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A The Navigator Company começou com uma história de perseverança.
Em 1953, numa altura em que o mundo acelerava a sua transformação, apenas
pouco mais de meia dúzia de anos passados sobre o final de um dos conflitos
mais duros da Humanidade, um grupo de pioneiros liderado por Manuel Santos
Mendonça, avô de Pedro Queiroz Pereira, dava início à atividade da Companhia
Portuguesa de Celulose, em Cacia. Quatro anos depois, o sucesso industrial
que hoje conhecemos ganhou forma, quando, pela primeira vez no mundo, esta
equipa conseguiu começar a produzir pasta de eucalipto globulus através
do inovador processo kraft.
A Navigator, tal como a conhecemos, com a sua dimensão mundial, tem na sua
origem uma ideia. E a capacidade de acreditar nela.
Quase 70 anos depois do momento daquela ideia fundadora, o mundo
e as organizações vivem novo ciclo de transformação profunda, desta vez
multiplicada pela força de uma crise sem precedentes em tempo de paz. Somos
chamados a encontrar toda a nossa criatividade, resiliência e firmeza para
enfrentar uma pandemia que mudou as pequenas e as grandes coisas, e que
alterou drasticamente a forma como nos relacionamos com o quotidiano
e, acima de tudo, uns com os outros.
Mais do que nunca, sabemos que vamos superar os tempos complexos com uma
aposta inabalável no poder das equipas e das relações com os Stakeholders.
A The Navigator Company é, hoje, um polo aglutinador de dezenas de milhares
de pessoas. Desde os Colaboradores que, nas mais diversas competências
e geografias, asseguram as operações, até aos fornecedores, na sua maioria
nacionais, passando pelos clientes em 130 países do mundo, os investigadores
científicos que melhoram a nossa floresta e os nossos produtos, as comunidades
locais onde geramos emprego, as instituições nacionais e internacionais,
os decisores e os investidores.
Enquanto motor e resultado das relações com os seus parceiros, a Navigator
testemunhou o esforço e a resiliência destes milhares de pessoas que,
de novo, acreditaram que era possível superar esta desconhecida e complexa
contrariedade.
Este Relatório de Sustentabilidade é dedicado aos nossos Stakeholders.
É a nossa homenagem à sua fibra.
À fibra das pessoas.
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NA P ERSPETI VA DO PRESI DENTE
DO CONSELHO DE ADMI NI STRAÇÃO

As empresas e as suas lideranças têm um papel
absolutamente central na Década de Ação onde
se enquadra a Agenda 2030 para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas.
O contributo central das empresas para a
sociedade não é novo. Desde sempre, o tecido
produtivo e empresarial tem acrescentado valor
à mesma através dos produtos e serviços que
oferece, do emprego que cria, da atividade
que proporciona aos seus fornecedores e
comunidades, dos impostos que gera para a
sociedade, etc. Dito isto, em última instância são
também as empresas que utilizam os recursos
do planeta. Fazê-lo de forma mais sustentável
sempre foi, e será cada vez mais, o desafio.
A adoção de uma visão de longo prazo torna
claro que todos estes contributos para os
diferentes Stakeholders são absolutamente
consistentes com a geração de valor acionista.
O caminho sustentável que as empresas
cada vez mais percorrem representa
prosperidade, emprego, dinamismo económico,
desenvolvimento social e respeito ambiental.
Recordo, a propósito, uma frase do Henry Ford
que, no seu tempo, já tinha uma noção sobre
a responsabilidade social das empresas:
“A business that makes nothing but profits is
a poor business.”
O tema da sustentabilidade tem de estar no
topo da agenda dos líderes e de todos nós,
com a definição de objetivos e métricas para
monitorizar o progresso alcançado, seja na
utilização responsável dos recursos, nas questões

climáticas ou sociais. O desafio é manter o
equilíbrio e fazer uma transição que permita
avançar em diferentes dimensões com vantagens
para todas as partes.
A Navigator vai à frente neste caminho, sempre
pensou a longo prazo e é também reconhecida
pelo seu contributo no WBCSD – World
Business Council for Sustainable Development,
a organização mais relevante do ponto de
vista da sustentabilidade empresarial a nível
mundial. Estamos representados na Comissão
Executiva do WBCSD e temos sido um membro
muito ativo do Forest Solutions Group, que
debate os temas da floresta no seio daquela
organização, participando em diversos projetos
e impulsionando novas soluções para uma
transformação da economia e da sociedade.
É com este mesmo posicionamento que a
Navigator integra o BCSD Portugal, organização
de referência que agrega empresas com visão de
futuro que, em conjunto, trabalham para acelerar
a transição para um mundo mais sustentável.
A Navigator assume, neste momento, a
Presidência da Direção e contribui de forma ativa
e empenhada em vários grupos de trabalho e
atividades promovidas pelo BCSD com o objetivo
de inspirar modelos de negócio responsáveis
e capazes de articular as dimensões ambiental,
social e de governance nas suas estratégias
corporativas.
A sustentabilidade é um tema central na
Navigator e o que nos move é sermos mais
exigentes connosco próprios do que somos
com os outros.

João Castello Branco
PPPPresidente do Conselho de Administração
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António Redondo
Presidente da Comissão Executiva

À CON VERSA CO M ANTÓ NI O REDO NDO
Assumiu a função de CEO em janeiro
de 2020, um ano marcado por uma crise
inesperada provocada pela situação
de pandemia. Que impacto teve este
acontecimento na gestão da Companhia
e de que forma influenciou a construção
da Agenda Responsável de Negócio 2030?
O primeiro passo para a Sustentabilidade
começa exatamente por tomar medidas que
tornem sustentável o próprio modelo de negócio.
Por isso, independentemente de contextos
críticos como o da crise sanitária a nível mundial,
a prioridade desta equipa de gestão tem sido,
em simultâneo: robustecer os negócios atuais,
focando a organização na gestão criteriosa da
base de custos fixos e variáveis; definir a proposta
de valor e a consequente estratégia de preços
desses negócios; promover o desenvolvimento
dos nossos Colaboradores e procurar novos
caminhos de inovação e crescimento.
Nesse sentido, em contexto de pandemia,
a nossa resposta foi coordenada, célere
e com um foco absoluto na proteção dos

nossos Colaboradores e também das nossas
Comunidades. Em fevereiro de 2020, ainda
antes de o País entrar em Estado de Alerta,
estava já em execução o nosso primeiro Plano
de Contingência, e constituído um Gabinete
de Gestão de Crise com o envolvimento
direto dos responsáveis das diferentes áreas
de atividade. Foi desenvolvido um sistema de
governance ajustado à situação de emergência
sanitária e construído, em paralelo, um Plano
de Continuidade de Negócio, baseado em
múltiplos cenários, capaz de nos ajudar a navegar
num contexto de grande incerteza, de grande
volatilidade e com muito pouca informação.
A situação de crise veio pôr à prova a nossa
capacidade de organização, resiliência e de
espírito de equipa, congregando todas as
competências de um coletivo que atuou com
agilidade perante as rápidas oscilações do
mercado e mitigou eficazmente as consequências
desta crise nos resultados da The Navigator
Company.

9
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Considero importante salientar que o contexto
adverso não esmoreceu o trabalho de construção
da nossa Agenda de Gestão Responsável 2030
que, tendo por base um alargado processo de
auscultação dos Stakeholders, permitiu identificar
de forma colaborativa os temas mais relevantes
para o futuro da Companhia. A Agenda 2030
da Navigator espelha o nosso alinhamento com
macrotendências globais de sustentabilidade,
como a emergência climática e a perda de
biodiversidade, as transformações demográficas
e sociais, e as inovações tecnológicas.
A importância de contribuir para o
desenvolvimento dos nossos Colaboradores e das
Comunidades envolventes, procurando responder
aos desafios decorrentes desta crise sanitária, com
fortes reflexos no tecido socioeconómico à escala
global, tem suporte na Agenda Responsável 2030,
o edifício conceptual e operacional que nos guiará
na próxima década.
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Este esforço ganha ainda maior relevância
tendo em conta a importante cadeia de
abastecimento da The Navigator Company,
tanto mais estruturante quando estão envolvidos
mais de 7 000 fornecedores, dos quais 76%
nacionais, com dezenas de milhar de produtores
florestais a montante e um efeito multiplicador
de emprego direto, indireto e induzido em todo o
País. Também por isso, em contexto de pandemia,
desenvolvemos iniciativas para apoiar fornecedores
e clientes, em linha com o compromisso expresso
no nosso propósito corporativo, de 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.

O que significa para a Navigator “Criar Valor
com Responsabilidade”, o conceito-chave da
Agenda 2030?
São as pessoas, a sua qualidade de vida e o
futuro do planeta que nos inspiram e nos movem –
este é o nosso compromisso, vertido no propósito
da The Navigator Co. Nesse sentido, o conceito
de “Criar Valor com Responsabilidade” significa
identificar e minimizar os principais impactos da
nossa atividade florestal e industrial, reforçando o
contributo positivo para a proteção dos recursos
naturais; significa estabelecer relações de
proximidade com os nossos Colaboradores, com
os nossos parceiros de negócio, dos produtores
florestais aos clientes, e com as comunidades,
procurando responder às suas necessidades e
expectativas; significa desenvolver o negócio
gerando valor para os nossos Stakeholders;
significa aliar a tecnologia ao conhecimento

para criar produtos cada vez mais sustentáveis,
beneficiando do facto de a celulose e os seus
derivados, como o papel, terem um perfil único
também deste ponto de vista; e significa dar
resposta aos desafios atuais e urgentes com
que nos defrontamos, através da valorização da
floresta e da adoção de um modelo de economia
de baixo carbono.

Qual a importância dos três eixos
estratégicos de atuação – Natureza, Clima
e Sociedade – e de que forma refletem a
ambição da Companhia nos compromissos
e metas definidos no Roteiro 2030 por
comparação com o Roteiro 2025?
Estes eixos completam-se e agregam os temas
mais relevantes para a Agenda 2030 da Navigator
definidos na sequência do amplo processo de
auscultação de Stakeholders, internos e externos,
bem como da reflexão estratégica que realizámos.
Respondem diretamente ao foco central e
transversal da Agenda: Um Negócio Responsável.
Natureza porque é a nossa origem e o nosso
futuro, representado pelo legado que queremos
deixar às gerações vindouras. Os nossos produtos
provêm de florestas geridas de forma sustentável
e que protegem a biodiversidade. Sabemos que só
podemos continuar a gerar valor para a Sociedade
se cuidarmos deste fundamental recurso renovável.
Também nas nossas operações aplicamos e
seguimos as melhores práticas para proteger a
água, o ar e o solo, contribuindo para a valorização
do Capital Natural, um bem que é de todos.
Clima porque temos responsabilidade pelo
desenho e implementação de soluções de baixa
intensidade carbónica, como é exemplo o nosso
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2035.
Para além dos recentes investimentos em energia
solar fotovoltaica, a nova caldeira de biomassa
na unidade da Figueira da Foz irá permitir atingir,
já em 2021, uma redução de 32% nas emissões
totais de CO2 do universo Navigator, tendo
representado um investimento de € 55 milhões.
Não esqueçamos que as nossas florestas também
fazem parte da solução, pela importante função de
sequestro de carbono da atmosfera. Os produtos
oriundos de plantações com espécies de rotação
mais curta permitem não só um sequestro mais
rápido, mas também que os stocks de carbono
sejam ‘reciclados’, à medida que são retirados das
florestas para os diversos produtos de madeira,
potenciando o início de um novo ciclo
de sequestro de carbono através de um novo ciclo
de florestação.
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Sociedade porque a função essencial das
empresas é gerar e partilhar valor sustentável
pelos diferentes grupos da sociedade que
as criam, apoiam e desenvolvem (acionistas,
clientes, Colaboradores, comunidades,
fornecedores, …) originando, desta forma, um
impacto positivo. Assumimos um compromisso
com o desenvolvimento dos nossos
Colaboradores, a sua segurança e bem-estar, e
com as Comunidades envolventes, desafio que
nos mobilizou fortemente no último ano.
A definição de um Roteiro de Sustentabilidade
2030, com compromissos e objetivos concretos
nos vários temas considerados relevantes para
a Navigator, e para os nossos Stakeholders,
permite-nos encarar com confiança os
importantes desafios que temos pela frente no
âmbito ambiental, social e de governance.

Identifica alguma tendência de
sustentabilidade que vai impactar, de forma
mais marcante, os negócios da Navigator
no futuro próximo?
A Inovação Tecnológica representa um desafio
para o nosso modelo de negócio. Temos de
saber inovar na vertente industrial, com soluções

capazes de minimizar os nossos impactes
ambientais e promover o uso ainda mais eficiente
dos recursos naturais, como por exemplo a água,
um bem escasso e precioso para a vida humana.
Temos de saber inovar na vertente social,
estando atentos aos novos comportamentos
na área do consumo sustentável e às novas
formas de trabalho. E temos de ajudar as
pessoas a redescobrir o valor dos derivados da
celulose, nas suas múltiplas facetas e aplicações,
nomeadamente como alternativa de embalagem,
altamente reciclável e totalmente biodegradável,
para produtos de grande intensidade carbónica,
como o plástico.

2020 foi um ano de mudança em
termos da consciencialização pública
sobre a importância da Sustentabilidade,
nomeadamente em temas como a ação
climática e a biodiversidade. Considera que
a sociedade vai exigir um papel diferente
das empresas neste domínio?
Estou confiante que sim. Como em tudo o
resto, somente com uma sociedade civil mais
informada, evoluída, exigente e com uma
sólida base de cidadania poderemos cumprir
a nossa responsabilidade individual e coletiva
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de cooperar no desenho de soluções para as
graves crises ambientais e sociais com que
nos defrontamos. As empresas são uma parte
muito importante da solução. A Agenda 2030
da Navigator está alinhada com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas e com o “call to action” às empresas para
desempenharem o seu papel na construção de
uma sociedade mais sustentável e, por isso, mais
justa e com mais futuro.

Como é que a Navigator irá envolver
os seus Stakeholders, e em particular os
seus Colaboradores, nesta jornada pela
sustentabilidade?
Não é possível dar corpo a esta ambiciosa
Agenda sem o envolvimento dos nossos
Colaboradores, com resultado espelhado neste
Relatório. Começámos por divulgar a Agenda

2030 a todos os Colaboradores, pedindolhes a sua qualificada opinião sobre os eixos
estratégicos com que mais se identificam
e o grau de prioridade que atribuem aos
diferentes tópicos materiais (ambientais,
sociais e de governance). Ao longo deste ano
iremos desenvolver um plano de comunicação
externa e interna da Agenda 2030 para que
os nossos Stakeholders em geral, e os nossos
Colaboradores, em particular, possam partilhar
e vivenciar os compromissos e objetivos que
a Navigator tem inscritos no seu Roteiro de
Sustentabilidade. O esforço de apropriação e
endogeneização desta Agenda tem de ser amplo
e permanente para que todos possamos construir
uma Companhia que cria Valor Sustentável no
longo prazo. É essa a nossa Responsabilidade
perante a Natureza, o Clima e a Sociedade.
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Propósito
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.

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 contribuam para
o bem-estar das pessoas.
13

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

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

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

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

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

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

Excelência
A nossa atuação assenta na
qualidade, na eficiência, na
segurança e no rigor.
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NAVIGATOR NA RESPOSTA À COVI D-19
A pandemia de COVID-19 colocou
à prova toda a capacidade de
organização, resiliência e de espírito
de equipa na The Navigator Company.
Num ano em que a emergência sanitária
à escala global mudou por completo a
vida das organizações e dos indivíduos,
a Companhia atuou cedo e de forma
abrangente, tendo como prioridade
absoluta a proteção dos Colaboradores
e da Comunidade.
A resposta da Navigator à COVID-19 iniciou-se
logo em fevereiro de 2020, ainda antes de
decretado o primeiro Estado de Emergência em
Portugal, o que viria a ocorrer em meados de
março. O primeiro passo consistiu na elaboração
e implementação de um Plano de Contingência
com novos procedimentos e possibilidades
de resposta a cenários diversificados.
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A Companhia desenvolveu um sistema de
governance ajustado ao contexto de exceção,
com a constituição de um Gabinete de Gestão
de Crise permanente, com o envolvimento direto
dos responsáveis pelas áreas industrial, florestal,
comercial, compras, gestão de risco, gestão
de recursos humanos, medicina do trabalho,
comunicação interna e externa, saúde e
segurança no trabalho, e facility management.

Reportando diretamente à Comissão Executiva,
este Gabinete conta com a colaboração das
Organizações Representativas dos Trabalhadores,
atuando em três esferas prioritárias: saúde
e segurança dos Colaboradores, continuidade
do negócio e funcionamento das quatro unidades
industriais, e fluidez dos canais de comunicação
com os Stakeholders externos.
A Companhia implementou medidas de
contingência para a operação fabril –
que representa cerca de 90% da sua força
de trabalho –, mas também para as áreas florestal
e de investigação, bem como nas 15 delegações
internacionais e nos escritórios de Lisboa
e Moçambique, assegurando a preparação
para eventuais surtos.

Unir os esforços de todos

O Plano de Contingência delineou cerca de
80 medidas, permanentemente atualizadas à
realidade, visando unir esforços e dar resposta às
necessidades mais prementes da organização.
Para além da informação interna exaustiva sobre
procedimentos de higienização e a
disponibilização de equipamento de proteção
individual, foram criadas linhas permanentes
de apoio médico e psicológico, de apoio da área
de Recursos Humanos (para situações de baixa
e assistência a filhos menores), enquanto na área
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de saúde ocupacional foram divulgados
conselhos úteis relacionados com o isolamento
e o confinamento.
Perante a escassez de soluções desinfetantes
no mercado, a Companhia recorreu a produção
própria desenvolvida nos laboratórios dos vários
complexos industriais, cuidando também de
estabelecer contactos com entidades externas,
como aconteceu com a colaboração do Instituto
de Medicina Molecular na campanha de testes
serológicos iniciada logo em maio.
A produção fabril foi adaptada ao
comportamento do mercado, que permitiu,
por exemplo, uma resposta adequada no pico
de procura no segmento doméstico do papel
tissue, beneficiando ainda da constituição de
várias equipas de turno, cujo prolongamento
e antecipação de horários permitiu diminuir
a presença simultânea de pessoal nas instalações
industriais.

PORTUGAL

14 postos
de isolamento

instalados
em todos
os locais onde
a Companhia
desenvolve
operações
industriais e
florestais

~950
Colaboradores

em regime
de teletrabalho
em diferentes
períodos
durante o ano

Também a Portucel Moçambique apoiou com
diversos equipamentos de proteção individual
e higienização as suas comunidades locais e os
principais hospitais das províncias de Manica e
Zambézia.
Um esforço de todos que preveniu a ocorrência
de impactos visíveis no normal funcionamento
das unidades industriais da Companhia.

máscaras de
proteção
individual

89 777

pares de luvas

249

viseiras

360

óculos

1 667

fatos de
proteção

814 litros
álcool gel

8 041 litros

desinfetante
cutâneo

6 305 litros

desinfetante
de superfícies

1 282

participações
em webinars
MOÇAMBIQUE

375

pares de luvas

610

viseiras

377

óculos

1 195

máscaras
artesanais

1 080

barras de sabão

485 litros

sabão líquido

Paula Castelão

877 897
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RELAÇÕES PRÓXIMAS 3 600 alunos
COM A COMUNIDADE do 1.º ciclo do Ensino Básico
Nesta situação de crise, a The Navigator Company esteve
ao lado das comunidades onde desenvolve operações
florestais e industriais.
No âmbito da saúde e segurança, a Navigator forneceu
máscaras, luvas, óculos e fatos de proteção aos centros
hospitalares de Setúbal, Aveiro, Baixo Vouga (Aveiro)
e Barreiro Montijo, e também à Unidade de Saúde Familiar
de Aveiro e ao Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo.
De referir também o contributo para a compra de um
equipamento de radiologia digital para o Hospital da Figueira
da Foz, o qual veio a possibilitar a realização de exames
radiológicos junto dos doentes infetados, reduzindo-se assim o
tempo de diagnóstico.
Outra das linhas de ação da Empresa teve por base doações
de papel, junto de 34 Juntas de Freguesia dos locais onde
a Navigator tem complexos industriais, bem como a oferta de
resmas de papel a 1 500 quiosques que mantiveram as portas
abertas para que as pessoas pudessem aceder à informação e
à impressão de documentos.

em regime de telescola
apoiados, através da oferta
de papel Navigator Students,
na realização das suas
atividades escolares em casa.

100 mil

sacos de papel
distribuídos por
4 000 pontos de venda
de jornais e revistas,
no âmbito da campanha
“Soldados do Papel”,
partilhando mensagens
de esperança
e inspiração.

O apoio à comunidade também foi feito à porta das fábricas
com a distribuição de refeições aos motoristas do
abastecimento de madeira, num período em que toda
a restauração encerrou.
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Envolvimento com o WBCSD no programa
Empresas e COVID-19
Na fase inicial da pandemia, a Navigator foi uma das empresas
que se envolveu no desafio lançado pelo WBCSD de criação
de uma resposta corporativa, relevante e de grande escala,
à crise que se prenunciava.
Nesse sentido, logo que foi lançado o WBCSD COVID-19
Response Program1, a Companhia partilhou exemplos das
medidas extraordinárias empreendidas para fazer face à
pandemia, não só visando os seus Colaboradores, mas também
as que se destinaram a apoiar as comunidades envolventes
das suas fábricas. O documento “The Navigator Company:
Committed to a Shared Effort” faz parte de uma coletânea de
exemplos de empresas de múltiplos setores que o WBCSD deu
a conhecer2, e encontra-se disponível no website da
Companhia3.

Joana Neves

Ainda no âmbito das respostas à COVID-19, a Navigator foi
uma das empresas que partilhou com o WBCSD informação
sobre as estratégias adotadas para reforçar o apoio aos seus
Colaboradores nesta situação. O programa de apoio
psicológico da Companhia4 é um dos exemplos disponíveis
num repositório de práticas emergentes para a recuperação
da saúde e dos negócios que o WBCSD reuniu na página
“Return to New Normal – Employee Health and Business
Recovery”, dedicada à reação das empresas ao contexto
da pandemia.
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Rita Sousa
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Dora Pereira
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A NAVI GATO R EM 2020

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

A Navigator está comprometida
em Criar Valor com Responsabilidade,
e crescimento sustentável num mundo
em mudança, através da sua Governance
e com os Olhos no Futuro.

€ 13,8

Milhões
INVESTIMENTO
EM I&D + i*

€ 1 322
Milhões

€ 1 385

VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUÍDO

Milhões
VOLUME DE
NEGÓCIOS

€ 286
Milhões
EBITDA
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Temos um negócio com origem
na Natureza, o que significa fazer um
Uso Responsável dos Recursos, aproveitar
as oportunidades que o modelo de
Economia Circular poderá trazer
ao nosso negócio...

PELA

NATUREZA

84%

87%

107 370 ha

90%

DA ÁGUA
É DEVOLVIDA
AO AMBIENTE

DOS RESÍDUOS
SÃO VALORIZADOS

ÁREA FLORESTAL
GERIDA

DAS MATÉRIAS-PRIMAS
SÃO DE ORIGEM
RENOVÁVEL

... e fazer uma Gestão Sustentável da
Floresta e Conservação da Biodiversidade.
Estamos comprometidos em Preservar
e Valorizar o Capital Natural.
* Valor referente ao investimento em I&D+i em 2019, valor elegível em SIFIDE, apurado anualmente em junho.
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Queremos ser parte da solução
e ter um papel ativo na ação climática
contribuindo para a mitigação das
Alterações Climáticas e Fixação de CO2.

PELO

CLIMA

70%

6,1 M tCO2
RETIDAS
NAS NOSSAS
FLORESTAS

ENERGIA
RENOVÁVEL
CONSUMIDA

0,7 M tCO2
EMISSÕES DIRETAS
TOTAIS

Estamos a trabalhar na antecipação das metas
internacionais com o objetivo de atingirmos a
neutralidade carbónica dos nossos Complexos
Industriais em 2035.
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PELA

Assumimos a missão de fortalecer
um projeto de negócio que cria valor
sustentável para a Sociedade através
do investimento na Gestão do Talento
e Desenvolvimento do Capital Humano...

SOCIEDADE

3 232

123 707

30 000

COLABORADORES*

HORAS
DE FORMAÇÃO

POSTOS DE TRABALHO
DIRETOS, INDIRETOS
E INDUZIDOS
(KPMG, 2016)

mais de

2 195

7 000

COM PLANO DE SAÚDE
OCUPACIONAL

FAMÍLIAS APOIADAS
EM MOÇAMBIQUE
ATÉ À DATA

€1,7
Milhões

... e na Saúde, Segurança
e Bem-estar dos nossos
Colaboradores.
É através do
Envolvimento com
Stakeholders e Relação
com as Comunidades
que partilhamos o valor
gerado com todos.

INVESTIDOS
NA COMUNIDADE

* Inclui os Colaboradores da Portucel Moçambique. No âmbito deste reporte, encontram-se consolidados os indicadores referentes a 3 106 Colaboradores.
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OS NOSSOS NEGÓ CI OS
A The Navigator Company é um produtor
integrado de floresta, pasta, papel, tissue e
bioenergia, cuja atividade se encontra alicerçada
em fábricas de última geração à escala mundial,
com tecnologia de ponta. É reconhecida como
uma referência de qualidade no setor em todo
o mundo.
O Grupo desenvolve uma atividade florestal
verticalmente integrada, com o seu próprio
Instituto de Investigação da Floresta e Papel,
e é responsável pela plantação de uma vasta área
em Portugal Continental (1,2% da área do país),
cuja gestão é 100% certificada pelos sistemas FSC®
e PEFC™ *.
A Companhia dispõe ainda de uma capacidade
de produção de 1,6 milhões de toneladas de papel,
1,6 milhões de toneladas de pasta, 130 mil toneladas
de tissue e 2,5 TWh de energia renovável por ano
– o que corresponde, aproximadamente, a 4% da
produção energética em Portugal e 52% da energia
gerada a partir de biomassa florestal.

20

A The Navigator Company é a terceira maior

exportadora em Portugal, representando
aproximadamente 1% do PIB nacional e 2,4%
das exportações nacionais de bens, gerando um
elevado valor acrescentado nacional. Em 2020,
a Companhia teve um volume de negócios de
€ 1 385 Milhões, sendo que mais de 90% dos
produtos do Grupo foram vendidos fora de
Portugal, em aproximadamente 130 países.
O ano de 2020 foi, sem dúvida, um dos mais
desafiantes e adversos de que há memória, com
um nível elevadíssimo de disrupção e impacto
na vida das pessoas e da sociedade em geral.
A Navigator tomou, desde muito cedo, todas as
medidas ao seu alcance para proteger as suas
pessoas e minimizar o impacto no seu negócio.
A rápida atuação nas áreas mais críticas da
Empresa, incluindo uma cuidadosa gestão e
planeamento da produção, a estratégia comercial
implementada, a revisão do seu plano de
investimentos, a forte contenção de custos, o apoio
a toda a cadeia de valor e uma forte atividade
ao nível de financiamento, permitiram atenuar
os efeitos adversos desta crise e evidenciar a
resiliência do modelo de negócio da Navigator.

G R U P O N AV I G AT O R N O M U N D O

Aveiro
Figueira da Foz

EUROPA

Amesterdão
Aveiro
Colónia
Figueira da Foz
Lisboa
Londres
Madrid
Moscovo
Paris
Setúbal
Varsóvia
Verona
Vila Velha de Ródão
Viena

AMÉRICA

Cidade do México
Norwalk

ÁSIA

Dubai
Istambul

ÁFRICA

Cairo
Casablanca
Lagos
Maputo

I&D E VIVEIROS

Vila Velha de Ródão

Luá-Gurué
RAIZ
Viveiros da Caniceira
Viveiros de Espirra
Viveiros das Ferreiras
Subsidiárias Comerciais
Escritórios

RAIZ
Viveiros das Ferreiras

Viveiros da Caniceira

Lisboa

Lisboa

Viveiros de Espirra

Setúbal

Unidades Fabris
I&D e Viveiros

*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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I&D + i

Aveiro e Espirra
RAIZ - Instituto de Investigação
da Floresta e Papel
Maior instituto privado europeu, e um dos maiores
do mundo, dedicado à I&D da floresta de eucalipto
e seus produtos (pasta, papel, tissue, biomassa,
bioprodutos derivados, etc.).

FLORESTA

107 370 ha

PASTA

floresta com
gestão
certificada,
em 161 concelhos

Setúbal, Figueira da Foz
e Aveiro

1,6 Milhões de toneladas*
1º produtor europeu na produção de
pasta branqueada de eucalipto (BEKP Bleached Eucalyptus Kraft Pulp) e o
5º a nível mundial

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

PAPEL UWF
Setúbal
e Figueira da Foz

1,6 Milhões de toneladas*

PAPEL TISSUE
Vila Velha de Ródão e Aveiro

130 000 toneladas*
de produto acabado

3º produtor ibérico após 5 anos
de presença no setor

1º produtor europeu de papel
de impressão e escrita não revestido
(UWF - Uncoated Woodfree Paper)
e o 6º a nível mundial

ENERGIA

2,5 TWh
PROJETO EM
DESENVOLVIMENTO
Moçambique

13 500

ha

de área plantada

USD $6 Milhões

energia elétrica
~4% da geração de energia
elétrica no País
52% da energia verde produzida
a partir de biomassa em Portugal

de investimento no Projeto
de Desenvolvimento Social,
desde 2015

1,7 Milhões

de tCO2 retidas
na floresta

12 Milhões

de plantas no viveiro
de Luá
*Capacidade nominal
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O

NOSSO

DESEMPENHO

PAPEL UWF

2020

PAPEL TISSUE

A Navigator geriu a sua produção de papel UWF
– papel fino para impressão e escrita não
revestido, ao longo do ano, de forma a
acompanhar a queda da procura e a controlar
os seus níveis de stock. Após um ajustamento
da produção nos meses mais críticos, voltou
a incrementar os níveis de produção de papel
a partir de julho, tendo todas as suas máquinas
laborado em pleno desde então.

1,28 Milhões

toneladas vendidas
Três novos produtos na gama
Navigator
Uma resma mais económica de 80 g/m2,
com 625 folhas em vez das tradicionais 500:
Navigator 625.
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EM

Dois produtos premium com gramagens
especiais para impressão de alta qualidade:
Bold Design, um papel A4 de 200 g/m2,
e Hard Cover, com folhas de 250 g/m2.

Vendas de tissue atingem valores
máximos em volume e em valor

O negócio de papel tissue evoluiu favoravelmente
ao longo de 2020, com as vendas em volume a
atingir 106 mil toneladas, um incremento de 10%
em relação ao ano anterior.
A Navigator desenvolveu esforços industriais
e comerciais significativos ao longo do ano,
com o objetivo de dar resposta ao incremento
de procura dos produtos no segmento At Home,
tendo conseguido aumentar as vendas de
produtos acabados em cerca de 8%.
Lançamento dos novos produtos Amoos
AquactiveTM com propriedades de higienização.

106 mil

toneladas vendidas
(+ 10% vs 2019)

€ 141 Milhões

volume de negócios
(+ 7% vs 2019)

52%

Papel UWF com certificação
florestal ou EU Ecolabel

PASTA
Com a pandemia a afetar fortemente todo o
continente europeu, a Navigator conseguiu
manter as vendas na Europa e crescer nos
mercados overseas.

394 mil

toneladas vendidas
(maior volume da última década)

18 Milhões

80%

Pasta
certificada
ou com
alegação

de toneladas para mercado
produzidas no Complexo
de Setúbal desde o seu arranque,
um marco histórico

90%

Papel Tissue com certificação
florestal ou EU Ecolabel
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I&D + i
Com limitações ao trabalho de campo
na floresta, em virtude do confinamento, o ano
fica marcado por um maior foco das atividades
de I&D no core business da Navigator – Floresta,
Indústria, Produto –, mas acompanhando
e investindo nos temas de futuro, de curto
e médio prazo, como as alterações climáticas,
as novas aplicações da fibra (incluindo a área
de embalagem), e a bioeconomia e bioprodutos.
Este foi o primeiro ano de implementação
do Plano Estratégico 2020-2024 do RAIZ –
Instituto de Investigação da Floresta e Papel,
o centro de investigação privado, sem fins
lucrativos, maioritariamente financiado pela
Navigator.

Plano Estratégico
2020-2024

ENERGIA
A venda de energia elétrica totalizou
€ 144 milhões, o que representa uma diminuição
de 10,6% face ao ano anterior, apesar de o
volume de venda total em MWh ter aumentado
marginalmente.
Em 2020, foi prosseguido o Plano de Eficiência
Energética com ações que incluem a redução
do consumo, a substituição das frotas com
recurso a viaturas elétricas, e o investimento
na digitalização da gestão da energia, de que o
projeto Energy Digital Efectiveness, lançado em
2020, é um exemplo. Destaque ainda para
a Certificação do Sistema de Gestão de Energia
pela ISO 50001:2018.

€ 144 Milhões
em vendas
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FLORESTA

PROJETO EM
DESENVOLVIMENTO
MOÇAMBIQUE

A produção de pasta e de papel da The Navigator
Company tem por base a utilização de florestas
plantadas exclusivamente para este efeito. Todos
os anos, os viveiros da Navigator dão vida a
mais de 12 milhões de árvores. Estes viveiros –
os maiores da Europa – produzem 135 espécies
diferentes de árvores e arbustos. Muitas destas,
ainda que não tendo viabilidade económica, são
financiadas pela Companhia, para conservação
da biodiversidade e garantia de continuidade das
espécies.

O ano ficou marcado pelo arranque da operação
de colheita de madeira na província de Manica.

A Navigator é responsável pela gestão de uma
área florestal de 107 370 hectares, tendo feito,
em 2020, a replantação de 3 671 hectares de
eucalipto e a plantação de 96 hectares de outras
espécies.

O Programa de Desenvolvimento Social
implementou todas as atividades previstas
para 2020, apesar dos desafios impostos pela
pandemia.

A Portucel Moçambique reforçou os contactos
com os decisores públicos, destacando-se
o compromisso assumido pelo Executivo e
pelo consórcio construtor de avançar com
a construção da primeira fase do porto de
Macuse na Zambézia, que é condição essencial
para a viabilização do projeto da Portucel
Moçambique.

Mais de 7 000 Famílias apoiadas até à data
(distribuição de sementes, apicultura, tanques
piscícolas, entrega de cabritos para procriação
e abertura e reparação de furos de água).
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AS MACROTENDÊNCIAS
QUE DEFINEM O NOSSO CONTEXTO 28
OS DESAFIOS PARA O FUTURO DA NAVIGATOR 29

Sobreiro
Quercus suber
No património
florestal gerido pela
Companhia estão
identificadas cerca
de 800 espécies e
subespécies de flora
e 241 espécies de
fauna.
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Luís Luz

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

26

Stephanie Fernandes
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MACROTENDÊNCIAS Globais

Planeta
no Limite

Alterações
Demográficas

Inovação
Tecnológica

desafios
para a navigator
27

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

Assumindo o contexto como uma oportunidade
mobilizadora, a The Navigator Company
desenvolveu um benchmarking aprofundado
e envolveu Stakeholders, internos e externos, na
construção da Agenda de Negócio Responsável
que irá enquadrar a gestão da empresa na
próxima década. Do benchmarking internacional,
a instituições de referência nesta área, resultou
a identificação das macrotendências e dos
principais desafios que se colocam à condução
do negócio.

Em paralelo, foi realizado um processo de
auscultação, com a participação de mais de 540
partes interessadas, que contribuiu para a análise
de materialidade da Companhia, redefinindo os
temas relevantes para o seu futuro e permitindo
delinear os eixos estratégicos da Agenda 2030
da Navigator. Esta Agenda, corporizada nos
compromissos e objetivos inscritos no Roteiro de
Sustentabilidade 2030, encontra-se alinhada com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas (ODS), sendo o suporte da
gestão da Companhia para a “Década de Ação”5.
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1.1 AS MACROTENDÊNCI AS
QUE DE FINEM O NOSSO CO NTEXTO
A crise à escala global originada pela pandemia
de COVID-19 trouxe um novo foco à agenda
de sustentabilidade das empresas e uma
oportunidade para estabelecer prioridades
perante os desafios ambientais, sociais e de
governance com que se defrontam. A resposta
à emergência sanitária colocou a tónica no curto
prazo, mas ignorar as grandes tendências globais
significa comprometer o sucesso dos modelos de
negócio, a sustentabilidade do planeta e, nessa
medida, o futuro das próximas gerações.

As empresas do setor da pasta e do papel estão
focadas, à escala global, nos temas de proteção
ambiental, conservação da biodiversidade, uso
responsável dos recursos, capital humano e economia circular, entre outros, para oferecer uma
resposta transversal e capaz de contribuir para
modelos de desenvolvimento sustentável do
planeta.

