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MENSAGEM DO CEO

A sustentabilidade ambiental e social são dois pilares
fundamentais da sustentabilidade empresarial, tendo a Inapa
prosseguido com o compromisso de uma cada vez maior
integração de princípios sustentáveis na estratégia de negócio
do Grupo.

A proteção ambiental
e a promoção de um diálogo
cada vez mais aberto sobre
o modo como fazemos negócios
continuam a ser um desafio que
abordamos, ano após ano, de
uma forma proativa
e comprometida.
Com este relatório pretendemos dar mais transparência sobre
o que está a ser feito no Grupo e respetivos impactos ao nível
da sustentabilidade, não apenas internamente para os nossos
colaboradores como também, externamente, para os nossos
fornecedores, clientes e outros stakeholders.
No decorrer de 2018 fomos capazes de continuar a promover
a tangibilidade desse compromisso através de iniciativas
que visaram reforçar a sustentabilidade, nas suas diferentes
dimensões: preservação do ambiente, transparência
sobre as nossas operações e cadeia de abastecimento,
desenvolvimento das nossas pessoas e partilha de valor com a
comunidade.

Numa altura em que os ganhos da confiança dos clientes
passam, em grande medida, pela transparência de aspetos
relacionados com a proteção do meio-ambiente, dos produtos
e serviços que adquirem, o respeito pelos Direitos Humanos,
pelos princípios legais e laborais em vigor e pelo combate à
corrupção, decidimos apoiarmo-nos num sistema de gestão
do risco em cadeias de abastecimento. Este sistema, cuja
implementação já começou, irá permitir-nos responder, de
uma forma ainda mais completa, aos desafios associados
à complexidade e multiplicidade da nossa cadeia de valor,
decorrentes da internacionalização e diversificação do nosso
negócio.
Estas e outras iniciativas – como o reconhecimento por parte
de sistemas de certificação, o alinhamento com as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI) e a identificação, análise
e comunicação contínua de indicadores de sustentabilidade
– reforçam a nossa estratégia de sustentabilidade, que
acreditamos tratar-se de uma verdadeira vantagem
competitiva para a Inapa.
Ao continuarmos a construir bases sólidas e estruturadas para
o desenvolvimento sustentável do Grupo Inapa estaremos
melhor preparados para responder não só ao desafio da
digitalização, como também a outros desafios futuros, que irão
permitir-nos renovar o compromisso de melhorar o bem-estar
das diferentes comunidades onde estamos inseridos.

Diogo Rezende

Mensagem
CEO
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01 GRUPO INAPA

Fundada em 1965,
a Inapa ocupa uma posição
de referência no mercado
Europeu de distribuição de papel
e detém posições de destaque
na distribuição de soluções
de embalagem e comunicação
visual.

10
1336
70 000

Com uma equipa de 1 336 colaboradores,
as empresas do Grupo Inapa apoiam mais
de 70 000 clientes em 10 países:
Alemanha, França, Espanha, Portugal,
Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Holanda,
Turquia e Angola.

Países

Colaboradores

Clientes

Grupo
Inapa

9
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01 GRUPO INAPA

Distribuição
de Papel
Oferece uma gama completa de produtos e serviços para
a indústria gráfica e escritório (office), mediante um amplo
portfólio de produtos de papel, consumíveis gráficos
e de escritório, bem como de serviços de logística.

Distribuição
de Embalagem
Disponibiliza soluções à medida, a possibilidade
de personalização, bem como uma ampla oferta
de produtos de embalagem, tais como: caixas, filmes,
fitas, enchimentos, sacos, etiquetas e equipamentos.

Comunicação
Visual
Garante a distribuição de uma gama abrangente
de produtos e serviços para impressão digital de grande
formato: impressoras, tintas/ tinteiros, media, software
e assistência técnica.

10

3x
7x

/dia

/mês

Damos a volta
ao Mundo

Vamos à lua para satisfazer
os nossos Clientes
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01 GRUPO INAPA

A nossa
Organização

A nossa
Escala

88%

A Inapa tem cerca de 860 M€ de volume de negócios
e 1 336 colaboradores. Possui 3 áreas de negócio:

INAPA - Investimentos Participações e Gestão, S.A.

• Papel (~88% das vendas);
• Embalagem (8% das vendas);
• Comunicação Visual (4% das vendas).
0,3%

100%

100%

100%

100%

100%

99,7%

100%

100%

EUROPACKAGING
SPGS, Lda.

