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São as pessoas, a sua qualidade de vida e o futuro do planeta que nos inspiram e

nos movem. 

Queremos partilhar com a sociedade não só os nossos resultados, mas também o nosso 

saber, a nossa experiência e os nossos recursos na busca de um futuro melhor.

Assumimos por isso um compromisso com a criação de valor sustentável para os 

nossos acionistas, e para a sociedade como um todo, deixando às futuras gerações 

um planeta melhor, através de produtos e soluções sustentáveis naturais, recicláveis e 

biodegradáveis, que contribuem para a fixação de carbono, para a produção de oxigénio, 

para a proteção da biodiversidade, para a formação de solo e para o combate às 

alterações climáticas.

Propósito corporativo
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A gestão responsável assumida pela The Navigator Company assenta na Ética, 

Responsabilidade e Transparência. 

Somos responsáveis por produtos de base florestal, que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável e para o bem-estar da sociedade, em alinhamento com a 

Agenda 2030 das Nações Unidas.

A nossa estratégia tem por base uma estrutura de governação que visa atingir o sucesso 

económico, de uma forma justa e responsável, atendendo aos interesses dos nossos 

stakeholders e estimulando a cooperação com os mesmos.

ESTRATÉGIA DE
GESTÃO RESPONSÁVEL



CONSTRUÇÃO DA AGENDA 2030

Na The Navigator Company, temos uma consciência 

clara do papel das empresas no desenho de soluções 

sustentáveis para responder aos desafios éticos, sociais 

e ambientais com que o mundo se depara.

Ao assumir no nosso Propósito Corporativo que

“são as pessoas, a sua qualidade de vida e o futuro

do planeta que nos inspiram e nos movem”, 

ambicionamos Criar Valor com Responsabilidade,

o conceito central da nossa Agenda 2030.

Na resposta ao desafio de contribuir positivamente 

para a Criação de Valor e Crescimento Sustentável 

num mundo em mudança, construímos, em colaboração 

com os nossos stakeholders, a Agenda de Gestão 

Responsável 2030 da Navigator - Agenda 2030 -,

um referencial alinhado com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 

reflexo da Estratégia de Gestão Responsável do 

Negócio na qual assenta toda a nossa operação.

Planeta no
Limite

Alterações
Demográficas

Inovação
Tecnológica

Proteger e
Valorizar a 

Biodiversidade

Consumo
Sustentável

Economia
Circular

Cadeias de
Fornecimento
Sustentáveis e

Resilientes

Mitigação 
Climática e 

Economia de 
Baixo Carbono

Tecnologia 
para o Bem

Futuro do 
Trabalho

Investimento
no Capital 
Humano

MACROTENDÊNCIAS

DESAFIOS PARA 

A NAVIGATOR
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Um Negócio 
Responsável

Criação de Valor Sustentável

Ética, Transparência e Inclusão

Gestão do Risco e 

Continuidade do Negócio

Bioprodutos

Inovação, Tecnologia e I&D

Uso Responsável dos Recursos

Gestão Sustentável da Floresta e 

Conservação da Biodiversidade

Economia Circular

Alterações Climáticas e Fixação de C02

Gestão do Talento e Desenvolvimento 

do Capital Humano

Saúde, Segurança e Bem-Estar

Envolvimento com Stakeholders 

e Relação com as Comunidades

TÓPICOS 

MATERIAIS

CRIAR VALOR

COM RESPONSABILIDADE

pela 
Natureza

pelo
Clima

pela 
Sociedade
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A construção da Agenda 2030 passou pelo estudo 
das tendências globais e dos principais desafios que 
se colocam à condução do nosso negócio.
Em paralelo, foi desenvolvido um processo de análise 
de materialidade, que envolveu a auscultação de 
540 stakeholders internos e externos, para chegar 
à identificação conjunta dos temas mais relevantes 
para o futuro da The Navigator Company
na década 2020-2030.



A The Navigator Company encara 
a sustentabilidade e os desafios 
dela decorrentes à escala da sua 
cadeia de valor global. A Agenda 

2030 é o referencial estratégico que 
orienta a resposta da Companhia às 
macrotendências globais, como as 

alterações climáticas, e aos desafios 
que estas tendências colocam ao 

desenvolvimento do negócio. 

CONTEXTO 
GLOBAL

Desafio 
Proteger e valorizar 

a biodiversidade

A perda de biodiversidade é uma das crises 

globais mais prementes da atualidade. 

Promover a proteção, conservação e 

restauro da Natureza e dos ecossistemas é 

crucial na obtenção de benefícios ao nível 

da regulação climática, da disponibilidade 

de recursos e de outros serviços ambientais 

e sociais.

RESPOSTA

Fazemos uma gestão sustentável das áreas 
florestais sob a nossa responsabilidade, 100% 

certificadas pelos sistemas FSC® e PEFC*, 
e assumimos o compromisso de gerar um 

impacto positivo na biodiversidade, através 
de ações de conservação e monitorização. 

Promovemos a florestação de áreas de matos 
com espécies autóctones e espécies de 

produção geridas de acordo com um modelo 
sustentável. Influenciamos positivamente a 
conservação da biodiversidade também em 

áreas de terceiros, através da partilha de
know-how, formação e divulgação. 

Desenvolvemos projetos complementares,
no âmbito agroflorestal, conciliando a floresta 

de produção com outros usos da terra. 