“Para alcançarmos um mundo sustentável, próspero e de paz, precisamos
de uma Década de Ação reforçada, com entrega e dedicação absolutas.
O custo de falharmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) é impossível de suportar e o destino e futuro da Humanidade
decidem-se já hoje, nas ações que todos tomamos no dia-a-dia.”
ONU, 2020

A The Navigator Company identificou as seguintes macrotendências como sendo as que irão
potencialmente criar mais desafios ao seu negócio:
28

Planeta
no Limite

Planeta no Limite

Ameaça existencial para a Terra
e para a vida humana, as alterações
climáticas continuam no topo da
agenda mundial, expondo os limites
do planeta, que apontam para um
novo máximo da temperatura média
global no próximo período de cinco
anos, e a inevitável transformação
do nosso modo de vida. A crise
climática tem expressão na perda
de biodiversidade, na desflorestação
e na escassez de recursos, que potenciam a degradação ambiental
e o aparecimento de doenças
zoonóticas, de que a COVID-19
é o exemplo mais recente.

Alterações
Demográficas

Inovação
Tecnológica

Alterações Demográficas

A população mundial irá crescer
para 9,5 mil milhões de pessoas
em 20506, com reflexos no
desenvolvimento das cidades
e no aumento dos fluxos migratórios.
A evolução demográfica tem
interagido com o desenvolvimento
económico, quer pelo envelhecimento populacional, quer pelas
diferenças intergeracionais,
desafiando as empresas a desenvolver e cuidar do seu capital humano,
do qual depende a sua competitividade.

Inovação Tecnológica

As novas tecnologias, como
a digitalização, automação,
Inteligência Artificial (IA),
Blockchain ou BigData, irão permitir
às empresas acelerar e ampliar
o seu impacto positivo no
desenvolvimento sustentável
da economia e da sociedade.
Para além dos riscos que advêm
da dependência cibernética,
a transformação digital em curso
precisa ter em conta a proteção
de sistemas, programas e
infraestruturas de redes
(cibersegurança).
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1. 2 OS DE SA FIOS PARA O FUTURO DA NAVI GATO R
Estas macrotendências desmultiplicam-se em
desafios para as empresas, que podem constituir
riscos, mas também novas oportunidades
de evolução. A resposta equilibrada a estes
desafios deve estar alinhada com as estratégias
de desenvolvimento do negócio e atender às
expectativas da sociedade.
A The Navigator Company realizou um
exercício interno de reflexão sobre os desafios
internacionais que se relacionam com as
macrotendências acima referidas, sendo que,
para cada um deles, avaliou a sua relevância,

Planeta
no Limite

identificou os principais riscos e oportunidades,
assim como os tópicos materiais que se
relacionam com os diferentes desafios que se
colocam ao seu negócio.
Além disso, a Empresa desenvolveu um Plano
de Continuidade de Negócio, mais detalhado no
capítulo 3. A nossa Governance, que identifica
os riscos disruptivos para o negócio, os quais se
encontram, na sua maior parte, alinhados com
as macrotendências e os desafios explanados ao
longo deste capítulo.

1.2.1 P ro te ger e Valorizar a Biodiversidade
Conciliar o desenvolvimento económico com a
conservação do ambiente é um desafio global,
que tende a ganhar dimensão com o crescimento
da população mundial e, consequentemente,
do consumo de bens, cuja produção envolve o
uso de recursos naturais. O debate sobre o uso
sustentável dos recursos e sobre a necessidade
de proteger a biodiversidade é premente.
A biodiversidade é essencial para a vida,
pelo equilíbrio que oferece à Natureza, fonte
de recursos que nos proporcionam alimentos,

materiais, saúde e medicamentos, atividades
recreativas e bem-estar. Um ecossistema
saudável filtra o ar e a água, contribui para
manter o equilíbrio do clima, converte resíduos
em recursos, poliniza e fertiliza as culturas, para
além de outras funções relevantes. Apesar da sua
centralidade na nossa vida, a biodiversidade está
em declínio, como alerta o Living Planet Report
20207, do World Wide Fund for Nature (WWF),
cujos resultados reforçam a urgência na proteção
e valorização da Natureza e dos ecossistemas.

1 000 000 de espécies (500 mil animais e plantas e 500 mil insetos) estão
em risco de extinção, mas ainda vamos a tempo de evitar mais perdas
se forem tomadas medidas para a conservação e recuperação da Natureza.
Entre 1970 e 2016, a população mundial de espécies selvagens diminuiu
68%, entre mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes.
Living Planet Report 2020, WWF

“Mais de metade do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo - cerca
de 40 biliões de euros - depende da Natureza.”
EU Biodiversity Strategy for 2030

A forma como o modelo económico evoluiu à
escala global tem conduzido o planeta ao seu
limite e a COVID-19 é só mais uma manifestação
da vulnerável relação do Homem com a Natureza,
com o surgimento de novas doenças zoonóticas.
A perda da diversidade biológica não ameaça
apenas a saúde das pessoas e do planeta, como

também é interdependente da crise climática que
marca o presente e o futuro próximo.
A recuperação das florestas, dos solos e das
zonas húmidas, bem como a criação de espaços
verdes nas cidades, são essenciais para atenuar
os efeitos das alterações climáticas até 2030.
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A Cimeira sobre Biodiversidade promovida
pelas Nações Unidas, em setembro de 2020,
juntou líderes de 84 países num apelo para
a necessidade de uma ação global urgente
e imediata face às crises interdependentes
de perda de biodiversidade, degradação
dos ecossistemas e alterações climáticas,
impulsionadas em grande medida pela produção
e consumo insustentáveis.8

Por outro lado, a Estratégia Europeia para a
Biodiversidade9, divulgada em maio de 2020, visa
estabelecer áreas protegidas em, pelo menos,
30% das terras e do mar, bem como recuperar
os ecossistemas degradados no território
europeu, intervindo na sustentabilidade agrícola,
na recuperação do curso natural de 25 mil km de
rios e na plantação de 3 mil milhões de árvores
até 2030. O objetivo é colocar a União Europeia
numa posição central na resposta à crise global
da biodiversidade.

“Devolver a saúde à Natureza é fundamental para o nosso bem-estar
físico e mental, pois uma Natureza vigorosa é uma aliada na luta contra
as alterações climáticas e os surtos de doenças. A saúde da Natureza está
no centro da nossa estratégia de crescimento, o Pacto Ecológico Europeu,
e faz parte de uma retoma europeia que dá ao planeta mais do que lhe tira.”
Ursula von der Leyen
Presidente da Comissão Europeia
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No plano corporativo, as empresas têm um papel
fundamental na conservação da Natureza através
da adoção de modelos de negócio responsáveis
e sustentáveis. Neste sentido, surgem iniciativas
como o Business for Nature10, que integra mais de
50 organizações parceiras, desde institutos de
investigação, empresas e ONGs envolvidas na
promoção do desenvolvimento sustentável,

ou o act4nature Portugal11 – Empresas pela
Biodiversidade, iniciativa do BCSD Portugal,
no âmbito da act4nature international, que visa
reunir esforços no sentido de reduzir o impacto
na Natureza e investir na sua restauração.
A The Navigator Company integra esta iniciativa
desde a primeira hora assumindo os compromissos
inerentes.
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
• Importância

de assumir metas e objetivos exigentes na estratégia
e nas práticas operacionais de conservação da biodiversidade
• Perceção

de boa gestão na utilização do espaço natural/recursos
naturais

AGEND A
2030

• Aceitação

por parte dos Stakeholders de que o equilíbrio dos
ecossistemas é fundamental também para a floresta de produção

Planeta
no Limite

• Relevância

do impacto nas comunidades envolventes e no
desenvolvimento socioeconómico das regiões, fruto do conhecimento
e experiência acumulada que servem de base para ações junto
de terceiros

RISCOS

OPORTUNIDADES

• Restrições nas áreas de produção florestal

•P
 romover a florestação de áreas de matos
com espécies autóctones e espécies de
produção geridas de acordo com um modelo
sustentável

•C
 onstrangimentos decorrentes da Estratégia
Europeia para a Biodiversidade, caso venha
a ser adotado o aumento de 30% nas áreas
protegidas
•E
 feito dos incêndios na perda de
biodiversidade nos espaços florestais

Tópicos Materiais
da agenda 2030
Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodiversidade
Pág. 105

Uso Responsável
dos Recursos
Pág. 95

Alterações Climáticas
e Fixação de CO2
Pág. 125

•R
 eforçar a imagem e reputação
da Companhia na conservação e valorização
do capital natural
•C
 apitalizar a experiência na floresta
e as virtudes do modelo de Gestão Florestal
da Companhia
• Influenciar positivamente a conservação
da biodiversidade do setor, em áreas
de terceiros, através da partilha de knowhow, formação e divulgação em programas
de fomento e canais de comunicação
da Companhia
•A
 vançar no conhecimento sobre valoração
do capital natural
•D
 esenvolver projetos complementares,
no âmbito da agro-floresta, conciliando
a floresta de produção com outros usos
da terra

DESTACAMOS EM 2020
A Navigator aderiu à iniciativa act4nature Portugal e inscreveu os
seus compromissos individuais no Roteiro de Sustentabilidade 2030
da Companhia.
4.3 Gestão Sustentável da Floresta e Conservação da Biodiversidade
Pág. 109
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Planeta
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1. 2.2 M i t i g a çã o C l i m átic a e Econom ia de Baixo Carbono
A pandemia de COVID-19 trouxe para o centro
da agenda mundial a gestão da saúde e da crise
social e económica que resultou das medidas de
quarentena adotadas à escala global. O confinamento de milhões de pessoas abrandou as
atividades sociais e económicas, mas não
diminuiu a ameaça iminente das alterações
climáticas, que teve em 2020 o ano da
“consciencialização” para a influência das
ações do Homem na saúde do planeta.

Desde o final de 2019 que o Parlamento
Europeu (PE) colocou a emergência climática12
no topo da discussão, com objetivos ambiciosos
de limitar o aquecimento global e evitar a perda de
biodiversidade. Na sequência desta declaração,
a Comissão Europeia (CE) apresentou o Pacto
Ecológico Europeu13 , que aponta um conjunto
de esforços tendo em vista a transição para uma
economia mais sustentável, nomeadamente
a aposta no fomento da economia através
de tecnologias verdes, a criação de indústrias
e transportes sustentáveis, e a redução da
poluição.

“24% foi a taxa de redução das emissões de gases com efeito de estufa
na União Europeia, entre 1990 e 2019.
No mesmo período, a economia cresceu cerca de 60%.” 14
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A rota para uma economia de baixo carbono na
Europa teve novo capítulo, em outubro de 2020,
quando o PE aprovou o seu mandato de
negociação sobre a Lei Europeia do Clima,
apoiando o objetivo da neutralidade carbónica
até 2050 e a redução de 60% das emissões até
2030, em comparação com os níveis de 1990,
uma meta mais ambiciosa do que a proposta de
55% da CE, e do que a atual fasquia intermédia
de 40%. Esta lei deverá ser aprovada antes
da próxima Conferência das Partes (COP26) da

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança Climática, prevista para o final de 2021.
Para fazer face à crise sanitária provocada pela
COVID-19 e suas consequências socioeconómicas,
a Comissão Europeia apresentou um Plano de
Recuperação para 2021-202715, o Next Generation
EU, que pretende lançar os alicerces para uma
Europa sustentável, com um estímulo económico
de 750 mil milhões de euros que terá expressão
significativa no combate às alterações climáticas.

30% do valor total dos gastos provenientes do orçamento da União Europeia
e do Fundo de Recuperação serão destinados para objetivos climáticos, no período
2021-2027. A partir de 2024, 7,5% do orçamento será dedicado a metas
de conservação da biodiversidade, subindo para 10% a partir de 2026. 15

Tendo 2020 sido um ano “disruptivo”, tornou-se
ainda mais claro que o relançamento das economias mundiais exigirá às empresas uma adaptação

dos seus produtos e serviços a um contexto
climático, quer através da melhoria
da eficiência energética, quer na redução
da intensidade carbónica dos seus processos.
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
•L
 icença de emissões e sua mitigação por via da gestão
da floresta e dos produtos de base florestal
• Posicionamento no âmbito das finanças sustentáveis
•P
 reparação da resposta às alterações climáticas, como empresa
na linha da frente do roteiro para a neutralidade carbónica
• Utilização mais eficiente dos recursos, de forma a evitar
a sua escassez, bem como necessidade de encontrar
alternativas aos recursos finitos, o que a médio-longo prazo
irá ter impacto económico na empresa

Planeta
no Limite

• Valorização da floresta pela via do sequestro de carbono

RISCOS

OPORTUNIDADES

•D
 ependência da logística in e outbound,
que apresenta elevada pegada ecológica

• Inovar na adoção de práticas desafiantes
e competitivas de redução de emissões
em toda a cadeia de valor

•R
 edução nos limites de emissões (ETS Emissions Trading System) e respetivas
free allowances
•A
 meaça de limitações na licença para operar
(a seca extrema pode afetar a atividade
florestal e industrial)

•R
 eduzir as emissões decorrentes
da atividade industrial
•E
 ncontrar alternativas para a utilização
de recursos cuja disponibilidade poderá estar
em causa no futuro
•E
 stabelecer parcerias locais para disseminar
o uso de energias renováveis

Tópicos Materiais
da agenda 2030

• Incluir fornecedores em parcerias para
a descarbonização

Uso Responsável
dos Recursos
Pág. 95

Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodiversidade
Pág. 105

Economia Circular
Pág. 113

DESTACAMOS EM 2020
A entrada em funcionamento
da nova Caldeira de Biomassa
do Complexo Industrial da Figueira
da Foz permitirá reduzir
32% das emissões de CO2
do Grupo Navigator em 2021
5.2 Alterações Climáticas e Fixação de CO2
Pág. 128

A certificação do Sistema de Gestão
de Energia da Companhia pela
norma IS0 50001:2018, que abrange
todos os complexos industriais
4.2 Uso Responsável dos Recursos
Pág. 97
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1.2. 3 Econom ia Circ ular
A utilização sustentável dos recursos naturais,
em que todos os produtos fazem parte de um
ciclo biológico, químico e físico, sendo reutilizados
várias vezes no seu processo produtivo, tem
dominado a investigação a nível mundial e
alcançado maior expressão no debate

económico. 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.

O crescente volume de resíduos constitui uma das principais preocupações ambientais
dos cidadãos da UE-27, logo a seguir às alterações climáticas, e à poluição do ar e do
mar, de acordo com um inquérito do Eurobarómetro do Parlamento Europeu, no final
de 2019. Os inquiridos consideraram que a forma mais eficaz de fazer face a estes
problemas ambientais é mudar o modo como consumimos e produzimos.16
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A transição para um modelo económico circular
e de baixo carbono é hoje mais relevante do que
nunca. Com as consequências sociais e económicas
decorrentes da pandemia de COVID-19, as
orientações são claras, a recuperação terá de ser
mais sustentável, e o número de governos
e empresas comprometidos é cada vez maior.
É necessário redefinir o crescimento, identificar
as oportunidades e promover a colaboração
público-privada em direção à próxima vaga de
prosperidade.
Em março de 2020, no âmbito do Pacto Ecológico
Europeu, foi lançado um novo Plano de Ação
para a Economia Circular17 que apresenta 35

novas iniciativas para todo o ciclo de vida dos
produtos, focando cadeias de valor relativas
a equipamentos eletrónicos, embalagens,
plásticos, alimentos e têxteis, entre outros.
O objetivo da Comissão Europeia (CE)
é modernizar e transformar a economia,
protegendo simultaneamente o ambiente,
e reforçar a regeneração do modelo
de crescimento económico de forma sustentável.
Aprovado pelo Conselho Europeu18 no final de
2020, este plano tem o objetivo de contribuir
para alcançar a neutralidade carbónica na Europa
em 2050, reduzir o consumo de recursos e
garantir a competitividade da UE sem deixar
ninguém para trás.

O consumo de plástico irá duplicar nos próximos 20 anos, segundo
as estimativas, que admitem que em 2050 poderá haver mais plástico do que peixes
nos oceanos. Até 2050, os plásticos poderão representar 20% do consumo
de petróleo e 15% das emissões de gases com efeito de estufa. Este cenário reforça
a urgência por produtos alternativos de origem natural, com elevado ciclo
de reciclagem e totalmente biodegradáveis, como é o caso do papel.17
Em Portugal, a transição para uma economia circular surge como uma prioridade
nas grandes opções do Planeamento e Programação Orçamental Plurianual
(GO2020-2023), que integram as medidas de política e os investimentos para
a sua concretização.
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
• Integração do conceito de bioeconomia circular

AGEND A

• Aproveitamento de vantagens competitivas
• Redução no uso de materiais fósseis no processo produtivo

2030

• Importância de estabelecer parcerias/simbioses industriais
para a Companhia
•A
 mbição no alcance de metas relativas ao uso
de recursos e resíduos

RISCOS

OPORTUNIDADES

• Regulamentação europeia mais exigente

• Desclassificação de resíduos

• Redução global do consumo de papel

•B
 enefícios dos processos circulares
para o modelo de negócio

•P
 referência dos mercados pelo papel
reciclado
• Necessidade de medir a circularidade com
novas ferramentas

Tópicos Materiais
da agenda 2030
Uso Responsável
dos Recursos
Pág. 95

Economia Circular
Pág. 113

Alterações Climáticas
e Fixação de CO2
Pág. 125

DESTACAMOS EM 2020
Valorização de Lamas de
Carbonato de Cálcio na produção
de papel
4.4 Economia Circular
Pág. 115

Projeto paperChain - Valorizar
resíduos numa lógica colaborativa
4.4 Economia Circular
Pág. 117

Planeta
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•F
 abrico de produtos de origem renovável,
mais recicláveis e biodegradáveis
•S
 ubstituição dos plásticos por produtos
papeleiros
•D
 esenvolvimento de novos produtos
e produtos alternativos
•E
 stabelecimento de novas parcerias
e projetos de I&D
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1.2.4 Consum o Sustentável

Planeta
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A importância de adotar 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. Esta
tendência está, entre outros aspetos, associada
a uma maior sensibilização e eficiência na produção
e no consumo, com impacto tanto para as
empresas produtoras como para os consumidores.
Para o World Economic Forum (WEF)19, o futuro
do consumo assenta não só no consumo

sustentável e inclusivo, como no empoderamento,
no bem-estar dos consumidores, na transparência
e confiança, e nas políticas e regulamentação do
consumo. Neste sentido, os processos de certificação
e rotulagem dos produtos são instrumentos que
permitem aos fabricantes garantir aos consumidores, de uma forma imparcial e credível, a
qualidade, a fiabilidade e o desempenho dos
seus produtos, conferindo desta forma um certo
nível de confiança aos mercados e aos
consumidores. Exemplos como o EU Ecolabel,
ou os sistemas de certificação florestal PEFCTM
e FSC®, garantem aos consumidores que os
produtos com estes rótulos seguem as melhores
práticas em termos de sustentabilidade.

CADEIA PARA UMA ESCOLHA RESPONSÁVEL
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A certificação florestal atesta a origem da matéria-prima e a rastreabilidade dos produtos de base
florestal: começa na gestão florestal e percorre a cadeia de custódia (fabricantes, transformadores
e comerciantes de produtos florestais). Este ciclo permite controlar a transformação da matériaprima (madeira certificada) nas várias fases que conduzem aos bens de consumo, ajudando os
consumidores a fazer escolhas responsáveis e garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais.

>
GESTÃO
FLORESTAL

>
COMÉRCIO
DE MADEIRA

>
PRODUÇÃO
DE PAPEL

Por seu lado, a Comissão Europeia incluiu na sua
Nova Agenda para o Consumidor 2020-202520,
lançada em novembro de 2020, um domínio
prioritário, em linha com o Pacto Ecológico
Europeu, no sentido de garantir que os
consumidores dispõem de produtos sustentáveis
no mercado da UE, e de informação que lhes
permita fazer uma escolha responsável.
O objetivo desta agenda consiste em melhorar

TRANSFORMAÇÃO
DO PAPEL

>
CONSUMIDORES

as informações prestadas aos consumidores
sobre a sustentabilidade dos produtos,
combatendo as práticas de “greenwashing”.
A participação e empenho das empresas e de
outros operadores económicos serão determinantes no processo de transição ecológica,
sendo crucial criar medidas de apoio ao consumo
sustentável que vão além do exigido por lei.

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
•P
 erceção que a indústria de base florestal
é um exemplo de sustentabilidade
•M
 udança nos hábitos de consumo pode potenciar alterações
nos produtos fabricados pela Companhia

AGEND A
2030

• Redução do uso de matérias-primas fósseis
• Certificação sistemática de processos e produtos

RISCOS

OPORTUNIDADES

• Redução global do consumo de papel

•S
 ubstituição dos plásticos por produtos
de suporte papel

•P
 referência dos mercados pelo papel
reciclado
• Novas restrições regulamentares

Planeta
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•P
 referência dos consumidores por produtos
de origem renovável, recicláveis
e biodegradáveis

•M
 aior exigência dos consumidores
relativamente aos impactes ambientais
e sociais das empresas

•A
 posta em produtos alternativos
ou bioprodutos

Tópicos Materiais
da agenda 2030

•V
 antagem dos produtos com rótulo
de certificação

•O
 portunidade de crescimento através
do aumento da incorporação de fibras
recicladas no processo produtivo
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Bioprodutos
Pág. 81

Uso Responsável
dos Recursos
Pág. 95

Gestão Sustentável
da Floresta e Conservação
da Biodiversidade
Pág. 105

Economia Circular
Pág. 113

Alterações Climáticas
e Fixação de CO2
Pág. 125

DESTACAMOS EM 2020
Bioetanol produzido com lamas
primárias: Biocombustível
de origem renovável

Novo produto tissue Amoos
Aquactive com propriedades
de higienização

3.3.1 Bioprodutos
Pág. 83

3.3.2 Inovação, Tecnologia e I&D
Pág. 88

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

Planeta
no Limite

Alteraçãoes
Demográficas

Inovação
Tecnológica

1.2.5 C a d e i a s d e Valor Resilientes e Sustentáveis
As empresas estão cada vez mais cientes
da importância de analisar a sua cadeia de
fornecedores, e perceber quais são os impactos
que o seu negócio tem em toda a cadeia de valor,
desde matérias como a ética, direitos humanos,
condições de trabalho, impactos nas economias
locais, a outras questões sociais e ambientais.
Muitas empresas de diferentes setores incluem
nas suas políticas de responsabilidade social
corporativa o tema da sustentabilidade da
cadeia de fornecedores, promovendo a adoção
de requisitos sociais e ambientais, além de
iniciativas destinadas a apoiar os fornecedores
na minimização dos seus impactos negativos e
maximização dos positivos.
Esta tendência ficou ainda mais evidente a partir
da crise provocada pela pandemia de COVID-19,
que revelou as fragilidades das cadeias de
fornecimento existentes, causando disrupções em
todos os setores com diversos graus de impacto.
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De acordo com o World Economic Forum
(WEF)21, esta situação demonstrou a necessidade
urgente de projetar cadeias de fornecedores
inteligentes, fortes e diversificadas.
As empresas puderam aprofundar os impactos
causados nos seus parceiros, redefinir a sua
cadeia de fornecedores locais, regionais e
globais, e elaborar estratégias claras de gestão
de risco. O momento é propício para as empresas
avaliarem, recuperarem e refletirem, no sentido
de responder, no médio-longo prazo, aos desafios
de disrupções futuras. Torna-se necessário adotar
uma abordagem holística para gerir a cadeia de
fornecimento, desenvolver estruturas robustas,
com capacidade de resposta e resiliência,
assentes em soluções tecnológicas, assim
como garantir transparência e responsabilidade
em toda a cadeia. O tema da resiliência e
sustentabilidade das cadeias de fornecedores
será alvo de debate intenso nos próximos anos.

“A crise atual é uma oportunidade de reiniciar um sistema baseado
em processos desatualizados. A criação de cadeias de abastecimento inteligentes
e ágeis é a chave para construir uma rede global de comércio e investimento
capaz de resistir a tempestades futuras.” 21
WEF 2020

Mariana Figueiredo
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
• Importância da cadeia de abastecimento de madeira
•F
 orte dependência de fornecedores de determinadas
matérias-primas

2030

• Crescimento dos fornecedores locais/regionais
•E
 feitos das alterações climáticas na localização
das florestas de produção e dos complexos industriais

Alterações
Demográficas

•M
 aior consciência da pegada ecológica decorrente
da logística e transporte das matérias-primas e produtos

Planeta
no Limite
Inovação

Tecnológica

RISCOS

OPORTUNIDADES

• Agenda regulatória mais restritiva

•R
 elocalizar e/ou encurtar as cadeias
de abastecimento

• Disrupção no abastecimento de madeira
•D
 ependência de longas cadeias
de abastecimento
•E
 nquadramento relativo a Direitos Humanos,
Proteção Ambiental e Segurança na cadeia
de abastecimento

Planeta
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•A
 umentar a escala nas plantações florestais
a intervencionar
• Incrementar a capacidade de antecipar
e gerir riscos, envolvendo as cadeias
de fornecedores
•A
 umentar a resiliência do modelo
de negócio
• Desenvolver as economias locais/regionais

Tópicos Materiais
da agenda 2030

•E
 stabelecer parcerias com fornecedores
em temas sociais e ambientais relevantes

Criação de Valor Sustentável
Pág. 70

Ética, Transparência e Inclusão
Pág. 75

Gestão de Risco e Continuidade
do Negócio
Pág. 77

Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades
Pág. 151

DESTACAMOS EM 2020
Projeto Confirming: Pagamento
mais rápido e eficiente aos
fornecedores

Cadeia de Valor mais Sustentável:
redução das emissões de CO2 no
transporte dos produtos

3.2.1 Criação de Valor Sustentável
Pág. 73

3.2.1 Criação de Valor Sustentável
Pág. 72
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Alteraçãoes
Demográficas

1.2.6 Inve stim ento no Capital Hum ano
O capital humano pode representar o maior
ativo de uma empresa, constituindo-se como
elemento diferenciador na sua estratégia de
desenvolvimento. Na procura de vantagens
competitivas sustentáveis num mercado cada

vez mais globalizado, é o capital intelectual,
como o conhecimento, a experiência, a especialização e diversos ativos intangíveis, que
determina cada vez mais a competitividade das
empresas.

52% do valor de mercado das empresas e organizações está no seu
capital humano, segundo estima o relatório do WEF.22

Segundo o estudo 2021 Deloitte Global Human
Capital Trends23 que apresenta as tendências
globais para o capital humano em 2021, a
pandemia da COVID-19 veio realçar algumas
tendências deste ativo intangível das empresas,
como a conjugação entre trabalho e bem-estar
ou a maximização do potencial dos
Colaboradores.
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Tanto no trabalho em modo remoto (teletrabalho),
como no trabalho presencial, a pandemia trouxe
desafios para as empresas, ao nível da saúde e
bem-estar. Assim, foi preciso garantir todas as
condições necessárias para que os Colaboradores
pudessem exercer as suas funções com sucesso

mantendo-se saudáveis. As empresas tiveram
de priorizar a saúde física e mental do seu
capital humano, e os temas do balanço vidatrabalho, segurança e bem-estar passaram a estar
relacionados de forma irrefutável, assumindo uma
crescente relevância no futuro.
A pandemia veio igualmente evidenciar a
necessidade de adaptabilidade dos Colaboradores,
bem como do modo como a empresa desenvolve
o seu potencial, realçando o facto de esse
desenvolvimento estar ligado à necessidade
de estimular, de forma mais intensa, as suas áreas
de interesse.

O bem-estar dos Colaboradores foi identificado como muito importante
para o sucesso das empresas por 80% dos inquiridos num estudo que
projetou as tendências relativas ao capital humano para 2020.23

A “capacidade de adaptação,
requalificação e assunção de novas
funções” foi identificada como
o aspeto mais importante para
fazer face a eventos disruptivos
futuros, pela maioria dos
executivos (72%), no estudo 2021
Deloitte Global Human Capital
Trends23. A pandemia trouxe um
novo paradigma ao potencial

da força de trabalho e também
os próprios trabalhadores
reconhecem o imperativo da
mudança, com 60% a identificar
a “capacidade de adaptação”
como o aspeto mais relevante
de que necessitam para prosperar
no mercado de trabalho, segundo
revela outro estudo divulgado em
2020.24
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
• Fator de motivação das equipas
• Gestão da diversidade e inclusão

2030

•C
 apacidade para repensar a organização
do trabalho
Alterações
Demográficas

• Investimento no bem-estar dos Colaboradores,
nomeadamente na sua segurança e saúde
• Manutenção de uma forte identidade corporativa

RISCOS

OPORTUNIDADES

• Baixa

disponibilidade de capital humano
especializado em áreas críticas

•M
 elhorar o desempenho e o desenvolvimento
das pessoas

•M
 enor capacidade de captação e retenção
de jovens Colaboradores (Geração Z)

• Manter e captar os melhores profissionais

•Falta de soluções de mobilidade que
proporcionem a proximidade familiar
•R
 iscos na saúde associados ao trabalho
em regime de turnos

•E
 stimular uma cultura próxima das
necessidades da sociedade para atrair e reter
talento jovem
•P
 otenciar a imagem de uma empresa com
impacto social, através de programas de
Responsabilidade Social Corporativa
• Investir em políticas e ações concretas
no âmbito da igualdade e diversidade

Tópicos Materiais
da agenda 2030

• Investir no bem-estar dos Colaboradores,
na sua segurança e saúde, conciliando vida
familiar e profissional

Gestão do Talento
e Desenvolvimento do Capital
Humano
Pág. 139

Saúde, Segurança e Bem-estar
Pág. 145

DESTACAMOS EM 2020
Implementação de um plano de
contingência capaz de suportar
uma resposta operacional eficaz
à COVID-19
Capítulo “A Navigator na resposta à COVID-19”
Pág. 14

Novos Empilhadores mais Seguros
e Sofisticados
6.3 Saúde, Segurança e Bem-Estar
Pág. 148

Nuno Bento
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Alteraçãoes
Demográficas

Inovação
Tecnológica

1.2.7 Futuro do Trabalho
Os avanços contínuos na robótica, inteligência
artificial e “machine learning” estão a inaugurar
uma nova era de automação, à medida que as
máquinas se equiparam ou superam o
desempenho humano em várias atividades
laborais. 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.
Adicionalmente, a crise COVID-19 acelerou
algumas mudanças nos processos e na forma
como as empresas operavam, incluindo a maior
experiência de trabalho remoto da história, que
abrangeu cerca de 39% dos trabalhadores da
OCDE, como revela o Employment Outlook 2020
– Worker Security and the COVID-19 Crisis25
apresentado por esta organização. Já o World
Economic Forum confirma que mais de 50% dos
negócios globais aceleraram a automação das
tarefas em resposta à crise, com mais de 30%
a promover ou acelerar a implementação de
programas de requalificação26.
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Como parte do “The Great Reset”27, necessário
para apoiar um mundo pós-COVID mais justo
e sustentável, as empresas têm agora a
responsabilidade e a oportunidade de repensar
as suas estruturas organizacionais e assumirem
um papel central enquanto impulsionadoras
da resiliência a longo prazo. Trata-se de um
momento decisivo para as lideranças estimularem

uma nova abordagem ao trabalho e ao capital
humano, potenciando oportunidades de emprego
mais inclusivas e garantindo que os
colaboradores estão preparados para adotar
novas formas de trabalhar28.
Por seu lado, o tema das alterações
demográficas terá implicações no futuro
do trabalho originando, paralelamente, grandes
desafios que decorrem do crescimento da
urbanização, com efeitos no aumento da
população, padrões de consumo, sistemas de
saúde, serviços básicos, mobilidade e emprego,
entre outros. O futuro prevê mais e maiores
cidades que, atualmente, são já responsáveis pelo
consumo de 75% dos recursos naturais do mundo
e por 80% das emissões globais de gases com
efeito de estufa. As cidades concentram hoje
metade da população mundial e este valor irá
crescer para dois terços em 205029, o que, de
acordo com o The World Bank, deverá
acrescentar 1,2 milhões km2 de novas áreas
urbanas nos próximos 30 anos30.
Construir cidades que “funcionem” – inclusivas,
saudáveis, resilientes e sustentáveis – requer
coordenação de políticas e opções de
investimento. Os governos nacionais e locais têm
um papel importante a desempenhar no
desenvolvimento de infraestruturas que permitam
criar oportunidades para todos.

Baixas perspetivas de evolução profissional e/ou fracas condições
de trabalho forçarão os jovens trabalhadores a procurar melhores
oportunidades no exterior.
85 milhões de postos de trabalho poderão
ser automatizados nos próximos cinco anos, refere
o The Future of Jobs Report 2020 do WEF.26
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
• Recrutamento e retenção dos melhores profissionais
• Fator de motivação das equipas

2030

• Gestão da diversidade e inclusão
•C
 apacidade para repensar a organização
do trabalho

Alterações
Demográficas

•D
 esenvolvimento de trabalho/formação
em modo remoto (teletrabalho) e live training

Planeta

no Limite
Inovação
Tecnológica

• Manutenção de uma forte identidade corporativa

RISCOS

OPORTUNIDADES

•E
 xigência de capital humano altamente
especializado

• Enfraquecimento da unidade da Companhia

• Apostar no desenvolvimento
e consolidação de competências internas
(upskilling/reskilling), como contributo para
os processos transformativos que se
anunciam, com consequências na relação
entre a empresa e as pessoas

• Redução global do consumo de papel

• Manter e captar os melhores profissionais

•F
 alta de soluções de mobilidade que
proporcionem a proximidade familiar

•M
 elhorar o desempenho e o desenvolvimento
das pessoas

Tópicos Materiais
da agenda 2030

• Investir em novos produtos ou bioprodutos

Inovação, Tecnologia e I&D
Pág. 85

Gestão do Talento
e Desenvolvimento do Capital
Humano
Pág. 139

Saúde, Segurança e Bem-estar
Pág. 145

Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades
Pág. 151

DESTACAMOS EM 2020
Implementação de um novo
modelo de Gestão de Desempenho
para os Colaboradores da
Navigator
6.2 Gestão do Talento e Desenvolvimento
do Capital Humano
Pág. 142

Bruno Alves
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Inovação
Tecnológica

1.2.8 Tec nologia para o Bem
A revolução tecnológica em curso irá transformar
a maneira como vivemos, trabalhamos e nos
organizamos, gerando novos modelos de
relacionamento nas empresas e na sociedade,
uma vez que as tecnologias possuem um enorme
potencial para oferecer soluções para alguns
dos problemas sociais e ambientais do nosso
século. Desde a Indústria 4.0 à revolução digital,
os modelos convencionais estão a mudar, da
produção ao negócio, abrindo portas para novas
soluções que permitem às empresas obter
vantagens competitivas.
A pandemia de COVID-19 veio acelerar a área
da digitalização, onde a conetividade passou
a ser uma infraestrutura essencial como forma de
trabalho, estudo e socialização. Diversas empresas
e negócios tiveram de se reinventar, alterar
metodologias de trabalho, reforçar os canais
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digitais, utilizar plataformas para promover os
seus negócios, entre outras medidas. Segundo o
relatório do WEF31, sobre a rede 5G, por exemplo,
o setor da saúde aumentou em 490% a utilização
do digital para consultas médicas, enquanto o
e-commerce cresceu 74% no setor do retalho.
Esta tendência será duradoura, pelo que o
investimento neste domínio será essencial para
alavancar a transformação tecnológica pós-COVID, permitindo encontrar soluções para novos
desafios que se colocam ao sistema económico.
Neste sentido, o Programa de Recuperação
Europeu inclui incentivos destinados a apoiar
a modernização para uma transição climática
e digital justa, através do Fundo para uma
Transição Justa e do Programa Europa Digital,
com alocação de cerca de 143,4 mil milhões
de euros à área do digital e inovação32.

2/3 das crianças e jovens em idade escolar no mundo – cerca de 1,7 mil milhões,
entre os 3 e os 17 anos – não têm acesso à Internet em casa, de acordo com um
relatório conjunto da UNICEF e da International Telecommunication Union (ITU),
divulgado no final de 2020. Nos jovens entre os 15 e os 25 anos, regista-se um valor
semelhante, com 759 milhões, ou seja, 63%, sem conetividade online em casa, o que
irá ter reflexos na próxima geração ao nível da educação e da capacidade futura para
competir na economia global.33
4X é o fator de multiplicação estimado para o crescimento dos dados
informáticos (“data”) gerados até 2025, segundo o International
Data Corporation (IDC).
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RELEVÂNCIA PARA A NAVIGATOR
• Necessidade de acelerar o scale up de novos negócios
• Investimento em bioprodutos
•D
 esenvolvimento de atividades de I&D em linha
com as novas tecnologias
•C
 rescimento do recurso a tecnologias indutoras
de impactes positivos na sociedade
(maior conetividade, energias limpas, etc.)