INAPA
BELGIQUE,
S.A.

INAPA
FRANCE,
SAS

INAPA ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN
DE PAPEL,
S.A.

INAPA
PORTUGAL
DISTRIBUIÇÃO
DE PAPEL,
S.A.

INAPA
SHARED
CENTER,
Lda.

INAPA
DEUTSCHLAND,
GmbH

KORDA
KAGIT

100%

100%

25%

100%

100%

94,9%

INAPA
PACKAGING,
SAS

SURPAPEL,
SL

INAPA
ANGOLA,
S.A.

INAPA
COMUNICAÇÃO
VISUAL, Lda.

PAPIER
UNION,
GmbH

8%

Embalagem

860M€

5,1%

INAPA
PACKAGING,
Lda.

Papel

Com vendas em 10 mercados diferentes, entre os quais
se destacam a Alemanha e a França, que representam
83% do volume de negócios. Responde às necessidades
de perto de 70 000 clientes (B2B), realizando mais
de 1,5 milhões de entregas anualmente.
			
Em 2018, o valor total dos ativos do Grupo
situou-se em 637,5 milhões de euros.

4%

Volume de negócios

100%

100%

100%

100%

100%

SEMAQ
EMBALLAGES

EMBALTEC

COMPLOTT
PAPIER UNION,
GmbH

INAPA
LOGISTICS
GmbH

INAPA
PACKAGING,
GmbH

HOLDING
E SERVIÇOS
PARTILHADOS
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PAPEL

EMBALAGEM

COMUNICAÇÃO
VISUAL

637,5 M€
Total de ativos do Grupo Inapa

Comunicação Visual

CRITÉRIOS

Número de colaboradores
Número total de operações
Vendas net/ receitas (em milhões de euros)
Capital próprio (em milhões de euros)
Dívida líquida (em milhões de euros)

VALORES

1 336
14
860,3
180
272
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01 GRUPO INAPA

As nossas
Operações
O Grupo Inapa tem operações nos
seguintes países: Alemanha, França,
Espanha, Portugal, Bélgica,
Luxemburgo, Turquia e Angola.

11%

Através da sua infraestrutura
na Alemanha assegura também um
serviço de excelência de distribuição
de papel para a Áustria
e para a Holanda.

6%

Outros países

Península Ibérica

A Inapa tem uma posição de liderança
no conjunto dos mercados onde atua.
Embora o Grupo tenha sido fundado
em Portugal e mantenha a sua sede em
Lisboa, a maioria do volume
de negócio provém de operações
externas, nomeadamente
da Alemanha e de França,
que representam 83%
da receita do Grupo.

33%

Top 3 das vendas
do Grupo por país
PAÍS/ REGIÃO

Alemanha
França
Península Ibérica

14

França

VENDAS
(MILHÕES DE EUROS)

REPRESENTATIVIDADE
POR PAÍS/ REGIÃO

NÚMERO DE
COLABORADORES

REPRESENTATIVIDADE
POR PAÍS

439
292
99

50%
33%
11%

645
350
261

48%
26%
20%

50 %

Alemanha
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A responsabilidade
e a boa cidadania
corporativa são
fundamentais no
negócio do Grupo.
A Inapa assume
uma abordagem
abrangente, em todas
as fases das suas
operações, desde a
compra até à entrega.

Diogo Rezende e Frederico Lupi
explicam a estratégia
de sustentabilidade do Grupo
na primeira pessoa.

Diogo Rezende
CEO Grupo Inapa

A Inapa esforça-se por apresentar um desempenho
transparente, no que se refere à sustentabilidade, alinhada
com os sistemas de referência nesta área, para que clientes
e stakeholders conheçam as metas que a empresa
se propõe alcançar.
Atuando como elo de ligação entre produtores e clientes,
a Inapa considera-se, particularmente responsável pelo caminho
que é realizado em benefício da sustentabilidade. Nas suas
funções quer de comprador quer de vendedor, as empresas
do Grupo desenvolvem um trabalho dedicado no que respeita
à criação de uma maior transparência informativa nas áreas
mais importantes para os clientes.