* FSC – Forest Stewardship Council® (Licença nº FSC®-C010852);
PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
(Licença nº PEFC/13-23-001).
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Desafio 
Mitigação climática e 

economia de baixo carbono

O risco de fracasso na ação climática é 

considerado pelo World Economic Forum 

como o mais prejudicial para a sociedade, 

economia e planeta, tanto no curto como 

no longo prazo, reiterando a necessidade 

de uma recuperação económica assente 

num modelo de baixo carbono.
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RESPOSTA

No nosso Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica, assumimos o compromisso de 

investir em soluções de baixo carbono,
tendo como objetivo reduzir em 86% 

das emissões diretas de CO2 dos nossos 
complexos industriais em 2035, face a 2018. 
Pretendemos também que 80% da energia 
primária que consumimos seja de origem 

renovável em 2030. Temos vindo a investir 
em energia de fontes renováveis, como a 
biomassa e a energia solar, e em projetos 

de aumento da eficiência energética. 
Trabalhamos no sentido de reforçar o 
contributo positivo da nossa floresta 

na mitigação dos efeitos das alterações 
climáticas, dada a sua importante função

como sumidouro de carbono. 

A Science Based Targets initiative (SBTi) 

aprovou as metas de curto prazo da Navigator 

para redução das emissões de GEE.

A The Navigator Company, um produtor 

integrado de floresta, pasta, papel, tissue e 

energia, assume o compromisso de reduzir em 

63% as emissões de GEE de âmbitos 1 e 2 até 

2035, tendo 2020 como o ano de referência.

A Companhia também se compromete em 

reduzir em 37,5% as emissões de GEE de

âmbito 3 no mesmo período.



RESPOSTA

O nosso modelo de produção tem por base 
diversos princípios da economia circular, com 
vista a maximizar a eficiência e a salvaguardar 
os recursos naturais. Atualmente, devolvemos 

ao ambiente mais de 80% da água usada 
e 90% das matérias-primas utilizadas são 
de origem renovável. Até 2030, temos por 
objetivo atingir a valorização de 90% dos 

resíduos produzidos. 

Desafio 
Economia circular

A economia circular é um conceito estratégico 

que assenta na redução, reutilização, 

recuperação e reciclagem de materiais e 

energia, e que integra a conceção de um 

modelo económico mais resiliente.

Prevê a utilização sustentável dos recursos 

naturais, em que todos os produtos fazem 

parte de um ciclo, sendo reutilizados várias 

vezes ao longo do processo produtivo.

Desafio 
Consumo sustentável

A adoção de padrões de consumo mais 

sustentáveis é um dos caminhos para responder 

à problemática da sobre-exploração e escassez 

dos recursos, que poderá levar à diminuição 

da disponibilidade de matérias-primas no 

futuro. O consumo sustentável de recursos 

implica a consciencialização dos impactos nos 

ecossistemas e a necessidade de alterações de 

comportamentos e padrões de consumo.
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RESPOSTA

Procuramos assegurar a resiliência da nossa 
cadeia de fornecedores, que é 74% nacional. 

Dispomos de um Código de Conduta para 
Fornecedores, no sentido de garantir o 

alinhamento com as orientações da Navigator 
no domínio ético, ambiental e social.

Fazemos um levantamento dos compromissos 
de redução da pegada de carbono dos 

fornecedores, tendo em vista apoiar aqueles 
que ainda não têm instrumentos e políticas 

neste campo.

RESPOSTA

Os nossos produtos são de origem natural, 
biodegradáveis e recicláveis, e garantimos a 
aplicação das melhores práticas ao longo da 

cadeia de valor. A nossa gestão florestal é 
certificada e temos por objetivo atingir 80% 
do abastecimento com madeira de origem 
certificada até 2030. Os consumidores têm 

uma garantia de consumo sustentável através 
dos rótulos de certificação florestal e/ou

EU Ecolabel nos nossos produtos. 

Desafio 
Cadeias de valor resilientes 

e sustentáveis

Reconhecer a importância de analisar a 

cadeia de abastecimento e compreender 

quais são os impactos que o negócio tem 

em toda a cadeia de valor. A adoção de 

práticas éticas e o respeito pelo ambiente 

e pelos direitos humanos são aspetos que 

as empresas devem ter em consideração na 

análise dos seus fornecedores.

Atendendo a que os produtos de base 

florestal podem ser uma alternativa viável aos 

materiais de origem fóssil, como o plástico, a 

Navigator lançou a marca de papel gKRAFT, 

com o intuito de reforçar o mercado das 

embalagens, atualmente em transição para 

soluções mais sustentáveis. 
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RESPOSTA

A nossa estratégia está orientada para a 
valorização e proteção das nossas pessoas. 
Promovemos internamente as condições de 
desenvolvimento profissional e de carreira 

dos nossos colaboradores, através da criação 
de planos customizados, conciliando as suas 

necessidades com as da Navigator. O objetivo 
passa por abranger 80% dos colaboradores 

com estes planos até 2030, incluindo 
formação, definição de responsabilidades
e critérios de diferenciação que permitem
guiar a evolução profissional de cada um.

O bem-estar das nossas pessoas é essencial, 
pelo que reforçámos os programas de

saúde ocupacional. 

Desafio 
Investimento

no capital humano

O capital humano pode representar o

maior ativo de uma empresa,

constituindo-se como um elemento 

diferenciador na sua estratégia de 

desenvolvimento. Na procura de vantagens 

competitivas sustentáveis, é o capital 

intelectual, como o conhecimento,

a experiência e a especialização,

que influenciam, cada vez mais,

a competitividade das empresas. 

Desafio 
Futuro do Trabalho

Na última década, a discussão sobre o futuro do 

trabalho tem sido predominantemente ligada ao 

tema da automação e da adaptação das pessoas 

a esta nova era. A pandemia veio acelerar a 

digitalização e, por consequência, a necessidade 

de requalificar e preparar o capital humano para 

novas funções e processos de trabalho. 
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RESPOSTA

O desenvolvimento tecnológico da Navigator 
encontra-se bastante relacionado com as 
áreas de I&D e inovação, que procuram 

responder aos desafios de curto-médio prazo 
da Companhia nos domínios da floresta e do 
produto através da atividade desenvolvida 

pelo RAIZ - Instituto de Investigação da 
Floresta e do Papel. Abordamos, de forma 
transversal, os temas relacionados com a 
Indústria 4.0 e a transformação digital em 

todas as áreas operacionais.