Inovação

Planeta Tecnológica
no Limite

RISCOS

OPORTUNIDADES

•D
 iminuição de mercados para os produtos
comercializados atualmente pela Companhia

•R
 eformular e adaptar o modelo
de negócio, com oportunidades
no campo da bioeconomia

•C
 rescimento dos meios digitais face
ao suporte papel
•R
 iscos decorrentes do uso das tecnologias
de Inteligência Artificial, robótica, “Internet
of Things” nos processos industriais
(ex. cibersegurança)

Tópicos Materiais
da agenda 2030

•R
 eduzir custos através de ganhos
de eficiência
•D
 isponibilizar novos produtos de base
florestal, cuja produção não depende
de matérias-primas fósseis, contribuindo
para uma economia circular
•P
 romover a interface entre
o digital e o papel
• Investir em novas tecnologias industriais
e comerciais
• Inovar na vertente dos produtos
de embalagem

Bioprodutos
Pág. 81

Inovação, Tecnologia e I&D
Pág. 85

•R
 eforçar a reputação da Companhia como
organização flexível e atenta à mudança

DESTACAMOS EM 2020
Bioetanol produzido
com lamas primárias:
Biocombustível de
origem renovável

Lançamento de um
novo produto tissue:
Amoos AquactiveTM
Sabão

Novas plantas
de eucalipto mais
produtivas e resilientes

paperChain: projeto
europeu para valorização
de resíduos

3.3.2 Inovação, Tecnologia

3.3.1 Bioprodutos
Pág. 83

3.3.2 Inovação, Tecnologia
e I&D Pág. 88

e I&D Pág. 88

4.4 Economia Circular
Pág. 117
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Catapereiro
Pyrus bourgaeana
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Carmo Sousa
Técnica de Gestão
de Qualidade
Ricardo Mendes
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UMA VISÃO DA A DMI NI STRAÇÃO SO BRE A AGENDA 203 0

As empresas e as suas
lideranças têm um papel
absolutamente central
na Década de Ação onde
se enquadra a Agenda
2030 para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas.
João Castello Branco
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A sustentabilidade está na
génese da The Navigator
Company, mas se queremos
ser sustentáveis em 2030
teremos de ser uma empresa
diferente daqui a dez anos.
Por isso, para nós, esta é
mesmo a década da ação.
Fernando Araújo

A Agenda Responsável 2030
é o edifício conceptual e
operacional que nos guiará
na próxima década.
António Redondo

Tendo por base a utilização
responsável dos recursos,
a Agenda 2030 protege o
ambiente e a sustentabilidade
do planeta, num caminho
que será feito investindo
na inovação, na formação
e segurança, bem como no
talento humano da Companhia.
Adriano Silveira

A Agenda 2030 vem consolidar
a nossa trajetória de geração
de valor ao longo de toda a
cadeia ao colocar a tónica na
gestão responsável do negócio.
Nuno Santos

Esta Agenda procura uma
maior aproximação aos nossos
Stakeholders, contribuindo
para integrar cada vez mais a
sustentabilidade na estratégia
de desenvolvimento do negócio.
Revela, simultaneamente,
compromisso e ambição para
a próxima década.
João Lé

Os próximos dez anos vão ser
muito mais exigentes para as
empresas do que foi a década
anterior, pois todos terão de
fazer muito mais nos vetores que
edificam a sustentabilidade, seja
no campo ambiental, social ou
económico.Temos de merecer
o futuro.
João Paulo Oliveira
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Na Navigator existe um
alinhamento de toda a
organização em torno da sua
agenda de sustentabilidade.
Porque queremos continuar a
inventar o futuro, com novos
produtos e o mesmo empenho
em fazer sempre mais e melhor.
Manuel Regalado

Os objetivos sustentáveis da
Agenda 2030 vão moldar a
ação de todos nós na Navigator
criando impacto nos diferentes
domínios da sociedade em que
vivemos, sejam eles sociais,
ambientais e económicos.
Ricardo Pires

O contributo da Navigator
para uma sociedade mais
sustentável revela-se na sua
visão empresarial holística
e responsável, capaz de
assegurar o seu crescimento
e progresso. É impensável
criar valor sem
responsabilidade.
Teresa Presas

Numa altura em que o mundo
ganha maior consciência da
necessidade de passos
concretos no caminho da
sustentabilidade, a Agenda
2030 da Navigator adquire
um lugar de relevo num futuro
de desenvolvimento mais
sustentável, assente nos ODS
das Nações Unidas. Há uma
história de sustentabilidade
que já hoje faz parte da cultura
da Navigator e que a Agenda
2030 vem reforçar ainda mais.
Vitor Paranhos Pereira

Sustentabilidade é sinónimo
de equilíbrio e faz parte da
cultura da Companhia, seja
no que faz em investigação e
desenvolvimento, na matéria-prima madeira, no processo
produtivo, ou na melhor forma
de criar e oferecer qualidade
e bem-estar à sociedade.
Mariana Marques dos Santos

A Navigator diferencia-se
no universo empresarial pelo
seu potencial atrativo para os
Stakeholders, que apreciam
a colaboração com empresas
mais desenvolvidas. A agenda
de sustentabilidade marca
esta nota de diferenciação.
Sandra Santos

A Agenda 2030 da Navigator
mostra com clareza o
alinhamento da Empresa
com as tendências globais
de sustentabilidade, tanto
em termos climáticos, como
de biodiversidade, de
transformações sociais
e inovação.
Vitor Novais Gonçalves
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2.1 O P ROC E SSO DE ANÁLI SE DE MATERI ALI DADE
A ampla análise de materialidade que conduzimos é o pilar da nossa
Agenda 2030: Criar Valor com Responsabilidade. A identificação
das expectativas dos nossos Stakeholders, relativamente aos tópicos
de sustentabilidade mais relevantes para a The Navigator Company,
permite-nos concentrar os nossos esforços nas áreas onde podemos
criar mais valor.

ATIVIDADES

2019

01

Identificação
da lista de
tópicos a ser
auscultada

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

ATIVIDADES

02
50

Validação
da lista
de tópicos
e respetivas
definições

2 Focus Group internos
com key users
de sustentabilidade
-

OUTPUT

Lista de 20 tópicos
a auscultar

ATIVIDADES

03

2020

Auscultação
dos
Stakeholders

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

OUTPUT

1ª Lista de Tópicos Materiais

04
05

Validação pela
Comissão
Executiva

ATIVIDADES

Análise da informação
Workshop e exercícios com
a Comissão Executiva

05

Lista Final
de Tópicos
Materiais
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A The Navigator Company iniciou, em 2019,
um processo de análise de materialidade mais
abrangente e profundo face ao realizado
anteriormente (em 2015), que terminou em 2020
com a análise dos dados obtidos no processo de
auscultação a mais de 540 Stakeholders internos
e externos, e pela validação destes resultados
pela Comissão Executiva. Foi um trabalho
completo e abrangente, que envolveu workshops,
entrevistas e reuniões internas para debate do
tema, tendo em vista a construção
da lista final de tópicos materiais.

O desenvolvimento deste trabalho recorreu
a uma análise de benchmarking, envolvendo várias
organizações de referência no domínio da
Sustentabilidade, incluindo entidades do setor
de Pasta & Papel, à reflexão sobre as tendências
internacionais e ao referencial dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Os tópicos materiais da Companhia são o suporte
da nossa Agenda de Negócio Responsável,
concretizada no Roteiro Navigator 2030 que
espelha os nossos principais compromissos
e objetivos para a próxima década.

2. 2 O DE SENHO DOS EI XOS ESTRATÉGI COS
A nossa reflexão estratégica encontra-se
ancorada na vontade de perceber e interiorizar
os desafios de Sustentabilidade com que o
mundo se defronta e, em particular, aqueles que
representam verdadeiros desafios para o nosso
negócio, conforme detalhado no capítulo anterior.
Assim, após uma definição das tendências
globais e dos desafios, com base na sua
importância, nos riscos e nas oportunidades, e de

uma vasta auscultação às partes interessadas, foi
possível identificar os temas de sustentabilidade
mais relevantes - 12 tópicos materiais -, que
constituem o quadro de referência dos eixos
estratégicos da nossa Agenda 2030: Criar Valor
com Responsabilidade.
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Paula Gomes
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Proteger e
Valorizar a
Biodiversidade

macrotendÊncias
Consumo
Sustentável

Planeta
no Limite
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Alterações
Demográficas

Economia
Circular

desafios
para a
navigator

Cadeias de
Fornecimento
Sustentáveis e
Resilientes

Mitigação
Climática e
Economia
de Baixo
Carbono

Inovação
Tecnológica

Tecnologia
para o Bem

Futuro do
Trabalho

Investimento
no Capital
Humano
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Tópicos
Materiais
Criação de Valor Sustentável
Ética, Transparência
e Inclusão

Inovação, Tecnologia
e I&D
Uso Responsável
dos Recursos
Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodiversidade
Economia
Circular

r Valor co
m
Cria

Bioprodutos

Re
s

Gestão do Risco e Continuidade
do Negócio
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da
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

Alterações Climáticas
e Fixação de CO2
Gestão do Talento e Desenvolvimento
do Capital Humano
Saúde, Segurança
e Bem-Estar
Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades

PELA
SOCIEDADE

PELO
CLIMA
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AGENDA 2030:
CRIAR VALOR COM RESPONSABILIDADE
A Estratégia de Gestão Responsável da 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.
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Para enfrentar os desafios e oportunidades da próxima
década, a The Navigator Company definiu a sua
Agenda 2030, uma agenda de gestão responsável do negócio
que visa aumentar a contribuição positiva da Companhia para
a criação de valor e crescimento sustentável num mundo
em mudança.

A Agenda 2030 da Companhia - Criar Valor
com Responsabilidade - foi construída tendo
por base os resultados obtidos no processo
de auscultação de Stakeholders e o trabalho
desenvolvido pela Navigator na área de
sustentabilidade, até ao presente, com a
maturidade necessária para evoluir nos seus
compromissos e planos de gestão responsável
do negócio.

O foco central - Um Negócio Responsável é transversal a todas as áreas, e a todos os
eixos da estratégia, e inclui temáticas como a
ética, a gestão de risco, a criação de valor e a
inovação. Os três eixos estratégicos de atuação
procuram agregar os tópicos materiais nos quais
a Companhia se tem focalizado, e que surgem
com uma maior ambição nesta década. São eles
a Natureza, o Clima e a Sociedade.

Com a ambição de gerar um impacto positivo
nas Pessoas e no Planeta, através do seu negócio,
a Agenda 2030 é composta por um foco central
e três eixos estratégicos de atuação, que estão
alinhados com o propósito e os valores da
Empresa.

Dado o carácter holístico das temáticas
de Sustentabilidade, todos os tópicos se
interrelacionam, razão pela qual as respostas
da Empresa têm de ser integradoras.
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Um negócio
responsável
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TÓPI COS ASSOC I A D OS:

Criação de Valor
Sustentável
 tica, Transparência
É
e Inclusão

Envolvimento
com Stakeholders e Relação
com as Comunidades

 estão do Risco
G
e Continuidade do Negócio

Bioprodutos

Um negócio responsável

Um negócio responsável

Inovação, Tecnologia e I&D
Um negócio responsável

Pela Natureza

Pelo Clima

Pela Sociedade

TÓPI COS ASSOC I A D OS:

TÓPICOS ASSOCIADOS:

TÓ P I COS ASS O CI AD OS:

 so Responsável
U
dos Recursos

 lterações Climáticas
A
e Fixação de CO2

G
 estão Sustentável
da Floresta
e Conservação
da Biodiversidade

Economia Circular

Gestão do Talento
e Desenvolvimento
do Capital Humano

 so Responsável dos
U
Recursos

Saúde, Segurança
e Bem-Estar

 estão Sustentável
G
da Floresta e Conservação
da Biodiversidade

Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades

E
 conomia Circular

 tica, Transparência
É
e Inclusão
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2. 3 O N OSSO I MPACTO NOS O BJ ETI VOS
DE DE SE NVO LVI MENTO SUSTENTÁVEL
A Agenda 2030 do Desenvolvimento
Sustentável representa um apelo à ação na
resposta aos desafios globais com que a
Humanidade está confrontada. Na The Navigator
Company estamos comprometidos em tornar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas uma realidade.

Com base na recente análise de materialidade e
na Agenda 2030, procedemos também à análise
dos ODS das Nações Unidas, nomeadamente
daqueles que consideramos prioritários, ou seja,
onde podemos exercer uma contribuição mais
direta.

A metodologia interna adotada para avaliar este
impacte compreendeu as seguintes etapas:
1 Identificação dos ODS que a Navigator tinha
vindo a reportar
2 C
 onsideração dos ODS identificados pelo
Forest Solutions Group do WBCSD

Imagem em falta

3 Análise dos 17 ODS e as suas 169 metas
4 C
 ruzamento dos 12 novos tópicos materiais
com os 17 ODS da ONU
5 Identificação das metas aplicáveis
6 Alinhamento com os eixos estratégicos
7 Obtenção de três níveis distintos de ODS
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Criação de Valor
Sustentável
Ética, Transparência
e Inclusão
Gestão do Risco e Continuidade
do Negócio
Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades
Gestão do Talento e Desenvolvimento
do Capital Humano
Saúde, Segurança
e Bem-Estar
Uso Responsável
dos Recursos
Alterações Climáticas
e Fixação de CO2
Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodiversidade
Economia
Circular
Inovação, Tecnologia
e I&D
Bioprodutos

Core

Supportive

Outros ODS

O ODS 17 é transversal a todos os tópicos materiais
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Os resultados da análise efetuada permitiram-nos
classificar os ODS em três níveis: “Core”, “Supportive”
e “Outros”.

ODS CORE

Gerar impacto positivo nestes ODS constitui
uma oportunidade para a criação de valor
sustentável a longo prazo e promover a
transformação da Navigator, tal como do setor,
de forma a responder aos desafios futuros.
Metas: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.12 / 9.1,
9.4 e 9.5 / 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.8 / 13.1 / 15.1,
15.2 e 15.5

ODS SUPPORTIVE
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O percurso da Navigator até 2030 irá ter
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.
Metas: 6.1, 6.3, 6.4 e 6.6 / 7.2 / 11.6, 11.8, 11.9
e 11.10 / 17.16, 17.17 e 17.18

OUTROS ODS

A Agenda 2030 da Navigator irá interagir
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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2.4 O ROTEI RO 2030
O Roteiro da Navigator publicado nas edições
anteriores do Relatório de Sustentabilidade
contempla um conjunto de compromissos e
metas para o horizonte 2020-25 (consultar
página 174).
Na sequência da construção da Agenda de
Negócio Responsável, o Roteiro foi reformulado
e alinhado com a nova Agenda para o horizonte
2030. De salientar que grande parte dos
anteriores compromissos/objetivos foi integrada
neste novo documento, sendo que alguns já

foram concluídos e outros deixaram de constar
do atual Roteiro por serem relativos a tópicos que
não são considerados materiais.
Os compromissos do Roteiro 2030 foram
definidos em colaboração com as várias áreas
de atividade. A partir de 2021 passaremos a
reportar o nosso desempenho em cada um dos
14 Compromissos, de acordo com os objetivos
definidos e com os indicadores de performance
(KPIs) associados.
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

UM NEGÓCIO RESPONSÁVEL:

CriaR Valor Sustentável
COMPROMISSOS

CORE

OBJETIVOS

1. Desenvolver bioprodutos sustentáveis,
reduzindo a dependência dos recursos
fósseis e promovendo
a descarbonização da economia

Desenvolver novos materiais e biocompósitos celulósicos,
recicláveis e biodegradáveis

2. Promover a co-criação científica
e tecnológica no domínio da
bioeconomia e dos bioprodutos

Reforçar as parcerias com Universidades e Centros Tecnológicos
nacionais e internacionais

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

Promover a formação avançada, em colaboração com as
universidades: 20 doutoramentos até 2030
Promover o registo de propriedade intelectual: 20 patentes até 2030

SUPPORTIVE

3. Promover a produtividade,
resiliência e sustentabilidade
da floresta nacional

Desenvolver planta clonal e seminal geneticamente melhorada,
com 30-50% de ganhos de produtividade e resiliente às alterações
climáticas
Propor soluções de luta biológica para as principais doenças
e pragas da floresta nacional de eucalipto

4. Desenvolver produtos inovadores,
competitivos e sustentáveis

PELA
NATUREZA
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PELA NATUREZA:

Preservar e Valorizar o Capital Natural
COMPROMISSOS

CORE

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

5. Promover a eficiência no uso de
recursos minimizando a nossa pegada
ecológica

OBJETIVOS
Diminuir em, pelo menos 33%, a utilização específica de água
(m3/t produto) até 2030 (ano base: 2019)
Otimizar a intensidade energética, ano após ano
Propor soluções que permitam melhorar a eficiência no uso de
água e de madeira no processo industrial

SUPPORTIVE

OUTROS

CORE

6. Garantir a sustentabilidade do uso do
solo e dos recursos florestais, incluindo
a biodiversidade

Assegurar a utilização de 80% de madeira com origem certificada
até 2030
Promover a certificação da cadeia de custódia de todos os nossos
fornecedores de madeira até 2030

SUPPORTIVE

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

OUTROS

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

SUPPORTIVE

7. Promover a bioeconomia circular
privilegiando soluções de I&D

Valorizar 90% dos resíduos até 2030
Desenvolver aplicações sustentáveis e de valor acrescentado para
os subprodutos do processo industrial (lamas, cinzas e outros
resíduos inorgânicos)
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PELO
CLIMA

PELO CLIMA:

Contribuir para uma Economia Circular e de Baixo Carbono
COMPROMISSO
8. Investir em soluções de baixo carbono
rumo à neutralidade carbónica

CORE

OBJETIVOS
Reduzir em 85% as emissões diretas de CO2 dos Complexos
Industriais em 2035 (ano base: 2018)
Utilizar 80% de energia renovável no consumo total de energia
primária em 2030 (ano base: 2018)

SUPPORTIVE

PELA SOCIEDADE:
PELA
SOCIEDADE

Desenvolver as nossas pessoas, envolver as comunidades
e partilhar o valor com a sociedade de forma justa e inclusiva
COMPROMISSOS

CORE

SUPPORTIVE

9. Promover o desenvolvimento e
capacitação do capital humano em
alinhamento com as necessidades atuais
e futuras da Companhia

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

10. Contribuir para a qualificação e
empregabilidade dos jovens das regiões
onde operamos

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. Promover uma cultura organizacional
inclusiva capaz de integrar desafios
internos e externos

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

OUTROS

CORE

OBJETIVOS

12. Garantir um ambiente seguro
e saudável para os Colaboradores
assegurando o seu Bem-estar

SUPPORTIVE

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)
Desenvolver o Programa de Saúde Ocupacional até 2030:
• Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT): 45% em 2030
• Avaliação da satisfação dos Colaboradores com o programa > 95%

OUTROS

Desenvolver o Eixo Ergonomia até 2030:
• 100 Postos de trabalho intervencionados em 2030
13. Desenvolver a relação com as
comunidades
CORE

SUPPORTIVE

OUTROS

CORE

SUPPORTIVE

Desenvolver iniciativas de promoção da Literacia para a Floresta,
junto de crianças do 1º Ciclo, de adolescentes e de adultos, com
o objetivo de contribuir para o melhor conhecimento da Floresta
Nacional, 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 de crianças contactadas/ano: 20 mil
• Nº de adolescentes e adultos contactados/ano: 40 mil
Promover e divulgar informação técnica sobre produção florestal
contribuindo para a partilha das melhores práticas, através do
projeto Produtores Florestais
• Nº de iniciativas/ano (digital e presencial): 10
• Nº de produtores florestais contactados/ano: 10 mil

14. Promover a transferência de
conhecimento e consciencialização
pública da relevância económica, social
e ambiental da floresta

Implementar projeto Floresta do Saber, em parceria com a
Fundação Calouste Gulbenkian
Implementar o Clube UNESCO RAIZ
Desenvolver a plataforma Florestas.pt

OUTROS

Consolidar a plataforma e-globulus
Consolidar o projeto Produtores Florestais
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3.1 UM A VI SÃO SO BRE O NEGÓ CI O
R ESPO NSÁVEL PARA 2030

primeiro passo para a Sustentabilidade começa exatamente por tomar medidas
que tornem sustentável o próprio modelo de negócio.

A prioridade desta equipa de gestão tem sido, em simultâneo: robustecer
os negócios atuais, focando a organização na gestão criteriosa da base de custos
fixos e variáveis; definir a proposta de valor e a consequente estratégia de preços
desses negócios; promover o desenvolvimento dos nossos Colaboradores
e procurar novos caminhos de inovação e crescimento.
A Inovação Tecnológica representa um desafio para o nosso modelo de negócio.
António Redondo

Este capítulo contextualiza o Eixo central da Agenda 2030 da The Navigator
Company - Um Negócio Responsável -, apresentando a sua ambição, tópicos
materiais, compromissos e ODS relacionados.
Faz ainda o enquadramento estratégico do posicionamento da Navigator para a
próxima década através da visão partilhada por vários Administradores. No final
são apresentados os resultados do questionário endereçado aos Colaboradores
sobre os eixos da Agenda e sobre a prioridade dos diferentes tópicos materiais.
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Tópicos Materiais
associados
Criação de Valor Sustentável
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Os Nossos
Compromissos
1

Desenvolver bioprodutos sustentáveis, reduzindo
a dependência dos recursos fósseis e promovendo
a descarbonização da economia

2

Promover a co-criação 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

Ética, Transparência
e Inclusão
Gestão do Risco e Continuidade
do Negócio
Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades
Bioprodutos
Inovação, Tecnologia
e I&D

CORE

AMBIÇÃO:

CRIAR VALOR
SUSTENTÁVEL
Criar valor e oportunidades
de negócio com responsabilidade,
aplicando princípios éticos
e demonstrando integridade
e transparência em tudo o que
fazemos. Da floresta ao papel,
um ciclo sustentável que é o
espelho de uma cadeia de valor
ampla e inovadora onde gerimos
o risco e envolvemos os nossos
Stakeholders.

bilidade
nsa
po
es

AGENDA

R

SUPPORTIVE
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“A história de sucesso da Companhia também tem reflexo na performance
financeira sustentável que permitiu, na situação de crise provocada pela
pandemia, assegurar a continuidade do negócio, compensar
os Colaboradores e atender às necessidades dos Stakeholders.
Apoiámos os clientes a venderem o próprio stock e mantivemos ativos os
nossos fornecedores, reforçando laços de uma longa e sustentável relação.
Somos uma das empresas com mais valor acrescentado
no País e motor da economia nacional, cujo exercício responsável
é reconhecido pelos setores segurador e financeiro.”
Fernando Araújo

“A Agenda 2030 da Navigator será o coração da nossa estratégia
de gestão responsável, permitindo uma gestão equilibrada dos potenciais
riscos e impactes ao longo da cadeia de valor. Criar sustentabilidade
é antecipar o futuro. Por isso, a Navigator encara o seu investimento em
Inovação, Tecnologia e Investigação & Desenvolvimento como um
fator-chave para a sustentabilidade da Empresa, na construção
de soluções colaborativas. Esta área surge em ligação direta com a aposta
numa bioeconomia circular e no desenvolvimento de novos bioprodutos
de base florestal, capazes de responder às necessidades da sociedade
com uma menor pegada ecológica.”
João Lé

“A Navigator estimula a inovação: coopera com universidades e centros
de investigação, e coloca as suas competências ao serviço da divulgação
das práticas florestais mais bem adaptadas aos diferentes solos e climas
e mais aptas para criar valor a longo prazo.”
Manuel Regalado

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLABORADORES
54% identificam-se bastante com a criação de valor sustentável aplicando
princípios de ética, integridade e transparência, através de uma gestão responsável
e da cooperação com os nossos principais Stakeholders…

prI O ri d a d e atri bu í d a a o s t ó pi co s m ateri a i s
n o e i x o c e nt r a l u m n e g ó c i o r es p o n s á v e l
Criação de Valor Sustentável

54%

Ética, Transparência e Inclusão

56%

Gestão do Risco e Continuidadade do Negócio

53%

Inovação, Tecnologia e I&D

45%

Bioprodutos

40%
Muito Prioritário

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório,
tiveram por base 856 respostas num universo de 3 232 Colaboradores.

QUESTIONÁRIO
AGENDA
2030
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3 . 2 A NOSSA G O V E R N A N C E
Acreditamos que uma governação forte é
fundamental para construir uma organização
resiliente e bem-sucedida em que a
sustentabilidade é incorporada a todos os níveis.
Envolvemo-nos de forma aberta e transparente
com as partes interessadas ao longo da nossa
cadeia de valor com o objetivo de criar um
negócio justo e inclusivo. Políticas, sistemas
de gestão e códigos de ética guiam a forma
como conduzimos as nossas atividades,
sustentam a forma como abordamos os riscos

e oportunidades, e permitem-nos medir o nosso
desempenho em alinhamento com os
compromissos assumidos.
Na The Navigator Company esta estrutura de
governação 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.

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
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COMISSÃO
EXECUTIVA

DI REÇ Ã O DE
SUSTENTABILIDADE

F Ó RU M DE
S U S T E N T A B I LI D A D E

C O N S E LH O
A M BI ENTA L

CO M I S S Ã O
D E É TI CA

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.

COMISSÕES DE A COMPA NH A MENTO DAS COMUNIDA DES
(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 de informação relevante dos diferentes complexos industriais e conhecer
as expectativas e necessidades dos nossos parceiros.

Sendo o tema do envolvimento com Stakeholders
uma prioridade para a Companhia, alterámos em
2020 o modelo subjacente ao Fórum de Sustentabilidade, uma iniciativa que visa potenciar
a colaboração entre a Navigator e as várias
entidades e personalidades que fazem parte
da sua esfera de atuação, desde organizações
da sociedade civil a universidades, passando por
associações de produtores florestais, clientes
e fornecedores.

Iniciámos, assim, um novo ciclo, que se
caracteriza pela adoção de um modelo regional
capaz de potenciar uma maior proximidade
da Companhia às comunidades locais situadas
na envolvente industrial e florestal da Navigator.
A primeira sessão, realizada com este novo
modelo, teve como envolvente o Parque das
Serras do Porto e estimulou o debate sobre a
importância de promover a valorização do capital
natural nas suas diferentes dimensões, e à escala
de um território, através da conciliação entre
a floresta de produção, a floresta de conservação
e a floresta enquanto espaço de recreação e lazer.
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“Queremos envolver os nossos Stakeholders neste novo
posicionamento, nesta visão. Ao envolver as diferentes partes,
as nossas comunidades, os Stakeholders locais, é possível
trabalhar os projetos em conjunto, mesmo com interesses
divergentes.
Não ficamos pelas palavras e temos exemplos deste
compromisso de colaboração e envolvimento de Stakeholders,
como é o caso do nosso Fórum de Sustentabilidade, que
realizámos “fora de portas” pela primeira vez, ou a promoção do
projeto para a constituição da primeira Área de Gestão Integrada
da Paisagem no País, em Alvares, no concelho de Góis.”
João Lé
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Vera Rei

NAVIGATOR EM INICIATIVAS
MULTI-STAKEHOLDER PELA FLORESTA
A Navigator manteve a sua participação nas iniciativas multi-stakeholder New Generation Plantations
(NGP), liderada pela WWF Internacional, e The Forests Dialogue (TFD).
De destacar que o TFD comemorou o seu vigésimo aniversário, em 2020, com a publicação do livro
“If Trees Could Talk”, que conta o percurso desta iniciativa coordenada a partir da Universidade
de Yale, e o lançamento dos guias “The Forests Dialogue Guide” e “Land Use Dialogue Guide”
que dão a conhecer a metodologia de diálogo multi-stakeholder seguida pelo TFD e a sua aplicação
numa abordagem de tomada de decisão à escala da paisagem.
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OS N OSSOS S T A K E H O L D E R S
Ouvir, comunicar e estabelecer parcerias com as
nossas partes interessadas é um fator de sucesso
para a Navigator, que procura responder às suas
expectativas, consolidar as relações de confiança
e aumentar a transparência. Este relacionamento
permite identificar determinados riscos para
o negócio e potenciais oportunidades.

No processo de análise da materialidade
realizado em 2015 foram definidos dez grupos
de Stakeholders, tendo na recente e alargada
auscultação efetuada sido conhecidas as suas
expectativas relativamente aos temas
considerados mais relevantes para o futuro da
Companhia, que procurámos integrar na nossa
Agenda 2030.

ACIONISTAS

ASSOCIAÇÕES
DE EMPRESAS

CLIENTES

COLABORADORES

COMUNIDADE

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E REGULADORAS

FORNECEDORES

ONG

PROPRIETÁRIOS
E ASSOCIAÇÕES
FLORESTAIS

SISTEMA
CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO
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Paula Carloto
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principais temas de interessE como nos relacionamos

Acionistas

Relação com
os investidores
Reporte regular
de informação financeira
e não financeira
Índices ESG
Fórum de
Sustentabilidade

Associações de
Empresas

Clientes

Participação em órgãos
diretivos de associações
setoriais em áreas
como a energia, floresta
e desenvolvimento
sustentável

Reuniões/Visitas às
fábricas e viveiros
do Grupo

Fórum de
Sustentabilidade

Atividade comercial

Inquéritos de satisfação
Website institucional
Campanhas publicitárias
Auscultações periódicas

Criação de valor
sustentável
Ética no negócio

Economia circular
Alterações climáticas

Economia circular

Sustentabilidade na
cadeia de fornecedores

Alterações climáticas

Inovação e I&D

Uso eficiente de recursos
Envolvimento com
a comunidade

Envolvimento com
Stakeholders

Sustentabilidade
do papel
Uso eficiente de
recursos
Satisfação dos clientes
Qualidade e certificação
do produto
Utilização de fibra
virgem

Colaboradores

Reuniões entre
a Comissão Executiva
e a Comissão de
Trabalhadores

Comunidade

Comissões
de Acompanhamento
das Comunidades

Fórum de Diretores

Fórum de
Sustentabilidade

My Planet

Navigator Tour

Intranet

My Planet

Visitas às fábricas

Dá a Mão à Floresta

Envolvimento
e motivação dos
colaboradores

Alterações climáticas

Alterações climáticas

Relacionamento com
as comunidades

Uso eficiente de
recursos
Inovação e I&D
Saúde, segurança
e bem-estar

Gestão da água

Conservação da
biodiversidade
e serviços dos
ecossistemas
Inovação e I&D

Conservação da
biodiversidade e serviços
dos ecossistemas
Inovação e I&D
Envolvimento com
Stakeholders

principais temas de interessE como nos relacionamos

Entidades
Governamentais
e reguladoras
Resposta formal
aos requisitos legais
Reuniões e resposta
a diversas solicitações
Fórum de
Sustentabilidade
Comissões de
Acompanhamento
das Comunidades

69

Fornecedores

Suppliers’ Day
Declarações de
conformidade
Inquéritos para
avaliação de
sustentabilidade
Fórum de
Sustentabilidade

ONG

Proprietários
e associações
Florestais

Sistema Cientifico
e Tecnológico

Fórum de
Sustentabilidade

Protocolos
de colaboração

Protocolos com
universidades

Visitas à fábrica

Revista Produtores
Florestais

Parcerias de
investigação (RAIZ)

Plataforma florestas.pt

Bolsas e mestrados

Plataforma e-globulus

Fórum de
Sustentabilidade

Protocolos
de colaboração
Comissões de
Acompanhamento
das Comunidades

Montras tecnológicas
Exposições
Fórum de
Sustentabilidade

Gestão da água

Saúde, segurança
e bem-estar
Ética no negócio

Conservação da
biodiversidade
e serviços dos
ecossistemas

Conservação da
biodiversidade
e serviços dos
ecossistemas

Bioeconomia

Sustentabilidade na
cadeia de fornecedores

Envolvimento
com Stakeholders

Envolvimento com
Stakeholders

Economia circular

Inovação e I&D

Economia circular

Alterações climáticas

Alterações climáticas

Uso eficiente
de recursos

Relacionamento com
as comunidades

Conservação da
biodiversidade e serviços
dos ecossistemas

Alterações climáticas

Sustentabilidade na
cadeia de fornecedores
Inovação e I&D

Inovação e I&D
Economia circular
Conservação da
biodiversidade
e serviços dos
ecossistemas
Bioeconomia
Uso eficiente
de recursos
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3 . 2.1 C R IAÇ ÃO DE VALOR SUSTENTÁVEL
O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
A criação de valor está cada vez
mais relacionada com indicadores de
desempenho ligados ao desenvolvimento
e bem-estar dos Colaboradores e ao
envolvimento com os Stakeholders
A reputação da empresa é o tipo de
informação à qual os investidores estão
atentos e procuram caracterizar

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
CRIAÇÃO DE VALOR SUSTENTÁVEL
Geração de valor e partilha
com a sociedade.
Estratégias financeiras
para maximizar a rentabilidade
e a estabilidade do negócio
a longo prazo.

Os investidores dão uma importância
crescente aos compromissos das empresas
no âmbito do Desenvolvimento Sustentável

PORQUE É IMPORTANTE
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Ciente do impacto que a sua atividade tem na Sociedade, o propósito
da Navigator passa pela criação de valor sustentável e pela sua partilha com
os diversos Stakeholders, já que, ao criar valor, a Empresa beneficia os seus
acionistas, mas também os seus Colaboradores, os seus clientes, os seus
fornecedores, as comunidades locais e a sociedade em geral.
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 sua estratégia de sustentabilidade, nomeadamente
da forma como a Empresa gere a relação com a sociedade, da boa gestão
dos recursos que utiliza, da capacidade de mitigar os riscos inerentes à sua
atividade e de uma comunicação transparente e acessível a todos.
A criação de valor sustentável é de tal forma intrínseca ao desenvolvimento
da Companhia, que a vertente ambiental da sustentabilidade, em concreto,
a descarbonização, integra hoje de forma plena a estratégia da The Navigator
Company, que há muito ganhou a consciência do seu papel
na mitigação e adaptação aos efeitos das alterações climáticas.
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O QUE MARCOU 2020?
Maior investimento de 2020 contribui
para a Neutralidade Carbónica

Em 2020, destaca-se a conclusão do
investimento relativo à construção da Caldeira
de Biomassa no Complexo Industrial da Figueira
da Foz, que ascendeu a um valor global de
€ 55 milhões, e que será o maior contributo para
o cumprimento do nosso Roteiro de
Neutralidade Carbónica, cujos investimentos
totalizam € 154 milhões.
Este investimento concretizou-se através
de um contrato que a Navigator realizou com
o Banco Europeu de Investimento (BEI), que
é o maior financiador mundial na área climática,
correspondente a um empréstimo de € 27,5
milhões.
Este projeto será abordado ao longo deste
Relatório, com maior destaque no Capítulo 5.2
Alterações Climáticas e Fixação de CO2.

Manifesto das Empresas pela
Sustentabilidade

A Navigator subscreveu, em 2020, o Manifesto
das Empresas “Aproveitar a crise para lançar um
novo paradigma de desenvolvimento
sustentável”, publicado pelo BCSD Portugal
com a adesão de mais de 90 empresas.
A COVID-19 e os seus impactos económicos
e sociais foram o catalisador para esta ação
conjunta com o objetivo de aproveitar a crise
como oportunidade para repensar o futuro e
lançar novas bases para um crescimento mais
inclusivo e sustentável. Ao assinar o Manifesto,
a Navigator declarou a ambição de contribuir
para que Portugal construa um modelo de
desenvolvimento baseado em cinco princípios
fundamentais: Promoção do desenvolvimento
sustentável e inclusivo; Promoção do
crescimento; Busca da eficiência; Reforço da
resiliência; e Cidadania corporativa.

O Valor Partilhado pela Navigator
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€ 1 424 Milhões
Valor Gerado

€ 1 322 Milhões
Valor Distribuído

€ 213 Milhões
Pagamentos
a fornecedores
de capital

Custos operacionais

€ -19 Milhões

€ 132 Milhões
Salários e
benefícios de
Colaboradores

€ 994 Milhões
Pagamentos ao Estado

€ 1,7 Milhões
Investimento
na comunidade

€ 103 Milhões
Valor Acumulado
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Índices de Sustentabilidade:
Transparência na atração de investidores

No atual contexto de uma maior exigência
no que concerne os critérios de escrutínio do
desempenho das empresas por parte dos
diferentes Stakeholders, incluindo do setor
financeiro, torna-se cada vez mais clara a
necessidade de considerar os impactos de
vulnerabilidades diversas, ao nível dos critérios
Environmental, Social and Governance (ESG).
Estes são aspetos que têm vindo a merecer um
reconhecimento crescente, e a ter um impacto
financeiro material cada vez maior na avaliação
das empresas pelos seus investidores, que
pretendem ter uma garantia acrescida de valor
no longo prazo.

Reconhecendo esta necessidade e oportunidade,
a Navigator tem vindo a reforçar a sua participação
em ratings de avaliação ESG elaborados por
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No CDP Climate, foi alcançado
o nível “A” de Liderança (nível mais
elevado), um reconhecimento
da atuação da Navigator no desenvolvimento de uma economia de baixo
carbono.

entidades independentes desde 2017, com o
rating do CDP (Carbon Disclosure Project) para
as alterações climáticas, assim como o rating da
Sustainalytics, desde 2019, que avalia a Empresa
nas vertentes ESG e que atribui anualmente uma
classificação da sua performance, dentro do
contexto do setor de pasta e papel.
O rating ESG, contratado com a Sustainalytics,
é revisto anualmente tendo a sua evolução um
impacto no custo de financiamento associado
a um papel comercial emitido em 2019, num
montante de € 65 milhões, um produto que foi
o primeiro de financiamento verde deste tipo
contratado em Portugal.
Estes ratings traduzem o empenho da Empresa
numa maior transparência para com o mercado
e são demonstrativos do seu trabalho na criação
de valor sustentável.

Na revisão efetuada no final de 2020, a Empresa obteve
uma classificação muito positiva, de 17.2, evidenciando uma
melhoria face à avaliação anterior. Esta classificação
posiciona-nos no 5º lugar, num total de 79 empresas globais
que fazem parte do cluster de indústrias Paper & Forestry,
e em 4º lugar no subconjunto de 62 sociedades globais
que integram o cluster Paper & Pulp.