Estratégia de
Sustentabilidade
e Ética

O principal objetivo é promover e dar ênfase às boas práticas
ambientais e sociais, incentivando produtores e compradores
a produzir e a utilizar produtos sustentáveis. Ao fazê-lo,
as empresas do Grupo garantem o cumprimento de princípios
sustentáveis na cadeia de abastecimento. Na distribuição,
as operações devem também garantir o seu contributo para
o cumprimento de princípios sustentáveis, através de soluções
e serviços mais ecológicos, a fim de minimizar a sua
pegada de carbono.

Frederico Lupi
COO e Coordenador
de RSC

Qual é a atual posição da Inapa relativamente
à sustentabilidade? O que é que o Grupo alcançou
a esse nível e quais os próximos passos que irão
adotar no futuro?
Diogo Rezende: De acordo com a nossa tradição
empreendedora ligada à utilização racional de recursos,
estamos convictos, enquanto Grupo, de que o sucesso
nos negócios a longo prazo não é possível sem uma ação
sustentável. Por isso, desde cedo (2002), definimos que a
sustentabilidade seria integrada na estratégia de negócio,
de uma forma transversal, a todo o Grupo, e começámos
a implementá-la nas nossas empresas. Por se tratar de um

17
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“Estamos convictos,
enquanto Grupo, de que
o sucesso nos negócios
a longo prazo não é possível
sem uma ação sustentável.”
negócio estruturado numa lógica regional, a execução das
medidas que promovessem a sustentabilidade, no dia-a-dia, era,
em grande parte, uma responsabilidade da gestão das empresas
de cada País/ Região. Com a criação do nosso Código de Conduta,
que foi entretanto atualizado em 2017, e que assenta num forte
compromisso com os princípios do Pacto Global da ONU no que
diz respeito aos requisitos necessários para uma governança
corporativa responsável, pretendemos dar mais um passo
em direção à sustentabilidade nas áreas ligadas aos Direitos
Humanos, aos princípios laborais, à proteção do meio-ambiente
e ao combate à corrupção.
Frederico Lupi: Um importante fundamento é criar e promover
a transparência sobre os resultados atingidos e o progresso
alcançado. Para sustentar esse fundamento, desenvolvemos
e integramos indicadores claros no Relatório de Sustentabilidade
do Grupo, que foi publicado, pela primeira vez, em 2018. Tendo
em consideração o posicionamento internacional do Grupo,
alinhamo-nos, de forma consciente, com as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI G-4). Este facto irá permitir-nos,
em simultâneo, adquirir uma melhor capacidade de gerirmos
os princípios e os timings das nossas atividades
ligadas à sustentabilidade.
Como é que descrevem a estratégia de sustentabilidade
do Grupo? Quais os objetivos que destacam?
Diogo Rezende: No diálogo inicial com os stakeholders,
desenvolvemos os principais pontos de partida da estratégia
de sustentabilidade. A partir desses pontos, determinámos linhas
de atuação, a ter em conta numa fase inicial, em áreas ligadas
às Compras, ao Marketing, à Logística, ao Desenvolvimento
de Materiais, aos Colaboradores e à Sociedade. De forma a
transformar essas linhas de atuação em objetivos, medidas
e projetos concretos e com timings definidos, criámos,
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recentemente, o Comité de RSC da Inapa que irá aconselhar
a Comissão Executiva sobre medidas concretas a serem
adotadas, e acompanhar a sua respetiva implementação.
Frederico Lupi: O Comité de RSC é composto por colaboradores
de todas as empresas do Grupo, que são apoiados, em função
das suas necessidades, por especialistas ligados a áreas como
a Logística, o Trabalho e as Questões Sociais, o Ambiente e o
Marketing. Ao mesmo tempo, pretendemos ter em conta as
necessidades específicas associadas a mercados de vendas
diferentes entre si, quando formulamos os objetivos e as medidas
a adotar a nível do Grupo. A longo prazo, também é desejável
envolvermos os clientes, os fornecedores e outros stakeholders
nesta formulação.
Que medidas gostariam de destacar, em particular?
Diogo Rezende: Enquanto empresa com uma atividade comercial
internacional, julgamo-nos particularmente responsáveis por
garantir a confiança dos nossos clientes não só relativamente
aos nossos elevados padrões de qualidade, como também à
regulação legal e à sustentabilidade dos produtos e serviços
que nos adquirem. Dada a atual complexidade das cadeias de
abastecimento, essa responsabilidade representa para nós um
conjunto considerável de desafios. Embora, até ao momento,
a nossa atenção sobre a gestão da cadeia de abastecimento
tenha estado focada no reconhecimento por parte de sistemas
de certificação e tenhamos atingido uma posição de liderança,
no âmbito desses sistemas, queremos avançar ainda mais neste
domínio, para incluir produtos e critérios sustentáveis na gestão
ativa das nossas cadeias de abastecimento que ainda não são
reconhecidas pelos sistemas mencionados, especializados nas
indústrias da madeira e do papel.
Frederico Lupi: Esta vontade é reforçada com o facto de
pretendermos continuar a diversificar o negócio da Inapa,
mediante áreas complementares relacionadas, principalmente
com a Embalagem e com a Comunicação Visual. Nestas áreas
de negócio iremos encontrar novos fornecedores, processos
e um abrangente conjunto de matérias-primas, para os quais
pretendemos aplicar os mesmos elevados padrões relacionados
com a regulação e a sustentabilidade, garantindo a defesa
dos interesses dos nossos clientes, assim como o fazemos com