Desafio 
 Tecnologia para o Bem

A era da revolução tecnológica vai transformar 

o quotidiano das pessoas e das empresas, 

criando soluções para alguns problemas 

sociais e ambientais. Este será um

momento-chave para as empresas 

alavancarem a revolução tecnológica, 

permitindo-lhes investir na 

descarbonização, na bioeconomia,

na mobilidade e na digitalização dos seus 

processos e formas de trabalhar. 

RESPOSTA

Em linha com a resposta ao desafio 
“Investimento no capital humano”,

temos estado a realizar um mapeamento 
das sucessões internas, de forma a 

garantir a sustentabilidade dos diversos 
níveis de funções no futuro. Numa fase 

posterior, pretendemos alinhar os planos de 
desenvolvimento dos colaboradores com 

esse mapeamento. Continuamos a apostar na 
criação de competências digitais.
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GOVERNANCE RESPONSÁVEL
Acreditamos que uma governação forte é fundamental para construir 
uma organização resiliente e bem-sucedida, na qual a sustentabilidade é 
incorporada a todos os níveis. A nossa estrutura de governance está suportada 
por diversos órgãos com funções bem definidas no que se refere à gestão da 
sustentabilidade, tendo em vista garantir práticas empresariais enquadradas
num negócio responsável.
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Direção de Sustentabilidade

Impulsiona os programas destinados a 

promover o desenvolvimento sustentável, 

garantindo a endogeneidade da 

Sustentabilidade na cultura corporativa da

The Navigator Company.

Conselho Ambiental

Acompanha e dá pareceres sobre os 

aspetos ambientais da atividade da 

Navigator e formula recomendações sobre 

o impacto ambiental dos seus principais 

empreendimentos.

comissão de ética

Aprecia e avalia qualquer situação que decorra 

do incumprimento do Código de Ética.

Fórum de Sustentabilidade

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.

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO

EXECUTIVA

COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO 
DAS COMUNIDADES

(Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal e Vila Velha de Ródão)

Integram um conjunto de diversas partes interessadas: 

representantes de munícipios, 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 de informação relevante dos 

diferentes complexos industriais e conhecer as expectativas 

e necessidades dos nossos parceiros.
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AGENDA 2030: 
CRIAR VALOR COM

RESPONSABILIDADE 



Criada com o intuito de enfrentar e dar resposta aos desafios e oportunidades da próxima 
década, a Agenda 2030 da Navigator visa aumentar a contribuição da Companhia para a criação 
de valor e crescimento sustentável. As ambições aqui contempladas são materializadas no 
Roteiro 2030, composto por 15 compromissos, aos quais estão associados diversos objetivos que 
queremos ver concretizados até 2030. 
O conceito-chave da Agenda 2030 é “Criar Valor com Responsabilidade”, e expressa a ambição 
de, através dos nossos negócios, gerarmos um impacto positivo nas Pessoas e no Planeta. 
A nossa Agenda tem por base um foco central - Um Negócio Responsável - e três eixos 
estratégicos de atuação: pela Natureza, pelo Clima e pela Sociedade.
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Criar valor sustentável

UM NEGÓCIO 
RESPONSÁVEL

1. Desenvolver bioprodutos 

sustentáveis, reduzindo a 

dependência dos recursos 

fósseis e promovendo a 

descarbonização

da economia

2. Promover a 

cocriação científica 

e tecnológica 

no domínio da 

bioeconomia e

dos bioprodutos

3. Promover a 

produtividade, 

resiliência e 

sustentabilidade da 

floresta nacional

4. Desenvolver 

produtos 

inovadores, 

competitivos
e sustentáveis

Preservar e valorizar 
o capital natural

PELA 
NATUREZA 6. Garantir a 

sustentabilidade 

do uso do solo 

e dos recursos 

florestais, incluindo a 

biodiversidade

7. Promover a 

bioeconomia 

circular, 

privilegiando 

soluções de I&D

5. Promover 

a eficiência no 

uso de recursos, 

minimizando a nossa 

pegada ecológica
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Compromissos
da Agenda 2030
da Navigator



8. Investir em 

soluções de baixo 

carbono rumo à 

neutralidade 

carbónica

Contribuir para uma 
economia circular e de 

baixo carbono

PELO 
CLIMA

Desenvolver as nossas 
pessoas, envolver as 

comunidades e partilhar 
o valor com a sociedade 
de forma justa e inclusiva

PELA
sociedade

9. Promover o 

desenvolvimento e 

capacitação do capital 

humano em alinhamento 

com as necessidades 

atuais e futuras

da Companhia

10. Contribuir para 

a qualificação e 

empregabilidade dos 

jovens das regiões 

onde operamos

11. Promover uma 

cultura organizacional 

inclusiva, capaz de 

integrar desafios 

internos e externos

12. Garantir um 

ambiente seguro 

e saudável para 

os Colaboradores 

assegurando o seu 

Bem-estar

13. Envolver stakeholders 

institucionais nacionais, 

internacionais e das comunidades 

locais, auscultando e alinhando as 

suas expectativas com a estratégia 

e necessidades da Navigator

14. Desenvolver a 

relação com

as comunidades
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15. Promover a 

transferência de 

conhecimento e 

consciencialização pública 

da relevância económica, 

social e ambiental

da floresta 



Trabalho digno e 
crescimento económico

Estamos a trabalhar para ser um empregador de 

referência, procurando criar um local de trabalho 

mais justo, saudável e seguro para todos os nossos 

colaboradores. A nossa relação com os fornecedores 

e produtores locais ajuda a fortalecer a economia 

local e a resiliência das comunidades.