Financiamentos asseguram
crescimento sustentável

Na sua atuação ao longo de 2020, a The
Navigator Company teve uma intensa atividade
de financiamento, numa primeira fase
condicionada pelo contexto pandémico, mas
logo, na sequência, reorientada por uma visão
de longo prazo. Depois de angariar um montante
adequado de liquidez para fazer face à grande
incerteza quanto ao impacto da pandemia na
atividade do Grupo, a Navigator garantiu o
refinanciamento de um conjunto de operações,
com o objetivo de diversificar fontes de
financiamento e aumentar o prazo da sua dívida,
alinhando simultaneamente com a sua estratégia
de crescimento sustentável.
Na sua estratégia de diversificação de fontes
de financiamento, a Empresa vai continuar a
trabalhar com o sistema financeiro no sentido
de desenvolver e contratar produtos inovadores,

e com impacto na criação de valor sustentável,
com a inclusão de uma componente “verde”,
ou seja, de ESG.

Cadeia de Valor mais sustentável
Eficiência na logística

A Navigator tem vindo a apostar numa logística
intermodal que permita, simultaneamente, ser
mais eficiente ao nível dos custos, mas também
contribuir para a redução das emissões de CO2
associadas aos diferentes transportes utilizados.
Este objetivo tem-se concretizado através
de uma forte aposta na migração do transporte
terrestre para transporte marítimo de curta
distância, transporte multimodal e ferroviário,
uma estratégia que permite a redução de
emissões de CO2 por tonelada transportada
para cliente.
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Uma nova rota de transporte marítimo para o Sul de França, através do porto de Marselha, permitiu
retirar 357 camiões da estrada para transporte marítimo.
A mudança nas entregas no norte da Europa para um serviço de transporte multimodal – combinação
de camião com transporte marítimo em navio Ro-Ro (roll on roll off) –, traduziu-se na diminuição
de 678 camiões nessas rotas.
Crescimento de 3 676 contentores expedidos por ferrovia no ramal do Complexo de Setúbal.
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Frederico Almeida

Agilidade no pagamento a fornecedores

A pandemia trouxe restrições à produção,
essencialmente nos meses de abril a junho, com
a interrupção de funcionamento de algumas
máquinas e consequente diminuição do volume
de madeira adquirida. Com o objetivo de manter
todos os fornecedores ativos procedemos a uma
distribuição mais equitativa das compras e
agilizámos os métodos de pagamento no sentido
de incrementar, através da plataforma

Confirming, a flexibilidade de tesouraria dos
nossos fornecedores em cerca de duas semanas.
Esta medida foi particularmente importante para
os fornecedores de madeira que, na sua maioria,
dependem da atividade da Navigator, o que
permitiu o cumprimento dos seus compromissos,
comerciais e sociais, aspeto fundamental no
contexto da crise económica resultante da
situação pandémica.
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76% dos nossos fornecedores são locais, o que representa
um valor de pagamentos de cerca de € 892 Milhões.
“A Agenda 2030 vem consolidar a nossa trajetória de geração de valor ao longo
de toda a cadeia constituindo uma oportunidade para maximizar a eficiência
no uso de recursos, seja ao nível dos processos de produção seja ao nível do
desenho dos produtos. No contexto da crise pandémica assume particular relevo
a robustez e sustentabilidade da cadeia de valor da Navigator. Ao colocar
a tónica na gestão responsável do negócio, a nossa Agenda vem também trazer
uma maior exigência e escrutínio à forma como os nossos fornecedores estão
a responder às questões sociais e ambientais que marcam a agenda global.
Temos uma visão holística da cadeia de fornecimento e tencionamos aprofundar
os impactos da nossa atividade, estendendo esta preocupação aos nossos
parceiros de negócio. A sustentabilidade da cadeia de fornecedores é um dos
assuntos que iremos seguir com atenção na próxima década, nomeadamente
no que diz respeito ao tema das alterações climáticas.”
Nuno Santos
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Paula Silva
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3 . 2. 2 É TIC A, TRANSPARÊNCI A E I NCLUSÃO
O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
A ética foi referida sobretudo
no âmbito do tópico “Envolvimento
com Stakeholders”, valorizando
a “ética da relação”
Importância da compliance, concorrência
justa e igualdade de oportunidades (temas
referidos sobretudo pelos fornecedores)
O tema da inclusão carece de uma
abordagem integrada na cultura
da Empresa
A Navigator é considerada
uma empresa “demasiado masculina”
na sua gestão de topo

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E INCLUSÃO
Desenvolvimento de políticas que garantam
a transparência e a integridade das práticas
da Empresa e a interiorização dos valores
de ética no negócio pelos Colaboradores
a todos os níveis, permitindo que
a Empresa atue em conformidade
com a lei, as normas e a regulamentação
interna nesta matéria.
Gestão de riscos relacionados com
a corrupção, mercados livres e monopólios,
consórcios ou fixação de preços.
Promoção da inclusão, através da diversidade e da igualdade de oportunidades,
entendidas como o reconhecimento,
o respeito e a valorização das diferenças
entre as pessoas.
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PORQUE É IMPORTANTE

A The Navigator Company tem uma abordagem de gestão pautada
por princípios de ética, integridade e inclusão na relação interna e em
interações com terceiros, no desenvolvimento das atividades que integram
todas as fases da sua cadeia de valor.
Estes objetivos fundamentais prosseguidos pela Companhia permitem
a criação sustentada de valor e a proteção dos interesses dos acionistas,
com um adequado nível de remuneração aos investidores, suportada na
oferta dos mais elevados padrões de qualidade no fornecimento de bens
e serviços aos seus Clientes, e ainda no recrutamento, motivação e
desenvolvimento dos melhores e mais competentes profissionais.
O QUE MARCOU 2020?
O ano de 2020 foi um ano particularmente
desafiante para as equipas de gestão poderem
cumprir os objetivos e ações a que se tinham
proposto. Contudo, a Companhia deu prioridade
à aprovação de um plano para a igualdade e de
uma política de diversidade nos órgãos sociais.
O Grupo Navigator norteia-se por princípios de
transparência, ética e respeito na relação entre

nós e com os outros. Nesse sentido, em 2020 foi
desenvolvida pelo Grupo, em articulação com a
Polícia Judiciária, uma ação de prevenção de
atos de corrupção, dentro da própria Navigator
e nas interações com os seus fornecedores, que
culminou com a detenção de 16 funcionários que
desempenhavam as suas funções no parque de
madeiras.
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A nossa abordagem à Ética,
Transparência e Inclusão

A principal forma de abordagem e de gestão
deste tópico é preventiva, assentando na
divulgação aos Colaboradores da importância
primordial das três temáticas na Navigator, bem
como na publicação das respetivas regras nos
meios à disposição: website e intranet
da Empresa.
No âmbito da ética e transparência, vigoram,
ao nível de políticas internas, as regras

estipuladas no Código de Ética e de Conduta
interno, no Código de Conduta para Fornecedores,
no Código de Boa Conduta e Prevenção do
Assédio no Local de Trabalho e no Regulamento
interno sobre a comunicação de irregularidades
(“whistleblowing”).
Relativamente ao tópico da inclusão, são
seguidos os princípios e ações definidos no
Plano para a Igualdade no Grupo, bem como um
conjunto de Princípios de Diversidade relativos
à composição dos respetivos órgãos sociais.

“Não é uma feliz coincidência o facto de o nosso propósito estar em sintonia
com o projeto de sustentabilidade em desenvolvimento. Qualquer roteiro
de sustentabilidade considera as vertentes ambiental, social e económica, mas
na sua base está a ética e a moral, com valores que colocam as pessoas no centro
da equação. Neste aspeto, considero que a tecnologia para o bem e o futuro
do trabalho são dos mais importantes desafios que a Companhia tem no seu
caminho, e acredito que irão contribuir para a mudança de mentalidades
e a criação de uma sustentabilidade inabalável.
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Por ser uma empresa líder a nível mundial, a Navigator tem maior
responsabilidade na condução dos temas da sustentabilidade, quer pela
mensagem, pelo exemplo ou pelas lideranças que promove. Ao investir
na formação das pessoas, no uso responsável dos recursos, na inovação
e na qualidade, a Companhia também está a investir na sustentabilidade ética
e moral. Até porque na soma dos valores que todas as empresas podem
alcançar, a única forma de se diferenciarem umas das outras será,
em última análise, na sua ética e moral.”
Mariana Marques dos Santos

Plano de Igualdade do Grupo
e Princípios de Diversidade

A The Navigator Company reconhece os
benefícios da diversidade nos seus órgãos
sociais, em particular no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal, como forma
de assegurar maior equilíbrio na sua composição,
de potenciar o desempenho de cada membro e,
em conjunto, de cada órgão, melhorar a qualidade
dos processos de tomada de decisão e de
contribuir para o seu desenvolvimento sustentável.

Em 2020, para a promoção da diversidade
no seio da Companhia, o Conselho de
Administração aprovou um novo Plano para a
Igualdade, bem como um conjunto de Princípios
de Diversidade relativos à composição dos
respetivos órgãos sociais.
Com a elaboração do Plano de Igualdade,
e das medidas nele contempladas, pretendemos
reforçar as boas práticas no âmbito da igualdade
de género e do desenvolvimento de políticas
facilitadoras da conciliação entre a vida pessoal,
familiar e profissional.
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3 . 2. 3 G E STÃO DO RI SCO E CONTI NUI DADE DO NEGÓCI O
O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Tópico transversal à generalidade
dos restantes tópicos materiais
As alterações climáticas, a escassez
de água, as pragas e os incêndios florestais
são alguns dos riscos a considerar
pela Empresa
Os riscos associados à licença para
operar, à capacidade para manter
Colaboradores, à preservação de know-how, ou ao desenvolvimento de relações
de longo prazo com os clientes, são os
riscos sociais mais referidos

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
GESTÃO DO RISCO E CONTINUIDADE
DO NEGÓCIO
Identificação, avaliação e gestão
de riscos operacionais, estratégicos
e de reputação, traçando planos
de contingência, incluindo os riscos
ambientais, sociais e de governance,
e o impacto das disposições
regulatórias no negócio.

PORQUE É IMPORTANTE

A gestão de risco representa para a The Navigator Company um instrumento
essencial para a tomada de decisão através da permanente monitorização dos
riscos a que se encontra exposta, sensibilizando a Empresa, de uma forma
abrangente, para uma cultura de risco que inclua a perspetiva de evitar riscos,
mas também a perspetiva positiva de assumir riscos.
Está por isso implementado um sistema de monitorização permanente da
gestão de risco, que tem por base uma avaliação sistemática e explícita dos
riscos de negócio por todas as direções organizacionais da Navigator
e a identificação dos principais controlos existentes em todos os processos
de negócio.
Os riscos que a Companhia enfrenta atualmente, e que decorrem de mudanças
globais, podem colocar em causa a continuidade do negócio.
De forma a antecipar e prevenir as consequências destas adversidades,
a Navigator está a trabalhar no seu Plano de Continuidade de Negócio.
O QUE MARCOU 2020?
2020 foi um ano marcado por um risco global
que poucas empresas previam que pudesse
ocorrer, a pandemia COVID-19. Na Navigator,
tivemos que adaptar todos os procedimentos
para dar resposta a este evento através da
elaboração do Plano Operacional devidamente
enquadrado no início deste Relatório.

A elaboração de um Plano de Continuidade
de Negócio, cuja importância surge reforçada
pelo contexto de emergência, permitiu elencar
os principais riscos disruptivos que podem afetar
a nossa atividade, bem como propor medidas
para minimizar estes riscos.
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A Gestão do Risco

O tema da Gestão de Risco encontra-se
enquadrado e desenvolvido no nosso Relatório
de Governo Societário. Neste capítulo vamos
abordar a gestão dos riscos que se relacionam
de forma mais direta com os tópicos
materialmente relevantes para a Navigator, já
alvo de reflexão no capítulo 1. As Tendências de
um Mundo em Mudança, onde foram elencados
os riscos e oportunidades que decorrem dos
desafios para o nosso negócio no contexto das

macrotendências globais, como é o caso da
emergência climática.
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,
conforme ilustrado no seguinte esquema.

Estabelecer o contexto

Avaliação de riscos
Identificar os riscos

Comunicação
e consulta

Analisar os riscos
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Monitorização
e revisão

Avaliar os riscos

Tratar os riscos

Os riscos encontram-se classificados e descritos
com base em três categorias: económicos,
financeiros e jurídicos. Os riscos são ainda
avaliados em termos financeiros em função da
cadeia de valor, por área de negócios e por local
de operação.

Plano de Continuidade do Negócio
e Eventos Disruptivos

A atividade da Navigator está sujeita ao
surgimento de eventos disruptivos, que exigem
ações imediatas para mitigar os seus potenciais
efeitos negativos. De acordo com o The Global
Report 2020 – World Economic Forum, os
principais riscos que podem afetar a nossa
atividade são os seguintes:
• Doenças Infeciosas (Infectious diseases)
• Desastres Naturais (Natural disasters)
• Eventos climáticos extremos (Extreme
weather)
• Ciberataques (Cyberattacks)

• Perda de biodiversidade (Biodiversity loss)
• Desastres ambientais causados pelo Homem
(Human-made environmental disasters)
• Conflitos entre países (Interstate conflicts)
• Quebra da infraestrutura de informação
(Information infrastructure breakdown)
Estes riscos estão relacionados com as tendências
globais de Sustentabilidade identificadas como
significativas para a Empresa, no médio e longo
prazo. São elas o Planeta no Limite, as Alterações
Demográficas e a Inovação Tecnológica, tal como
descrito no capítulo 1., verificando-se, assim,
um alinhamento com os riscos que a Navigator
já considera e descreve no âmbito do seu sistema
de gestão de risco. Exemplo disso é o tema das
alterações climáticas, que pode representar
um risco de evento climático extremo, mas que
se concretiza em riscos mais operacionais, como
os incêndios florestais ou a falha
de abastecimento de madeira.
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Este esquema ilustra os riscos que mais se relacionam com os nossos tópicos materiais.

pri n ci pa i s ri sco s

Variação
do preço de
energia

Irregularidades
em compras
e pagamentos
por parte dos
fornecedores

Falta de
matéria-prima
certificada

Falha no
abastecimento
de madeira

Doenças
infeciosas

Eventos
climáticos
extremos

Acidentes
de trabalho
industriais

RISCOS
DE EVENTOS
DISRUPTIVOS

RISCOS
Consequências
ambientais da
atividade

Diminuição
da procura de
papel por
substituição
tecnológica

Desastres
ambientais
causados pelo
Homem

Planeta no
Limite

Incêndios
e catástrofes
naturais

Restrições
ambientais à
produção
industrial

Desastres
naturais

Restrições
legais à
produção
florestal

Perda de
capital humano
e não retenção
de talentos

Alterações
Demográficas

Inovação
Tecnológica

Quebra de
infraestrura de
informação

Perda de
Biodiversidade

Conflitos
entre
países

Ciberataques

“A pandemia que escalou fronteiras e continentes colocou
um novo sentido de urgência neste caminho.
Temos uma história de sustentabilidade feita de resiliência.
Resiliência na forma como nos conseguimos adaptar e evoluir perante
novos paradigmas em termos laborais, como aconteceu agora com a mobilização
de centenas de pessoas em teletrabalho, ou como superamos dificuldades,
quando precisámos de ajustar a operação às disponibilidades do mercado.
A sustentabilidade financeira da Navigator é assente na experiência
acumulada e na gestão rigorosa, mas também na sensibilidade e coragem
para tomar decisões e assumir riscos.”
Fernando Araújo
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Bioetanol
produzido
a partir
de lamas
residuais
3 novos pedidos
de patente
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Inês Oliveira
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3 . 3 CO M OS O LHOS NO FUTURO
O investimento em Investigação e Desenvolvimento
e em bioprodutos sustentáveis integra a estratégia

de desenvolvimento do negócio da Navigator
preparando a Companhia para o futuro.

3.3.1 BI OPRODUTOS
PORQUE É IMPORTANTE

A necessidade imperiosa de reduzir as emissões de CO2 e de encontrar
alternativas para os recursos de origem fóssil (combustíveis, químicos e
plásticos) encontra na floresta e 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. É assim na Navigator…
81

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

CRIAR VALOR SUSTENTÁVEL
COMPROMISSOS

OBJETIVOS 2030

1. Desenvolver bioprodutos sustentáveis,
reduzindo a dependência dos recursos
fósseis e promovendo
a descarbonização da economia

Desenvolver novos materiais e biocompósitos
celulósicos, recicláveis e biodegradáveis

2. Promover a co-criação científica
e tecnológica no domínio da
bioeconomia e dos bioprodutos

Reforçar as parcerias com Universidades e Centros
Tecnológicos nacionais e internacionais

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

Promover a formação avançada, em colaboração
com as universidades: 20 doutoramentos até 2030
Promover o registo de propriedade intelectual:
20 patentes até 2030
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Forte relação com a Inovação, Investigação
e Desenvolvimento
Uma oportunidade para criar novas linhas
de produção e de desenvolvimento
de novos produtos
Uma alternativa ao plástico
Uma perspetiva de confiança e de futuro
para potenciais investidores e restantes
Stakeholders

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
BIOPRODUTOS
Promoção de atividades económicas sustentadas na utilização de recursos biológicos
renováveis para a produção de materiais
e energia, para além dos existentes no atual
core business. Geradas num contexto de
investigação e desenvolvimento de
médio-longo prazo e de cooperação à
escala global, estas atividades podem dar
resposta aos desafios atuais tendo por base
soluções inovadoras.

2020 EM NÚMEROS
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26

DOUTORAMENTOS
EM CURSO

3

PROJETOS NO ÂMBITO DOS
BIOPRODUTOS

O QUE MARCOU 2020?
No domínio dos bioprodutos, a atividade
de investigação, desenvolvimento, análise do
efeito de escala dos projetos e avaliação da sua
viabilidade técnico-económica centrou-se, em
2020, nos bioquímicos e biocombustíveis.
De realçar os seguintes projetos:
•Estudo de viabilidade técnico-económica
do processo de produção de óleos essenciais
a partir da folhagem de eucalipto;
•Estudo de pré-engenharia do processo
de produção de bioetanol a partir de biomassa
residual florestal;
• Estudo conceptual do processo de produção
de bioetanol a partir de lamas primárias do
processo industrial.
Estes estudos enquadram-se no âmbito do
Projeto inpactus, promovido pela Navigator

3

PEDIDOS DE NOVAS PATENTES

através do Instituto RAIZ para o horizonte de
2018 a 2022, e que conta com o envolvimento
de um conjunto alargado de parceiros, entre os
quais a Universidade de Aveiro e a Universidade
de Coimbra. Um dos vetores chave do inpactus
prende-se precisamente com os novos
bioprodutos obtidos a partir da biomassa e da
madeira. Ao abrigo desta iniciativa, encontram-se
em curso 26 doutoramentos em parceria com as
universidades, tendo, em 2020, sido submetidos
3 novos pedidos de patente no domínio dos
bioprodutos.

Bioprodutos de base florestal
contribuem para um clima positivo

Os novos produtos de origem renovável
– biocombustíveis, biocompósitos e novos
produtos papeleiros substitutos dos plásticos
de origem fóssil – afirmam-se como uma
alternativa sustentável aos de origem fóssil.
O seu contributo para a redução das emissões
de carbono está alinhado com o Roteiro para
a Neutralidade Carbónica da Navigator.
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o s p r o d ut o s q u e o e u c a li p t o n o s d á
n o s et o r d a p a s t a e p a p e l

Celulose

Outros Bioprodutos

Papel diverso: escrita, impressão,
cadernos, livros
Papel de uso doméstico (tissue):
lenços, papel de cozinha,
papel higiénico
Nanocelulose

Produtos florestais não lenhosos:
mel, cogumelos, óleos essenciais
Biocombustíveis
Biocompósitos e bioplásticos
Polímeros da lenhina da madeira

Energia

Bioenergia a partir do uso
de biomassa florestal para produção
de energia

destacamos

BIOETANOL PRODUZIDO
COM LAMAS PRIMÁRIAS
As lamas primárias são um resíduo de natureza celulósica que
se gera na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
das fábricas de pasta e de papel. Além de inertes possuem uma
quantidade apreciável de fibra de celulose na sua composição,
com potencial de ser convertida em bioetanol.
Esta conversão foi testada ao longo dos últimos anos pelo
sistema científico nacional, bem como pela própria estrutura de
I&D da Navigator, tendo os resultados obtidos sido promissores
relativamente à sua viabilidade técnica. Verificou-se, também,
nesses trabalhos que o efeito de escala seria relevante para
otimizar a rentabilidade económica da iniciativa. Tratando-se
de um resíduo com elevada humidade, o seu transporte a longas
distâncias perde atratividade económica, e a sua valorização
como bioetanol apresenta um potencial interesse em zonas
com disponibilidade deste tipo de resíduo. A proximidade entre
as unidades industriais da Navigator e da Celbi (grupo Altri),
na região da Figueira da Foz, oferece a escala necessária a
um projeto desta natureza. Desta forma, entre o final de 2019
e o primeiro semestre de 2020, as duas empresas avaliaram
conjuntamente a viabilidade técnica de converter lamas primárias
em bioetanol.

Uma resposta à necessidade de biocombustíveis
de base celulósica
Este trabalho encontra-se alinhado com a diretiva da UE, com
metas já definidas até 2030, no sentido da obrigatoriedade de
incorporar, de forma crescente, biocombustíveis com origem em
materiais celulósicos / resíduos nos combustíveis rodoviários.
O próximo passo do projeto poderá ser a preparação de uma
candidatura conjunta à edificação de uma unidade piloto de
demonstração.
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Papel
Tissue
Inovador
3 novas plantas
de eucalipto
mais resistentes
Dar inteligência
ao papel
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Ana Filipa Lourenço
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3 . 3 . 2 IN OVAÇÃO, TECNOLOGI A E I & D

PORQUE É IMPORTANTE

O conhecimento científico e tecnológico está na base da competitividade
e sucesso das grandes empresas industriais. Consciente desta relevância, e
numa iniciativa pioneira em Portugal, a The Navigator Company criou em 1996
o seu próprio centro de I&D (RAIZ), em parceria com três universidades
portuguesas. O conhecimento gerado no domínio da floresta, processo e
produto, muitas vezes em regime de co-criação entre o RAIZ e as universidades
parceiras, impacta diretamente no negócio da Companhia, nomeadamente
através de: a) Incremento da produtividade, resiliência e sustentabilidade da
floresta nacional; b) Desenvolvimento de produtos inovadores, competitivos e
sustentáveis; e c) Promoção da economia circular e da eficiência no uso de
recursos no processo industrial.
A inovação e tecnologia, fortemente ancoradas na atividade de Investigação
e Desenvolvimento, são pilares do negócio da Navigator assegurando a
sustentabilidade dos seus produtos e processos.

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

CRIAR VALOR SUSTENTÁVEL
COMPROMISSOS
3. Promover a produtividade,
resiliência e sustentabilidade
da floresta nacional

OBJETIVOS 2030
Desenvolver planta clonal e seminal geneticamente
melhorada, com 30-50% de ganhos de produtividade
e resiliente às alterações climáticas
Propor soluções de luta biológica para as principais
doenças e pragas da floresta nacional de eucalipto

4. Desenvolver produtos inovadores,
competitivos e sustentáveis

Desenvolver produtos papeleiros inovadores e
diferenciadores (pasta, papel UWF, papel tissue,
embalagem)
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
A Inovação, Tecnologia e Investigação
& Desenvolvimento é um tópico
basilar da Navigator e que faz parte
do seu património

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E I&D

A perceção de que o futuro passa por este
tópico é comum a todos os Stakeholders
É entendido como uma necessidade
transversal às diversas áreas da Companhia
É uma fonte de confiança, na qual se
colocam expectativas de um futuro
sustentável para a indústria papeleira

Desenvolvimento de novas estratégias,
produtos, serviços ou mecanismos que
permitem à empresa, no âmbito do seu core
business, aumentar os seus impactes positivos e receitas e reduzir os seus impactes
negativos, bem como os custos associados.
Promoção de atividades de curto-médio
prazo e/ou orientadas para o futuro, relacionadas com ciência ou tecnologia.

2020 EM NÚMEROS
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€13,8

Milhões*

INVESTIMENTO EM
I&D + INOVAÇÃO

17

DOUTORAMENTOS
PROJETO INPACTUS

26

TOTAL DE DOUTORAMENTOS EM
CURSO COM AS UNIVERSIDADES
PARCEIRAS

*Despesa global de I&D+i da Navigator com base no montante elegível para SIFIDE (o valor apresentado é relativo a 2019 pois o
valor final de 2020 só estará apurado em junho de 2021). Este valor não é comparável com o reportado em 2019 (€ 4,3 Milhões),
que corresponde ao volume de I&D e serviços prestado pelo RAIZ ao Grupo Navigator.

O QUE MARCOU 2020?
A atividade de I&D e inovação centrou-se,
em 2020, na resposta aos desafios de curtomédio prazo da Companhia, tanto no domínio
da floresta como na vertente de processo e
produto.
De realçar, na área florestal, o desenvolvimento
de semente melhorada e de novos clones
de eucalipto, com ganhos de produtividade
entre 30 e 50%, respetivamente, uma nova
carta do potencial climático da floresta de
eucalipto, com aplicações na avaliação de
vulnerabilidades das plantações aos vários
cenários de alterações climáticas e a aplicação
de tecnologias de deteção remota, baseada
em imagens de satélite e drones, em apoio
a melhores diagnósticos do estado de

vitalidade da floresta, e de controlo de pragas
e doenças. Os trabalhos de deteção remota
foram desenvolvidos no âmbito de um projeto
europeu (mySustainableForest) que integrou
parceiros líderes no setor espacial e várias
empresas e instituições florestais.
Na área do processo industrial, destaque
para as abordagens que visam a redução da
utilização de água, que serão detalhadas no
Capítulo 4.2 Uso Responsável dos Recursos,
e a otimização do consumo específico de
madeira, bem como para a valorização de
resíduos do processo, numa ótica de economia
circular. No domínio dos produtos, merece
relevo o desenvolvimento de novos produtos
tissue, tendo a Navigator iniciado a produção
de papel tissue com detergente
(Amoos Aquactive).
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Plano Estratégico 2020-2024 do RAIZ

O ano ficou também marcado pelo
desenvolvimento do Plano Estratégico do RAIZ
para os próximos 5 anos, que foi aprovado
pela Comissão Executiva da Navigator

e pelos órgãos de gestão do RAIZ.
Este plano contempla 12 eixos estratégicos,
que visam contribuir para:

1. Aumentar a produtividade florestal
2. Promover a resiliência, biodiversidade e sustentabilidade da floresta nacional
3. Diversificar as fontes de fibra e abastecimento
4. Apoiar a produção florestal nacional
5. Melhorar a perceção pública do eucalipto
6. Aumentar a performance industrial
7. Potenciar o uso de fibra curta e fibra reciclada
8. Promover a diferenciação de produto: pasta, UWF e tissue
9. Aumentar a diversificação do negócio: embalagem
10. Assegurar a competitividade do negócio
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11. Reduzir os custos de produção
12. Promover a performance ambiental

São estabelecidas, numa base anual, metas
e indicadores de desempenho (KPIs) que
permitem avaliar os resultados alcançados

pelo RAIZ e estimar o impacto da atividade
desenvolvida.

Alexandre Vargas
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destacamos

NOVO PRODUTO TISSUE
AMOOS AQUACTIVE
O RAIZ tem vindo a realizar um importante trabalho de
suporte a diferentes linhas de desenvolvimento do produto
que fazem parte do core business da Companhia. Importa
destacar, em 2020, o desenvolvimento de tecnologias que
permitiram conferir propriedades inovadoras ao papel tissue,
dando origem a um novo produto na Navigator, designado
por Amoos AquactiveTM Sabão.
A tecnologia e conhecimento científico gerados no âmbito
deste trabalho encontram-se na base do projeto HIGIA,
desenvolvido ao abrigo do Portugal 2020, tendo em vista a
produção de bens úteis no combate à COVID 19. Este projeto
possibilitou a instalação de tecnologia que permite uma nova
utilização do papel tissue com a formulação AquactiveTM.
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Patrícia Alves

Novas plantas de eucalipto mais
produtivas e resilientes

As florestas, de uma forma geral, e as plantações,
em particular, constituem uma parte fundamental
da solução de que a Humanidade dispõe para
combater as alterações climáticas, sequestrando
carbono da atmosfera e, simultaneamente,
produzindo madeira e biomassa, matérias-primas
essenciais para a ambição global de alcançar uma
rápida descarbonização da economia. Para isso,
porém, temos de salvaguardar que as plantações
de que cuidamos sejam cada vez mais produtivas
e bem adaptadas a um clima em mudança, para
além de serem resistentes ao aparecimento de
novas pragas e doenças.
Como resposta a estes desafios, a Navigator
conta com um dos programas de melhoramento
genético mais evoluídos a nível mundial.
Em 2020, e após vários anos de testes de campo
e laboratório, a Companhia iniciou a produção em
larga escala de três novos clones de eucalipto,

O resultado do trabalho colaborativo realizado pelo RAIZ
e pelas equipas da área de Tissue da Companhia encontra-se assim na base do lançamento dos novos produtos Amoos
AquactiveTM Sabão Cozinha e Multiusos, que vieram reforçar
o portfolio da Navigator evidenciando a sua capacidade de
diferenciação e inovação no mercado. Trata-se de produtos
que combinam o poder do sabão com a elevada resistência
e absorção do papel com o intuito de simplificar as tarefas
de limpeza e higienização do dia-a-dia, tão prementes
na situação de emergência sanitária que estamos a viver
(pode consultar informações adicionais sobre a tecnologia
Aquactive™ em: https://amoospaper.com/aquactive/pt).

que complementam o conjunto de sete que já se
encontravam em produção. Trata-se de plantas
geneticamente melhoradas com elevadas taxas de
crescimento, qualidade de madeira e sobrevivência
relativamente aos lotes comerciais disponíveis no
mercado. São, além disso, materiais cuidadosamente
selecionados no que concerne a facilidade de
enraizamento e resistência a doenças em viveiro.
De acordo com os dados obtidos em mais de
20 ensaios de campo, estima-se que estes clones
potenciem um aumento de 40 a 50% no volume
de madeira e uma capacidade acrescida de
sobrevivência à secura, comparativamente ao
eucalipto nacional comum. Estimamos que o
melhor enraizamento e sanidade em viveiro, que
estas plantas geneticamente melhoradas apresentam,
permitirá ainda aumentar a capacidade produtiva
do viveiro de Espirra em cerca de 800 000
plantas por ano, bem como reduzir os custos
de produção das plantas.
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A Inovação associada à Tecnologia

Tendo por base uma matéria-prima 100% natural, o
processo de transformação da madeira em pasta e
em papel tem uma elevada sofisticação tecnológica.
A The Navigator Company aplica soluções
tecnológicas em toda a cadeia de valor assente em
três pilares fundamentais: a inovação, a investigação
e o desenvolvimento.

João Antunes

I&D NA ECONOMIA
CIRCULAR
O desenvolvimento de soluções para valorização
de resíduos, segundo os princípios
da economia circular, tem sido uma das apostas
do RAIZ concretizada através de parcerias
entre o Instituto, a The Navigator Company,
Universidades e outros setores industriais,
de que é exemplo o projeto europeu paperChain
(www.paperchain.eu). No capítulo 4.2 Economia
Circular pode encontrar informação adicional
sobre este projeto.

“Criar valor com Responsabilidade
significa aliar a tecnologia
ao conhecimento para criar produtos
cada vez mais sustentáveis, beneficiando
do facto de a celulose e os seus
derivados, como o papel, terem um perfil
único também deste ponto de vista.
Temos de saber inovar na vertente
industrial, com soluções capazes de
minimizar os nossos impactes ambientais
e promover o uso ainda mais eficiente
dos recursos naturais, como
por exemplo a água, um bem escasso
e precioso para a vida humana.”
António Redondo

As tecnologias digitais, a robótica e a inteligência
artificial estão a transformar a área industrial, da
mobilidade e da comunicação. No caso da Navigator,
desenham-se oportunidades e benefícios em toda
a sua cadeia de valor com potenciais ganhos de
eficiência e redução de desperdício. São vários os
projetos que se encontram em desenvolvimento.
Salientamos as iniciativas na área do Papel
Inteligente.

NAVIGATOR PARTICIPA NO
LABORATÓRIO COLABORATIVO
ALMASCIENCE
A The Navigator Company integra o Laboratório
Colaborativo – AlmaScience (associação sem
fins lucrativos) dedicado ao tema “Celulose para
Aplicações Inteligentes e Sustentáveis”, uma
iniciativa que teve a sua génese na atividade
desenvolvida nos Laboratórios dos Professores
Rodrigo Martins e Elvira Fortunato do CENIMAT
– Universidade Nova de Lisboa. Neste CoLab são
abordados os temas do papel inteligente, as novas
funcionalidades do papel e materiais celulósicos
e as suas diversas aplicações, nomeadamente
em papéis para aplicações de alta segurança,
embalagem e saúde. Integram esta associação a
Nova ID (um instituto da Universidade Nova de
Lisboa), o RAIZ – Instituto de Investigação da
Floresta e Papel, o Instituto Fraunhofer, a Imprensa
Nacional Casa da Moeda, a The Navigator Company
e o Laboratório Clara Saúde.

“O papel de impressão e escrita
regista os maiores avanços da ciência
e da tecnologia, as melhores obras
da literatura, as relevantes criações
do pensamento. Agrega e preserva
os saberes e ambições que permitem
à humanidade enfrentar com imaginação
e confiança os desafios que todos
os dias se renovam.”
Manuel Regalado
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Azevinho
Ilex Aquifolium

N
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PELA
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4 .1 UMA VISÃO SO BRE A NATUREZ A PARA 2030

atureza porque é a nossa origem e o nosso futuro, representado pelo legado
que queremos deixar às gerações vindouras. Sabemos que só podemos
continuar a gerar valor para a Sociedade se cuidarmos deste fundamental
recurso renovável [a floresta].

Nas nossas operações aplicamos e seguimos as melhores práticas
para proteger a água, o ar e o solo, contribuindo para a valorização do Capital
Natural, um bem que é de todos.
António Redondo

Este capítulo contextualiza o Eixo da Agenda Um Negócio Responsável pela
Natureza, apresentando a sua ambição, tópicos materiais, compromissos e ODS
relacionados.
Faz ainda o enquadramento estratégico do posicionamento da Navigator para a
próxima década através da visão partilhada por vários Administradores. No final,
são apresentados os resultados do questionário endereçado aos Colaboradores
sobre os eixos da Agenda e sobre a prioridade dos diferentes tópicos materiais.

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

Criar Valo
rc
om

2030

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

bilidade
nsa
po
es

AGEND A

R

PELA
NATUREZA

Tópicos Materiais
associados
Uso Responsável
dos Recursos
92

Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodiversidade

Os Nossos
Compromissos
5

6

Economia
Circular
7

Promover a eficiência no uso de recursos
minimizando a nossa pegada ecológica
Garantir a sustentabilidade do uso do solo
e dos recursos florestais, incluindo
a biodiversidade
Promover a bioeconomia circular privilegiando
soluções de I&D

AMBIÇÃO:

PRESERVAR E VALORIZAR
O CAPITAL NATURAL
Investir na valorização dos recursos
naturais. Proteger a água, o ar e a
floresta 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.
A Natureza, fonte de riqueza económica e de desenvolvimento social,
espaço de vida e biodiversidade,
fator de qualidade ambiental e
elemento determinante para a vida
humana, representa uma prioridade
estratégica para a Navigator.

CORE
CORE

SUPPORTIVE

OUTROS
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“As empresas (...) têm um papel fundamental na proteção do planeta, através de modelos
de economia circular que reutilizam, reciclam e reduzem a utilização dos recursos naturais.
A Navigator faz do uso responsável dos recursos a sua primeira prioridade, apostando
na redução da utilização específica de água e de madeira, e também
em projetos que permitem maior eficiência energética na produção industrial.
A floresta está na base da atividade da Companhia, que tem na gestão sustentável
desse património e na aquisição de madeira certificada dois eixos da sua estratégia de
negócio. Com uma produtividade florestal limitada para responder ao crescimento da
indústria, o novo desafio é reduzir o consumo específico desta matéria-prima, ou seja,
fazer mais pasta e papel com a mesma madeira.”
Adriano Silveira

“Temos que encarar a Sustentabilidade como o compromisso base
em tudo o que fazemos. Este compromisso é evidente na gestão florestal do património
natural sob nossa responsabilidade, assumindo a preservação da biodiversidade
e o equilíbrio dos ecossistemas, e promovendo a inclusão social, cujo maior expoente
estamos a desenvolver em Moçambique.
A única forma de desenvolvermos o nosso negócio a longo prazo passa por garantir
a sustentabilidade da floresta, origem da nossa matéria-prima natural e renovável,
bem como como das comunidades que dela dependem.
A nossa preocupação não pode restringir-se ao nosso património.
Temos que albergar as necessidades da sociedade e saber envolver todos os agentes
da fileira florestal nesta visão.”
João Lé

“Na Navigator sabemos que a melhor alavanca para conquistar o futuro
é a que tem como ponto de apoio o respeito pela natureza.”
Manuel Regalado

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLABORADORES
68% identificam-se bastante com a proteção e valorização da Natureza,
e com a geração de valor através da minimização da pegada ecológica e da otimização
da eficiência no uso dos recursos…

QUESTIONÁRIO
AGENDA
2030

prI O ri d a d e atri bu í d a a o s t ó pi co s m ateri a i s
n o e i x o u m n e g ó c i o r es p o n s á v e l p e la n a t u r e z a
Uso Responsável dos Recursos

72%

Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodoversidade

66%

Ecomomia

34%
Muito Prioritário

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório,
tiveram por base 856 respostas num universo de 3 232 Colaboradores.
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Certificação
do Sistema
de Gestão
de Energia
90%
materiais
renováveis
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Pedro Martins

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

4 . 2 USO RESPO NSÁVEL DOS RECURSOS

PORQUE É IMPORTANTE

Os problemas ambientais que enfrentamos à escala global são, em grande
parte, o resultado da sobre-exploração humana dos recursos naturais, como os
combustíveis (fósseis), os minerais, a água, os solos e a biodiversidade. Torna-se cada vez mais evidente que o atual modelo de desenvolvimento económico,
baseado na utilização intensiva de recursos e na poluição, não é sustentável
a longo prazo. Os recursos são fundamentais para a realização de diversas
funções na Terra e a The Navigator Company utiliza os recursos naturais de
forma muito consciente. Daí que o nosso foco resida na diminuição da sua
utilização, na minimização das perdas, numa ótica de eficiência, e na redução
das emissões.
A preservação do ambiente assenta numa cultura de avaliação dos riscos
e oportunidades, que se espelha na Agenda 2030 da Companhia, e nos projetos
e atividades operacionais que visam reduzir os impactes ambientais da nossa
atividade nas comunidades envolventes. Numa lógica de transparência,
divulgamos informação relevante sobre a nossa gestão ambiental, procurando
contribuir para construir uma correta perceção da Navigator pelos seus
Stakeholders.