os nossos fornecedores. Tendo em conta a multiplicidade de
cadeias de abastecimento e a variedade de parâmetros em
conformidade com a lei, a serem analisados, quer a nível do
Grupo, quer a nível regional, decidimos apoiar-nos através
de um eficiente sistema de gestão do risco em cadeias de
abastecimento. Este sistema começou a ser implementado
já em 2018.

“Queremos avançar ainda
mais neste domínio, para
incluir produtos e critérios
sustentáveis na gestão
ativa das nossas cadeias
de abastecimento.”

A questão das emissões de CO2 está mais atual do que nunca.
Como é que o Grupo Inapa se tem posicionado relativamente
a este tema?
Diogo Rezende: Há alguns anos atrás, começámos a preparar
balanços climáticos nas empresas com maior dimensão do Grupo,
com o objetivo de atingirmos os melhores níveis de transparência
relacionados com as emissões de CO2 na nossa cadeia de
abastecimento. Com base nesses resultados, implementámos
projetos e medidas para reduzirmos, de forma sustentável, as
emissões de CO2. A alteração para iluminação LED nos nossos
armazéns na Alemanha e em França, a compra de eletricidade
proveniente de fontes renováveis e a renovação da nossa frota de
veículos pesados são alguns exemplos desses projetos e medidas.
No que diz respeito às nossas áreas de operação associadas a
maiores fontes de emissão de CO2, o Transporte e a Logística,
há desafios significativos na redução dessas emissões.

