidade 2019, 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.

preparação da informação de sustentabilidade relativa ao ano findo em 31 de
Dezembro de 2019;

— Comparação da informação apresentada no Relatório de Sustentabilidade da

Entidade para o ano findo em 31 de Dezembro de 2019, 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

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 2019, 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 2019, 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.

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 2019, 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 2019, as directrizes GRI, para a opção “Abrangente”.

KPMG & Associados - S.R.O.C., 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
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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 2019, 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, 27 Março de 2020

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

Herdade das Ferreiras

SUBSIDIÁRIAS COMERCIAIS
ÁFRICA DO NORTE
Zénith Millénium

HOLANDA/ESCANDINÁVIA
/ESTADOS BÁLTICOS

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

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
Av. Marginal, nº 141
Torres Rani, 9º Piso
Maputo, Moçambique
T. + 258 21 483 645/6/7
F. + 258 21 489 595

ALEMANHA/SUÍÇA/EUROPA CENTRAL
Paper Sales

ITÁLIA/GRÉCIA/ROMÉNIA/BULGÁRIA/
BALCÃS/CHIPRE/MALTA

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

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

Pulp Sales

MÉDIO ORIENTE

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln, Germany
T. + 49 221 920 10 50
F. + 49 221 920 10 59
pitkoeln@thenavigatorcompany.com
ÁUSTRIA/REPÚBLICA CHECA/HUNGRIA
/ESLOVÁQUIA

ESPANHA

RAIZ – I nstituto de Investigação da Floresta
e Papel

R. José Estevão,
3800-783 Eixo, Portugal
T. + 351 234 920 130

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

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

VIVEIROS ALIANÇA
Herdade de Espirra

Av. Fontes Pereira de Melo, 27
1050-117 Lisboa, Portugal
T. + 351 219 017 300
sales-po@thenavigatorcompany.com

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

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

PORTUCEL MOÇAMBIQUE

PORTUGAL

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

Complexo Industrial de Setúbal

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

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

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

Lavos – Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz, Portugal
T. + 351 233 900 176
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
CIS / EUROPA CENTRAL ORIENTAL

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

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

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
dvi@thenavigatorcompany.com
POLÓNIA / UCRÂNIA / GEÓRGIA

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

Herdade da Caniceira

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