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

Preservar e Valorizar o Capital Natural
COMPROMISSO

PELA
NATUREZA

5. Promover a eficiência no uso de
recursos minimizando a nossa pegada
ecológica

OBJETIVOS 2030
Diminuir em, pelo menos, 33% a utilização específica
de água (m3/t produto) até 2030 (ano base: 2019)
Otimizar a intensidade energética, ano após ano
Propor soluções que permitam melhorar a eficiência
no uso da água e madeira no processo industrial
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Tópico intimamente relacionado
com as alterações climáticas

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
USO RESPONSÁVEL DE RECURSOS

Atividade da empresa é muito
dependente dos recursos, nomeadamente
da água
Bem comum que deve ser gerido
com responsabilidade
Minimização dos impactes ambientais
é fundamental

Promoção do controlo e redução
do consumo de recursos, nomeadamente
água, madeira e energia, através de práticas
e mecanismos que permitem a sua utilização
eficiente. Identificação e gestão de riscos
relacionados com a escassez
do recurso água.
Garantia do tratamento
adequado das emissões atmosféricas,
efluentes e odores, numa ótica de
minimização de impactes.

2020 EM NÚMEROS
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ut i li z a ç ã o d e á g u a ( M 3 / T p r o d u t o )

i n t e n s i d a d e e n e r g é t i c a ( G j / t p r o d uto )

GRI 303-5

GRI 302-3

2020

22,7

2019

22,4

2018

21,2

2020

13,4

2019

12,6

2018

12,3

e m i s s õ es a t m o s f é r i c a s t o t a i s ( T )
GRI 305-7

266
Partículas (t)

269

SO2 (t)

437
2020

1 540

687

2019

354

NOx (t)

1 740

322

2 025

2018

A pandemia COVID-19 obrigou a diversas interrupções no processo produtivo face à quebra
verificada na procura de papel UWF, o principal produto da Navigator, motivo pelo qual, no ano
de 2020, os indicadores de utilização de água, de intensidade energética e de emissão de SO2
apresentam um aumento.

O QUE MARCOU 2020?
2020 será sempre lembrado como o ano
da pandemia, à qual a Navigator não foi imune.
Como consequência, a maioria das medidas
previstas, no âmbito da eficiência de recursos,
transitou para 2021. No entanto, foram
desenvolvidas ao longo do ano, em conjunto
com as equipas operacionais de cada complexo
industrial, diversas ações de implementação
imediata, e projetos específicos que serão

realizados no decorrer do próximo ano.
Salienta-se que, em 2020, a The Navigator
Company foi forçada a uma redução
significativa da operação das suas unidades
industriais, o que originou níveis inferiores
de eficiência na utilização dos recursos,
nomeadamente de água e de energia.
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Certificação do Sistema de Gestão
de Energia
A obtenção da certificação do Sistema
de Gestão de Energia da Navigator, pela norma
IS0 50001:2018, foi um aspeto relevante
em 2020. Esta certificação abrange todos
os complexos industriais da Companhia.

A Navigator junta-se assim a um lote
restrito de empresas com esta certificação
a nível nacional, uma evidência adicional do
seu compromisso com a gestão responsável
da energia.

A nossa abordagem global ao tema
Na Navigator estamos atentos à nossa pegada
ecológica com o objetivo de minimizar os
impactes ambientais da nossa atividade.
Promovemos, assim, o uso eficiente dos
principais recursos que utilizamos, sejam
naturais, como a água, a energia ou a madeira,
sejam os químicos usados no nosso processo
produtivo. Mas também estamos focados em

Água

reduzir o impacte ambiental decorrente da
utilização desses recursos, o qual se manifesta
através das nossas emissões atmosféricas,
efluentes, odores e resíduos.
Neste capítulo tentamos ilustrar o nosso
impacte global, quer no uso dos recursos,
quer no resultado das operações industriais.

Efluentes
97

Energia

Renovável
Não Renovável

Matérias-primas

Renováveis (madeira)
Não Renováveis (químicos)

Emissões
Atmosféricas
Odores
Resíduos
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destacamos
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PROGRAMA
DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA MANTÉM
O FOCO NA MELHORIA
DO DESEMPENHO
E NA ENERGIA SOLAR

Eixos de Intervenção
1. Sistema
de Gestão
de Energia
ISO 50001

Certificação do Sistema de Gestão de Energia pela
Norma ISO 50001:2018 em todas as fábricas da Navigator,
com exceção da unidade de Tissue em Aveiro.

2. Energias
Renováveis

Início de construção da central solar fotovoltaica
da unidade da Figueira da Foz, que será a maior
da Navigator, com 2,6MWp de capacidade instalada.

De acordo com a ISO existem apenas 29 certificados
ISO 50001 em Portugal.

Com esta instalação, a Companhia passará a dispor
de 4 centrais solares fotovoltaicas em regime
de autoconsumo e uma capacidade instalada total
de aproximadamente 5MWp.

O compromisso com a melhoria do desempenho energético
da Navigator é um dos principais objetivos do Programa
Corporativo para a Eficiência Energética, que se reflete em
cada um dos seus eixos de atuação.
Mesmo num contexto de saúde pública adverso, mantivemos
o nosso foco neste programa estruturante que, para além
de potenciar um uso mais responsável deste importante
recurso, também contribui para o roteiro de descarbonização
da Companhia. Foi possível implementar diversos projetos
ao longo de 2020, nomeadamente no âmbito do processo
industrial, sendo de realçar os seguintes:

ações

3. Eficiência
Energética
Iluminação

Implementação de 10 novos projetos de iluminação
industrial com base em tecnologia LED.

4. Comportamentos

Reforço da campanha de eficiência energética
de forma a promover boas práticas.

5. Processos
Industriais

Implementação de vários projetos de eficiência
energética, alguns dos quais destacados
no ponto seguinte.

Investimento global de € 450 000; poupança anual
estimada de € 270 000 com retorno inferior
a 2 anos em muitos casos.

Realização de auditorias energéticas
de conformidade legal em todas as unidades
industriais da Navigator.

6. Mobilidade
Elétrica

Instalação de 3 postos de carregamento adicionais
para veículos elétricos e híbridos plugin
(Vila Velha de Ródão, RAIZ e Lisboa).
No total, a Empresa passa a dispor de 6 postos
de carregamento para veículos elétricos.
Aquisição de 4 veículos 100% elétricos para
a frota Navigator.

Continuidade da execução do projeto que
7. Sistemas
de Informação visa a instalação de um software para gestão
de energia das fábricas da Navigator.
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Eficiência Energética Industrial

Embora tenhamos conseguido avançar em todos
os eixos do nosso Plano de Eficiência Energética,
consideramos ser importante salientar alguns
projetos específicos desenvolvidos em cada um
dos complexos industriais.

FIGUEIRA DA FOZ
Iluminação LED da Nave de Folio
Este projeto consistiu essencialmente na
substituição de iluminação de tecnologia
obsoleta de vapor de mercúrio pela mais
avançada tecnologia LED de alta eficiência.
Foram atingidas melhorias de eficiência
energética de 70%, representando uma redução
anual no consumo de energia elétrica de cerca
de 900 MWh, o que corresponderá sensivelmente
a uma poupança anual de € 75 000. Estima-se
que o projeto permitirá evitar, em cada ano,
a emissão de aproximadamente 215 tCO2.

AVEIRO
Nova pilha de aparas
Substituição do sistema de formação de pilhas
de aparas por uma nova solução, em que existe
uma pilha única do tipo First In First Serve, com
um novo sistema de transporte por tapete.
Este projeto permitiu reduzir o consumo anual
de energia elétrica em cerca de 5 000 MWh
(~3% do total da fábrica), diminuir 115 000 litros
de gasóleo por ano, o que representa uma
poupança anual de aproximadamente € 479 000.

SETÚBAL
Substituição dos rotores dos crivos
na Máquina de Papel 4
A substituição dos rotores dos crivos primário
e secundário, do sistema de recuperação de fibra
da Máquina de Papel 4, permitiu a redução do
consumo de energia elétrica neste sistema.
O consumo inicial, de aproximadamente 70%
da corrente nominal, em cada um deles, evoluiu
para 50%, gerando uma poupança global de
57 kW. Estima-se que a valorização associada
à redução de energia elétrica, de cerca de 480
MWh/ano, possa resultar numa poupança anual
de € 33 751. Este projeto permitirá evitar, por ano,
a emissão de cerca de 115 tCO2.

VILA VELHA DE RÓDÃO
Instalação de steambox na Máquina
de Papel 1
Introdução de uma caixa de vapor na Máquina
de Papel 1, que possibilitará, não só aumentar o
controlo do perfil de humidade do papel, da
secagem e produção, bem como potenciar o
controlo dos quatro refinadores em automático.

Estima-se que o projeto terá um impacto anual
de aproximadamente € 100 000, permitindo
evitar a emissão de cerca de 412 tCO2 por ano.

Sistema de Informação de Energia
A implementação de um Sistema de
Monitorização e Gestão de Energia, adequado
à complexidade da estrutura fabril da Navigator,
é um aspeto crítico para assegurar a melhoria
contínua do desempenho energético em
alinhamento com a certificação pela norma
ISO 50001.
Este projeto, desenvolvido pela Siemens,
enquadra-se no Programa Corporativo para
a Eficiência Energética (Eixo 7), estando em curso
a primeira fase cujo principal objetivo é o
desenvolvimento e implementação de um
software de gestão de energia para as fábricas
de Aveiro, Figueira da Foz e Setúbal. O projeto
contempla a recolha de informação - mais de
5 000 variáveis de energia elétrica e vapor e a sua gestão, para além da conceção de
dashboards operacionais, análise de dados
e tomada de decisão tendo em vista a melhoria
do desempenho energético, tendo por base
relatórios de energia e configuração de alarmes.

Proteger o recurso Água

Durante 2020, mantiveram-se as linhas
orientadoras iniciadas em 2019 com o Programa
de Redução da Utilização de Água (PRUA).
Atendendo à particularidade deste ano,
e por efeito da pandemia COVID 19, algumas das
medidas previstas transitaram para 2021,
afetando negativamente os resultados expectáveis
para 2020.
Salienta-se que, em 2020, a The Navigator
Company foi forçada a uma redução significativa
da operação das suas unidades industriais, o que
determinou menores eficiências na utilização dos
recursos, incluindo a água.
No entanto, as equipas de trabalho do PRUA,
em conjunto com as equipas operacionais
de cada fábrica, desenvolveram várias ações
de implementação imediata ao longo do ano,
salientando-se as seguintes:
COMPLEXO DA FIGUEIRA DA FOZ
Redução de 7% no consumo total de água desta
unidade, face a 2019, como resultado do
processo de otimização de lavagem da pasta
transferida para as máquinas de papel.
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COMPLEXOS DE AVEIRO E DE SETÚBAL
Decréscimo anual de aproximadamente
350 000 m3 e 500 000 m3, respetivamente,
devido a medidas como o fecho de circuitos,
recuperação de purgas e selagens, e instalação
de equipamentos mais eficientes, entre outras.
Para que sejam atingidos os compromissos de
redução global, estabelecidos em 2019, a The
Navigator Company manterá em 2021 um forte
empenho na implementação do PRUA.

Utilização eficiente de matérias-primas
Otimizar o consumo de madeira
Em 2020, foi implementado no Complexo
Industrial de Aveiro, um novo sistema de transporte
da madeira em substituição das anteriores
máquinas de arrasto, que permite a formação de
uma pirâmide de aparas, através de um mecanismo
de rotação. A qualidade das aparas é superior, tornando o processo mais eficiente devido à redução
do consumo específico de madeira resultante de:
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Teresa Moreira

•Redução do teor de finos, por menor
degradação da madeira no transporte
e na movimentação;
• Gestão adequada de stocks, com rotação
FIFO (First In, First Out) e aumento da
homogeneização das aparas alimentadas,
permitindo melhorar o rendimento de
transformação da madeira em pasta;
• Redução do consumo de energia elétrica
por substituição do sistema de transporte
das aparas para pilha (transporte por tapete);
• Decréscimo do consumo de combustíveis
fósseis por desativação das máquinas
de arrasto.
Estima-se que este projeto permita alcançar
uma redução anual de custos na ordem
dos € 2,1 Milhões.
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Químicos com menor impacte
ambiental

Em junho de 2020, a The Navigator Company
renovou as suas licenças para utilização do Rótulo
Ecológico da União Europeia, quer no papel
de impressão e escrita, quer no papel tissue.
A renovação desta importante licença vem
consagrar as boas práticas da Companhia na
utilização de produtos químicos de menor
impacte para as pessoas e para o ambiente.
Em termos de risco, e devido à utilização de
grandes quantidades de clorato de sódio,
armazenado em solução aquosa, no processo

de produção de pasta em Aveiro, Figueira da Foz
e Setúbal, estas unidades são consideradas com
nível superior de perigosidade, de acordo com
a Diretiva Seveso (DL nº 150/2015).
Futuramente, com a substituição do fuelóleo por
gás natural, prevê-se uma diminuição significativa
na quantidade de produtos químicos armazenados
e utilizados nos complexos industriais, classificados
com a categoria de produtos químicos perigosos
para o ambiente, de acordo com a legislação em
vigor.

“A The Navigator Company acompanha as tendências de transformação
desde logo com novos passos no processo produtivo, seja pelo menor
recurso a químicos no fabrico do papel de impressão e escrita, seja
no investimento na neutralidade carbónica das suas unidades industriais,
que será alcançada já em 2035.”
João Paulo Oliveira

Redução de emissões para a atmosfera
A The Navigator Company tem como objetivo
a redução das suas emissões para a atmosfera,
nomeadamente de partículas e de dióxido de
enxofre (SO2).
A Companhia finalizou em 2020 a instalação de
uma nova Caldeira de Biomassa no Complexo
Industrial da Figueira da Foz, projeto em destaque
no capítulo 5.2 Alterações Climáticas e Fixação
de CO2. Além da importante contribuição para a
redução das emissões de CO2, esta nova instalação
adotou as Melhores Técnicas Disponíveis previstas
no Documento de Referência da Comunidade
Europeia das Grandes Instalações de Combustão
(GICs), o que permitiu uma redução das emissões
dos gases poluentes, como as partículas
e os óxidos de azoto (NOx).
As melhorias obtidas com a renovação/
conversão de equipamentos e com a instalação
de filtros de mangas nas caldeiras de biomassa
existentes permitirão o cumprimento integral
do novo documento de referência da Comunidade
Europeia, que estabelece novos valores de limites
de emissão aplicáveis a partir de agosto de 2021.
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Evolução das emissões de partículas
No Complexo Industrial de Setúbal (CI Setúbal)
foi iniciado, em 2020, um importante projeto
de substituição de fuelóleo por gás natural. Este
projeto, que decorrerá nos próximos quatro anos,
permitirá a substituição dos atuais queimadores
a fuelóleo por gás natural na Caldeira de Biomassa
e na Caldeira de Recuperação, bem como a
substituição das Caldeiras de reserva a Fuelóleo
por Caldeiras a Gás Natural. Com estas alterações
é expectável uma diminuição significativa nas
emissões de partículas e de SO2 desta unidade
até 2025.

P A RT Í C U LA S N O C I S ET Ú B A L ( T )

2020
2019

136
147
251

2018
2017

233
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Diminuição da carga poluente
nos efluentes
Com a otimização dos processos de tratamento
é também assegurada a maximização da sua
eficiência, permitindo incrementar os níveis
de qualidade do efluente.
As novas licenças de descarga obtidas nos
complexos de Aveiro e da Figueira da Foz, em
2019 e 2020, respetivamente, determinaram uma
nova abordagem, quer na relação das empresas
com a autoridade, quer no nível de monitorização
das águas residuais enviadas para o oceano
Atlântico através de emissários submarinos.
Nestes complexos industriais encontra-se em
curso a instalação de procedimentos semelhantes
às exigentes condições de descarga aplicáveis,
desde 2018, ao Complexo Industrial de Vila Velha
de Ródão.
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No Complexo de Setúbal os efluentes são
enviados para o estuário do Sado, encontrando-se em curso o processo de revisão da respetiva
licença de descarga.
A Navigator encontra-se a implementar
um conjunto de investimentos de melhoria,
otimização e reforço de monitorização das suas
Estações de Tratamento de Águas Residuais
Industriais (ETARIs), estando a realizar estudos
técnicos para aferir o potencial impacte dos
efluentes tratados na qualidade das massas
de água recetoras.

OTIMIZAR A QUALIDADE
DOS EFLUENTES
De destacar o trabalho conduzido na ETARI
da unidade de Aveiro, onde foram identificadas
ações de melhoria, com a intervenção
de especialistas internacionais em estreita
colaboração com o Instituto RAIZ. Foi possível
alcançar uma maior estabilidade nas condições
de funcionamento com impacte positivo na
qualidade do efluente tratado (redução de 30%
na carga orgânica emitida em 2020 face a 2019).
Encontra-se em fase de implementação
um projeto semelhante na unidade
da Figueira da Foz.

Dentro do espírito colaborativo necessário
à obtenção de melhores soluções, foi iniciado
em 2020, numa parceria com a Universidade
de Coimbra, através do MARE, um importante
estudo de avaliação do potencial impacte dos
efluentes tratados nas massas de água para onde
são enviados. Este estudo desenvolve-se
na potencial zona de influência dos emissários
de Aveiro, da Figueira da Foz e de Setúbal.
A Navigator tem um plano de monitorização
e controlo dos processos produtivos que visa
minimizar as perdas de fibra e de químicos
para o efluente.

Minimização dos odores

A The Navigator Company dá uma especial
atenção a este importante aspeto ambiental,
resultante das suas atividades de produção de
pasta de eucalipto, cujo impacte se faz sentir nas
comunidades envolventes às unidades industriais.
A solução encontrada para a minimização
dos odores consiste na recolha e queima dos
gases mal odorosos na caldeira de recuperação.
Este procedimento foi adotado nas unidades
de Aveiro e da Figueira da Foz, estando planeada
a realização deste importante investimento
na unidade de Setúbal.
Dando continuidade ao trabalho que já tinha
sido iniciado na Figueira da Foz, relativamente
à monitorização do odor na envolvente dos
complexos industriais, está prevista para 2021
a implementação desta monitorização
em Aveiro e em Setúbal.
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Ricardo Silva
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4 162 ha
Habitats
protegidos
Rede
Natura
2000
107 370 ha
Área florestal gerida
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4 . 3 GE STÃO SUSTENTÁVEL DA FLO RESTA
E CONSERVAÇÃO DA BI O DI VERSI DADE
PORQUE É IMPORTANTE

A perda de biodiversidade, e dos serviços e funções dos ecossistemas, é um
dos maiores desafios que enfrentamos, pelo que urge agir para preservar e
recuperar a Natureza. Ecossistemas saudáveis produzem um conjunto variado
de bens para satisfazer as nossas necessidades e influenciam de forma positiva
o nosso bem-estar, a saúde, e a geração de emprego e riqueza para as
comunidades, para além de serem um importante aliado na mitigação e
combate às alterações climáticas. A Navigator integra a Conservação da
Biodiversidade no seu modelo de gestão florestal implementando anualmente
diversas ações para manter ou melhorar o estado de conservação de habitats,
dos serviços e funções destes ecossistemas, assim como preservar espécies
(fauna e flora) protegidas, ameaçadas e endémicas. Valorizar o Capital Natural
é um enorme desafio para a Navigator.
A gestão florestal sustentável que praticamos 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.
A certificação da gestão florestal permite assegurar que a madeira utilizada
nos nossos produtos - pasta e papel - é proveniente de florestas com gestão
florestal responsável. Por isso, investimos em programas de certificação
florestal, de segurança no trabalho, de formação técnica e de apoio aos
proprietários e empresas florestais, muito para além das áreas florestais sob
nossa gestão direta, ambicionando abranger um maior número de proprietários
e incentivá-los a produzir fibra de origem sustentável e a investir na conservação
dos valores naturais e socioculturais do território.

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

Preservar e Valorizar o Capital Natural
COMPROMISSO

PELA
NATUREZA

6. Garantir a sustentabilidade do uso do
solo e dos recursos florestais, incluindo
a biodiversidade

OBJETIVOS 2030
Assegurar a utilização de 80% de madeira com
origem certificada até 2030
Promover a certificação da cadeia de custódia de
todos os nossos fornecedores de madeira até 2030
Contribuir para a redução dos incêndios em espaço
rural, garantindo anualmente menos de 1% da área
ardida sob gestão até 2030
Criar impacto positivo (ou ganho líquido) na
biodiversidade através das ações enquadradas
nos compromissos assumidos pela Navigator na
iniciativa act4nature Portugal
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
A floresta é uma das imagens mais
associadas à Navigator pelos Stakeholders
Importa realizar uma campanha sobre
o que a Empresa faz bem na área da
conservação da biodiversidade,
em particular junto das comunidades locais
Atividade com elevado potencial para
o desenvolvimento de parcerias a nível
local e nacional
Tópico focado na sustentabilidade
da principal matéria-prima da Navigator
Garantir a origem sustentável da fibra
é um valor que importa defender junto
dos fornecedores e proprietários florestais

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA
E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Manutenção da certificação do sistema
de gestão das florestas próprias, assegurando
a conciliação da rendibilidade económica
com a mitigação de impactes ambientais
e sociais, a proteção da floresta,
a conservação de valores naturais
e socioculturais, e o incentivo à utilização
de mão-de-obra local.
Promoção de práticas de monitorização
e conservação de valores naturais que
conduzam à manutenção e/ou melhoria do
estado de conservação da biodiversidade e
dos serviços dos ecossistemas nos espaços
florestais geridos pela Empresa.

2020 EM NÚMEROS
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6,1 M tCO2
RETIDAS NAS FLORESTAS
SOB NOSSA GESTÃO

74%

MADEIRA ABASTECIDA
COM CERTIFICAÇÃO

38 ha

HABITATS RECUPERADOS

As nossas florestas, geridas de forma sustentável, desempenham um papel
fundamental no desafio de mitigar os efeitos das alterações climáticas.
As árvores, e em especial o eucalipto, absorvem o dióxido de carbono
e armazenam carbono, em matérias-primas para inúmeros produtos que
podem substituir os derivados de materiais fósseis, como o petróleo, o carvão
e o gás natural.

O QUE MARCOU 2020?
O nosso modelo de negócio assenta na gestão
florestal responsável conjugando as vertentes
ambiental, social e económica. Tiveram
continuidade em 2020 os compromissos
inscritos na nossa Política Florestal para manter
e melhorar a gestão da floresta.

O ano ficou marcado pelo desenvolvimento
de projetos de conservação da biodiversidade
já em curso, pela adesão a novas iniciativas,
como o act4nature Portugal, e pelo apoio a
eventos como o Fórum de Sustentabilidade
da Navigator dedicado, em 2020, ao tema
do Capital Natural.
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Prevenção dos incêndios em Portugal...

O investimento na prevenção dos incêndios
continua a ser um fator determinante para
mitigar este risco crítico para a Companhia.
As intervenções da Navigator, em diferentes
áreas, ao longo do ano - manutenção de caminhos e aceiros, controlo de vegetação, diminuição da carga combustível e criação
de zonas de descontinuidade -, tornam os
povoamentos florestais mais resilientes aos
incêndios. Quando não é possível evitar os
incêndios, as ações preventivas contribuem para
uma redução da sua intensidade e progressão,
abrindo espaço para uma maior eficácia das
operações de apoio ao combate, vertente
desenvolvida pela Companhia em cooperação
com outras empresas do setor em Portugal.
Em 2020, a área ardida sob gestão da
Navigator, em Portugal, correspondeu a 0,5%.

... e em Moçambique

A área da defesa da floresta contra incêndios
registou progressos relevantes nas operações
desenvolvidas em Moçambique em 2020, tendo
sido possível atingir uma redução de cerca de
90% na área percorrida pelo fogo. Na base
deste resultado encontram-se medidas como
o reforço da implementação de operações
silvícolas de prevenção, a realização de
queimadas controladas no período mais fresco
ou as operações de gradagem. Outro contributo
relevante consistiu na realização de uma
campanha de sensibilização, promovida nas
rádios comunitárias, sobre como evitar as
queimadas descontroladas.

Alexandre Raposo

A Portucel Moçambique deu continuidade,
em 2020, à distribuição de árvores de fruto
e outras culturas agrícolas, bem como à
dinamização de um programa de instalação
de colmeias em zonas envolventes aos
povoamentos florestais, atividades que
melhoram a segurança alimentar e que geram
rendimento para as comunidades. De realçar
o contributo deste tipo de iniciativas para
proteger as áreas florestais e promover
a prevenção de queimadas descontroladas.
Estes comportamentos preventivos são alvo
de uma comunicação regular da Empresa
recorrendo ao uso de diversos canais.

Aumento do abastecimento de
madeira nacional certificada

O programa da Navigator, no domínio do
fomento da produtividade e certificação florestal
em Portugal, continua a dar resultados.
Em 2020, a madeira nacional abastecida
com certificação atingiu os 61%, sendo que
a madeira proveniente das nossas florestas é
100% certificada. A Companhia mantém o seu
foco no objetivo de aumentar o abastecimento
de madeira certificada.
% d e m a d e i r a a b a s t e c i d a c o m c e rti f i c a ç ã o
61

2020

74
52

2019

72
42

2018

63

Nacional

Total
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Fórum de Sustentabilidade

Realizou-se, em novembro de 2020,
uma sessão do Fórum de Sustentabilidade
dedicada ao tema “Capital Natural, Valor para
os Negócios, a Natureza e a Sociedade”.
Esta iniciativa, que visa promover o diálogo e a
cooperação com os principais Stakeholders da
Navigator, teve lugar de acordo com um novo
modelo regional potenciador de uma maior
aproximação às comunidades locais da
envolvente florestal e industrial da Empresa.
A sessão teve, assim, como enquadramento
o Parque das Serras do Porto e procurou
estimular o debate sobre a importância de
promover a valorização do Capital Natural
nas suas diferentes dimensões. Abordou os
benefícios sociais, ambientais e económicos
da gestão de um espaço florestal onde se
integram a produção e a conservação como

108

soluções baseadas na Natureza, realçando,
ao mesmo tempo, as vantagens de uma
abordagem conjunta na gestão dos espaços
florestais do Parque no que concerne a defesa
da floresta contra os incêndios, a conservação
da biodiversidade, a gestão florestal responsável
e a dinamização do turismo de natureza
sustentável.
Este evento contou com o contributo de um
vasto conjunto de oradores dos quais fizeram
parte, entre outros, Humberto Rosa, Diretor
de Capital Natural da Direção Geral de
Ambiente da Comissão Europeia, Nuno Banza,
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas, Luís
Neves Silva, New Generation Plantations Lead
da World Wide Fund for Nature (WWF) e Teresa
Andresen, Coordenadora do Plano de Gestão
do Parque das Serras do Porto.

“Nesta transversalidade, o Fórum de Sustentabilidade tem sido a porta
da Empresa para o diálogo, com os seus principais Stakeholders, sobre
os temas mais importantes da atualidade. É neste Fórum que começam
a delinear-se as estratégias de sustentabilidade, que resultam mais tarde em
estratégias empresariais, investimentos e objetivos. Projeto fundamental para
as metas de descarbonização da Navigator, a nova caldeira de biomassa
no Complexo da Figueira da Foz é o perfeito exemplo do alinhamento
operacional e económico com os objetivos de sustentabilidade definidos.”
Teresa Presas
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INICIATIVA
ACT4NATURE PORTUGAL
Sendo uma empresa com um negócio intimamente ligado
à Natureza, a Companhia aderiu ao act4nature Portugal com
a convicção de que, através desta iniciativa promovida pelo
BCSD Portugal, que mobilizou empresas de diversos setores
em torno de uma agenda pela biodiversidade, pode dar um
importante contributo adicional para a proteção, promoção
e restauro da Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas.
Consciente do seu papel no grande desafio que é a
preservação da biodiversidade e dos serviços dos
ecossistemas, como já enquadrado no capítulo 2.1 deste
Relatório, relativo às tendências internacionais que impactam
o seu negócio, a Navigator quer ser parte da solução.
A Companhia envolveu-se ativamente no lançamento desta
iniciativa em Portugal, desde o primeiro dia, integrando
o Steering Committee e o Advisory Board, órgão consultivo
que reúne associações empresariais, administração pública,
organizações não-governamentais de ambiente e parceiros
científicos.
Ao aderir ao act4nature Portugal, a Navigator subscreveu
10 compromissos comuns e definiu um conjunto de
compromissos individuais para o horizonte 2020-2030,
alinhados com a atividade que desenvolve, tendo sido uma
das empresas convidadas a dar o seu testemunho, de viva-voz,
na II Conferência Online ‘Empresas pela Biodiversidade’.
Com esta iniciativa, a Navigator compromete-se a reforçar
a integração da Natureza - ambiente, fauna, flora, ecossistemas,
interações e património genético - na sua estratégia e modelo
de negócio, e a pôr em prática medidas que encontrem
soluções para a conservação da diversidade biológica, para
o restauro dos ecossistemas, para o uso sustentável dos
recursos naturais e para uma distribuição justa e equitativa dos
benefícios que resultam desse uso.
Para mais detalhes, consultar Relatório de Progresso dos
Compromissos subscritos (página 169).

“A biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas são fundamentais para o nosso
negócio, que tem como base um recurso natural e renovável - a Floresta.
O compromisso de conservar este valor foi, há muito, assumido por nós, pelo que
aderimos a esta iniciativa de forma natural, partilhando o contributo que já hoje
damos e unindo esforços com outras empresas para um objetivo comum.”
António Redondo

109

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

“A Navigator é um parceiro permanente do mundo florestal: dinamiza o aumento
da produtividade, dissemina rendimento por muitas regiões, protege a riqueza
natural e a biodiversidade da paisagem.”
Manuel Regalado

Programa Premium
O programa Premium, iniciado há dois anos,
conquistou em 2020 a maturidade e a
aprovação dos proprietários, tendo abrangido
uma área florestal superior a 2 000 hectares.
Este programa procura responder às
necessidades individuais dos proprietários, quer
sejam fornecedores de madeira da Navigator
ou não, no sentido de os apoiar nos problemas
de gestão com que se defrontam, bem como
na realização do seu projeto florestal. O foco do
programa consiste em promover áreas florestais
saudáveis e com gestão responsável.

110

A iniciativa prestou apoio técnico direto
a mais de 50 proprietários, numa área superior
a 2 000 hectares, tendo registado uma taxa de
resposta de 100% aos pedidos de auxílio técnico
endereçados à Navigator. Este apoio foi
concretizado de várias formas envolvendo a
preparação do projeto florestal, a recomendação
de opções técnicas de silvicultura, bem como
de ações de controlo de pragas e doenças.
De realçar o importante papel das parcerias
com as associações de produtores florestais
locais na implementação do apoio técnico
contemplado pelo programa Premium.

Monitorização de Flora e Fauna

No património florestal gerido pela Navigator
estão identificadas cerca de 800 espécies e
subespécies de flora e 241 espécies de fauna,
que são alvo de monitorização regular, sobretudo
aquelas com estatuto de conservação mais
elevado de ameaça (Vulnerável, Em Perigo
e Criticamente em Perigo), de acordo com a
lista vermelha da IUCN - International Union
for Conservation of Nature.
Cerca de 11% da área de floresta gerida pela
Navigator é constituída por zonas com interesse
para a conservação, e 4 162 hectares estão
classificados como habitats protegidos pela
Rede Natura 2000.
No âmbito da rede de monitorização
com recurso a fotografia e vídeo em duas
propriedades, foram registadas até ao final
do ano 16 espécies, quatro delas de aves.
Até outubro, o registo com maior número
de deteções pertence aos veados (Cervus
elaphus) no Zambujo e à raposa (Vulpes vulpes)
na Caniceira. Este trabalho fornecerá dados para
o desenvolvimento de uma dissertação
de mestrado de Biologia da Conservação
da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
A Empresa continuou a apoiar, com meios
logísticos, o projeto Wildforest, que pretende
avaliar o modo como os mamíferos utilizam as
plantações de eucalipto e qual a sua importância
para a conservação dos mesmos, tendo
terminado no corrente ano (http://wildforests.pt/pt/).
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Encontro PEFC Portugal

O compromisso da Navigator com a Gestão
Florestal Sustentável ficou expresso no Encontro
PEFC Portugal 2020: Floresta e Sustentabilidade,
que contemplou uma mesa redonda com a
participação dos líderes das principais empresas
industriais portuguesas do setor florestal
(Navigator, Altri e Corticeira Amorim), bem
como do PEFC Internacional.

“simbiose” entre florestas de produção bem
geridas e florestas de conservação;
a sensibilização para a necessidade de apoios
e mobilização de toda a cadeia de valor,
no sentido de concretizar os impactes potenciais
no contributo para os objetivos de
desenvolvimento sustentável, e, naturalmente,
a salientar a importância da certificação florestal
como alavanca destes processos.

O debate sobre o papel da Floresta na Agenda
da Sustentabilidade, e os desafios e oportunidades
que se colocam ao setor florestal, levou os
oradores a abordar temas como a importância
das florestas e dos produtos de base florestal no
combate às alterações climáticas, na substituição
de recursos de origem fóssil e na promoção
da economia circular; as vantagens de uma

A Navigator esteve em foco, dando o seu
testemunho sobre o modelo de gestão florestal
sustentável que a Empresa põe em prática e os
benefícios de ordem ambiental e social que gera,
bem como o seu contributo para a promoção
da gestão e a certificação de áreas de terceiros,
através dos programas de apoio e de
transferência de boas práticas.

“Como empresa utilizadora de recursos florestais, a Companhia tem um papel
muito ativo na gestão sustentável da floresta e na conservação
da biodiversidade, onde ainda há muito para fazer.”
Sandra Santos

Operação de colheita para exportação
na Portucel Moçambique

A Portucel Moçambique iniciou em dezembro
de 2020 uma operação de colheita de madeira
em grande escala nas suas plantações na
província de Manica, projeto que tem a duração
de cerca de um ano.

Estima-se que a colheita de madeira seja
responsável pela geração de um volume adicional
de emprego local, para além de um impacto
económico significativo na cadeia de valor.
A madeira resultante desta operação destina-se à
exportação, gerando divisas para o País.

e assegurando que reúne condições para ser
transacionada no mercado internacional.
Contamos nesta operação com um parceiro
estratégico, a MozFibra (acionista da IFM Investimento Florestal de Moçambique, Lda.,
empresa detentora de plantações de eucalipto
localizadas no distrito de Gondola e na província
de Sofala), a qual permitirá posicionar
Moçambique no mercado internacional de
exportação de madeira proveniente de florestas
plantadas.

Do ponto de vista do negócio, é uma
oportunidade para avaliar e aperfeiçoar
o desempenho das espécies plantadas, testar
as alternativas logísticas, aprofundar as
condições para o fomento florestal, formar
quadros nacionais, reforçar a integração das
comunidades na partilha de valor do projeto
e consolidar o conhecimento e as relações
com os parceiros.
A madeira a colher está abrangida por um
processo de certificação e um Extended Risk
Assessment (ERA), que visa garantir a sua
classificação como madeira controlada,
cumprindo, assim, requisitos importantes
de uma gestão florestal sustentável,

Cátia Stivine
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87%
Resíduos
Valorizados
84%
Água devolvida
ao Ambiente
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Sónia Sequeira

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

4 . 4 ECO NO MI A CI RCULAR

PORQUE É IMPORTANTE

O Pacto Ecológico Europeu, apresentado 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.
Os processos produtivos inerentes à indústria de pasta e papel caracterizam-se por ciclos de recuperação de substâncias e materiais. Um exemplo desta
circularidade são os ciclos de recuperação química existentes em todas as
fábricas de produção de pasta de papel pelo processo kraft.
A The Navigator Company 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 Navigator permite assegurar várias funções, a
saber: a substituição de matérias-primas; a circularidade dos nutrientes,
nomeadamente através da sua devolução à floresta / agricultura; a utilização
de resíduos como solução inovadora para substituição de outros materiais; e a
utilização dos gases das chaminés para captação de CO2.
Um ciclo assente na reutilização para salvaguardar os recursos naturais.