Indústria, inovação 
e infraestruturas

Procuramos contribuir para o desenvolvimento 

sustentável através da inovação, do desenvolvimento 

de produtos de base florestal e da melhoria das 

nossas práticas de silvicultura. Essa ambição assenta 

no espírito colaborativo que partilhamos com

os nossos parceiros.

ODS Core
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Impacto nos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No decorrer do processo de definição da Agenda 2030, foram identificados 12 tópicos materiais,

que representam os temas considerados como mais relevantes para a empresa desenvolver durante a próxima 

década. Estes tópicos foram cruzados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 

Unidas, tendo-se chegado a três níveis diferentes de classificação, considerando a potencial contribuição da 

Navigator para a sua realização: cinco "ODS Core", cujo impacto positivo constitui uma oportunidade para 

a criação de valor sustentável a longo prazo e uma forma de promover a transformação da Navigator para 

responder aos desafios futuros; quatro "ODS Supportive", que a empresa impactará de forma direta ou indireta, 

constituindo uma oportunidade de crescimento económico sustentável através de uma gestão mais responsável 

dos recursos, da geração de valor nas comunidades e das parcerias com os stakeholders; oito "Outros ODS", 

com os quais a Agenda 2030 irá interagir de forma menos direta, embora exista um potencial contributo 

positivo através dos compromissos e planos de atividade da Navigator.



Produção e consumo 
sustentáveis

Sabemos que para reforçar a sustentabilidade do 

nosso negócio é fundamental aumentar tanto a 

circularidade como a eficiência na utilização dos 

recursos. Queremos responder às expectativas 

de um consumidor cada vez mais sensível a estas 

questões, garantindo não só a produção sustentável 

dos nossos atuais produtos, mas também dos novos 

produtos na área das embalagens de papel,

uma alternativa sustentável ao uso de plásticos

de origem fóssil.

Ação climática

É crucial reforçar a resiliência das nossas florestas, 

fonte da matéria-prima, e a sua importante função 

de sequestro de carbono, estando atentos aos 

impactos que a evolução dos ativos florestais 

poderão ter no nosso negócio, nomeadamente 

na disponibilidade de recursos. O nosso papel na 

transição para uma economia de baixo carbono 

passa pela ambição de atingir a neutralidade 

carbónica, nas emissões diretas, em 2035, e por 

implementar as nossas metas de âmbitos 1, 2 e 3 

aprovadas pela iniciativa Science Based Targets.

Proteger a vida terrestre

Somos responsáveis pela gestão de uma vasta área 

florestal em Portugal Continental (1,2% da área do 

país), 100% certificada pelos sistemas FSC® e PEFC. 

Temos, por isso, a preocupação com a preservação 

dos ecossistemas e da biodiversidade. Integramos 

no nosso modelo de gestão práticas que promovem 

a produtividade e resiliência a longo prazo, 

garantindo simultaneamente a manutenção dos 

serviços dos ecossistemas e do capital natural.
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O percurso da Navigator até 2030 tem impacto nestes ODS, de forma direta ou 

indireta. Responder a estes ODS constitui uma oportunidade de crescimento 

económico sustentável, através de uma gestão mais responsável dos recursos,

da geração de valor nas comunidades e das parcerias com os nossos stakeholders. 

ODS
Supportive



OUTROS
ODS
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A Agenda 2030 da Navigator interage de forma menos direta com 

estes ODS, embora exista um potencial contributo positivo através dos 

compromissos e planos de atividade da Companhia.
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A Agenda 2030 da The Navigator Company reflete o empenho em Criar Valor com Responsabilidade, 

alinhado com as macrotendências globais de sustentabilidade, como a emergência climática e a perda de 

biodiversidade, as transformações demográficas e sociais, e as inovações tecnológicas.

E como nos propomos fazê-lo? Identificando e minimizando os principais impactos da nossa atividade florestal 

e industrial, potenciando, assim, o nosso contributo positivo para a proteção dos recursos naturais. 

Estabelecendo relações próximas com as pessoas, nomeadamente com colaboradores, parceiros de 

negócio, clientes e comunidades, ouvindo-os e procurando responder às suas necessidades e expectativas. 

Desenvolvendo o negócio no sentido de gerar valor para os stakeholders. Aliando a tecnologia ao 

conhecimento especializado, de forma a criar produtos cada vez mais sustentáveis. E dando resposta aos 

desafios atuais e urgentes com que o planeta se depara, através da valorização da floresta e da adoção de

um modelo de economia de baixo carbono.  
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Criação de valor sustentável

A Navigator representa um pilar importante na 

economia nacional e impacta a vida de milhares de 

pessoas ao longo de toda a cadeia de valor.

A garantia de sucesso do desempenho

económico-financeiro é cada vez mais indissociável 

da nossa Estratégia de Gestão Responsável, 

nomeadamente da forma como gerimos a relação 

com a sociedade, da boa gestão dos recursos 

que utilizamos, da capacidade de mitigar os riscos 

inerentes à nossa atividade e de uma comunicação 

transparente e acessível a todos.

Um Negócio 
Responsável

Este foco central da Agenda 2030 é 
transversal a todas as áreas e a todos os 
eixos estratégicos. Inclui temáticas como 
a ética, a transparência, a gestão de risco, 
a criação de valor e a inovação. E tem por 
ambição criar valor sustentável, isto é,
criar valor e oportunidades de negócio 
com responsabilidade, aplicando princípios 
éticos e demonstrando integridade e 
transparência em tudo o que a empresa faz.   



Ética, transparência 

e inclusão

A The Navigator Company tem uma abordagem de 

gestão assente em princípios de ética, integridade 

e inclusão, quer nas relações internas, quer nas 

interações com stakeholders externos, em todas as 

fases da sua cadeia de valor.

Seguimos um conjunto de princípios que se espelham 

nas diversas políticas, códigos e regulamentos 

internos, os quais visam garantir a melhor conduta 

associada ao nosso negócio, sendo exemplos o 

Código de Ética e Conduta para Colaboradores, 

o Código de Conduta para Fornecedores e o 

Regulamento da Comissão de Ética, entre outros. 