Frederico Lupi: Pessoalmente, estou convencido de que ainda
não esgotámos as possibilidades de reduzir as emissões de CO2
produzidas pelo Grupo. Esta posição deve-se, em parte, ao facto
de nem sempre conhecermos, de forma profunda e completa,
todas as causas associadas a estas emissões. Vejo um potencial
de poupança de 20% até 2025. Em todo o caso, pretendemos,
no futuro, mantermo-nos, conscientemente abertos, a soluções
alternativas, no domínio do Transporte e da Logística, por
exemplo, uma vez que são as principais áreas responsáveis pelas
emissões de CO2. Essa predisposição passa pelo apoio a projetos
de proteção ambiental, de uma forma criteriosa.
Atualmente, que desafios relacionados com a sustentabilidade
identificam para o Grupo Inapa?
Diogo Rezende: A crescente digitalização do nosso modelo
de negócio irá, naturalmente, conduzir-nos, no futuro, a um
ecossistema mais integrado e transparente para todas as
partes envolvidas nas operações: fornecedores, transportadores
e cliente final. Essa integração e transparência irá também
influenciar o ritmo e a forma como comunicamos o nosso
desempenho sustentável, uma vez que estaremos a comunicar
para mais canais e não só para os nossos clientes, mas também
para influenciadores e decisores. Esta necessidade requer
mais conhecimento sobre o que liga a utilização dos media, a
comunicação eficiente e o meio-ambiente. Iremos manter, em
primeiro plano, a nossa responsabilidade, enquanto empresa,
para com o meio ambiente, alavancando-a, depois, através
de uma comunicação, cada vez mais eficiente, pois estamos
convencidos de que a nossa estratégia de sustentabilidade é uma
verdadeira vantagem competitiva.
Frederico Lupi: A digitalização da nossa operação é também
encarada como uma oportunidade, dado que nos irá conduzir
a uma expansão para o comércio eletrónico. Esta nova forma
de disponibilizar produtos e serviços irá não só permitir-nos
responder, de uma forma, mais otimizada às necessidades dos
nossos clientes, como também garantir aquisições numa base
mais eficiente e económica, bem como aumentar a eficácia do
nosso marketing para targets orientados mediante a aposta em
canais web como blogs, newsletters e redes sociais.
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Aprovisionamento
Assegurar a sustentabilidade
na cadeia de abastecimento
A seleção de fornecedores
é crítica para o nosso desempenho
ambiental e para a nossa
responsabilidade social.
As nossas empresas continuam comprometidas em seguir
uma política de aprovisionamento que esteja de acordo com
os dez princípios do Pacto Global da ONU. Por isso, os esforços
do Grupo passam, num primeiro momento, pela introdução
de um sistema de monitorização mais eficiente, que permita
o registo, a análise e a avaliação mais sistemáticos do
desempenho sustentável dos fornecedores. O objetivo é
adquirirmos ganhos ao nível da identificação ou da exclusão
prévia de riscos escondidos em áreas ligadas ao cumprimento
da Lei, ao combate à corrupção e ao respeito pelo meio-ambiente, bem como ao nível da identificação e prevenção
de conflitos sociais na cadeia de abastecimento.
No âmbito da expansão das áreas de negócio de Embalagem
e de Comunicação Visual, os requisitos para a gestão do risco
estão também a crescer, uma consequência da expansão
significativa do portfólio de fornecedores, particularmente
provenientes fora do mercado europeu.
O Comité de RSC da Inapa, criado no ano de 2018, foi
estabelecido com o propósito de desenvolver um conjunto
de recomendações que promovam a ação de todo o
Grupo, incluindo as áreas de gestão de aprovisionamento
e de compras operacionais. Este projeto foi apresentado à
Comissão Executiva da Inapa, sendo que o seu início está
previsto para o 2º semestre de 2019.
Em 2018, mais de 90% dos produtos e serviços adquiridos
pelo Grupo foram provenientes de países da União Europeia.
O Grupo mantém também uma relação de parceria de longo
prazo com a maioria dos fornecedores. De referir que a
maioria dos fornecedores adotou efetivamente códigos
de conduta semelhantes ao Código de Conduta da Inapa.

20
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Top Aprovisionamento
por Regiões
Grupo Inapa 2018

Benelux
França
Itália

Alemanha
Polónia
Áustria
Suíça

Escandinávia

Península Ibérica

Outras Regiões

33%
21%
19%
16%
11%
21
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O Índice de Perceção da Corrupção elaborado pela
associação sem fins lucrativos de utilidade pública
Transparency International (www.transparency.org)
estabeleceu um valor médio de corrupção de 46 pontos
percentuais para 2018. Embora a maioria dos nossos principais
fornecedores estejam a operar em países não críticos e bem
regulamentados, a Inapa identificou 3% de fornecedores
com atividades em países críticos, com CPI <46. Ainda assim,
o destaque vai para a pontuação média de todos os países
fornecedores do Grupo, que foi de 75, bem acima da média.
Estamos conscientes de que o CPI se trata de um indicador
que não pode ser encarado de forma unilateral, como uma
declaração fiável sobre a existência de riscos ou não na cadeia
de abastecimento. Os riscos laborais e sociais podem ser
monitorizados, de uma forma correta, mediante uma gestão
eficaz por parte de áreas de produção locais, localizadas
em países com um nível de corrupção crítico. Já os riscos
ambientais podem ser mais elevados em países não críticos
e bem regulamentados. No entanto, de acordo com
a experiência de ONGs e outras organizações de apoio,
a destruição ambiental descontrolada e a violação
dos Direitos Humanos ocorrem, com muita frequência,
em países e regiões, nos quais a aplicação da Lei não é
garantida devido aos elevados níveis de corrupção.

02 ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE E ÉTICA

3%

Países CPI <46

97%

Países CPI >46

Índice de Percepção
da Corrupção
2018

É por essa razão que a Inapa, antecipando já a introdução
do referido sistema de monitorização do risco na cadeia de
abastecimento, adotou medidas adicionais relacionadas com
uma verificação intensiva de fornecedores com um Índice de
Perceção da Corrupção abaixo da média. Esta verificação não
revelou incumprimentos na cadeia de abastecimento da Inapa.
Mais informações sobre este tema na página 40.