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

Preservar e Valorizar o Capital Natural
COMPROMISSO

PELA
NATUREZA

7. Promover a bioeconomia circular
privilegiando soluções de I&D

OBJETIVO 2030
Valorizar 90% dos resíduos até 2030
Desenvolver aplicações sustentáveis e de valor
acrescentado para os subprodutos do processo
industrial (lamas, cinzas e outros resíduos
inorgânicos)
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
A economia circular é encarada como
um tema ambiental transversal
Tendo uma base económico-financeira,
é uma abordagem que permite às
empresas ter uma noção real dos
seus benefícios

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
ECONOMIA CIRCULAR
Promoção de estratégias e mecanismos
que permitem reduzir o desperdício durante
o ciclo de vida completo dos produtos
e substituição de matérias-primas.

Bom incentivo para promover o
desenvolvimento de parcerias

2020 EM NÚMEROS

98%

DE RESÍDUOS VALORIZADOS
NA UNIDADE DE VILA VELHA
DE RÓDÃO

84%

DE ÁGUA DEVOLVIDA
AO AMBIENTE

t a x a d e v a lo r i Z a ç ã o
d e r es í d u o s ( % )
GRI 306-2

87

2020
2019

80

2018

79
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O QUE MARCOU 2020?
No contexto da Bioeconomia Circular, a Navigator
procurou, em 2020, estabelecer e reforçar as
parcerias com outras empresas para alavancar
a reutilização de subprodutos e resíduos dos
seus processos produtivos. Merecem destaque
as seguintes parcerias:
• Consolidação de um importante objetivo
de incorporação de lamas de carbonato
na produção de carbonato de cálcio
precipitado pela Specialty Minerals Inc. (SMI)
na unidade da Figueira da Foz;
• Reforço da colaboração com a SECIL
no âmbito da utilização de areias extraídas
do leito fluidizado das caldeiras
de biomassa da Navigator na produção
de argamassas.
Salienta-se igualmente, em 2020, a valorização
das lamas biológicas resultantes do tratamento
de efluente na Caldeira de Recuperação tendo
em vista reduzir na fonte a produção de resíduos.
O ano fica ainda marcado por dois projetos
relevantes, realizados em parceria com outras
entidades, que serão alvo de aprofundamento

neste capítulo. O primeiro tem a ver com a
reutilização de vários resíduos para a produção
de tecnosolos utilizados na recuperação
paisagística na Mina de São Domingos, e
o segundo com o fabrico de produtos de betão
para a indústria da construção no âmbito
do projeto paperChain.

O Projeto Upcycling II – presente
e futuro da economia circular

A The Navigator Company integra na sua visão
estratégica a consolidação de parcerias atuais,
no âmbito da economia circular, e o seu
alargamento a outras áreas de negócio.
Esta visão encontra-se presente no projeto
Upcycling II, que tem como principais pilares
a definição de estratégias tendo em vista:
1. Reduzir na fonte a produção de resíduos
nas fábricas;
2. Maximizar a reutilização interna dos
resíduos produzidos;
3. Dinamizar o mercado de resíduos na busca
de parceiros para o estabelecimento de
novas oportunidades de negócio numa
lógica de bioeconomia circular.
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VALORIZAÇÃO
DE LAMAS DE CARBONATO
DE CÁLCIO NA PRODUÇÃO
DE PAPEL
Para além do investimento em projetos de I&D e Inovação
no âmbito da Bioeconomia Circular, a Navigator procura
estabelecer parcerias com outras empresas para alavancar
a reutilização de subprodutos e resíduos dos seus processos.
Recuperar um resíduo da produção de pasta e reintroduzi-lo,
como fonte de matéria-prima, no processo produtivo do papel
é o exemplo da aposta num novo caminho de “circularidade”
com grande potencial.
O excedente de lamas de carbonato ou lamas de cal constitui
um resíduo do processo de produção da pasta para papel da
Navigator. Durante o processo produtivo são recicladas
e parcialmente utilizadas para alimentar os fornos de cal, para
produção de óxido de cálcio (cal viva) necessária à produção
de licor banco, o qual, por sua vez, é usado na produção de
pasta. O carbonato de cálcio precipitado (PCC - Precipitated
Calcium Carbonate), substância extremamente versátil para
fins de revestimento, preenchimento e pigmentação,
é utilizado na produção de uma grande variedade de produtos
comerciais, como é o caso do papel de impressão e escrita
(UWF) da Navigator, de que é um dos principais componentes.
O PCC utilizado na produção de papel do Complexo Industrial
da Figueira da Foz da Navigator é produzido a partir de
calcário pela fábrica-satélite da Specialty Minerals Inc. (SMI)
instalada neste complexo. Porém, o PCC é uma forma refinada
e natural de calcário, que pode ser igualmente obtido através
de diversas técnicas de extração seletiva de cálcio a partir de
materiais residuais, o que suscitou a oportunidade de usar o
excedente das lamas de cal como matéria-prima para
a produção de PCC.
Em 2020 foi possível utilizar aproximadamente 1 200 toneladas
de lamas de carbonato, substituindo matérias-primas por
resíduos numa lógica de economia circular totalmente
integrada no complexo industrial. Para 2021, perspetiva-se
um aumento desta incorporação, aspeto que vem reforçar
a sustentabilidade do papel produzido e comercializado pela
The Navigator Company.
Este projeto foi publicado no documento “Circular Bioeconomy
Report”, produzido pelo WBCSD, onde a Navigator participou
através do Forest Solutions Group, e consta da Biblioteca de
Casos de Estudo do BCSD Portugal no âmbito da Economia
Circular.
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Circularidade no uso da água

A reutilização da água foi um tema já
abordado no capítulo 4.2 Uso Responsável dos
Recursos, uma vez que se relaciona com a
eficiência de recursos, sendo simultaneamente
um exemplo de economia circular pois permite
diminuir o consumo de água potável.
Importa, assim, salientar de novo a redução
alcançada na utilização do recurso água através
das várias medidas implementadas nas
unidades da Figueira da Foz, Aveiro e Setúbal.

Areias passam a ser um subproduto
para outra indústria

A Navigator reforçou a sua parceria com
a SECIL tendo em vista a utilização das areias
extraídas do leito fluidizado das suas caldeiras
de biomassa na produção de argamassas.
Em 2020 foram usadas, no âmbito desta
parceria, mais de 10 000 toneladas de areias,
comparativamente com as 6 900 do ano
anterior.
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As areias foram fornecidas com
enquadramento na Declaração de Subproduto
n.º 10/2017, emitida ao abrigo do Regulamento
Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), publicado
no Decreto-Lei n.º 73/2011, deixando, assim,
de ser consideradas um resíduo.

Parceria permite projeto-piloto
de Tecnosolos

Tendo como enquadramento a dinamização do
mercado de resíduos, foi intensificada a procura
de novos parceiros e a consolidação de parcerias
existentes. De destacar a parceria estabelecida
em 2020 com a EDM, Empresa de
Desenvolvimento Mineiro S.A., para
o tratamento e recuperação de solos na Mina
de São Domingos em Mértola.
Este projecto, estabelecido a título experimental,
teve o suporte técnico do Instituto Superior de
Agronomia (ISA) numa área pré-definida da
Mina de São Domingos. Foi possível produzir
tecnosolos com utilização de lamas primárias,
lamas biológicas, cinzas volantes das caldeiras
de biomassa e nós de madeira produzidos na
unidade da Navigator em Setúbal, num total
de cerca de 4 000 toneladas.
O projeto piloto foi implementado numa área
de 1,5 hectares onde foram aplicados quatro
tipos de tecnosolos, com diferentes misturas
de resíduos, e plantadas várias espécies
arbustivas e arbóreas adequadas à região.
A obtenção de bons resultados com o piloto
permitirá equacionar a utilização desta
metodologia na recuperação de solos desta e
de outras áreas mineiras, constituindo assim
uma solução potencial para estes resíduos no
futuro.
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“Neste contexto de mudança, destaco a necessidade de soluções mais
sustentáveis, como aquelas que são oferecidas pelo papel, um recurso que
assume um lugar de relevo dentro do paradigma da sustentabilidade e da
economia circular, assente em produtos com origem em matérias-primas naturais
e renováveis, capazes de substituir os de proveniência fóssil, como o plástico.”
João Paulo Oliveira
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Projeto paperChain – Valorizar
resíduos numa lógica colaborativa

O desenvolvimento de soluções para a
valorização de resíduos, segundo os princípios
de economia circular, tem sido o resultado de
parcerias entre o RAIZ, a The Navigator Company,
várias universidades e outros setores industriais,
de que é exemplo o projeto europeu paperChain
(www.paperchain.eu) (2017-2021), como referido
no capítulo 3.3.2 Inovação, Tecnologia e I&D.
É nesta colaboração entre setores que este
projeto de investigação e inovação se enquadra,
sendo financiado pelo programa H2020 da União
Europeia, que junta 20 entidades de cinco países
para demonstrar a valorização de resíduos.
Portugal participa em dois casos de estudo
para aproveitamento de resíduos da indústria
de pasta e papel, um em estruturas de betão
pré-fabricado e outro em misturas betuminosas
para pavimentação de estradas.
O primeiro caso prende-se com o uso de três
toneladas de cinzas de cal como filler (elemento
de consistência) em betão pré-fabricado. A fase
de testes decorre nas instalações da Spral, em
Ílhavo, num armazém industrial construído para
o efeito com uma estrutura preparada para a
monitorização a longo prazo.

O segundo caso foca-se no uso de dregs e grits
(resíduos inorgânicos gerados durante a etapa
de recuperação química dos reagentes no
processo de produção de papel) como
agregados finos e fillers na camada superficial
de estradas. Foi implementado nas instalações
fabris da The Navigator Company em Aveiro,
sendo constituído por um troço de estrada de
250 metros com diferentes misturas betuminosas
(além da mistura betuminosa de referência padrão -, inclui outras contendo 12 toneladas
de dregs e grits).
Estas duas novas soluções circulares
encontram-se em fase de monitorização técnica
e ambiental para validar a sua durabilidade
e desempenho a longo prazo. Os testes são
realizados pela Universidade de Aveiro
e pelo Instituto RAIZ.
O objetivo do paperChain prende-se
com a implementação de novos modelos
de economia circular centrados na valorização
dos resíduos gerados pela indústria de pasta
e papel, utilizando-os como matéria-prima
secundária para outros setores.
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Novo modelo de gestão de resíduos
para a Indústria de Papel na perspetiva
de uma economia circular

Biomassa
Florestal

Estilha
de Madeira

NAVIGATOR
Indústria de Pasta e Papel

Biomassa
Florestal
Residual

Vapor

Eletricidade

Licor
Branco

Licor
Negro

PROCESSO
DE PRODUÇÃO
DE KRAFT

Pasta
e Papel
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Recuperação
de químicos
da produção

Resíduo
Cinzas
de Cal

SPRAL
Construção

Aterro

Resíduo
dregs
e grits

DE RESÍDUOS
A MATÉRIAS-PRIMAS
SECUNDÁRIAS

Betão

MEGAVIA
Construção

Estrada

Eletricidade

Consumidor
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João Oliveira
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João Santos
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5 .1 UM A VISÃO SO BRE O CLI MA PARA 2030

lima porque temos responsabilidade pelo desenho e implementação de soluções
de baixa intensidade carbónica.
Não esqueçamos que as nossas florestas também fazem parte da solução,
pela importante função de sequestro de carbono da atmosfera.
António Redondo

Este capítulo contextualiza o Eixo da Agenda Um Negócio Responsável pelo Clima,
apresentando a sua ambição, tópicos materiais, compromissos e ODS relacionados.
Faz ainda o enquadramento estratégico do posicionamento da Navigator para a
próxima década através da visão partilhada por vários Administradores. No final,
são apresentados os resultados do questionário endereçado aos Colaboradores
sobre os eixos da Agenda e sobre a prioridade dos diferentes tópicos materiais.
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Alterações Climáticas
e Fixação de CO2
Uso Responsável
dos Recursos

Os Nossos
Compromissos
8

Investir em soluções de baixo carbono rumo
à neutralidade carbónica

CORE

Gestão Sustentável da Floresta
e Conservação da Biodiversidade
Economia
Circular

SUPPORTIVE

AMBIÇÃO:

CONTRIBUIR PARA
UMA ECONOMIA CIRCULAR
E DE BAIXO CARBONO
Queremos ser parte da solução e ter um papel
ativo na ação climática, contribuindo para uma
economia circular e de baixo carbono, assente
na investigação, tecnologia e desenvolvimento.
Trabalhamos na antecipação das metas
internacionais para a neutralidade carbónica,
através do “Roadmap to a Carbon Neutral
Company”, posicionando-nos na vanguarda
das empresas que contribuem ativamente
para a mitigação e adaptação às alterações
climáticas.
Contribuímos para um clima mais positivo
que protege e preserva o Planeta.
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“Cuidamos do impacto das nossas atividades. O uso responsável
dos recursos passa (…) também por projetos que permitem
maior eficiência energética na produção industrial.
Este desafio de otimização encontra-se profundamente
alinhado com os ambiciosos objetivos de neutralidade
carbónica dos complexos industriais, com os quais a Companhia
voluntariamente se comprometeu até 2035, refletindo o nosso
compromisso em reduzir as emissões de CO2 e de outros gases
que interferem com o aquecimento global.”
Adriano Silveira

“Reconhecemos o valor que o capital natural tem na resposta
ao desafio climático (…). Temos que ter preocupações com
a sustentabilidade da nossa matéria-prima, mas com um foco
na preservação da biodiversidade e na mitigação dos efeitos
das alterações climáticas.”
João Lé

“Destaco o objetivo assumido pela Navigator de atingir
a neutralidade carbónica, a nível industrial, até 2035 e os
compromissos de criação de valor com responsabilidade e de
preservação e valorização do capital natural.”
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Vitor Novais Gonçalves

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLABORADORES
57% identificam-se bastante com o papel ativo da Companhia na ação climática,
contribuindo para uma economia circular e de baixo carbono, assente na investigação
e desenvolvimento e na tecnologia…

PRI O RI D A D E atri bu í d a a o s t ó pi co s m ateri a i s
n o e i x o u m n e g ó c i o r es p o n s á v e l p e lo c li m a
Alterações Climáticas e Fixação de CO2

57%
Muito Prioritário

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório,
tiveram por base 856 respostas num universo de 3 232 Colaboradores.

QUESTIONÁRIO
AGENDA
2030
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Forte
investimento
em energias
renováveis
6,1 M tCO2
retidas nas nossas
florestas
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Luís Esteves
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5 . 2 A LT E RAÇÕES CLI MÁTI CAS E FI XAÇÃO DE CO 2

PORQUE É IMPORTANTE

As alterações climáticas são porventura o desafio mais estruturante que a
sociedade moderna enfrenta, já que impactam transversalmente a população
e os recursos naturais. O tema é de reconhecida importância como referem
diversas entidades internacionais, nomeadamente o Painel Intergovernamental
das Alterações Climáticas (IPCC). O Acordo de Paris veio desencadear ações a
nível dos países e das empresas, com o objetivo de estabilizar o aumento da
temperatura global bem abaixo dos 2ºC face a níveis pré-industriais. A nível
europeu, a Comissão Europeia propõe legislar uma Lei do Clima com meta
vinculativa para as emissões líquidas nulas de GEE em 2050 e, a nível nacional,
Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050.
A The Navigator Company, na qualidade de empresa industrial de base
florestal, e sendo líder na produção nacional de energia elétrica renovável a
partir de biomassa, encontra-se totalmente alinhada com a importância do
tema e tem desenvolvido diversos projetos e iniciativas no sentido de minimizar
as emissões de CO2 resultantes da sua atividade e promover a melhoria do seu
desempenho energético, destacando-se o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica da Companhia onde é assumido o compromisso de ter os seus
complexos industriais neutros em carbono no ano 2035.
Nesta equação, é igualmente relevante o papel desempenhado pelas florestas
de produção dada a sua capacidade para sequestrar e armazenar carbono. As
florestas plantadas da Navigator são um elemento estruturante neste combate
global.

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

Contribuir para uma Economia Circular e de Baixo Carbono
COMPROMISSO

PELO
CLIMA

8. Investir em soluções de baixo carbono
rumo à neutralidade carbónica

OBJETIVOS 2030
Reduzir em 85% as emissões diretas de CO2 dos
Complexos Industriais em 2035 (ano base: 2018)
Utilizar 80% de energia renovável no consumo total
de energia primária em 2030 (ano base: 2018)
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Tema incontornável

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL

A floresta e as energias renováveis
são importantes contributos para
a redução da pegada carbónica

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
E FIXAÇÃO DE CO2

Forte impacto na criação
de valor sustentável
Fundamental considerar as emissões
associadas à cadeia de transportes
e distribuição

Estratégias para medir e reduzir a pegada
de carbono e promover a mitigação
e adaptação aos riscos gerados pelas
alterações climáticas, incluindo a fixação
de CO2 na cadeia de valor do produto.
Investimento em projetos baseados
no uso de fontes renováveis de energia,
designadamente biomassa e solar.

2020 EM NÚMEROS
E M I S S Õ ES D I R ET A S ( Â M B I T O 1 ) T C0 2

70%

PESO DA ENERGIA RENOVÁVEL
NO CONSUMO TOTAL DE ENERGIA

GRI 305-1

2020

704 887

2019
2018

738 609
752 023
769 615
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Emissões do âmbito do CELE

Outras emissões

Em 2020, foram incluídas outras fontes de emissão pela adoção
do GHG Protocol (conforme detalhado na página seguinte)

CDP Climate

A The Navigator Company foi novamente
distinguida pelo CDP (anteriormente designado
Carbon Disclosure Project) com o rating “A”
num inquérito mundial para avaliar as ações
desenvolvidas pelas empresas no âmbito das
alterações climáticas. A classificação no nível “A”
(Leadership) é alcançada por apenas 3%
das empresas avaliadas em todo o mundo.

O QUE MARCOU 2020?
O destaque em 2020 foi a entrada em
funcionamento da nova Caldeira de Biomassa
do Complexo Industrial da Figueira da Foz, que
vai permitir reduzir as emissões globais de CO2
do Grupo Navigator em cerca de 150 mil a 200
mil toneladas por ano, por via de uma
acentuada redução do consumo de gás natural
dos seus ativos industriais. Este investimento
é um dos mais significativos do nosso Roteiro
para a Neutralidade Carbónica.

As emissões totais de CO2 diminuíram em
2020, essencialmente devido a uma redução
do consumo de gás natural na central de ciclo
combinado a gás natural do Complexo de Setúbal,
e à entrada em funcionamento da nova Caldeira
de Biomassa no Complexo da Figueira da Foz,
que permitiu reduzir o nível de operação da
central de ciclo combinado a gás natural.

O complexo da Figueira da Foz foi igualmente
palco de outro importante investimento no
domínio das energias renováveis. Trata-se do
início da construção de uma nova central solar
fotovoltaica em regime de autoconsumo, que
será a maior do Grupo e que faz parte do nosso
Programa Corporativo de Eficiência Energética,
já abordado no capítulo 4.2 Uso Responsável
dos Recursos. Grande parte das medidas deste
plano contribui para a redução das emissões de
CO2, em particular das emissões de âmbito 2,
e desta forma, para o objetivo de atingir a
neutralidade carbónica dos nossos complexos
industriais até 2035.
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GHG Protocol: Referencial para
o cálculo das emissões de GEE

Em 2020, adotámos a metodologia do GHG
Protocol, no âmbito de uma colaboração com
a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, tendo em vista
introduzir maior abrangência no cálculo do
nosso inventário de emissões de Gases com
Efeito de Estufa (GEE). Adicionalmente, a
Navigator irá promover um alinhamento com
referenciais internacionais para a definição
de metas com base em ciência.
A adoção desta metodologia, para além das
emissões no âmbito do CELE - Comércio
Europeu de Licenças de Emissão (reportadas
em 2019 e nos anos anteriores), permite-nos
contabilizar outras fontes de emissão de âmbito 1,
que não eram incluídas até à data,
nomeadamente:
• Gases fluorados;

Estamos a desenvolver trabalho para
aprofundar o reporte das emissões de âmbito 3
que, embora já seja parcialmente efetuado, é
nossa intenção ampliar o seu nível de integração
e abrangência.
Para informação detalhada sobre as nossas
emissões deve ser consultado o Índice GRI no
documento Práticas de Relato, disponível no
nosso website corporativo.

Nova metodologia de cálculo do stock
de CO2 nas florestas Navigator

A metodologia de quantificação da
acumulação de carbono nas áreas florestais sob
gestão da Navigator foi alvo de uma evolução
em 2020. O objetivo consiste em alcançar uma
maior abrangência nas áreas avaliadas e uma
caracterização mais rigorosa e completa de
cada área. Tendo por base este enquadramento,
foram adotadas as seguintes medidas:

•G
 ás natural consumido como combustível
auxiliar nas caldeiras das Centrais
Termoelétricas a Biomassa;

•A
 tualização das equações utilizadas
na quantificação do carbono em áreas
de eucalipto;

•C
 ombustível da frota automóvel e das
máquinas de movimentação de materiais
e produtos nos complexos industriais;

• Inclusão de outras espécies florestais
(azinheira, carvalhos e outras folhosas),
áreas agrícolas e matos no cálculo do stock
de carbono;

•C
 O2 capturado na produção de carbonato
de cálcio, que será descontado às emissões
totais de âmbito 1.
Adicionalmente foi também efetuada a revisão
do cálculo das emissões de metano (CH4)
e de óxido nitroso (N2O) resultantes do
processo de combustão.
Estima-se que, em 2020, as emissões de CO2
de âmbito 1 ascendam a 738 609 t, valor este
que, devido à alteração da metodologia de
cálculo, não é comparável com o de 2019, mas
que ainda assim se traduz numa redução efetiva
de emissões (gráfico da página anterior).
Relativamente às emissões no âmbito do CELE,
foram apuradas 704 887 t em 2020, o que
corresponde a um decréscimo de 6,3% face ao
valor de 752 023 t atingido em 2019.
De acordo com as diretrizes do GHG Protocol
procedemos, igualmente, ao cálculo das
emissões de âmbito 2 e à determinação das
emissões evitadas pela injeção de energia
elétrica na rede proveniente de centrais
dedicadas a biomassa e das cogerações.

•A
 profundamento da informação utilizada
no apuramento de dados relativos a
sobreiros, resinosas e outras espécies
florestais (por classe de idade);
•C
 ontabilização da biomassa morta, sub-coberto e folhada (em todas as áreas).
Esta nova metodologia permitiu apurar um
valor de CO2 sequestrado superior ao que vinha
a ser reportado em anos anteriores (cerca de
5,1 Mt). Desta forma, o CO2 armazenado no
património agroflorestal gerido pela Navigator
ascendia, no final de 2020, a 6,1 M tCO2.
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destacamos

ENTRADA EM
FUNCIONAMENTO
DA NOVA CALDEIRA
DE BIOMASSA DA FIGUEIRA DA FOZ
O marco do ano 2020 é a entrada em funcionamento da nova
Caldeira de Biomassa do Complexo Industrial da Figueira
da Foz, que vai permitir uma redução anual das emissões
de CO2, entre 150 e 200 mil toneladas, por via de um
acentuado decréscimo do consumo de gás natural nos
equipamentos industriais.
Trata-se de um investimento assinalável com um contributo
muito relevante para os objetivos de descarbonização da
Companhia. Permitirá reduzir em cerca de 32% as emissões do
universo Navigator e em 81% as emissões do Complexo
da Figueira da Foz.
Construída com a mais moderna tecnologia, a nova caldeira de
biomassa eliminará os combustíveis fósseis usados para obter
o vapor necessário ao processo de produção de pasta
e papel desta unidade, substituindo a capacidade da central
de cogeração a gás natural e das atuais caldeiras a biomassa
e a gás natural.

Biomassa: A Energia Verde
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A biomassa florestal consiste no material orgânico que existe na
árvore, desde a raiz até às folhas, passando pela casca, tronco
e ramos. A utilização desta biomassa, resultante dos resíduos
de limpeza da floresta e dos desperdícios da atividade das
indústrias de transformação da madeira, é crucial na produção
de energia renovável. A The Navigator Company gera, todos os
anos, cerca de 4% a 5% da eletricidade produzida em Portugal,
sendo responsável por mais de metade do total de energia
produzida a partir de biomassa florestal, uma fonte com
impactos positivos no ambiente por comparação com os
combustíveis de origem fóssil, não só do eucalipto, mas ainda
de operações de colheita de outras espécies, como o pinho, e
de operações de limpeza e manutenção, como as acácias.
Tiago Caeiro

Foco na Energia Solar

A energia solar é importante para a redução
da fatura energética da Companhia e para a sua
estratégia de descarbonização.
As centrais fotovoltaicas, em regime de
autoconsumo, fazem hoje parte da realidade da
Navigator, que assumiu o compromisso de ter
os seus complexos industriais neutros em
carbono em 2035.

Embora o processo de utilização de biomassa tenha emissões
de dióxido de carbono associadas, estas não são
contabilizadas para as alterações climáticas, uma vez que
o CO2 foi sequestrado no tempo de vida da biomassa.

O ano de 2020 ficou marcado pelo reforço
do nosso investimento na energia solar
fotovoltaica em regime de autoconsumo, com
o início da construção da nova central solar
fotovoltaica no Complexo da Figueira da Foz,
que entrará em funcionamento em 2021.
Com uma capacidade instalada de 2,6 MW,
e cerca de 7 700 painéis, esta central vai
alimentar, na sua maioria, a Máquina de Papel 2,
tendo sido instalada na sua cobertura.
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Este projeto é o mais expressivo da Navigator
no domínio da energia solar, permitindo reduzir

os custos com a aquisição de energia elétrica
nesta unidade industrial.

“A Navigator continua a reforçar a sua aposta nas energias renováveis, através do
uso da biomassa e do aproveitamento da energia solar, reduzindo o uso de gás
natural e outros combustíveis fósseis para geração de energia elétrica.”
Nuno Santos

Fixação de CO2 ao longo da vida
do nosso papel
A importância das Florestas
Uma das características das florestas de
produção prende-se com a sua capacidade
de captura e sequestro de carbono. Como se
trata de uma árvore de crescimento rápido,
fruto de uma taxa de fotossíntese muito
elevada, a floresta de eucalipto destaca-se
pela sua capacidade para capturar carbono,
apresentando valores de fixação superiores
às espécies autóctones - como o sobreiro,
a azinheira ou o carvalho-negral - e
potencialmente superiores aos estimados
para o pinheiro-bravo.34
No âmbito de um estudo realizado em
Portugal neste domínio, foi possível registar
nas plantações de eucalipto uma capacidade
para assimilar até perto de nove toneladas
de carbono por hectare/ano, o triplo
relativamente ao verificado no montado
de sobro e azinho (1-3 toneladas de carbono
por hectare/ano).35

As nossas florestas, geridas de forma
sustentável, desempenham assim um papel
fundamental no desafio de mitigar os efeitos
das alterações climáticas. As árvores, e em
especial o eucalipto, absorvem e armazenam
o dióxido de carbono, e produzem matérias-primas para inúmeros produtos que podem
substituir os derivados de materiais fósseis,
como o petróleo, o carvão e o gás natural.
A Navigator gere atualmente 107 370
hectares de área florestal certificada, sendo
responsável pelo sequestro de cerca de
6,1 M tCO2, distribuídos da seguinte forma:
•F
 lorestas de eucalipto (74% da área gerida
pela Navigator): cerca de 5,0 M tCO2;
•P
 ovoamentos de sobreiro, de resinosas
e de outras espécies florestais sob gestão
da Companhia: cerca de 1,0 M tCO2;
•Á
 reas agrícolas, com espécies arbustivas
ou matos: cerca de 159 mil tCO2.
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“Pelo cariz da sua atividade industrial, e porque conhece bem
o seu impacto ambiental, a Navigator pode contribuir para
a mitigação das alterações climáticas e fixação de CO2 , fruto
de uma aposta firme na inovação tecnológica, que é facilitada
pela capacidade de investimento e uma forte vertente de I&D.”
Sandra Santos

CO2 capturado no processo produtivo

Durante o processo produtivo também
são identificadas todas as oportunidades de
capturar carbono, como é o caso da fabricação
de carbonato de cálcio precipitado, que usa o
CO2 libertado nas nossas chaminés utilizando-o
como “matéria-prima” na produção de papel.

Além disso, existe uma otimização da operação
de transformação da madeira e um
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Lucinia Rodrigues

reaproveitamento dos resíduos resultantes
do seu processamento industrial, evitando
novos consumos de combustíveis fósseis
ou materiais, bem como novas emissões de
carbono. É o caso da biomassa na produção
de energia verde, e da lenhina, enquanto
excedente da produção de pasta, que tem
aplicações em vários setores, da construção
civil ao automóvel.
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Carmo Sousa
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O Carbono biogénico fixado nos
produtos

Os produtos obtidos a partir do recurso
madeira, como é o caso da pasta e do papel
da Navigator, armazenam carbono biogénico
nas suas fibras, o qual provém do CO2 fixado
pelas árvores durante o processo de
fotossíntese. É neste aspeto que reside a
diferença entre um produto com origem
renovável e um produto de origem fóssil.
A quantidade de carbono biogénico fixado
em produtos como a pasta e o papel é
determinada com base numa fórmula de cálculo
que considera apenas o conteúdo de carbono
da fibra, traduzindo-o num valor de CO2.
A metodologia utilizada pela Companhia é
idêntica à seguida, e reportada, por todas as
empresas que aderiram, e emitem anualmente,
a declaração ambiental voluntária
denominada “Paper Profile”, como é o caso da
The Navigator Company.
Sendo o papel o produto mais reciclado na
Europa (taxa de 72% em 2019), e atendendo
a que quanto maior for o número de reciclagens
das fibras originais, maior é a capacidade de
os produtos papeleiros contribuírem para

mitigar as alterações climáticas*, podemos
perceber a importância deste produto natural
e renovável para responder ao desafio que
é talvez o mais premente com que a
Humanidade se defronta.
Em 2020, a quantidade de carbono
biogénico fixado na pasta e no papel
da Navigator vendidos para mercado foi
de, aproximadamente, 2,5 M tCO2.

Prevenção de incêndios contribui para
a retenção de carbono

Como já referido no capítulo 4.3 Gestão
Sustentável das Florestas e Conservação da
Biodiversidade, a Navigator mantém um
investimento expressivo na proteção das suas
florestas contra os incêndios, tendo-se obtido
este ano um valor de 0,5% de área ardida.
Este facto contribui duplamente para a
mitigação das alterações climáticas, já que as
florestas vivas continuam a armazenar
carbono, e são evitadas as emissões que
seriam causadas pelos incêndios.

*Isto porque, por um lado, as frações retidas em arquivo ou
em aterro são perenes, e, por outro lado, o papel na Europa é,
em média, alvo de 3 a 4 reciclagens no primeiro ano.
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NEUTRALIDADE CARBÓNICA
O Contributo da Navigator em 2020
As Florestas têm um papel essencial
na captura de Carbono e são Soluções
Naturais para o Clima

U
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Sequestram e armazenam carbono
durante o seu crescimento

6,1 M tCO

2

Stock nas nossas
florestas

BIOECONOMIA
Oportunidade para
promover soluções
de baixo carbono

PRODUÇÃO DE ENERGIA
ATRAVÉS DE RESÍDUOS
FLORESTAIS
* FSC® (Licença FSC® - C010852) e PEFC™ (Licença PEFC/13-23-001)
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AS NOSSAS FLORESTAS
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11% ÁREAS DE
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Tecnologias mais limpas e eficientes
para reduzir as emissões de carbono
INVESTIMOS NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E NO USO DE ENERGIA RENOVÁVEL
Compromisso:

SER NEUTRO
EM CARBONO

R

E

86%

NOS COMPLEXOS
INDUSTRIAIS
ATÉ 2035

D

U

CO2

REDUZIR

DAS
EMISSÕES

2018

2035

Compensar

14%

Z

IR

70%

Energia consumida
proveniente de fontes
renováveis
• 3 Centrais Fotovoltaicas
• 4 Centrais a Biomassa
• 336 212 tCO2 evitadas
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Nova Caldeira do Complexo
da Figueira da Foz
100% da energia produzida
é renovável

Produtos de origem florestal
armazenam carbono ao longo do tempo

CO2

A

R

PAPEL

M
A

72%

taxa de reciclagem
de papel na Europa

Fonte: CEPI

- Origem natural
- Renovável
- Elevada taxa
de reciclabilidade
- Biodegradável

2,5 M tCO

2

Carbono biogénico
fixado nos nossos
produtos
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NA NATUREZA NO FIM
DE VIDA ÚTIL
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6.1 UM A VISÃO SO BRE A SO CI EDADE PARA 2030

ociedade porque a função essencial das empresas é gerar e partilhar valor
sustentável pelos diferentes grupos da sociedade que as criam, apoiam
e desenvolvem (acionistas, clientes, Colaboradores, comunidades,
fornecedores,…) originando, desta forma, um impacto positivo.

Não é possível dar corpo a esta ambiciosa Agenda sem o envolvimento dos
nossos Colaboradores.
António Redondo

Este capítulo contextualiza o Eixo da Agenda Um Negócio Responsável pela
Sociedade, apresentando a sua ambição, tópicos materiais, compromissos e ODS
relacionados.
Faz ainda o enquadramento estratégico do posicionamento da Navigator para a
próxima década através da visão partilhada por vários Administradores. No final,
são apresentados os resultados do questionário endereçado aos Colaboradores
sobre os eixos da Agenda e sobre a prioridade dos diferentes tópicos materiais.
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Tópicos Materiais
associados
Gestão do Talento e Desenvolvimento
do Capital Humano
Saúde, Segurança
e Bem-Estar
Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades
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Ética, Transparência
e Inclusão

AMBIÇÃO:

DESENVOLVER AS NOSSAS
PESSOAS, ENVOLVER AS COMUNIDADES E PARTILHAR O VALOR
COM A SOCIEDADE DE FORMA
JUSTA E INCLUSIVA
Promover o desenvolvimento
pessoal e profissional dos Colaboradores, de forma inclusiva, reconhecer o seu mérito e garantir a sua
segurança e bem-estar.
Consolidar os elos de proximidade
com as nossas pessoas e com as
nossas comunidades, partilhando
valor e reforçando o envolvimento,
o diálogo e a cooperação.
A missão de fortalecer um projeto
de negócio que cria valor sustentável
para a sociedade e contribui direta
e ativamente para o seu desenvolvimento assenta, mais do que nunca,
em soluções capazes de responder
às necessidades da sociedade.

Os Nossos
Compromissos
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

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 Desenvolver a relação com as comunidades
Promover a transferência de conhecimento
14 e consciencialização pública da relevância
económica, social e ambiental da floresta

CORE

OUTROS

SUPPORTIVE
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“Cuidamos dos nossos Colaboradores, desenvolvendo as suas
capacidades e conhecimentos, dinamizando programas de
rejuvenescimento e sucessão, e fazendo com que se sintam
bem a trabalhar na nossa Empresa. Estamos focados na cultura
de Segurança para poder obter resultados mais visíveis, daí a
importância da formação e consciencialização para
a necessidade de adotar comportamentos mais responsáveis.”
Adriano Silveira

“A história de sucesso da Companhia também tem reflexo
na performance financeira sustentável que permitiu assegurar
a continuidade do negócio, compensar os Colaboradores e
atender às necessidades dos Stakeholders, num ano em que
a crise à escala global colocou o mercado de trabalho e a
economia sob grande stress. Apoiámos os clientes a venderem
o próprio stock e mantivemos ativos os nossos fornecedores,
reforçando laços de uma longa e sustentável relação, de que
também é exemplo a compra bonificada de madeira de origem
certificada há mais de dez anos.”
Fernando Araújo
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A OPINIÃO DOS NOSSOS COLABORADORES
63% identificam-se bastante com a criação de valor sustentável para a Sociedade,
desenvolvendo as nossas pessoas, envolvendo as comunidades e partilhando
o valor com a sociedade de forma justa e inclusiva.