Temos uma política de compliance que enquadra a 

nossa atividade ao longo de toda a cadeia de valor, 

legal e regulatória, numa lógica de transparência e 

justiça, no âmbito da prevenção e combate a

atos ilícitos.

Gestão do risco e continuidade 

do negócio

Existe um esforço de sensibilização das várias áreas 

de atividade da Navigator para uma cultura assente 

na prevenção dos riscos, mas também na perspetiva 

positiva de assumir riscos com potencial para 

responder a desafios e novas oportunidades.

Os riscos que a Navigator enfrenta atualmente,

e que decorrem em grande medida de mudanças 

globais, podem colocar em causa a continuidade do 

negócio, pelo que tem vindo a ser desenvolvido um 
Plano de Continuidade de Negócio que permite à 
Companhia antecipar e prevenir as consequências 

destas adversidades.

Reforçando o compromisso com a inclusão 

e igualdade de género, a Navigator apoia a 

GirlMove Academy, uma ONG focada no processo 

de transformação, mentoria e desenvolvimento 

de jovens moçambicanas, com vista a alavancar 

os seus percursos como líderes.

Em linha com uma estratégia de financiamento 

sustentável, a Navigator emitiu um sustainability 

linked bond associado a dois indicadores de 

desempenho que integram o Roteiro 2030 da 

Empresa e são relevantes para a indústria da 

pasta e do papel, nomeadamente:

• A redução das emissões diretas CELE de CO₂ 

(ODS 9 e ODS 13), com objetivos quantificados 

ao longo da vida do empréstimo, que se insere 

no eixo estratégico “pelo Clima”, compromisso 

8: Investir em soluções de baixo carbono, rumo 

à neutralidade carbónica;

• O aumento da % madeira certificada 

adquirida no mercado português (ODS 12, 

ODS 13 e ODS 15), que se insere no eixo 

“pela Natureza”, compromisso 6: Garantir a 

sustentabilidade do uso do solo e dos recursos 

florestais, incluindo a biodiversidade.
A Navigator foi considerada uma “Empresa 

de Baixo Risco ESG” para investidores pela 

Sustainalytics, entidade que avalia as empresas 

nas vertentes Environmental, Social and 

Corporate Governance (ESG). A Navigator 

situa-se entre as melhores empresas do mundo 

em sustentabilidade – 3º lugar num total de 81 

empresas globais que fazem parte do cluster 
de indústrias Paper & Forestry, e 3º lugar no 

subconjunto de 60 sociedades globais que 

integram o cluster Paper & Pulp. 
25
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1.1 Desenvolver novos materiais e compósitos 
celulósicos, recicláveis e biodegradáveis

1.2 Desenvolver biocombustíveis, bioplásticos e 
bioquímicos a partir da biomassa residual florestal

OBJETIVOS

Desenvolver bioprodutos sustentáveis, 
reduzindo a dependência dos recursos 

fósseis e promovendo a descarbonização 
da economia

01 | compromisso

ODS CORE

SUPPORTIVE



3.1 Desenvolver planta clonal e seminal 
geneticamente melhorada, com 30-50% 
de ganhos de produtividade e resiliente 
às alterações climáticas

3.2 Propor soluções de luta biológica 
para as principais doenças e pragas 
da floresta nacional de eucalipto 

Desenvolver produtos inovadores, 

competitivos e sustentáveis

04 | compromisso

2.1 Reforçar as parcerias com 
Universidades e Centros Tecnológicos 
nacionais e internacionais

2.2 Promover a formação avançada, 
em colaboração com as universidades: 
30 doutoramentos até 2030

2.3 Promover registo de propriedade 
intelectual: 25 patentes até 2030

4.1 Desenvolver produtos papeleiros 
inovadores e diferenciadores (pasta, 
papel UWF, papel tissue, embalagem)

Promover a cocriação científica 

e tecnológica no domínio da 

bioeconomia e dos bioprodutos

02 | compromisso

OBJETIVOS OBJETIVOS

Promover a produtividade, resiliência

e sustentabilidade da floresta nacional 

03 | compromisso

OBJETIVOS

27

ODS CORE

SUPPORTIVE



Bioprodutos

A necessidade de reduzir as emissões de CO2

e de encontrar alternativas para os recursos de

origem fóssil encontra nas indústrias de base

florestal, e, em particular, na indústria de pasta e

papel, uma solução sustentável. A partir da

madeira e biomassa florestal podem ser obtidos 

produtos análogos aos que atualmente têm por

base o petróleo. 

Neste contexto, as fábricas de pasta e papel

estão a evoluir para biorrefinarias integradas,

onde, para além de fibra celulósica, materiais 

papeleiros e energia, são produzidos

biocombustíveis, bioquímicos e biocompósitos.

Estes produtos podem substituir diretamente 

produtos semelhantes de origem petroquímica

ou ser precursores de um vasto grupo de 

materiais onde se incluem, entre outros,

biopolímeros e bioplásticos, todos eles de

origem renovável e potencialmente biodegradáveis.

A Navigator tem investido na inovação para

encontrar soluções viáveis, tirando partido das 

potencialidades da sua principal fonte de

matéria-prima, a floresta.

O novo laboratório piloto do RAIZ permitirá 

alavancar a dinâmica de projetos no domínio 

da bioeconomia/biorrefinaria de base florestal. 