22
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Conduta Corporativa
Fazer negócios com
integridade
Princípios do Código
de Conduta
As empresas do Grupo Inapa
estão comprometidas com práticas
de negócio éticas. Fazer negócios
com integridade é a base do
nosso caminho em benefício da
sustentabilidade, que procura
construir e manter uma relação
de confiança com os nossos clientes,
acionistas, colaboradores
e fornecedores.

Integridade
Agir de forma consistente,
com honestidade absoluta
e elevados padrões éticos.

A Inapa baseia-se em valores, princípios, padrões e normas
de comportamento. Em 2017, a Inapa atualizou o seu Código
de Conduta para garantir que os seus negócios são geridos
de acordo com os mais elevados padrões de ética
empresarial por todos os colaboradores.

Transparência

A Inapa disponibiliza sessões de formação sobre ética
empresarial, tendo em conta a especificidade da função do
colaborador e o risco de negócio associado a esta. No entanto,
o nosso Código de Conduta Corporativa não se dirige apenas
aos nossos colaboradores. Os nossos parceiros de negócio
e fornecedores devem assumir o compromisso de manter o
mesmo nível de ética nas suas relações com o Grupo Inapa.
Colaboradores, fornecedores e outros stakeholders
têm acesso ao Código de Conduta Corporativa do Grupo,
onde estão descritas as normas e os padrões éticos
de comportamento a adotar.

Código de Conduta
Corporativa
do Grupo
Inapa
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Respeito
Tratar clientes, fornecedores,
colaboradores e outros
stakeholders com cortesia,
tolerância, lealdade
e justiça.

Conformidade
Nos negócios, as ações
devem seguir as diretrizes
da Inapa, os regulamentos
do setor, a lei e o Código.
Deve-se estar familiarizado
com as regras, pedir
conselhos quando
necessário e ajudar
os colegas.

Deve-se comunicar
abertamente,
partilhando informação
de forma clara e completa.
A transparência implica
uma comunicação
honesta e aberta. Para
ser-se transparente, é
fundamental partilhar
informações mesmo quando
é incómodo fazê-lo (como
mau desempenho, riscos
potenciais ou qualquer
outra má conduta/
problemas). Deve-se promover de forma
proativa um ambiente
que facilite uma
comunicação aberta.
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Governança Corporativa
e Princípios Éticos

O Conselho de Administração e a Comissão Executiva da Inapa
supervisionam as nossas políticas e práticas de negócio,
assegurando que todos os colaboradores entendem a conduta
profissional que devem adotar no seu dia-a-dia de trabalho.
Existem três comités permanentes, que supervisionam
as seguintes áreas:

•
		
•
		
•
		
		

Estrutura do Comité de RSC
Em 2018, definiu-se um modelo de governança
de RSC do Grupo com um comité e um
coordenador de RSC, cujas responsabilidades
passaram por monitorizar e assessorar a Comissão
Executiva nos temas de responsabilidade social
e sustentabilidade ambiental da Inapa.
COMISSÃO EXECUTIVA DA INAPA
NÍVEL DE GRUPO

REPORTA

MONITORIZA

CEOs Locais
MONITORIZA

REPORTA

NÍVEL DE OPRAÇÕES

CEO LOCAL
RESPONSÁVEL LOCAL RH

Executiva
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• Monitoriza fatores sociais e ambientais que podem afetar,
		 significativamente, os negócios da Inapa, reportando-os
		 à Comissão Executiva da Inapa;
• Avalia o foco e as prioridades do Grupo;
• Apoia os objetivos de sustentabilidade do Grupo;
• Identifica as necessidades de ação e propõe medidas,
		em conformidade.

• Ajuda a garantir o sucesso da estratégia de RSC do Grupo,
		 assessorando a Comissão Executiva da Inapa;
• Cria um ambiente colaborativo no desenvolvimento
		 de estratégias de RSC, promovendo o envolvimento
		dos stakeholders internos e externos;
• Conduz as atividades de avaliação e reporte de RSC.

COORDENADOR RSC
DO GRUPO

Auditoria

Aconselha a Comissão Executiva da Inapa sobre questões
de responsabilidade ambiental e social a nível supra regional.
Tem a responsabilidade geral de garantir o progresso
da estratégia de RSC.