QUESTIONÁRIO
AGENDA
2030

PRI O RI D A D E atri bu í d a a o s t ó pi co s m ateri a i s
n o e i x o u m n e g ó c i o r es p o n s á v e l p e la s o c i e d a d e
Envolvimento com Stakeholders
e Relação com as Comunidades

32%

Gestão do Talento e Desenvolvimento
do Capital Humano

59%

Saúde, Segurança e Bem-Estar

70%
Muito Prioritário

Os dados relativos à opinião dos nossos Colaboradores sobre a Agenda 2030, constantes deste Relatório,
tiveram por base 856 respostas num universo de 3 232 Colaboradores.
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Novo modelo
de Gestão
de Desempenho
123 707
horas de formação
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Manuel Costa
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6. 2 GE STÃO DO TALENTO E DESENVO LVI MENTO
DO CAPI TAL HUMANO
PORQUE É IMPORTANTE

As nossas pessoas são o ativo mais importante e, por isso, a atuação da
Navigator visa promover o seu desenvolvimento, a sua retenção e progressão,
enquanto peças-chave para o futuro e sustentabilidade do negócio.
Acreditamos que o nosso sucesso depende das pessoas, do seu desenvolvimento e qualificação. Pelo 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.
Mas o futuro faz-se, também, de novo talento. Por isso, a gestão do talento
é vista de uma forma integrada, construindo o futuro através da atração e
recrutamento das futuras gerações, assente em dois pilares: a) Reconhecimento e transferência de conhecimento dos Colaboradores internos,
experientes e com um elevado nível de especialização, e b) Contribuição para
a qualificação e empregabilidade dos jovens nas regiões onde têm lugar as
atividades da Navigator, potenciando, assim, o desenvolvimento das
comunidades locais.
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL
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DESENVOLVER AS NOSSAS PESSOAS, ENVOLVER AS COMUNIDADES
e partilhar o valor com a sociedade de forma justa e
inclusiva
COMPROMISSOS

OBJETIVOS 2030

9. Promover o desenvolvimento
e capacitação do capital humano
em alinhamento com as necessidades
atuais e futuras da Companhia

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

10. Contribuir para a qualificação e
empregabilidade dos jovens das regiões
onde operamos

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. Promover uma cultura organizacional
inclusiva capaz de integrar desafios
internos e externos

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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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Forte ligação entre a Gestão do Talento
e a Motivação dos Colaboradores

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
GESTÃO DO TALENTO E
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL
HUMANO

Investimento na formação
dos Colaboradores

Desenvolvimento, retenção e atração
do talento no local de trabalho, garantia
de acesso a formação, desenvolvimento
de planos de carreira (incluindo no fim
de carreira). Alinhamento de expectativas
através de um espaço de diálogo entre
as chefias e os Colaboradores.
Fortalecimento da responsabilidade
individual e da capacidade de trabalho em
equipa criando um clima organizacional
favorável aos Colaboradores. Promoção
de iniciativas de envolvimento dos
Colaboradores com o propósito da Empresa.
Desenvolvimento de mecanismos de
feedback dos Colaboradores e participação
nos processos de organização do trabalho.

Desenvolvimento de planos de carreira
Captação e manutenção
das novas gerações
Transmissão do know-how interno

2020 EM NÚMEROS
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40h

21%

10%

VOLUME MÉDIO DE FORMAÇÃO
POR COLABORADOR

MULHERES EM CARGOS DE
GESTÃO DE TOPO EM 2020

DOS NOSSOS COLABORADORES
TÊM MENOS DE 30 ANOS

GRI 404-1

GRI 405-1

GRI 405-1

O QUE MARCOU 2020?
2020 foi um ano crítico para consolidar a
implementação de novos processos e sistemas
que suportam os objetivos previamente
definidos. Estes processos e sistemas visaram
sobretudo a área de Performance & Carreiras,
mas também a sua articulação com as restantes
áreas de Gestão do Talento, nomeadamente
o Learning Center e o Recrutamento & Seleção.
Este aspeto assume particular relevo uma vez
que permitiu iniciar, já em 2020, uma gestão
mais integrada e transversal dos processos,
sendo simultaneamente capaz de responder
às necessidades individuais dos nossos
profissionais de forma customizada.
De destacar também o desenvolvimento
de um projeto de criação de novas valências,

alinhadas com o novo Plano de Carreiras,
que será basilar para trabalhar o eixo do
Desenvolvimento e Carreiras nos próximos anos.
Contudo, 2020 foi sobretudo um ano de
adaptação. A pandemia provocada pela
COVID-19 levou-nos a trabalhar de forma
diferente, mas sem perder o foco na saúde,
segurança e bem-estar dos nossos
Colaboradores, o bem mais importante da
Companhia, para além de promover o seu
reconhecimento.
A área de comunicação interna esteve
particularmente ativa ao longo do ano através
da dinamização de campanhas internas
e partilha de conteúdos, tendo em vista a
informação, consciencialização e mobilização
sobre questões relacionadas com a saúde,
segurança e bem-estar dos Colaboradores.
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Num ano em que este tema ganhou uma nova
dimensão, os Colaboradores puderam contar
com a Navigator no apoio aos desafios e anseios
que enfrentaram, quer a nível pessoal, quer no
contexto laboral.
Os profissionais das áreas de nutrição,
psicologia, fisioterapia, serviço social, segurança
no trabalho, medicina curativa e do trabalho, que
desenvolvem a sua atividade na Navigator,
adaptaram-se para acompanhar e apoiar os
Colaboradores defrontados com a nova
realidade imposta pela COVID-19 sem descurar,
no entanto, outras áreas igualmente importantes
para o seu equilíbrio holístico (problemática do
sono, importância de um estilo de vida saudável,
ergonomia, entre outros). Esta temática será
desenvolvida no capítulo 6.3 “Saúde, Segurança
e Bem-estar”.

Atividade de formação afetada pela
pandemia

Em 2020, devido ao contexto de pandemia,
registou-se um decréscimo no número de horas
de formação, uma vez que não foi possível
realizar uma parte significativa das ações de
formação previstas em formato presencial.
Ainda assim, a Navigator conseguiu recuperar
algum volume de formação através da
adaptação das sessões e da sua realização
em formato webinar.
tota l d e h o ras d e fo rm a ç ã o
2020
2019

123 707
182 740

2018

202 962
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Jorge Lopes
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destacamos

NOVO MODELO DE
GESTÃO DE DESEMPENHO
Foi implementado, junto dos Colaboradores da Navigator,
um novo modelo de gestão de desempenho assente em seis
princípios chave:

princípios chave
modelo de gestão de desempenho
OBJETIVIDADE E TRANSPARÊNCIA

UNIVERSALIDADE

CONFIDENCIALIDADE

COMPROMISSO
E FOCO
NOS RESULTADOS

EQUIDADE E
PROGRESSIVIDADE
INTEGRAÇÃO

Este processo, que ainda se encontra em fase de finalização,
envolveu o desenho e aplicação de um novo sistema,
mais eficiente e user-friendly, traduzindo-se num esforço
expressivo de formação através do envolvimento de mais de
1 500 Colaboradores em sessões de formação, realizadas em
formato presencial ou digital, e cerca de 2 100 eventos
de e-learning.
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Foram igualmente desenvolvidos vários materiais de suporte
no âmbito da comunicação, incluindo a reorganização e
disponibilização de informação na Intranet, promovendo assim
a acessibilidade destes conteúdos a todos os Colaboradores.
Elza Rodrigues

Programa de valências alinhado
com o novo Plano de Carreiras

Durante o ano de 2020 iniciou-se um projeto
de definição de novos programas de formação
para áreas técnicas, com o objetivo de ter mais
de 200 formações técnicas customizadas à
realidade da Navigator.
Dada a magnitude e tecnicidade dos
conteúdos, o projeto está a ser desenvolvido em
parceria com o negócio, tendo no ano de 2020
sido definidos os cursos, programas e respetivos
conteúdos programáticos. Iniciou-se ainda a fase

Em termos globais, todo o universo de Colaboradores pôde
experimentar o acesso à nova plataforma no seu primeiro ano
de aplicação, sendo que o ciclo de Gestão de Desempenho irá
ser consolidado nos próximos anos.

de desenvolvimento dos materiais pedagógicos
e instrumentos de avaliação que permitirão uma
implementação progressiva a partir de 2021.

Reforço da formação online

Após uma primeira fase de suspensão da
atividade de formação, devido às restrições de
socialização impostas pela COVID-19, esta área
teve de saber readaptar-se e adotar um novo
modelo de funcionamento. Para evitar situações
de aglomeração de pessoas em sala, os planos
de formação para 2020 foram revistos, com o
reforço do ensino online realizado através do
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portal Learning Center, e a implementação de
cursos em webinar, com ligação às plataformas
digitais Zoom e Teams, mas também com cursos
gravados, para quem não podia assistir em
streaming.
Apesar do decréscimo de cerca de 40% do
total de horas ministradas em 2020, a formação
interna correspondeu, na sua maioria, ao
previsto, tendo a redução atingido sobretudo a
formação externa a fornecedores e as áreas de
formação comportamental de treino prático.
Foi privilegiada e assegurada a formação nas
áreas técnica e de segurança.
A utilização do Learning Center registou um
incremento significativo, tendo sido adaptado o
acesso ao portal para disponibilização de novos

formatos e-learning aos Colaboradores externos,
nomeadamente nas regras de segurança, para
evitar ter de realizar a formação no momento da
entrada nos complexos industriais. Os prestadores
externos passaram, assim, a fazer a formação
online antecipadamente, com direito a avaliação
e impressão de certificado, e consequente
acesso direto no sistema de controlo de acesso.
6 466 participações em formação e-learning
(42% do total)
1 229 participações em 79 sessões
de formação webinar (8% do total)
4 157 participações em formação
para externos e visitantes

“A Navigator diferencia-se no universo empresarial pelo potencial
atrativo que representa para o capital humano, para os investidores,
mas também para os Stakeholders. Nos tópicos materiais da agenda
de sustentabilidade alguns marcam indelevelmente esta nota de
diferenciação.
Destaco a gestão do talento e desenvolvimento do capital humano
que, dado o caráter empregador da indústria, contribui para a
evolução do sistema de educação e de formação no País.”
Sandra Santos

Celebração promove aproximação
dos Colaboradores

O ano também foi de reconhecimento
dos Colaboradores que contribuem há vários
anos para a construção da história da Navigator.
Falamos das Lembranças de Antiguidade
onde celebrámos a resiliência e dedicação de
164 Colaboradores que, em 2020, completaram
30 e 15 anos de vida profissional na Companhia.
Tivemos, ainda, a honra de homenagear dois
Colaboradores que atingiram o marco assinalável
de 50 anos de trabalho no Grupo. Conhecemos
a história destes Colaboradores e o papel
importante que desempenham na Companhia.
De realçar que a tecnologia foi uma importante
aliada no trabalho desenvolvido ao longo de
2020 na área de cultura e comunicação interna.
Sem ela não teria sido possível “estar ao lado”
dos Colaboradores dada a situação de pandemia
que vivemos atualmente.

Fernando Meireles
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103
Empilhadores
mais seguros
Plano COVID protege
os Colaboradores
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Paula Lima
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6. 3 SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR

PORQUE É IMPORTANTE

A Saúde, Segurança e Bem-estar é um valor central para a Navigator. Este é
um tema determinante para incrementar a motivação dos Colaboradores,
o que, por sua vez, resulta num potencial reforço da competitividade, num
aumento da produtividade e, fundamentalmente, na diminuição da ocorrência
de acidentes e doenças profissionais.
A Navigator tem, por isso, investido em meios e recursos para dotar a
Companhia de competências técnicas, ferramentas e tecnologia que nos
permitam trabalhar, cada vez mais, na ótica da prevenção dos acidentes,
promovendo a saúde e bem-estar de todos os Colaboradores.
O nosso lema é claro: “Todos temos que regressar a casa, sãos e salvos, para
as nossas famílias!”
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

PELA
SOCIEDADE

DESENVOLVER AS NOSSAS PESSOAS, ENVOLVER AS COMUNIDADES
e partilhar o valor com a sociedade de forma justa e
inclusiva
COMPROMISSO
12. Garantir um ambiente seguro
e saudável para os Colaboradores
assegurando o seu Bem-estar

OBJETIVOS 2030
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)
Desenvolver o Programa de Saúde Ocupacional
até 2030:
- Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT):
45% em 2030
- Avaliação da satisfação dos Colaboradores com
o programa > 95%
Desenvolver o Eixo Ergonomia até 2030:
- 100 Postos de trabalho intervencionados em 2030
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Trata-se de um tema que, numa empresa
com as características da Navigator,
não pode ser descuidado

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL

Necessidade de atenção contínua
a esta matéria

Promoção de práticas que garantem
e promovem a saúde, a segurança
e o bem-estar de todos os Colaboradores
(com ou sem vínculo contratual) e dos
fornecedores da Empresa.

É muito importante garantir que
a Saúde, Segurança e Bem-Estar sejam
efetivos no local de trabalho

SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR

2020 EM NÚMEROS

2 195

40,4

COLABORADORES ABRANGIDOS
PELO PLANO DE SAÚDE
OCUPACIONAL

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA
O TRABALHO
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I n c lu s ã o d e s u b c o n t r a t a d o s
n o s i n d i c a d o r es d e s e g u r a n ç a

N ú m e r o d e a c i d e n t es c o m b a i x a
GRI 403-9

Pela primeira vez, a Navigator reporta os seus
indicadores de segurança incluindo os
Colaboradores subcontratados. Internamente,
estes dados já eram analisados e, desde sempre,
as normas de segurança aplicáveis a estes
trabalhadores são as que vigoram para os
Colaboradores internos.

2020
2019

42

2018

57
Externos

í n di ce de freq u ê n ci a
GRI 403-9

6

2020

10

2019

If=8

total de Colaboradores

7,8
10,6

2018

Externos

Internos

28

50

Internos

78
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O QUE MARCOU 2020?
O ano de 2020 foi dominado pela pandemia
de COVID-19 e pela implementação de um plano
de contingência robusto para fazer face a esta
situação. O plano desenvolvido visou apoiar a
preparação da resposta operacional, para
minimizar as condições de propagação da
doença mantendo os serviços essenciais em
funcionamento, definir uma estrutura de decisão
e de coordenação na Navigator, preparar a
resposta às necessidades de notificação e
comunicação, para o interior e para o exterior
da Empresa, e ainda acautelar o
restabelecimento, rápido e seguro, da atividade
em padrões de normalidade. As iniciativas que
exigiam interações presenciais foram
temporariamente suspensas ou, quando
possível, substituídas por reuniões virtuais.
De salientar as ações asseguradas pelas
equipas locais de Saúde e Segurança no
Trabalho no que respeita o acompanhamento na
implementação do plano de contingência, assim
como o reforço do apoio da equipa de Saúde
Ocupacional, designadamente, nas valências de
psicologia e apoio social, a par da nutrição e da
fisioterapia. Estes profissionais deram um
suporte técnico e humano relevante no
esclarecimento e escuta ativa dos
Colaboradores, procurando atenuar as suas
preocupações e ansiedades.

Manuel Simplício

A pandemia da COVID 19 provocou, de uma
forma geral, estados de ansiedade e stress e,
consequentemente, uma maior falta de atenção
e concentração na realização de algumas
tarefas por parte dos nossos Colaboradores. Por
outro lado, a obrigação do distanciamento
social fez com que as habituais reuniões diárias
de segurança não se tivessem realizado com a
mesma frequência. Verificou-se um aumento do
número total de acidentes com uma implicação
direta nos índices de segurança.

Zero Acidentes com baixa em abril

Cerca de 6 000 Colaboradores (internos e
externos) mantiveram a operacionalidade da
Navigator durante a 1ª fase de confinamento
definida pelo Estado de Emergência, com uma
resposta exemplar no cumprimento das
medidas implementadas para evitar o contágio
e propagação do vírus. Este comportamento
responsável, em todos os procedimentos de
segurança, levou ao registo de zero acidentes
com baixa no mês de abril, em todas as
unidades industriais e nas áreas florestal,
comercial e de suporte. Um feito inédito na
Companhia que foi assinalado com uma
campanha nos meios internos de comunicação.
Apesar de todos os esforços, não conseguimos
manter este resultado ao longo do ano, e
aumentámos o número total de acidentes com
baixa, devido às situações já referidas.
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destacamos

NOVOS
EMPILHADORES
MAIS SEGUROS
E SOFISTICADOS
São 103 os novos empilhadores elétricos com
especificações técnicas capazes de potenciar
a segurança e a ergonomia dos nossos
Colaboradores. Este equipamento faz parte
de um projeto de renovação da frota da
Navigator nos complexos de Aveiro e de Setúbal.
ERGONOMIA E SEGURANÇA EM PRIMEIRO
LUGAR
O projeto de renovação da frota de empilhadores
envolveu uma equipa multidisciplinar que
contou com a participação da equipa de
Saúde e Segurança Ocupacional. Este aspeto
foi determinante para garantir que as novas
máquinas incorporam as melhores práticas no
que diz respeito à ergonomia e segurança dos
Colaboradores.
A análise das tarefas e dos tipos de lesões
mais frequentes associados à condução
de empilhadores permitiu selecionar as
especificações dos novos empilhadores em
matéria de ergonomia e segurança. Estimase que esta nova solução tenha um potencial
impacto positivo no número de lesões uma vez
que os novos empilhadores permitem aumentar
a proteção dos condutores e dos restantes
Colaboradores que circulam em espaços
contíguos.
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De realçar ainda uma maior eficiência no que
diz respeito aos custos da frota, além dos
benefícios ambientais em termos de eficiência
energética, uma vez que são elétricos.

Tatiana Formiga

P r i n c i p a i s o b j et i v o s

SEGURANÇA

ERGONOMIA

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

EFICIÊNCIA
CUSTOS
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Novo controlo no acesso
dos prestadores de serviços
– EASYGATE

Numa empresa com a dimensão da Navigator
é fundamental garantir que as pessoas, viaturas
e máquinas que acedem diariamente às instalações
cumprem os requisitos de segurança definidos
pela Companhia em consonância com a legislação aplicável. Para tal, foi desenvolvida uma
plataforma customizada — o Easy Gate —, que
agiliza o controlo e facilita o acesso às instalações dos prestadores de serviços, fornecedores
e visitantes. Este sistema permitirá que todas as
pessoas e viaturas cumpram com os requisitos
de segurança durante o período em que se
encontram nas instalações da Navigator, assegurando a conformidade da documentação,
eliminando erros humanos e reduzindo o tempo
de espera nas portarias. Estando em funcionamento desde setembro de 2020, o Easy Gate
estará em regime de total integração com
os restantes sistemas de acesso no primeiro
trimestre de 2021.

Projeto Ergonomia

O Projeto Ergonomia implementou, em 2020,
várias melhorias nos postos de trabalho da
transformação (encaixotadora, RW’S, viragem
de paletes e guilhotina), bem como em três
áreas da produção de papel (Rebobinadoras,
Bobinadoras e Mandris).
Foram, igualmente, realizados ensaios com
exoesqueletos, que permitem melhorar a postura
e prevenir lesões músculo esqueléticas sobretudo
quando estão envolvidas tarefas repetitivas.
A utilização destes equipamentos exige
a realização de ações piloto nos diferentes
complexos industriais tendo em vista validar
a sua aplicação.
Resumo das ações realizadas
12 ações identificadas: 7 concluídas; 2 em fase de
implementação, 1 em análise e 2 em aprovação.
Este projeto será alargado a todas as unidades
industriais, quando a situação de emergência
sanitária o permitir.

Consulta online no âmbito da Saúde
e Segurança no Trabalho (SST)

A Navigator lançou, em setembro de 2020,
a consulta de SST, recorrendo a meios remotos.
Nessa consulta foram colocadas questões
relacionadas com temas tão diversos como
a preocupação das chefias com a Saúde e
Segurança, o conhecimento dos riscos no seu
local de trabalho, a adequação dos

Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
a necessidade de incrementar a formação em
Segurança, e a divulgação das ações decorrentes
de incidentes. Desta consulta resultaram ações
que foram integradas na estratégia de SST para
o horizonte de 2021-23.
Foram obtidos 988 inquéritos válidos tendo
a sua análise revelado que os Colaboradores
consideram que a segurança faz parte das suas
preocupações do dia-a-dia e que, na sua
maioria, sabem onde consultar a documentação
relevante neste domínio. Contudo, e apesar de
terem acesso a ações de formação em
Segurança, esta área foi identificada como tendo
potencial de melhoria.

O QUE É O ÍNDICE
DE CAPACIDADE PARA
O TRABALHO?
O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) é um indicador
que a Navigator utiliza para avaliar os seus Colaboradores no
âmbito da Saúde Ocupacional e Bem-Estar, desenvolvido pelo
Finnish Institute of Occupational Health. Este índice pressupõe
que promover a capacidade para o trabalho é uma forma de
melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida e o
bem-estar, de uma forma geral. O ICT é calculado com base
num questionário respondido pelo próprio Colaborador, de dois
em dois anos, e é composto por dez áreas distintas relativas
às suas capacidades físicas.
A Navigator tem vindo a utilizar este índice desde 2017,
mas assume-o agora como o principal indicador nesta
área, uma vez que é agregador e que pode contribuir para
assegurar que estão a ser tomadas as medidas corretas
para a manutenção da capacidade para o trabalho dos seus
Colaboradores.

R es u lt a d o s o bt i d o s n a N av i g ato r
53%
Fraco
18%
2%

27%

Moderado
Bom
Excelente

Í n d i c e d e C a p a c i d a d e p a r a o Tr a b a lh o
A média da
Navigator é de
40,04%.

Pretendemos reduzir
os valores ao nível de fraco
e moderado e atingir um
ICT de 45% em 2030.
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Florestas.pt,
um novo
centro de
conhecimento
€ 1,7 Milhões
Investimento
na Comunidade

150

Arlindo Neto com Hugo Oliveira e Patrícia Oliveira,
segunda geração de produtores florestais da região
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6. 4 E NVOLVIM E NTO CO M S T A K E H O L D E R S E RELAÇÃO
CO M AS CO MUNI DADES
PORQUE É IMPORTANTE

O envolvimento com os nossos Stakeholders está no coração da estratégia de
negócio da The Navigator Company. Criar impacto positivo na Sociedade, e
procurar responder às expectativas dos diferentes grupos de partes interessadas
com que nos relacionamos, faz parte desta estratégia. São eles que moldam a
forma de fazer um Negócio Responsável. Em especial, as comunidades locais,
pelo papel decisivo que representam na aceitação das empresas. 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 abrangentes, desde a
população que vive em redor das nossas instalações até ao público mais jovem,
mas também aqueles que connosco trabalham em parceria, como os produtores
florestais.
É esta visão que pretendemos transmitir no nosso envolvimento com todos os
Stakeholders.
A The Navigator Company é uma das maiores empresas portuguesas,
representando cerca de 1% do PIB e é a maior em Valor Acrescentado para a
economia nacional. Dispondo de quatro complexos industriais modernos e de
grande dimensão em Portugal, a Empresa tem uma importante presença em
várias regiões do País.

UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL

PELA
SOCIEDADE

DESENVOLVER AS NOSSAS PESSOAS, ENVOLVER AS COMUNIDADES e
partilhar o valor com a sociedade de forma justa e inclusiva
COMPROMISSOS
13. Desenvolver a relação com as
comunidades

OBJETIVOS 2030
Desenvolver iniciativas de promoção da Literacia para a Floresta, junto
de crianças do 1º Ciclo, de adolescentes e de adultos, com o objetivo
de contribuir para o melhor conhecimento da Floresta Nacional, 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 de crianças contactadas/ano: 20 mil
- Nº de adolescentes e adultos contactados/ano: 40 mil
Promover e divulgar informação técnica sobre produção florestal
contribuindo para a partilha das melhores práticas, através do projeto
Produtores Florestais
- Nº de iniciativas/ano (digital e presencial): 10
- Nº de produtores florestais contactados/ano: 10 mil

14. Promover a transferência de
conhecimento e consciencialização
pública da relevância económica,
social e ambiental da floresta

Implementar o projeto Floresta do Saber, em parceria com a Fundação
Calouste Gulbenkian
Implementar o Clube UNESCO RAIZ
Desenvolver a plataforma Florestas.pt
Consolidar a plataforma e-globulus
Consolidar o projeto Produtores Florestais
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O QUE DESTACAM
OS STAKEHOLDERS
Um envolvimento concreto e estruturado
com os seus parceiros é imprescindível
para gerir a reputação da Empresa
Comunicar mais e comunicar melhor
é um dos pontos fundamentais das boas
práticas de envolvimento
Relevância de a Empresa se aproximar
realmente da comunidade local, com uma
atitude de abertura, não apenas
“abrir as portas”, mas sim de “sair para
fora das suas portas”
Implementação de abordagens
colaborativas, tanto para desenvolver
projetos em parceria, como para
a resolução de problemas locais

DEFINIÇÃO DO TÓPICO MATERIAL
ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
E RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES
Comunicação com transparência e proximidade, favorecendo uma relação de confiança
e promovendo uma estratégia de envolvimento das partes interessadas que seja
catalisadora de mudança e potenciadora
de soluções conjuntas para os desafios
ambientais, sociais e económicos.
Gestão dos riscos e impactos locais.
Implementação de ações que incentivem
e contribuam para o desenvolvimento local
e para o fomento de relações de vizinhança
com as comunidades locais, potenciando
uma melhor qualidade de vida.

2020 EM NÚMEROS
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IMPACTO NA COMUNIDADE
Donativos em equipamentos
• Equipamento de radiologia digital para o Hospital
da Figueira da Foz

Programa de Desenvolvimento Social
de Moçambique
•M
 ais de 7 000 famílias apoiadas desde o início
do programa

Donativos em papel: € 21 215

Conservação da Biodiversidade
Apoio à Fundação da Mata do Bussaco:
•Valorização desta mata nacional de referência,
que contempla várias árvores de grande porte
classificadas como monumento nacional
•Ação de remoção e limpeza de árvores na sequência
de danos por intempéries

• 3 600 alunos do 1º ciclo do Ensino Básico
• 100 mil sacos de papel com mensagens de
esperança em 4 000 pontos de venda de jornais
e revistas
• Parceria com a Refood de Almada através da oferta
de sacos de papel para substituição de sacos de
plástico
• 30 000 sacos de papel para os visitantes
da 90ª Edição da Feira do Livro de Lisboa

Plantação de 50 novos Carvalhos-de-Monchique,
uma espécie rara, na propriedade de Águas Alves,
em Monchique, numa ação de recuperação da
vegetação autóctone

ENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO DIGITAL
Dá a Mão à Floresta
11 902 subscritores da revista:
aumento de 40% face a 2019
Lançamento do website Dá a Mão à Floresta;
cerca de 140 000 visitantes
41 981 Seguidores TikTok
28 981 Seguidores Facebook
10 540 Seguidores Instagram

My Planet
12 568 subscritores da nova revista corporativa
da Navigator
18 180 Seguidores Facebook
7 180 Seguidores Instagram
Produtores Florestais
25 810 subscritores da revista
11 507 visitantes website Produtores Florestais
3 317 Seguidores Facebook
1 179 Seguidores Instagram
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O QUE MARCOU 2020?
Todos os parceiros são importantes para
a The Navigator Company. Contudo, e conforme
referimos no capítulo 6.1 Uma Visão sobre
a Sociedade, vamos dar neste capítulo particular
destaque aos projetos desenvolvidos com as
comunidades envolventes.
Num ano marcado pelas restrições decorrentes
da pandemia, a Navigator repensou a sua forma
de se relacionar e, para além de ter dado continuidade a projetos consolidados de Responsabilidade
Social Corporativa, como o Dá a Mão à Floresta
ou o Programa de Desenvolvimento Social da
Portucel Moçambique, desenvolveu novas
formas de manter o contacto com os seus
Stakeholders, tendo reforçado os laços possíveis
de proximidade. São exemplo disso, os projetos
My Planet, Produtores Florestais e Florestas.pt,
que são detalhados ao longo deste capítulo.
Estes projetos integram a gestão de 26 canais,
entre revistas e canais digitais (websites e redes
sociais).

Floresta do Saber dá acreditação
ao RAIZ como Clube UNESCO

Com a chancela e financiamento do Programa
de Sustentabilidade da Fundação Calouste
Gulbenkian, o projeto Floresta do Saber, criado
pelo Instituto RAIZ, visa criar um Laboratório da
Floresta, dedicado a temáticas de sustentabilidade,
floresta e bioeconomia de base florestal.
Este projeto, aprovado em 2020, será aberto à
sociedade civil e permitirá sensibilizar as gerações
do futuro para questões relacionadas com
um setor crucial para o nosso país: a floresta.
Uma das conquistas do Floresta do Saber,
já nesta fase inicial, foi a recente acreditação
do RAIZ como Clube da UNESCO pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros Português.
Este projeto está em linha com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU
e potenciará sinergias através da colaboração
com outros membros Internacionais da UNESCO.
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Carina Morais
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PLATAFORMA FLORESTAS.PT

154

A plataforma Florestas.pt tem como
missão recolher, sistematizar e
divulgar conhecimento abrangente
sobre a floresta portuguesa,
dando a conhecer a sua relevância,
desafios e oportunidades, de uma
forma clara e acessível.

de informação e conhecimento
contextualizado, abrangente
e próximo das pessoas, partilhando
ideias sobre o que pode ser feito
para fortalecer e cuidar
dos ecossistemas florestais
e seus recursos.

Sob o mote “conhecer, valorizar
e cuidar da floresta portuguesa”,
e enquanto centro de conhecimento
sobre os ecossistemas florestais
portugueses e temas relacionados,
o Florestas.pt é já uma fonte de
referência. Disponibiliza informação
oficial e conhecimento técnicocientífico abrangente e state-ofthe-art sobre o setor, com dados
nacionais que, sempre que possível,
são enquadrados no contexto
histórico, europeu e mundial.
A plataforma Florestas.pt pretende
ser um repositório acessível

Lançada em junho de 2020,
o balanço é muito positivo, quer
do ponto de vista dos utilizadores,
cujo número tem vindo a consolidar-se, contando a Florestas.pt com mais
de 180 000 visitantes em seis meses
de atividade, quer do interesse
e colaboração de múltiplas pessoas
e organizações que se dedicam
à floresta, desde a academia a
empresas e ONG (cerca de 30
especialistas à data), que têm dado
o seu importante contributo na
produção e revisão técnico-científica dos conteúdos publicados.

INDICADORES DA INFORMAÇÃO
JÁ ACESSÍVEL EM FLORESTAS.PT:

• 93 artigos base
• 83 Saiba Mais
•
•
•
•
•

249 Notícias e eventos em Agenda
3 sessões Academia
150 Projetos e Equipas I&D
503 Recursos de Conhecimento
155 entradas de Glossário

REDES SOCIAIS

•
•
•
•

Canal Youtube
4 126 Seguidores Facebook
2 810 Seguidores Instagram
726 Seguidores Twitter

“Este projeto é uma manifestação do nosso propósito, enquanto Companhia que
quer partilhar conhecimento com a sociedade como um todo, em especial numa
era em que a abundância de informação nem sempre corresponde a uma opinião
pública esclarecida. E a floresta, sabemo-lo pela nossa vivência diária, precisa que
os portugueses se aproximem dela, que conheçam a sua importância e que
a descubram em toda a sua plenitude.”
João Lé
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Responsabilidade social em modo
digital
My Planet
Em 2020, o projeto My Planet, que conta com
suportes digitais e uma revista impressa,
reforçou as parcerias já estabelecidas e manteve
o seu apoio a ações de plantação de árvores ou
de limpeza de praias com a Brigada do Mar.
Face à suspensão das atividades no terreno,
pela situação de confinamento decorrente da
pandemia, as ações foram repensadas para
manter a proximidade com as comunidades.

Foi, assim, criado o movimento
#NaoEstouSozinhoEmCasa, nas redes sociais
do projeto My Planet, desafiando os seguidores
a contribuir para mitigar o isolamento social,
partilhando inspirações, experiências,
conhecimentos e sugestões com a comunidade.
Neste âmbito, foram produzidos 55 vídeos e
outros conteúdos de promoção de hábitos de
vida saudáveis e responsabilidade ambiental,
tão importantes num período de incerteza
e insegurança.
As ações de limpeza da Brigada do Mar, com
o apoio My Planet, foram realizadas enquanto
foi possível, com 13 dias de dedicação dos
voluntários que retiraram 14 toneladas de lixo
das praias portuguesas.
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Vânia Oliveira

Dá a Mão à Floresta

O projeto Dá a Mão à Floresta, destinado
ao público infanto-juvenil, também manteve o
contacto com a sua comunidade, dinamizando
ações virtuais de entretenimento para as
crianças, que as ajudaram a passar o tempo
em casa de forma ativa e divertida.
Episódios de desenhos animados, que dão vida
às personagens do universo Dá a Mão à Floresta,
histórias infantis (“Contos da Floresta”),
concertos (“Floresta Musical”), workshops
educativos (“Atelier da Floresta”), jogos
interativos, passatempos e aulas de ginástica,
foram algumas das ações disponibilizadas no
website do projeto (www.daamaoafloresta.pt),
nas redes sociais (Facebook e Instagram) e no
canal de Youtube. Em 2020, a iniciativa marca

presença na rede tiktok, contando, no final do
ano, com uma comunidade de cerca de 42 000
seguidores.
Em conjunto com a revista Dá a Mão à Floresta,
a Navigator distribuiu, ainda, um livro de fichas,
e outros suplementos didáticos, com atividades
de apoio às matérias lecionadas no 1º ciclo do
Ensino Básico.
A Companhia reinventou as suas formas
de ligação aos mais jovens, através de novas
iniciativas educacionais, que permitem ocupar
o tempo de forma criativa e simultaneamente
sensibilizar para a proteção e valorização da
floresta nacional.
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Produtores Florestais: aproximar uma
comunidade que vive da floresta

O ano de 2020 fica ainda marcado pelo
lançamento do projeto “Produtores Florestais”.
A The Navigator Company pretende, com esta
iniciativa, dar o seu contributo para a criação de
uma comunidade onde seja possível partilhar
conhecimento e aperfeiçoamento técnico sobre
a silvicultura, visando estimular a comunicação
entre todos os que têm uma relação profissional
ou de rendimento com a floresta.
O projeto arrancou nos canais digitais
(no website www.produtoresflorestais.pt,
Facebook e Instagram) e com uma revista
bimestral, estando também previstas ações de
formação, comunicação e sensibilização no
terreno, que serão retomadas logo que a
situação pandémica o permita.

Projeto e-globulus
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O projeto e-globulus consiste num desafio
ambicioso, abraçado pelo RAIZ, com o objetivo
de colocar à disposição dos produtores
florestais conhecimento técnico em silvicultura
de uma forma simples e acessível. Tendo sido
desenvolvido ao longo de dois anos, este projeto
visa contribuir para o aumento da produtividade
florestal e para uma gestão florestal sustentável.
Um dos principais resultados do e-globulus
prende-se com o desenvolvimento de uma
plataforma de fácil acesso e utilização
(www.e-globulus.pt), que permite ao produtor
florestal obter indicações técnicas para a sua
propriedade, de forma customizada, e
abrangendo cada fase de desenvolvimento do
seu povoamento florestal. A estratégia de
construção da plataforma, com fases de
auscultação e testes, envolveu diversos agentes
da fileira florestal e futuros utilizadores.
• Número de utilizadores – 3 820
• Número de visualizações – 23 332
• Número de proprietários registados – 420

Navigator cria laços

No contexto de distanciamento social que
a pandemia de COVID-19 instituiu, a Navigator
criou o website www.navigator-keepintouch.com
para ajudar a manter e fortalecer as ligações
entre familiares e amigos. Nesta plataforma, as
pessoas escrevem mensagens personalizadas
que a Companhia imprime e entrega em papel
aos destinatários, sem quaisquer custos. Apesar
de ter tido o seu ponto alto no Dia da Mãe, esta
campanha mantém-se ativa para aproximar as
pessoas e humanizar as suas mensagens através
do uso do papel.
O conceito Keep in Touch inclui também um
conjunto de quatro pequenos vídeos, disponíveis
no website, que procuram inspirar e trazer
esperança na mudança.

