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Realização de simulacros de segurança

The Navigator Company e o Município da Figueira
da Foz assinam Protocolo de Cooperação
The Navigator Company e a Câmara Municipal da Figueira da Foz assinaram hoje
um Protocolo de Cooperação com vista ao desenvolvimento de simulacros de
segurança e ações de treino de resposta a situações de emergência, em contexto
real, no Complexo Industrial da Figueira da Foz e no âmbito da Proteção Civil.
Os simulacros serão concretizados no âmbito do plano de emergência interno da
The Navigator Company, e preveem o envolvimento da Corporação de Bombeiros
do Município da Figueira da Foz na ministração de ações de treino anuais, que
cobrirão todas as brigadas de resposta a emergência da empresa. Por forma a
aferir a eficiência dos treinos e garantir a operacionalidade do plano de emergência
interno, será realizado anualmente pelo menos um simulacro no Complexo
Industrial da Figueira da Foz, em data e de acordo com metodologia a acordar
entre as partes.
De acordo com Pedro Matos Silva, Diretor fabril do Complexo Industrial da Figueira
da Foz “a questão da segurança constitui desde sempre uma preocupação central
da The Navigator Company, sendo a cooperação com as autoridades locais de vital
importância para assegurar o melhor desempenho na protecção de pessoas e
bens”.
No âmbito do Protocolo de Cooperação, o Município da Figueira da Foz autorizará
ainda a The Navigator Company a instalar uma infraestrutura para comunicação
rádio no seu posto repetidor da Serra da Boa Viagem, comprometendo-se por sua
vez a The Navigator Company a financiar a aquisição de materiais necessários à
Corporação de Bombeiros Municipais até ao montante de €2500 anuais.

O Protocolo de Cooperação foi esta manhã assinado pelo Diretor fabril do Complexo
Industrial da Figueira da Foz, Pedro Matos Silva, e pelo Presidente do Município,
João Ataíde das Neves, segundo o qual

“a assinatura deste protocolo insere-se na

nossa estratégia de emergência e proteção civil e, permite-nos estreitar os laços entre
a direção fabril da The Navigator Company e os agentes de socorro e proteção civil.”
Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é, desde Fevereiro de 2016, a nova marca herdeira do património do exgrupo Portucel Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado
Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações
nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da
carga convencional exportada pelos portos nacionais.
Durante o ano de 2015, a Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de papel,
tendo aumentado o volume de negócios em 5,6% para mais de €1,6 mil milhões.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não
revestidos (UWF) e sexto a nível mundial, o Grupo é também o maior produtor europeu, o quinto a nível
mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no mercado
do tissue, onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de
marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados,
merecendo particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de
escritório.
As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque para a
Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas
portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal
próprio, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. Gere em Portugal uma vasta
área florestal certificada pelos sistemas internacionais FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™
(PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6 milhões de toneladas de papel, de 1,4
milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano de
energia eléctrica, atingindo um volume de negócios anual de 1,6 mil milhões de euros.
A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual
de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à
renovação da floresta nacional.
No âmbito da sua estratégia de expansão, a Empresa adquiriu uma fábrica de papel tissue, está a
desenvolver um importante projecto de investimento florestal verticalmente integrado em Moçambique,
bem como uma fábrica de pellets nos EUA.
www.thenavigatorcompany.com
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