Através desta infraestrutura será possível 

promover a demonstração e o scale-up de 

processos e produtos, criar novos negócios e 

dinamizar o empreendedorismo ligado à floresta 

e aos produtos de base florestal. 

agenda 2030 | 28



Inovação, tecnologia 

e I&D

Numa iniciativa pioneira em Portugal,

a The Navigator Company criou, em 1996,

o seu próprio centro de I&D (RAIZ – Instituto de 

Investigação da Floresta e do Papel), em parceria 

com três universidades portuguesas. O conhecimento 

gerado no domínio da floresta, processo e produto, 

impacta diretamente o negócio da Navigator, 

nomeadamente através do incremento da 

produtividade, resiliência e sustentabilidade da

floresta nacional, do desenvolvimento de produtos 

inovadores, competitivos e sustentáveis,

e da promoção da economia circular e eficiência no 

uso de recursos no processo industrial.

Esta é uma área estratégica para a Navigator,

pois visa responder às necessidades do negócio,

tanto na vertente de competitividade, pela melhoria

do processo e pelo desenvolvimento de novos 

produtos, como na vertente de sustentabilidade, 

nomeadamente na redução dos impactes que as 

atividades da empresa poderão ter no meio ambiente.

O RAIZ desenvolve diversos projetos corporativos, 

que vão desde a otimização do consumo de 

madeira à redução da utilização de água no 

processo de cozimento, branqueamento e 

produção de papel para impressão e escrita 

e tissue, um objetivo central do Programa 

de Redução da Utilização de Água (PRUA). 

Destaca-se também a atividade desenvolvida

na área dos resíduos do processo

(projeto corporativo UpCycling), em duas 

perspetivas: redução da geração de resíduos 

(medidas internas) e valorização dos 

resíduos em novas aplicações, num contexto 

de economia circular.  Merecem relevo, 

neste contexto, a incorporação de resíduos 

inorgânicos em materiais betuminosos 

(pavimentos rodoviários) e betões (construção 

civil). Estas duas aplicações, desenvolvidas 

em parceria com universidades e empresas 

no âmbito do projeto Europeu paperChain, 

atingiram a fase piloto industrial.
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A Natureza é a origem e o futuro da 
Navigator. Fonte de riqueza económica e de 
desenvolvimento social, espaço de vida e 
biodiversidade, fator de qualidade ambiental 
e elemento determinante para a vida humana, 
traduz-se no legado que a empresa quer deixar 
às gerações vindouras. 

Neste eixo estratégico, a ambição é preservar e 
valorizar o capital natural, protegendo a água, 
o ar e a floresta, e potenciando a geração de 
valor ao nível económico, ambiental e social, 
através da minimização da pegada ecológica e 
da otimização da eficiência no uso
dos recursos.
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PELA 
NATUREZA

Promover a eficiência no uso de recursos, 

minimizando a nossa pegada ecológica

05 | compromisso

5.1 Diminuir em pelo menos 33% a utilização específica 
de água (m3/t produto) até 2030 (ano base 2019)

5.2 Otimizar a intensidade energética, ano após ano

5.3 Propor soluções que permitam melhorar
a eficiência no uso de água e de madeira no
processo industrial 

OBJETIVOS

OUTROS

SUPPORTIVE

CORE
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Garantir a sustentabilidade do uso do 

solo e dos recursos florestais,

incluindo a biodiversidade

06 | compromisso

6.1 Assegurar a utilização de 80% de madeira certificada 
até 2030

6.2 Promover a certificação da cadeia de custódia de 
todos os nossos fornecedores de madeira até 2030

6.4 Criar impacto positivo (ou ganho líquido) na 
biodiversidade, através de ações enquadradas nos 
compromissos assumidos pela Navigator na iniciativa 
act4nature Portugal

6.3 Contribuir para a redução de incêndios em espaço 
rural, garantindo anualmente menos de 1% da área 
ardida sob gestão até 2030

Promover a bioeconomia circular, 

privilegiando soluções de I&D

07 | compromisso

7.1  Valorizar 90% dos resíduos até 2030

7.2 Desenvolver aplicações sustentáveis e de 
valor acrescentado para os subprodutos do 
processo industrial (lamas, cinzas e outros 
resíduos inorgânicos)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

CORE

OUTROS

SUPPORTIVE

CORE

SUPPORTIVE



Uso responsável 

dos recursos

O uso responsável dos recursos pela Navigator

assenta na identificação e gestão dos aspetos

materiais adversos e na maximização dos aspetos 

materiais benéficos, minimizando dessa forma o 

impacte associado à depleção dos recursos.

Neste âmbito, é realizada a identificação dos aspetos 

ambientais para cada fase da cadeia de valor,

com destaque para: utilização de recursos, emissões 

atmosféricas, ruído, emissões líquidas e produção 

de resíduos. São igualmente avaliados os aspetos 

ambientais benéficos associados à utilização de 

recursos com poder calorífico, como é o caso das 

biomassas internas e licor negro, usados em

alternativa aos combustíveis fósseis.

Reconhecendo que a água é um recurso

indispensável à vida no planeta, utilizamo-la de

forma muito consciente. As medidas de gestão 

adotadas têm permitido alcançar uma diminuição 

expressiva na quantidade específica de água

utilizada nas nossas unidades industriais, 

nomeadamente pela implementação do Projeto

PRUA (Programa de Redução da  Utilização de Água). 

Têm sido também adotadas soluções que visam um 

uso mais eficiente do recurso energia, através da 

implementação do “Programa de Eficiência Energética”.
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Gestão sustentável da floresta 

e conservação da biodiversidade

A conservação da biodiversidade e dos serviços 

dos ecossistemas é um dos maiores desafios que 

enfrentamos, pelo que urge agir no sentido de 

prevenir a sua perda. Os impactes ambientais e 

socioeconómicos das atividades florestais estão 

identificados e são avaliados de forma sistemática 

na atuação da The Navigator Company,

dando origem a matrizes que são utilizadas na

fase de planeamento e execução.

Estamos comprometidos em desenvolver ações 

que contrariam a desflorestação e a degradação 

da floresta. A gestão florestal sustentável que 

seguimos incorpora a conservação dos valores naturais 

e socioculturais, assim como o respeito pelos direitos 

dos trabalhadores e das comunidades locais ao longo da 

cadeia de valor. 

