
A� políticas de Recursos Humanos do Grupo Inapa refletem os prin-

cípios orientadores que sustentam os nossos planos e ações e são 

desenvolvidas de forma articulada com as orientações estratégicas 

do Grupo, tendo sempre presentes os valores humanos e éticos.

Estas políticas estão assentes em sete objetivos: equidade de trata-

mento de todos os colaboradores; atração e compromisso; desen-

volvimento e valorização; reconhecimento e mérito; prevenção e 

segurança; gestão da mudança; conciliação da profissão com a vida 

pessoal.

No quadro da política e respetivos objetivos já referidos e da conju-

gação da necessária sustentabilidade do Grupo, procedeu-se à 

RECURSOS HUMANOS

)�)��)��� do número de colaboradores das respetivas empresas à 

evolução da conjuntura económica e do negócio, à reorganização do 

segmento de embalagem na Alemanha com a fusão da Realpack na 

Inapa Packaging e à transferência de mais competências para Inapa 

Shared Center (empresa de serviços partilhados).

O efeito de todas estas acções de reorganização e redimensionamento 

comercial e operacional traduziram-se num decréscimo de 43 colabora-

dores face a igual período do ano anterior para um número médio total 

de 1.427 colaboradores de todas as empresas do Grupo no ano de 2014.

Refletindo a composição do negócio, o maior peso dos efetivos 

encontra-se na área de distribuição de papel, representando em 2014 

cerca de 78% do total.

EVOLUÇÃO DA REPARTIÇÃO DE COLABORADORES POR EMPRESAS

ÁREA DE NEGÓCIO EMPRESA PAÍS 2014 2013 2012 2011

Papel

Paper Union Alemanha 588 .�� .	
 662

Inapa France França 201 33� 3	� 263

Inapa Suisse Suíça 75 �0 �0 81

Inapa Portugal Portugal 73 �� �3 108

Inapa España Espanha 85 �- �0 110

Inapa Belgique Bélgica 29 30 30 33

Inapa Luxembourg Luxemburgo 2 3 
 4

Inapa Angola Angola 10 0 �/ 5

Korda Turquia 54 -� &�� n.a. Aquisição em out./2013

PMF Alemanha n.a. &�� &�� 3 Vendida em 2012

Embalagem

Inapa Packaging Alemanha 75 �� �� 72

Logistipack França 29 3- 3� 25

Semaq França 22 	/ 30 n.a. Aquisição em 2012

Inapa Embalagem Portugal 0 / � n.a. Constituição em 2012

Da Hora Portugal 24 3	 �� n.a. Aquisição em 2012

Tradembal Portugal 25 3/ &�� n.a. Aquisição em set./2013

Comunicação Visual
Complott PU Alemanha 68 .� �� 63

Crediforma Portugal 8 �/ &�� n.a. Aquisição em mar./2013

Holding Inapa IPG Portugal 18 �0 �0 26

Serviços partilhados Inapa Shared Center Portugal 41 3� 3/ n.a. Constituição em 2012

Total 1.427 (���� (���� 1.455
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A ������) �� �������� �)�����)��� ������)�) ��)�) ��)��� ������

continua também em fase de expansão por forma a aumentar as suas 

competências, assim como, alargar a sua área de atuação ao maior 

número de empresas do Grupo Inapa.

Entre entradas e transferências de colaboradores o saldo em Portu-

gal ficou nos 189 colaboradores, um crescimento de 12 colaboradores 

face ao ano transato.

A Suíça, com 75, teve uma redução de 3 colaboradores face ao ano 

anterior representando cerca de 5% no total do Grupo.

Os restantes países passaram a empregar no seu conjunto cerca de 95 

colaboradores, um crescimento de 4 colaboradores devido essencial-

mente à variação na Korda (empresa Turca adquirida em 2013 e ligada 

ao segmento do papel) representando 7% dos efetivos do Grupo.

O quadro seguinte ilustra a repartição dos nossos colaboradores por 

categorias profissionais.

Administração/Direção e quadros superiores

Técnicos/Pessoal administrativo

Comerciais

Logística/outros

EMPREGADOS POR CATEGORIA

6%

13%

48%

33%

O !"��������� �)� ���)� ����)�#��!)� ��)�)�)� �)�) � $�"�� ��)�)

tem levado ao crescimento do peso dos colaboradores nos negócios 

complementares representando em 2014 cerca de 18%.

 

Refletindo a necessidade de adaptar os processos e operações do 

grupo à evolução do negócio e com o objetivo de promover a eficiên-

cia, criação de valor, redução de custos e a prestação de serviços de 

maior qualidade ao Grupo, a área de serviços e holding cresceu para 

os 4% do total de colaboradores em 2014.

Individualmente, e considerando a totalidade dos negócios, a 

Alemanha representa 51% do total de colaboradores do Grupo, peso 

ligeiramente abaixo em relação ao ano anterior e equivalente à sua 

participação nas vendas consolidadas. A variação deveu-se, também, 

à reorganização do segmento de embalagem na Alemanha.

França, o segundo mercado do Grupo, com um peso de 22% nas 

vendas, é igualmente o segundo maior empregador do Grupo com 

252 colaboradores que correspondem a 18% do total de efetivos. O 

ajustamento feito em França deveu-se à reorganização da logística 

e distribuição, correspondendo às necessidades da empresa no atual 

clima macroeconómico.

Espanha, depois de no ano de 2012 e 2013 ter consolidado e reor-

ganizado a sua operação, ficou em linha com o ano anterior nos 

85 colaboradores.

Em Portugal, depois de 2013 ter sido marcado pela reestruturação do 

negócio de embalagem e entrada diretamente no negócio de comu-

nicação visual, 2014 o número de colaboradores manteve-se pratica-

mente estável.

RECURSOS HUMANOS

a)!� % �)�"��') !����!�)� �� $�"��* � ��!��� �� ���+���!) � ��)�����-

te com 33% e o sector comercial e de vendas com 48% são os mais 

representativos no total dos efetivos do Grupo. Com um peso menor, 

seguem-se a área do pessoal técnico, administrativo e de back-o-ce, 

com 13% do pessoal empregue.

Os quadros superiores, membros da direção e administração repre-

sentam sensivelmente 6% do total dos colaboradores do Grupo.

Esta repartição manteve-se em linha com o verificado em 2013.
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