
SUSTENTABILIDADE

D��� dos pilares fundamentais da sustentabilidade das organizações, 

que sustentam a sua conduta, são a responsabilidade ambiental e so-

cial. Por definição o 3º pilar inclui a responsabilidade económica. 

Reservamos neste capítulo um espaço para o tema da responsabili-

dade ambiental e social, enquanto a vertente económica se encontra 

versada ao longo do Relatório propriamente dito, assim como no ca-

pítulo sobre as práticas de Corporate Governance do Grupo.

Responsabilidade ambiental
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pa, partilhado tanto pela equipa de gestão como por todos os colabo-

radores nos vários mercados em que opera. A Inapa tem uma aborda-

gem responsável e preventiva relativamente aos desafios ambientais 

estando mobilizada em torno de medidas que promovam a proteção 

ambiental e cumpram integralmente todas as leis e regulamentos co-

munitários ou locais. 

A sustentabilidade ambiental é um dos compromissos do Grupo Ina-

pa, partilhado pelas equipas de gestão e por todos os colaboradores 

nos vários mercados em que opera. A Inapa tem uma abordagem res-

ponsável e preventiva relativamente aos desafios ambientais estando 

mobilizada em torno de medidas que promovem a proteção ambien-

tal visando ainda cumprir integralmente a legislação e regulamentos 

comunitários ou locais de cada geografia, quando aplicável. 

O compromisso ambiental do Grupo assenta nos seguintes pilares: 

i) conformidade legal; ii) certificação ambiental das empresas partici-

padas e da cadeia de fornecimento de produto; iii) gestão de produto 

proactiva em torno do ambiente; e iv) gestão eficiente da pegada de 

carbono das operações. 

I) CONFORMIDADE LEGAL
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nas diferentes áreas relacionadas é uma das preocupações da Inapa. 

Em Março de 2013 entrou em vigor a EUTR (European Union Timber 

Regulation) representando uma nova medida da iniciativa FLEFT (Fo-

rest Law Enforcement Governance Trade) da Comissão Europeia desti-

nada a combater o abate ilegal de árvores e proibir a importação para 

o espaço comunitário e o comércio de produtos com fibra de madeira 

que tenham tido origem em abates ilegais no mercado europeu.

 

Dado a EUTR incluir produtos com fibras de madeira que poderão estar 

presentes na composição do papel, cartão e derivados, a Inapa passou 

a adotar as práticas previstas na legislação que incluem procedimentos 

de due diligence e diagnóstico com os fornecedores fora do espaço 

europeu por forma a identificar eventuais riscos, resolver possíveis fa-

lhas relativamente a materiais que utilizem madeira de risco na cadeia 

de valor e, no limite, não realizar determinados negócios.

Hoje em dia, a Inapa tem acesso à sua base de dados EUTR e con-

segue a qualquer momento não só assegurar a conformidade com a 

regulação EUTR como também fornecer aos seus clientes informações 

detalhadas sobre a espécie de madeira ou a origem dos papéis em 

comercialização.

Paralelamente, o sentido de ética empresarial fez com que fosse ado-

tado um Código de Conduta para fornecedores no maior mercado do 

Grupo, a Alemanha. Este documento estabelece de forma clara crité-

rios e requisitos exigíveis a todos os fornecedores procurando garantir 

a sua conformidade legal em áreas como os direitos dos trabalhadores, 

a gestão ambiental e o combate à corrupção. 

Atualmente, 92% das compras na Alemanha, que correspondem a 75% 

dos fornecedores de papel, são registadas no âmbito deste Código per-

mitindo à Papier Union – subsidiária alemã do Grupo – dar aos seus 

clientes uma garantia abrangente relativamente ao enquadramento 

legal e ético da sua cadeia de fornecimento. 
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III) GESTÃO DE PRODUTO PROATIVA EM TERMOS AMBIENTAIS
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dly” é uma dimensão relevante do compromisso do Grupo para com a 

excelência no desempenho da sua atividade, correspondendo direta-

mente às exigências do mercado e dos clientes. A Inapa desenvolveu 

uma estratégia de gestão dos produtos eco-friendly com o objetivo 

de aumentar a quota de mercado deste segmento mantendo con-

tudo o foco em elevados níveis de eficiência na gestão de stocks e 

fundo de maneio. 

O crescimento em número de eco brands (6,4%) em conjunto com o 

decréscimo marginal dos produtos standard (-0,8%) indica um pro-

gresso considerável na otimização da base ecológica do portfolio de 

produtos do Grupo. A quota de papéis certificados nas maiores famí-

lias de produto e nos maiores mercados onde o Grupo opera ultrapas-

sa já os 80% – caso da Alemanha onde 83% das vendas totais de WFC 

e 73% das vendas totais de papel são papéis certificados.

A França deu início a um plano que visa aumentar a sensibilização 

das equipas de vendas para as questões ambientais, melhorando as 

suas competências nesta área. O objetivo é também aumentar a ca-

pacidade de resposta face a questões do foro ambiental por parte 

dos clientes da Inapa face aos seus clientes finais, alargando o serviço 

de apoio ao cliente e disponibilizando informação sobre temas rele-

vantes nesta área, como rotulagem ambiental, certificação e REACH 

compliance, entre outros. 