Os planos anuais de monitorização da 
biodiversidade da Navigator permitiram 
identificar mais de 800 espécies e subespécies 
de flora e 245 espécies de fauna. 

Cerca de 12% da área florestal gerida são zonas com 
interesse para a conservação e 4.075 hectares estão 
classificados como habitats protegidos pela Rede 
Natura 2000. 



Economia circular

Os processos produtivos inerentes à indústria de pasta 

e papel caracterizam-se por ciclos de recuperação 

de substâncias e materiais. A Navigator segue os 

princípios de eficiência e otimização no uso dos 

recursos que se encontram na base da economia 

circular. Os subprodutos e materiais que não são 

passíveis de valorização interna, ou para os quais a 

capacidade instalada não é suficiente, são alvo de 

parcerias com entidades externas, tendo em vista a 

sua valorização. 

A utilização dos subprodutos e/ou resíduos 

da The Navigator Company permite assegurar 

várias funções, nomeadamente a substituição de 

matérias-primas, a circularidade dos nutrientes, a 

utilização de resíduos como solução inovadora para 

substituição de outros materiais, e a utilização dos 

gases das chaminés para captação de CO2, usado na 

produção de carbonato de cálcio precipitado (PCC). 

Um ciclo assente na reutilização para salvaguardar 

os recursos naturais.
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A The Navigator Company foi das primeiras 

empresas a aderir à plataforma Circular 

Bioeconomy Alliance (CBA),

estabelecida por iniciativa do Príncipe de Gales 

– um quadro conceptual para o uso do capital 

natural renovável como base para a gestão e 

transformação da terra, alimentação, sistemas 

industriais e de saúde, e cidades. A Companhia 

tem trabalhado nesse sentido com o European 

Forest Institute, que é facilitador da CBA.  
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Tendo por ambição contribuir para 
uma economia circular e de baixo 
carbono, o eixo estratégico “Pelo 
Clima” coloca a Navigator como 
parte da solução, com um papel 
ativo na ação climática. Estamos a 
trabalhar na antecipação das metas 
internacionais, de forma a atingir a 
neutralidade carbónica dos nossos 
complexos industriais em 2035.

PELo
Clima

Investir em soluções de baixo carbono, 

rumo à neutralidade carbónica

8 | compromisso

8.2 Utilizar 80% de energia renovável no 
consumo total de energia primária em 2030 
(ano base: 2018)

*Emissões reportadas no âmbito do CELE – Comércio Europeu
de Licenças de Emissão

8.1 Reduzir em 86% as emissões diretas CELE 
de CO2 dos complexos industriais em 2035 
(ano base: 2018)*

OBJETIVOS

CORE

SUPPORTIVE



Alterações climáticas

e fixação de CO

Enquanto empresa industrial de base florestal,

com um papel importante na produção nacional de 

energia elétrica renovável a partir de biomassa,

a Navigator encontra-se totalmente alinhada com a 

importância do tema das alterações climáticas,

e tem desenvolvido diversos projetos e iniciativas no 

sentido de minimizar as emissões de CO2 resultantes 

da sua atividade e de promover a melhoria do seu 

desempenho energético. Destaca-se o Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica, no qual assume o 

compromisso de ter os seus complexos industriais 

neutros em carbono em 2035, o que pressupõe 

reduzir as emissões diretas de CO2 em cerca de 86%, 

face ao ano de 2018.

É igualmente relevante o papel desempenhado pelas 

florestas de produção, dada a sua capacidade para 

sequestrar e armazenar carbono.
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De acordo com cálculos efetuados a partir de 

dados publicados no “Inventário Florestal 

Nacional 6” (Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas - 2015), os eucaliptais 

são, na floresta portuguesa, os povoamentos 

que maior quantidade de CO2 sequestram 

anualmente por cada hectare: cerca de 11,3 

toneladas de CO2/hectare ao ano, quase três 

vezes mais do que os pinhais de pinheiro-bravo 

(3,9 toneladas) e sete vezes mais do que os 

montados de sobro (1,6 toneladas). A Navigator 

gere atualmente perto de 105.000 hectares de 

área florestal com gestão certificada, sendo 

responsável pelo sequestro de cerca de 6 M tCO2.

2
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A The Navigator Company acredita que a 
função essencial das empresas é gerar
valor sustentável para a sociedade.
Por isso Por isso tem a ambição de 
desenvolver as suas pessoas, envolver as 
comunidades e partilhar o valor com a 
sociedade de forma justa e inclusiva.

PELa
sociedade

Promover o desenvolvimento e 

capacitação do capital humano,

em alinhamento com as necessidades 

atuais e futuras da Companhia

9 | compromisso

OBJETIVOS

9.1 Abranger 80% dos colaboradores com planos de 
desenvolvimento customizados às suas necessidades 
e projetos profissionais, em alinhamento com as 
necessidades de sucessão da Navigator

CORE

SUPPORTIVE

OUTROS



Promover uma cultura organizacional 

inclusiva, capaz de integrar desafios 

internos e externos

11 | compromisso

Contribuir para a qualificação e empregabilidade 

dos jovens das regiões onde operamos

10 | compromisso

10.1 Ter parcerias ativas com instituições de ensino em 
todas as regiões onde operamos no território nacional, 
incluindo a realização de estágios curriculares e 
profissionais, bem como a participação em atividades 
letivas, eventos e feiras 

11.1 Monitorizar continuamente os principais 
estímulos motivacionais dos Colaboradores para 
alcançar uma melhor adequação das práticas de 
gestão, políticas e processos implementados
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