O Programa de Desenvolvimento
Social da Portucel Moçambique

Apesar do contexto de pandemia, e por via das
medidas que cedo foram adotadas, a Portucel
Moçambique prosseguiu com a generalidade
das atividades previstas no âmbito do
relacionamento com as comunidades e do
Programa de Desenvolvimento Social.
Para proteger as comunidades nas áreas do
projeto, foi mantido um contacto próximo com
as autoridades administrativas e as entidades de
saúde, apoiando com materiais e equipamentos
de prevenção, e implementadas as medidas
de higiene e distanciamento social, restringindo
os contactos ao nível do núcleo familiar.
A realização do Programa de Desenvolvimento
Social em 2020 foi, no contexto da pandemia,
um enorme desafio, mas motivo de satisfação
pelo elevado grau de execução conseguido.
Ciente da relevância, para as comunidades,
de manter este programa, nas vertentes de
segurança alimentar, geração de rendimento e
apoio ao bem-estar das famílias (mais de 7 000)
foram implementadas muitas das ações
previstas.
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Tiago Gonçalves
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Programa
de Desenvolvimento
Social da Portucel
Moçambique

Redução da utilização de madeira
Foi iniciado um programa de distribuição de fogões
artesanais melhorados na Zambézia (513 unidades),
com o objetivo de reduzir a utilização de madeira,
protegendo assim os recursos florestais existentes

Fomento da Apicultura

Apoio à diversidade alimentar
e ao aumento de proteína

para rendimento e defesa da
floresta, com a entrega de um total
158

de 500 colmeias em 2020 num
programa que já distribuiu
900 unidades

construção de 17 tanques piscícolas

7 000 Famílias
apoiadas até à data

a entrega de lotes de 3 cabritos
para procriação a um total
de 331 famílias
Acesso a água potável
abertura de novos furos de água
e a reparação de outros, num total
de 53 unidades (beneficiando vários

Distribuição de sementes e ramas
totais acumulados desde 2015:
680 mil quilos de sementes
melhoradas,
780 mil hastes de mandioca e
88,5 mil quilos de ramas
de batata-doce

milhares de pessoas)
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Carla Guimarães
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Nuno Rico

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

160

S O B R E E S T E R E L AT Ó R I O

Carvalho-negral
Quercus pyrenaica
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Em linha com o nosso compromisso
de transparência na divulgação de informação
acerca do desempenho da The Navigator Company,
o nosso “Relatório de Sustentabilidade de 2020”
foi preparado de acordo com as Normas da Global
Reporting Initiative na opção “Abrangente” e
responde às exigências do Decreto-Lei nº 89/2017 –
divulgação por parte de grandes empresas e grupos
de informações não financeiras e de informações
sobre a diversidade. Este documento faz parte
de uma informação mais vasta e complementar
que divulgamos aos nossos Stakeholders, onde
se incluem o Relatório & Contas e o Relatório de
Governo Societário.
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Os conteúdos deste Relatório tiveram por base
um processo amplo e participado de análise de
materialidade que, tendo sido iniciado em 2019,
culminou em 2020 com a identificação de doze
tópicos materiais. Este processo atendeu às
expetativas dos nossos Stakeholders relativamente
aos temas considerados mais relevantes para o
futuro da The Navigator Company, que foram
posteriormente alvo de reflexão e validação pela
Comissão Executiva. Os tópicos materiais são a
base da Agenda 2030 da Navigator: Criar Valor com
Responsabilidade, como detalhado no Capítulo 2.
A Agenda 2030. A nossa Agenda 2030 tem um foco
central e três eixos estratégicos de atuação – Um
Negócio Responsável: Pela Natureza, Pelo Clima
e Pela Sociedade.
A nova Agenda de Negócio Responsável da
Navigator encontra-se alinhada com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, sendo concretizada através do Roteiro
2030, com 14 Compromissos e respetivos Objetivos
construídos com o envolvimento de todas as
áreas da Companhia. Por ser um documento de
elevada importância em termos estratégicos, o
Relatório contempla os testemunhos dos nossos
Administradores, ilustrando assim, na primeira
pessoa, a sua visão sobre o futuro da Companhia e
os temas ambientais, sociais e de governance mais
relevantes. No final deste Relatório apresentamos o
desempenho da Empresa face ao anterior Roteiro
2020-25, onde se pode verificar que muitas das
metas já foram cumpridas, tendo as restantes sido
incluídas no novo Roteiro 2030.
Importa ainda salientar que o ponto de partida
para a construção da Agenda 2030 da Navigator
consistiu num trabalho profundo ao nível da
identificação das tendências internacionais com
maior relevância para a Companhia, assim como dos
desafios que colocam ao nosso negócio. Para cada
um dos desafios identificados, foram apresentados
os principais riscos e oportunidades, uma análise

que contribuiu igualmente para a identificação
dos tópicos materiais. Esta reflexão encontra-se
expressa no Capítulo 1. As Tendências de um Mundo
em Mudança.

Período, âmbito e limites do Relatório

Este Relatório refere-se às atividades realizadas
durante o ano de 2020 (1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2020) em alinhamento com o Relatório
e Contas. Estão incluídas as atividades do Grupo
que contribuem para a produção e venda de pasta e
papel e para a produção exclusiva de energia. Todos
os indicadores estão consolidados, com exceção de
Moçambique, cuja atividade está descrita ao longo
do documento, sempre que aplicável.

Outras Informações

A Companhia decidiu realizar alterações
metodológicas no cálculo de alguns indicadores,
nomeadamente no que concerne as emissões
de CO2 e os indicadores de Saúde, Segurança e
Bem-estar, que estão devidamente assinaladas ao
longo do documento e também no índice GRI. Esta
evolução faz parte do compromisso da Navigator
em adotar as melhores práticas, em termos de
reporte, aumentando o rigor e transparência na
divulgação da informação de Sustentabilidade.
Quer o índice GRI, com todos os indicadores de
desempenho (documento Práticas de Relato),
quer este Relatório (versões em Português e
Inglês), podem ser consultados no nosso website
corporativo www.thenavigatorcompany.com,
onde se encontra ainda disponível a tabela de
correspondência com o Decreto-Lei nº 89/2017.

Revisão da informação

A informação constante do relatório foi verificada
pela KPMG, que elaborou um relatório independente
de garantia de fiabilidade, o qual pode ser consultado
na página 164.

Opinião e contactos

A sua opinião é importante para nós. Agradecemos
que preencha o questionário de feedback acerca
deste documento disponível no website da Empresa:
thenavigatorcompany.com
Para qualquer esclarecimento, contactar por favor:
The Navigator Company
Av. Fontes Pereira de Melo 27, 1050-117 Lisboa
Ana Nery
Responsável de Sustentabilidade
Sustainability Manager
ana.nery@thenavigatorcompany.com
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R E L ATÓR IO INDEPENDENTE DE GARANTI A
DE FI ABI LI DADE
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KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
Edifício FPM41 - Avenida Fontes Pereira de Melo, 41 – 15º
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 2020, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2020.

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

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

Sustentabilidade 2020, de acordo com as Diretrizes do “Global Reporting Initiative”,
versão GRI Standards; e

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

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

Âmbito
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de
Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação
Financeira Histórica – ISAE 3000 (Revista) emitida pelo International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) da International Federation of Accountants
(IFAC) e cumprimos as demais normas e cumprimos as demais orientações técnicas
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o nosso trabalho
seja planeado e executado com o objetivo 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 2020, não tenha sido preparada, em todos os aspetos
materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das Diretrizes 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 2020, as
diretrizes GRI, para a opção “Abrangente”.

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.,
sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG,
composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG
International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada
por garantia.

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
Capital Social: 3.916.000 Euros - Pessoa Colectiva Nº PT 502 161 078 Inscrito na O.R.O.C. Nº 189 - Inscrito na C.M.V.M. Nº 20161489
Matriculada na Conservatória do registo Comercial de Lisboa sob o Nº
PT 502 161 078
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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.
Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais
requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas.
Um trabalho de garantia limitada de fiabilidade de informação consiste em indagações,
principalmente aos responsáveis pela preparação da informação apresentada no
Relatório de Sustentabilidade 2020, 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 aspetos materialmente relevantes, e implementação destas nas
diversas áreas de negócio;

— Realização de entrevistas com os colaboradores relevantes e responsáveis pela
preparação da informação de sustentabilidade relativa ao ano findo em 31 de
dezembro de 2020;

— Comparação da informação apresentada no Relatório de Sustentabilidade da
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Entidade para o ano findo em 31 de dezembro de 2020, com as respetivas fontes
de informação para determinar se todas as informações relevantes incluídas
nessas fontes de informação foram incluídas no Relatório; e

— Leitura da informação apresentada no Relatório de Sustentabilidade, de forma a
determinar se está de acordo com o nosso conhecimento geral da Entidade.

Os procedimentos de recolha de prova efetuados 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 com base nas, 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 efetuados 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 2020,
não tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo
com os requisitos das Diretrizes 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 2020, as directrizes GRI, para a opção “in
accordance - Comprehensive”.

2
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Restrição no uso do nosso relatório
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 2020, 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.

6 de abril de 2021

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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INFORMAÇÃO CO MPLEMENTAR
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R E L AT Ó R I O D E P R O G R E S S O N A R E A L I Z A Ç Ã O
D O S C O M P R O M I S S O S A C T 4 N AT U R E P O R T U G A L

COMPROMISSO INDIVIDUAL 1
Atualizar a abordagem de integração da conservação da B&SE Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas na estratégia corporativa,
em linha com conhecimento científico disponível e com compromissos
assumidos voluntariamente.
2020 | Iniciados os trabalhos de definição do roadmap de atualização desta
abordagem, para a caracterização do estado de arte.
COMPROMISSO INDIVIDUAL 2
Implementar os planos anuais de monitorização e realizar as ações de
conservação e requalificação da B&SE no património florestal gerido pela
Empresa.
2020 | Monitorização efetuada em planos anuais e em projetos específicos.
Resultados globais acumulados dos planos anuais de monitorização:
Identificadas cerca de 800 espécies e subespécies de flora e 241 espécies de
fauna no património florestal gerido pela Navigator; 11 % (aproximadamente)
da área de floresta gerida pela Empresa constituída por zonas com interesse
para a conservação; 4 162 hectares classificados como habitats protegidos
pela Rede Natura 2000.
Monitorização em projetos dedicados:
Monitorização de valores naturais em 6 propriedades, no período da
Primavera/Verão, no âmbito da parceria com a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCiências.ID e cE3c – Centre for Ecology Evolution
and Environmental Changes) e a Universidade de Aveiro (CESAM – Centro
de Estudos de Ambiente e do Mar). Instalação de uma rede de câmaras
de armadilhagem fotográfica em duas dessas propriedades (nas zonas de
Abrantes e Idanha-a-Nova), com o intuito de monitorizar os mamíferos
presentes nas propriedades durante um período contínuo de 6 meses.
Registadas até ao final do ano, nesta rede, 16 espécies (entre as quais
4 de aves). Até outubro, o registo com maior número de deteções pertence
aos veados (Cervus elaphus) no Zambujo e da raposa (Vulpes vulpes)
na Caniceira. Em paralelo, realizada uma avaliação de micromamíferos
com recurso a armadilhas. Estes trabalhos fornecerão dados para o
desenvolvimento de uma dissertação de mestrado de Biologia da
Conservação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Durante o período de Inverno/Primavera (período de reprodução),
procedeu-se ao acompanhamento de 6 locais de nidificação de águia-debonelli (Aquila fasciata). Em 3 locais de nidificação comprovou-se o sucesso
na reprodução (pelo menos uma cria). Foi também acompanhado 1 ninho de
cegonha-preta (Ciconia nigra) com sucesso reprodutivo (duas crias).
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COMPROMISSO INDIVIDUAL 3
Definir um framework simplificado, em linha com os elementos chave do
Protocolo do Capital Natural, para sistematizar a avaliação de impactes e
dependências da B&SE, testando a abordagem num projeto piloto.
2020 | A iniciar em 2021.
COMPROMISSO INDIVIDUAL 4
Fomentar a certificação florestal em Portugal para assegurar uma
percentagem global de matéria-prima de origem certificada acima de 75%
na cadeia de abastecimento, de forma sustentada.
2020 | Percentagem global de matéria-prima de origem certificada: 74% no
total (nacional e importada).
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COMPROMISSO INDIVIDUAL 5
Desenvolver programas de formação com conteúdos relativos ao tema da
conservação da B&SE e sensibilização sobre boas práticas empresariais,
para Colaboradores internos e externos.
2020 | Formação providenciada a Colaboradores internos e a prestadores
de serviços florestais, num total de mais de 400 formandos e cerca de 500
horas de formação.
Conteúdos programáticos integrados na formação sobre boas práticas
aplicáveis às principais atividades (instalação de povoamentos, manutenção
e exploração) incluem orientações e procedimentos no âmbito da
conservação do solo e da água, conservação de zonas com interesse para a
conservação, incluindo proteção das faixas de proteção das linhas de água,
proteção de ninhos e tocas, proteção de património cultural e arqueológico,
proteção de espécies de flora com interesse para a conservação e gestão de
resíduos resultantes das diferentes atividades.
COMPROMISSO INDIVIDUAL 6
Promover e/ou participar em projetos de inovação e desenvolvimento de
soluções de base natural aplicáveis à gestão de espaços naturais, processos
ou produtos.
Entre as soluções de base natural que se podem adotar, com impacte direto
ou indireto na conservação da B&SE, estão os bioprodutos. Desenvolver
bioprodutos sustentáveis, reduzindo a dependência dos recursos fósseis e
promovendo descarbonização da economia é, aliás, um dos compromissos
da Empresa.
Investimento na substituição de tubetes de plástico para produção de
plantas de eucalipto (por estaca), nos Viveiros de Espirra, por cilindros de
substrato envolvido em papel que, por serem biodegradáveis, acompanham
as plantas até à sua plantação terreno, degradando-se no solo ao fim de
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algum tempo. Iniciativa marca o início de uma nova etapa rumo à produção
sustentável de eucalipto glóbulos com potencial interessante na redução de
uso de plástico, substituindo-o por um material renovável como o papel.
Linhas de I&D no âmbito do projeto inpactus, com destaque para os
avanços no domínio dos bioquímicos e biocombustíveis (relacionados
com óleos essenciais a partir de folhagem de eucalipto, e de produção de
bioetanol a partir de biomassa residual florestal e de lamas primárias do
processo industrial).
COMPROMISSO INDIVIDUAL 7
Desenvolver pelo menos duas parcerias com entidades externas
(representantes da academia, centros de investigação, organizações não
governamentais e outras partes interessadas) em projetos com o objetivo
de conservação da B&SE, a nível local, regional, nacional, ou à escala da
paisagem.
2020| Protocolo de colaboração com a Associação Parque das Serras
do Porto tendo em vista a prevenção contínua e a defesa da Paisagem
Protegida Regional Parque das Serras do Porto, e das comunidades
envolventes, contra os incêndios florestais. Um dos exemplos de iniciativas
para a conservação da biodiversidade a promover será a melhoria do
estado ecológico das massas de água, assim como a melhoria do estado de
conservação de outros tipos de habitat naturais e seminaturais presentes
nas áreas dos municípios ou em áreas geridas pela Navigator Forest
Portugal.
Apoio logístico ao projeto “Wildforest - Conservação da vida selvagem e
florestas exóticas de produção: a necessidade de uma relação bidirecional
em paisagens sustentáveis” (Univ. de Aveiro e FCUL). http://wildforests.pt/.
COMPROMISSO INDIVIDUAL 8
Divulgar, numa base regular, informação decorrente de iniciativas
multistakeholder que a empresa integra com o objetivo de promover, direta
ou indiretamente, a conservação da B&SE.
2020 | Realização de uma edição do Fórum de Sustentabilidade
subordinada ao tema “Capital Natural, Valor para os negócios, a Natureza
e a Sociedade” (5 de novembro 2020).
Colaboração com o WBCSD e a We Value Nature em três ações de
formação sobre avaliação de capital natural, duas das quais inseridas
nos virtual events do WBCSD (junho) e uma realizada no âmbito da ‘24th
EMAN Conference on Building resilience in a time of crisis: the role of
sustainability leadership, accounting and reporting’ (setembro), nas quais a
Navigator apresentou o seu contributo para o ‘Forest Sector Guide to the
Natural Capital Protocol’; as formações abrangeram, no total, mais de 200
participantes de empresas de diversos setores e países.
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Participação no grupo de trabalho da Biodiversidade do BCSD Portugal,
dedicado às áreas temáticas da Biodiversidade e da Bioeconomia, no
âmbito do qual se fez o lançamento da iniciativa act4nature Portugal.
A Navigator foi empresa sponsor do projeto e integra o Steering Committee
e o Advisory Board.36
Adesão à iniciativa act4nature Portugal e participação ativa na sua
divulgação, com intervenção na II Conferência Online Empresas pela
Biodiversidade.
Participação no webinar “A importância da Biodiversidade e dos Serviços
dos Ecossistemas” organizado pela LIPOR.
Realização de uma Palestra aos alunos de Engenharia do Ambiente da
Universidade de Coimbra sobre Capital Natural e Sustentabilidade.
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Disponibilização de conteúdos de divulgação sobre biodiversidade e
serviços dos ecossistemas, incluindo habitats da floresta portuguesa e sua
importância para a conservação na plataforma Florestas.pt.37
COMPROMISSO INDIVIDUAL 9
Reportar publicamente, e numa base anual, o progresso na execução dos
compromissos act4nature Portugal e dar visibilidade às principais ações da
empresa no âmbito desta iniciativa.
2020 | Relatório de progresso em anexo no Relatório de Sustentabilidade
2020 da Navigator.
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R O T E I R O D E S U S T E N TA B I L I D A D E
2020-2025
No âmbito da Agenda de Negócio Responsável foi
definido um novo Roteiro para 2030 que pretende
ser agregador, simples e de fácil compreensão
para os nossos Stakeholders. Este documento
contempla um conjunto de 14 Compromissos,
declinados em objetivos quantitativos
e qualitativos, devidamente enquadrados nos eixos
estratégicos da Agenda 2030.

responder aos compromissos inscritos na Agenda
2030.

Na tabela seguinte apresentamos os resultados
obtidos em 2020 nas metas contempladas
no anterior Roteiro 2020-2025, que vigorou
durante o ano. De sublinhar que, embora algumas
destas metas não se encontrem no Roteiro 2030,
fazem parte de planos de ação internos refletindo
objetivos operacionais que irão contribuir para

A maior parte das metas 2020-25 transitou
para o Roteiro 2030, ainda que tenham sido
reformuladas no sentido de responder aos
compromissos alinhados com os novos eixos
estratégicos da Agenda de Negócio Responsável
da Navigator.

Objetivo
alcançado

O NOSSO COMPROMISSO

Objetivo
não alcançado

As metas já alcançadas encontram-se assinaladas
como concluídas. Os compromissos relativos aos
temas de Fornecedores e Clientes (15 a 18) são
abordados nos capítulos Os Nossos Negócios
e 3.2.1 Criação de Valor Sustentável.

Em progresso

Em progresso

Tendência positiva

Tendência negativa

INICIATIVAS

2018

2019

Nota: A tendência representa a evolução
do indicador em 2020 face a 2019

2020

META 2020-25
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GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
(CORRESPONDÊNCIA ROTEIRO 2030: GESTÃO SUSTENTÁVEL DA FLORESTA E CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE)
01 Aumentar a oferta

Realização de diversas iniciativas 42%
no âmbito do Programa
de Fomento da Produtividade
e Certificação Florestal para
o mercado nacional

52%

02 Desenvolver

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

Conclusão
do Projeto

03 Contribuir para a

Investimento em ações de
prevenção para reduzir o risco
estrutural

0,13%

de madeira com
certificação de gestão
florestal

conhecimento no
domínio dos serviços
dos ecossistemas

redução dos incêndios
em espaço rural

2,1%

61%

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

0,5%

<1% de área ardida em
2020 (média)

ENERGIA E CLIMA
(CORRESPONDÊNCIA ROTEIRO 2030: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E FIXAÇÃO DE CO 2 )
04 Aumentar a % de energia Investimento em equipamentos

68%

67%

70%

85% até 2035

05 Reduzir o consumo

12,3 GJ/t

12,6 GJ/t

13,4 GJ/t

Redução de 15% em 2025
(vs 2015)

renovável no consumo
total de combustíveis

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

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

STATUS
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O NOSSO COMPROMISSO

INICIATIVAS

06 Contribuir para a

2018

Roteiro “Carbon Neutral
0,245
Company” - Caldeira de
t CO2 /t
produto
Biomassa do Complexo
da Figueira da Foz
Redução do uso de combustíveis
fósseis
Participação no CDP Climate:
Leadership A (2020)

mitigação dos efeitos
das alterações
climáticas

2019

2020

META 2020-25

0,246 t
CO2 /t
produto

0,252
tCO2/t
produtoa

Complexos industriais
neutros em carbono até
2035

STATUS

GESTÃO AMBIENTAL INDUSTRIAL
(CORRESPONDÊNCIA ROTEIRO 2030: USO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS)
07 Reduzir a utilização

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

de água no
Grupo Navigator

Nova meta

22,4
m3/t
produto

22,7 m3/t b

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

GESTÃO AMBIENTAL INDUSTRIAL
(CORRESPONDÊNCIA ROTEIRO 2030: ECONOMIA CIRCULAR)
08 Aumentar a valorização

de resíduos

Projetos de valorização interna
e externa de resíduos

79%

80%

87%

87% resíduos valorizados
até 2025

437 t

269 t
(71%
redução
vs 2017)

266 t
(96,2%
redução
vs 2017)

Redução de 90% de
partículas nas CB até 2021
(vs 2017)

0,03 kg/
tADc

0,016 kg/
tAD
(47%
redução
vs 2018)

0,008 kg/
tAD
(74%
redução
vs 2018)

Redução > 50% de SO2 até
2020 no CIS (vs 2018)

09 Diminuir a concentração

de poluentes nas
emissões atmosféricas

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

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

- Concluído-

GESTÃO DE TALENTO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
(CORRESPONDÊNCIA ROTEIRO 2030: GESTÃO DE TALENTO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO)
10 Identificar funções

críticas para sucessão
interna

Finalização dos planos de
sucessão da área industrial até
ao nível n-4, com identificação
das funções críticas com
sucessor.

Nova meta

25%

80%d

75% de sucessões
preenchidas até 2025

a
Valor calculado segundo a metodologia aplicada até 2020. A partir de 2020 a Navigator adotou a metodologia do GHG Protocol para cálculo das
emissões.
b
O valor obtido em 2020 sofreu um acréscimo, face a 2019, pois apesar de a captação global de água ter diminuído em cerca de 4 milhões de m3,
verificou-se uma redução da produção de pasta e papel devido às interrupções da atividade industrial.
c

tAD – tonne Air Dry / tonelada de produto “seca ao ar”
Finalização dos planos de sucessão da área industrial até ao nível n-4, com 80% das funções críticas, com sucessor, identificadas. De 2021
a 2025 será um período de implementação das sucessões previstas no curto prazo, em função das necessidades do negócio e dos planos
de desenvolvimento para os sucessores de médio e longo prazo.

d
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O NOSSO COMPROMISSO

11 Dotar os recursos

humanos das
competências
necessárias ao
desenvolvimento
da estratégia
da Companhia

12 Melhorar o Clima

Organizacional
da Companhia

INICIATIVAS

2018

2019

2020

META 2020-25

STATUS

Incorporação das necessidades
Nova meta
identificadas na Avaliação de
Desempenho do ano de 2019, no
Plano de Formação de 2021.

45%

>80%e

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

Formação desenvolvida
internamente com o apoio
dos experts do negócio e com
recursos formadores a internos

Nova meta

68%

70%f

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

Promover o envolvimento das
comissões de trabalhadores em
matérias importantes para os
colaboradores, nomeadamente
nas carreiras para os técnicos
operacionais.

Nova meta

4 Ações
Voluntariado

Projeto ongoing, monitorizado a nível interno

Colónias nas
4 fábricas

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
(CORRESPONDÊNCIA ROTEIRO 2030: SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR)

13 Meta Zero Acidentes

Medidas do Projeto
Horizonte Seguro

Nº acidentes 130

Índice de frequência

14 Promover a atividade
física laboral,
o bem-estar e hábitos
alimentares mais
saudáveis

176

10,6

Diminuir o nº total de

103

105 (internos)g acidentes em 2020

7,8

8,2

Índice de frequência 4
em 2020

1 881

2 195

50% dos Colaboradores
até 2020

12

21

20 postos de trabalhos
intervencionados até 2020

Medidas do Programa
de Saúde Ocupacional
Eixo fisioterapia/psicologia/nutrição 1 485

Eixo Ergonomia Nova meta

GESTÃO SUSTENTÁVEL DE FORNECEDORES
(SEM CORRESPONDÊNCIA NO ROTEIRO 2030)

15 Divulgar o Código
de Conduta para
Fornecedores

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

Fornecedores 88% dos
fornecedores
MR de
MR
Madeira e
Químicos

16 Incrementar o leque
de fornecedores
com avaliação em
sustentabilidade

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

49% dos
fornecedores
MR avaliados

75% dos
fornecedores
MR avaliados

100% dos
fornecedores
MR de
produtos
químicos
e 70% dos
fornecedores
MR de
madeirah

100% dos fornecedores MR
em 2020

Não foi
realizado o
questionário
de avaliação
de
sustentabilidade

Avaliar 60% dos
fornecedores
materialmente relevantes
em 2020

Projeto ongoing,
monitorizado a nível
interno

Projeto ongoing,
monitorizado a nível
interno

Construção do novo plano de formação para o ano de 2021, tendo por base as necessidades identificadas na Avaliação de Desempenho
do ano de 2019. Das necessidades identificadas pelos Colaboradores, ou pela chefia, foram incorporadas 1 218 iniciativas de formação, tendo
mais de 80% das necessidades sido incluídas ou acrescidas de necessidades transversais e ou adicionais definidas pelo Diretor no momento
da validação. Para os próximos anos, a Avaliação de Desempenho será feita numa nova plataforma, onde foram criados automatismos entre
as necessidades de formação e a oferta existente, facilitando este processo no futuro.

e

A gestão do conhecimento é assegurada com a realização de formação desenvolvida internamente com o apoio dos especialistas do negócio
e com recurso a formadores internos que abrangem 70% das áreas de formação.

f

O número total de acidentes foi 195 (internos e externos). A partir de 2020 a The Navigator Company passou a incluir os colaboradores
externos nos dados de segurança.

g

h

100% dos fornecedores MR Ibéricos de madeira (50) que representam cerca de 70% da faturação anual.
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O NOSSO COMPROMISSO

INICIATIVAS

2018

2019

2020

META 2020-25

STATUS

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
(SEM CORRESPONDÊNCIA NO ROTEIRO 2030)

17 Aumentar o Índice
de Satisfação dos
Clientes (ISC)

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

Projeto ongoing,
monitorizado a nível
interno

ISC Papel Tissue 60%

ISC Pasta ISC Papel UWF 93% (2017)

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

64%
-

Não foram
realizados
inquéritos
em 2020

ISC ≥ 65% até 2025
ISC ≥ 60% até 2025

-

ISC ≥ 90% até 2025

91%

Medidas do Programa de
Fomento da Certificação
Florestal
Papel UWF com certificação 54%
florestal ou EU Ecolabel

55%

52%

50% em 2020

Pasta certificada com alegação

95%

86%

80%

100% em 2020

Papel tissue com certificação florestal
ou EU Ecolabel

91%

90%

90%

100% papel tissue em 2020
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ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE
(CORRESPONDÊNCIA COM O ROTEIRO 2030: ENVOLVIMENTO COM OS STAKEHOLDERS
E RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES)

19 Dar continuidade
ao Projeto
CRASSOSSADO

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
envolvimento com
a comunidade através
de Projetos de
Responsabilidade Social
Corporativa

Promoção da interação entre
a Companhia e a comunidade
(ex: Navigator Tour, Dá a Mão
à Floresta)

Nova meta

> 16 eventos > 16 eventos 16 eventos ao longo do ano

21 Potenciar relações
de proximidade com
os nossos Stakeholders
através da existência
de diversos canais
de comunicação

Reforço dos canais
de comunicação. Revista
corporativa enviada
bimestralmente para mais
de 5 000 Stakeholders.
Redes sociais ativas.

Nova meta

5 Edições
da revista

5 Edições
da revista

5 edições revista/ano
Website e redes sociais
ativas

RE LAT Ó RI O D E SU S TE NTA B I LI D A D E 2020

O NOSSO COMPROMISSO

INICIATIVAS

2018

2019

2020

META 2020-25

STATUS

INOVAÇÃO
(CORRESPONDÊNCIA COM O ROTEIRO 2030: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E I&D)
22 Aumentar

Diversas medidas do Programa

20 M€

19,5 M€

Projeto ongoing, monitorizado a nível interno

23 Ser reconhecido

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

Nova meta

Em curso

Projeto ongoing, monitorizado a nível interno

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

(CORRESPONDÊNCIA COM O ROTEIRO 2030: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E I&D)
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) /

Projeto ongoing,
monitorizado a nível interno
92%

95%

Projetos avaliados de acordo com
o nível de risco

47%

47%

Resultados estimados superiores
a € 151 000/ano/projeto

61%

61%

Aptidão para Lançamento no Mercado
(ALM)
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25 Manter o nível

de investimento de I&D
em projetos de
Bioeconomia Circular

4 potenciais Em
novos
progresso
negócios
em fase de
préviabilidade

Medidas no âmbito do Projeto
inpactus

Teses de doutoramento

Artigos científicos publicados

4 spin-offs propostas
em 2022

20

17

17 em 2022

21

19

100 em 2022

38

8

50 em 2022

5

3

10 em 2022

Em curso

Projeto ongoing,
monitorizado a nível interno

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

Nova meta
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NOTAS
https://www.wbcsd.org/COVID-19
https://www.wbcsd.org/COVID-19/Member-companies
3
http://en.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/ original/application/7d714d209721710acdc3d7cf9249344a.pdf
4
https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Return-to-New-Normal-Employee-Health-and-BusinessRecovery/The-Navigator-Company-Psychological-Support-Program
5
Nações Unidas - https://unric.org/pt/decada-de-acao-2020-o-futuro-comeca-hoje/
6
Worldmeter 2021 - World Population Projections – https://www.worldometers.info/world-population/worldpopulation-projections/
7
Living Planet Report 2020 - https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
8
Leaders’ Pledge for Nature, UN 2020 – Leaders’ Pledge for Nature - https://www.leaderspledgefornature.org/Leaders_Pledge_
for_Nature_27.09.20.pdf
9
Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pt
10
Business for nature – https://www.businessfornature.org/call-to-action
11 
act4nature Portugal – https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2020/12/Act4nature-Portugal_Compromissosempresariais_VFF_compressed-1.pdf
12 
Comunicado do Parlamento Europeu declara emergência climática – https://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/20191121IPR67110/parlamento-europeu-declara-emergencia-climatica
13 
Pacto Ecológico Europeu – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt#:~:text=%20O%20
Pacto%20Ecol%C3%B3gico%20Europeu%20prev%C3%AA%20um%20plano,a%20biodiversidade%20e%20reduzir%20a%20
polui%C3%A7%C3%A3o.%20More
14
EU Climate strategies & targets – https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en
15
COVID-19: plano de recuperação da UE deve priorizar o clima’ Atualidade Parlamento Europeu – https://www.europarl.europa.
eu/news/pt/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-plano-de-recuperacao-da-ue-deve-priorizar-o-clima
16 
Parlómetro 2019: Responder ao apelo para lá da votação. Um Parlamento mais forte para ouvir os cidadãos (europa.eu) - https://
www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2019/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote/report/en-report.pdf
17 
Plano de Ação para a Economia Circular – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_437
18 
Council approves conclusions on making the recovery circular and green (Press Release) – https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2020/12/17/council-approves-conclusions-on-making-the-recovery-circular-and-green/#:~:text=The%20
Council%20today%20approved%20conclusions%20entitled%20%22Making%20the,range%20of%20actions%20foreseen%20
in%20the%20Action%20Plan
19 
WEF – Future of Consumption – https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000038oKCEAY?tab=publications
20 
Parlamento Europeu – A new consumer agenda strategy – https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-pushfor-european-democracy/file-a-new-consumer-agenda
21 
WEF – Here’s how global supply chains will change after COVID-19 – https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-whatglobal-supply-chains-will-look-like-after-covid-19/
22 
WEF 2020 – Human Capital as an Asset: An Accounting Framework to Reset the Value of Talent in the New World of Work http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_HR4.0_Accounting_2020.pdf
23 
2021 Deloitte Global Human Capital Trends – https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6935_2021-HCTrends/di_human-capital-trends.pdf
24 
Deloitte: May the workforce be with you – The voice of the European workforce 2020 – https://www2.deloitte.com/us/en/
insights/focus/technology-and-the-future-of-work/impact-covid-19-european-workforce.html
25 
OCDE: Employment Outlook 2020 – Worker Security and the COVID-19 Crisis – http://www.oecd.org/employmentoutlook/2020/#report
26 
WEF: Future of Jobs 2020 – http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
27 
WEF: The Great Reset initiative – https://www.weforum.org/great-reset/
28 
WEF White paper: Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World – http://www3.
weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf
29 
RICS: Urbanisation and the built environment: Five defining facts – https://www.rics.org/uk/news-insight/future-of-surveying/
sustainability/urbanisation-and-the-built-environment-five-defining-facts/
30 
The World Bank – Urban Development – https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
31 
WEF: 5G Outlook Series: The Impact of Mobile Technology on the Response to COVID-19 - http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Global_Accelerator_Program_5G_Outlook_Report_2020.pdf
32 
Plano de recuperação para a Europa – https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
33 
Two thirds of the world’s school-age children have no internet access at home, new UNICEF-ITU report says (Press Release) –
https://www.unicef.org/press-releases/two-thirds-worlds-school-age-children-have-no-internet-access-home-new-unicef-itu
34
https://home.uni-leipzig.de/idiv/ecossistemas/ficheiros/livro/Capitulo_20.pdf
35
https://www.ffms.pt/publicacoes/detalhe/721/o-futuro-da-floresta-em-portugal
36
https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2020/12/Act4nature-Portugal_Compromissos-empresariais_VFF_compressed-1.pdf
37
https://florestas.pt/conhecer/
1

2
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CO N TAC TOS
SEDE
Mitrena – Apartado 55
2901-861 Setúbal, Portugal
T.: +351 265 709 000
thenavigatorcompany.com

Escritórios de Lisboa
Av. Fontes Pereira de Melo, 27
1050-117 Lisboa, Portugal
T.: +351 219 017 300

UNIDADES
INDUSTRIAIS

OUTRAS
UNIDADES

SUBSIDIÁRIAS
COMERCIAIS

Complexo Industrial
de Aveiro
Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 Cacia, Portugal

Portucel
Moçambique
Av. Marginal, n.º 141
Torres Rani, 9.º Piso
Maputo, Moçambique

ÁFRICA DO NORTE
Zénith Millénium
immeuble 1 - 4ème étage
Lotissement Attaoufik-Sidi Maarouf
20190 Casablanca, Maroc

T.: + 258 21 483 645/6/7

T.: + 212 522 879 475

F.: + 258 21 489 595

F.: + 212 522 879 494

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

Complexo Industrial
de Vila Velha de Ródão
Estrada Nacional 241 – Zona Industrial
6030-245 Vila Velha de Ródão, Portugal

dvi@thenavigatorcompany.com

RAIZ – Instituto de Investigação
da Floresta e Papel
R. José Estevão,
3800-783 Eixo, Portugal
T.: +351 234 920 130

ALEMANHA/SUÍÇA/EUROPA CENTRAL
Paper Sales
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln, Germany
T.: + 49 221 270 59 70

Viveiros Aliança
Herdade de Espirra
2985-270 Pegões, Portugal

F.: + 49 221 270 59 729

T.: +351 265 898 780

Pulp Sales
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln, Germany

Herdade da Caniceira
2205-000 Tramagal, Portugal
T.: +351 241 899 047

sales-de@thenavigatorcompany.com

T.: +49 221 920 10 50
F.: +49 221 920 10 59
pitkoeln@thenavigatorcompany.com

T.: + 351 272 549 020

Herdade das Ferreiras
Apartado 5,
6090-531 Penamacor, Portugal
T.: +351 275 941 175

ÁUSTRIA/REPÚBLICA CHECA/
HUNGRIA/ESLOVÁQUIA
Museumstrasse 3/B/9
1070 Vienna, Austria
T.: + 43 18796878
sales-au@thenavigatorcompany.com

ESPANHA
Avda. de Bruselas, 15 - 4º dcha.
28108 Alcobendas, Spain
T.: + 34 91 383 79 31
sales-es@thenavigatorcompany.com
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA/
CANADÁ
40 Richards Avenue, 5th Floor
Norwalk - Connecticut 06854, USA

ITÁLIA/GRÉCIA/ROMÉNIA
/BULGÁRIA/BALCÃS /CHIPRE/MALTA
Piazza Del Grano, 20
37012 Bussolengo (VR), Italy

PORTUGAL
Av. Fontes Pereira de Melo, 27
1050-117 Lisboa, Portugal

T.: + 1 203 831 8169

T.: + 39 045 71 56 938

sales-po@thenavigatorcompany.com

F.: + 1 203 838 5193

F.: + 39 045 71 51 039

dvi@thenavigatorcompany.com

sales-it@thenavigatorcompany.com

EGITO
Unit 325|3rd floor
“Trivium Business Complex”,
Plot 422-423
North Teseen ST - 5th Settlement
New Cairo - Cairo, Egypt

MÉDIO ORIENTE
HDS Towers, Cluster M
Office No. 3315
33rd Floor, Jumeirah Lake Towers
Dubai, UAE

T.: + 20 1 000693911

sales-international@thenavigatorcompany.com

T.: + 971 4 364 1215

dvi@thenavigatorcompany.com

F.: + 33 1 55479209

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, Mexico

sales-fr@thenavigatorcompany.com

T.: +52 (55) 15 55 03 32

FRANÇA
20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison, France
T.: + 33 1 55479200

sales-international@thenavigatorcompany.com

HOLANDA/ESCANDINÁVIA/ESTADOS
BÁLTICOS
Industrieweg 16 / 2102LH Heemstede,
Holland

OVERSEAS
Apartado 5 – Lavos
3081-851 Figueira da Foz, Portugal

T.: + 31 235 47 20 21

T.: + 351 233 900 175

sales-nl@thenavigatorcompany.com

sales-international@thenavigatorcompany.com

sales-nordics@thenavigatorcompany.com
sales-baltics@thenavigatorcompany.com

REINO UNIDO/IRLANDA
5 The Courtyard | London Road
Newbury | Berkshire RG14 1AX,
United Kingdom
T.: + 44 1 372 728 282
sales-uk@thenavigatorcompany.com

RÚSSIA/CIS
Regus Business Centre Vivaldy, floor 4
115035 Moscow Letnikovskaya str. 2 bld. 1,
Russia
T.: + 49 2212705970
F.: + 49 22127059729

TURQUIA
Veko Giz Plaza Meydan sok. no.3/45
kat: 14 Oda: 1405 Maslak Sariyer
34398 Istanbul, Turkey
T.: + 90 212 705 9561

customercare-nl@thenavigatorcompany.com
sales-be@thenavigatorcompany.com

T.. +351 219 017 300

POLÓNIA
Pulawska Street 476
02-884 Warsaw, Poland
T.: + 48 22 1001350
F.: + 48 22 458 1350

F.: + 90 212 705 9560
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