Em conjunto com a Ecofolio, uma iniciativa da indústria francesa de 

papel, a Inapa França lançou uma campanha de informação que res-

ponde às novas exigências da Economia Circular que pretende, entre 

outras coisas, aumentar as taxas de reciclagem de papel. 

IV) PEGADA AMBIENTAL

\� dos compromissos do Grupo Inapa é a gestão contínua e per-

manente da performance ambiental, sendo a medição e melhoria 

do impacto do negócio nas emissões de carbono um importante 

elemento da política ambiental do Grupo. Em 2014, a Inapa Suíça fi-

nalizou a avaliação da pegada de carbono da empresa, em conformi-

dade com o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (Green House 

Gas Protocol). Este mecanismo permitiu não só identificar os fatores 

de emissão mas também tomar medidas específicas para reduzir as 
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II) CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
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recorrendo a entidades externas independentes, por forma a garan-

tir a conformidade ambiental na gestão da cadeia de custódia dos 

produtos em comercialização e excluir da sua cadeia de valor ma-

teriais que tenham origem ilegal. Como resultado desse esforço as 

operações do Grupo Inapa são certificadas no restrito FSC® – Forest 

Stewardship Council (quatro das operações conseguiram a re-certifi-

cação, em alguns casos pela segunda vez) e em paralelo no standard 

PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification).

Uma gestão de produto responsável, em conjunto com atividades 

de vendas proativas fizeram crescer a quota de papéis “amigos” do 

ambiente em 2,6% no mesmo período em que a quota de produtos 

standard desceu 2,1%. O principal impulsionador deste crescimento 

acima da média foi a venda de papéis FSC® que aumentou 9,6%, com-

pensando a redução marginal de produtos com certificação PEFC™. 

Destaca-se aqui o desempenho da Inapa Suíça, onde as vendas de 

papéis FSC® atingiram uma quota de 78%.

Globalmente, os produtos FSC/PEFC e reciclados pesaram cerca de 

66% das vendas de papel em 2014, ou seja 2 em cada 3 folhas de 

papel comercializadas estão certificadas com os mais elevados stan-

dards ecológicos do mercado.
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����sões. Foi ainda disponibilizado um serviço a clientes visando dis-

ponibilizar informação sobre cada operação de venda quanto às suas 

emissões e permitir como opção a sua neutralidade. Esta informa-

ção é tendencialmente cada vez mais solicitada pelos clientes cuja 

preocupação ambiental é mais evidente. Em 2015, a Inapa pretende 

alargar este mecanismo de avaliação a outras subsidiárias do Grupo.  

 

a) Melhoria da eficiência energética

M��� uma vez, em 2014, as alterações efetuadas ao nível da eficiên-

cia dos sistemas de iluminação deram um importante contributo 

para a redução do consumo de eletricidade, permitindo ainda dimi-

nuir as emissões de gases com efeito de estufa relacionados com a 

produção de energia elétrica.

Em três armazéns centrais da Inapa Belux, França e Alemanha a 

iluminação foi substituída por sistemas mais recentes e inteligen-

tes, estando uma intervenção semelhante projetada para mais três 

localizações da Inapa em 2015. Este investimento permitiu uma re-

dução do consumo de energia anual de 650 kWh ou 360 toneladas 

de CO
2
e (equivalentes de CO

2
) apenas na Alemanha, melhorando 

ainda as condições gerais de trabalho da operação. 

O transporte de papel entre os armazéns da Inapa e as instalações 

dos clientes representa uma parte central do processo de distribui-

ção, razão pela qual há também um esforço contínuo de melhoria 

da performance operacional desta área. Em 2014, a otimização do 

planeamento logístico permitiu maximizar a eficiência da carga 

transportada com a utilização de um software específico de gestão 

de rotas e a análise permanente de opções alternativas de entrega. 

Foi assim possível reduzir o número total de entregas, com maior 

eficiência de carga e menores níveis de emissões de CO
2
e associa-

dos ao transporte. 
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frota de transportes própria, a Inapa tem vindo a negociar com os 

seus fornecedores os requisitos e standards de emissões de dióxi-

do de carbono estabelecidos pela União Europeia. Esta exigência 

é extensível à frota própria da Inapa na Alemanha tendo a Inapa 

França reduzido as emissões através da otimização de rotas e da 

introdução de um sistema de bónus ecológico na gestão da frota. 

A Inapa Suíça iniciou um programa de transporte ecológico que 

combina a utilização de camião e comboio, permitindo oferecer 

níveis de serviço logístico com uma performance ambiental melho-

rada, tendo reduzindo 52 toneladas de CO
2
 por ano.

b) Utilização de energias renováveis

B� subsidiárias da Inapa têm como objetivo aumentar a utilização 

de energia proveniente de fontes renováveis para que seja possível 

reduzir o consumo energético de forma sustentável. Em 2014 foi 

iniciado um programa na subsidiária alemã que pretende garantir 

que a totalidade da energia elétrica consumida provém de forne-

cedores que utilizam tecnologias com baixas emissões e recursos 

renováveis como água e vento. Numa primeira fase 20% da eletri-

cidade foi fornecida no âmbito deste programa reduzindo as emis-

sões em 210 toneladas de CO
2
e por ano. 

CERTIFICAÇÕES

FSC PEFC ISO 9001 ISO 14001

I���� !ortugal

Inapa Espanha

Inapa França - -

Inapa Suíça - -

Inapa Belux - -

Korda - -

Papier Union - -
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