CORE

SUPPORTIVE

OUTROS



Envolver os stakeholders 
institucionais nacionais, 

internacionais e das comunidades 
locais, auscultando e alinhando as 

suas expectativas com a estratégia e 
necessidades da Navigator

Garantir um ambiente seguro e saudável 

para os Colaboradores, assegurando o 

seu Bem-estar

12 | compromisso

12.1 Atingir a Meta Zero Acidentes através da 
melhoria contínua na segurança, com a nova 
Estratégia de SST 2021-2023: 

Índice de frequência ≤ 2 em 2030 

(Colaboradores internos e externos)

12.2 Desenvolver o programa
de saúde ocupacional: 

Índice de capacidade para o trabalho (ICT):       

45% em 2030

Avaliação da satisfação dos Colaboradores 

com o programa: > 95% 

12.3  Desenvolver o Eixo Ergonomia: 

100 postos de trabalho intervencionados até 2030

13 | compromisso

13.1 Realizar 10 interações com 
representações de grupos de stakeholders 
relevantes, a nível nacional, ou 5 reuniões 
das Comissões de Acompanhamento das 
Comunidades na envolvente das unidades 
industriais de Aveiro, Figueira da Foz,
Setúbal e Vila Velha de Ródão.

OBJETIVOS
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OBJETIVOS

CORE SUPPORTIVE

OUTROS



OBJETIVOS

14.1 Desenvolver iniciativas de promoção da Literacia para a
Floresta, junto de crianças do 1º Ciclo, de adolescentes e adultos,
com o objetivo de contribuir para o melhor conhecimento da Floresta 
Nacional, e da sua importância ambiental, social e económica,
através dos projetos Dá a Mão à Floresta, My Planet e Florestas.pt 

. Nº de iniciativas/ano (digital e presencial): 10 

. Nº crianças contactadas/ano: 20 mil 

. Nº de adolescentes e adultos contactados/ano: 40 mil 

15.1 Implementar o projeto Floresta do Saber,
em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian  

14.2 Promover e divulgar informação técnica sobre a produção 
florestal contribuindo para a partilha de melhores práticas,
através do projeto Produtores Florestais 

. Nº de iniciativas/ano (digital e presencial): 10 

. Nº de produtores florestais contactados/ano: 10 mil

15.2 Implementar o Clube UNESCO RAIZ 

15.3 Desenvolver a plataforma Florestas.pt

15.4 Consolidar a plataforma e-globulus 

15.5 Consolidar o projeto Produtores Florestais 

Desenvolver a relação

com as comunidades

Promover a transferência de 

conhecimento e consciencialização 

pública da relevância económica, social e 

ambiental da floresta 

14 | compromisso

15 | compromisso

OBJETIVOS

CORE

OUTROS

SUPPORTIVE

CORE

SUPPORTIVE

OUTROS
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Gestão do talento

e desenvolvimento

do capital humano  

O tema da gestão do capital humano é uma

das prioridades da Navigator, encontrando-se

este pelouro sob a responsabilidade direta

do CEO. Acreditamos que o nosso sucesso

depende das pessoas, do seu desenvolvimento

e qualificação. Atendendo ao nível de

especialização e conhecimento técnico que o

nosso negócio requer, reconhecemos o papel

decisivo dos nossos colaboradores e valorizamos

a meritocracia, o crescimento interno e o

desenvolvimento contínuo de competências ao

longo da carreira.

agenda 2030 | 40

A Navigator está a desenvolver um 

modelo que permite visualizar as tarefas e 

responsabilidades, nas diferentes categorias 

funcionais, no âmbito de um processo que 

tornará possível revalorizar as carreiras e alinhar 

as motivações individuais e as oportunidades 

reais de evolução. Este modelo, intitulado 

“Job Family”, procura, entre outros aspetos, 

facultar uma visão clara da cadeia de valor da 

organização, proporcionar maior clareza sobre 

as prioridades de desenvolvimento individual 

e oferecer uma visão transversal dos percursos 

possíveis ao longo da vida profissional.

Saúde, segurança 

e bem-estar

A Navigator tem investido em meios e recursos 

para dotar a Companhia de competências técnicas, 

ferramentas e tecnologia que possibilitem trabalhar, 

cada vez mais, na ótica da prevenção dos acidentes, 

promovendo a saúde e bem-estar de todos

os colaboradores.

Além disso, contamos com uma equipa dedicada à 

Saúde Ocupacional e medicina curativa, e ainda com 

uma equipa de enfermagem permanente nas áreas 

industriais e florestais, tendo todos os colaboradores 

acesso a estes serviços. Os complexos industriais 

têm postos médicos com profissionais de saúde de 

diversas áreas, contando ainda com a equipa de 

saúde ocupacional (um psicólogo, uma nutricionista, 

uma assistente social e cinco fisioterapeutas). 



Envolvimento com stakeholders

e relação com as comunidades

Dada a sua dimensão e relevância no tecido 

económico e social, a Navigator tem a 

responsabilidade de criar mecanismos de partilha de 

valor com os seus stakeholders, com destaque para 

as comunidades envolventes. 

Sendo uma empresa de referência em matéria de 

gestão florestal sustentável, promove iniciativas 

para partilhar esse conhecimento, não só com as 

camadas mais jovens, nos projetos de literacia para a 

floresta, mas também com grupos específicos,

como é o caso dos produtores florestais. 
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O RAIZ e a The Navigator Company, em parceria 

com a Fundação Calouste Gulbenkian e com o 

apoio da Comissão Nacional da UNESCO em 

Portugal, criaram o projeto Floresta do Saber, 

com o objetivo de educar, capacitar e sensibilizar 

a sociedade em geral e, em particular,

os públicos mais jovens, para a relevância da 

floresta, da sustentabilidade e da bioeconomia 

circular de base florestal.

O Programa de Desenvolvimento Social em 

Moçambique beneficia mais de 7.000 famílias 

em três áreas: segurança alimentar, aumento do 

rendimento e melhoria do bem-estar.



Direção de Sustentabilidade
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