Coordenador de RSC da Inapa

COMITÉ RSC INAPA

Remunerações

Discute questões estratégicas de sustentabilidade
e de RSC com as empresas do Grupo Inapa;
Monitoriza fatores sociais e ambientais que possam
afetar, significativamente, os negócios da Inapa;
Supervisiona as medidas propostas pelo Comité
de RSC e ações operacionais locais, no âmbito
da sustentabilidade e responsabilidade social do Grupo.

Comité de RSC da Inapa

ACONSELHA

Estamos comprometidos com os mais
elevados princípios éticos. Esperamos
que ações de todos os que colaboram
com a Inapa sejam pautadas, em
todos os momentos, por esses
princípios, ancorados numa forte
estrutura de governança corporativa.

Comissão Executiva da Inapa

RESPONSÁVEL LOCAL AMBIENTE

A nível operacional, cada CEO das empresas do Grupo
Inapa é responsável pela monitorização e implementação
da estratégia de RSC do Grupo localmente e reportá-la
diretamente à Comissão Executiva.
Os objetivos de RSC são determinados pela Comissão
Executiva da Inapa, mas são as empresas que decidem
o modo como estes são implementados. Os resultados são
monitorizados através de indicadores-chave de desempenho
e de risco, que são, regularmente, reportados e avaliados
pela Comissão Executiva da Inapa.
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de GRI são consideradas importantes ou necessárias para a
gestão e a elaboração do nosso relatório de sustentabilidade.

Os resultados são monitorizados através de indicadores
ambientais e sociais, nos quais a Inapa baseia a sua análise,
envolvendo a gestão da empresa e entrevistando clientes,
fornecedores e outros stakeholders.

*A avaliação das questões das partes interessadas
que são significativas para a nossa Organização é orientada
pelas recomendações da EFFAS. A Federação Europeia
de Sociedades de Analistas Financeiros (Indicadores-Chave
de Desempenho para Questões Ambientais, Sociais e de
Governança V 1.2) para “Serviços de Apoio”, que melhor
reflete o modelo de negócio do Grupo Inapa. A recolha
de dados de sustentabilidade dos nossos locais de trabalho,
em 2018, foi obtida através da utilização de um software
de report especializado em sustentabilidade.

Os resultados dessa análise inicial de materialidade podem
ser vistos no diagrama em baixo, que estrutura os critérios,
de acordo com a prioridade, considerando diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI G4)* e disponibilizando a possibilidade
de avaliar os indicadores, uma vez que nem todos as diretrizes

Diretrizes GRI
Ao utilizar as Diretrizes da GRI, divulgamos os nossos
resultados mais críticos – sejam eles positivos ou negativos –
sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia. Com este
relatório, esperamos gerar informações fiáveis, relevantes
e padronizadas para avaliar oportunidades e riscos
e possibilitar uma tomada de decisões mais
consciente e informada.
O GRI foi desenvolvido para ser aplicado, de forma universal,
a todas as organizações de todos os tipos e setores, de grande
e pequena dimensão, em todo o Mundo. Por favor, verifique
no final deste relatório os padrões de GRI.

Evolução Material

		Indicador GRI

Grupo Inapa

Muito importante

201
202

403
402
204

206

401
404

412

307

410

306

408

418

205

406
409

308

Importante

Organização

419

405

302

416
301

303

417

411
304 301

407

203
414

Pouco importante

413

415

Pouco importante

Importante
Stakeholder
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Muito importante

201
202
203
204
205
206
301
302
303
304
305
306
307
308
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Desempenho Económico
Presença de mercado
Impactos Económicos Indiretos
Práticas de aprovisionamento
Anti-corrupção
Comportamento anti-competitivo
Materiais
Energia
Água
Biodiversidade
Emissões
Efluentes e resíduos
Conformidade ambiental
Avaliação ambiental dos fornecedores
Emprego
Relações laborais/ Gestão
Saúde e Segurança
Formação e Educação
Diversidade e Igualdade
Não discriminação
Liberdade de associação e acordos coletivos
Trabalho infantil
Trabalho forçado
Segurança
Direitos de pessoas indígenas
Avaliação dos Direitos Humanos
Comunidades Locais
Avaliação social dos fornecedores
Política pública
Saúde e segurança dos clientes
Marketing e etiquetagem
Privacidade dos clientes
Conformidade socioeconómica

O GRI foi desenvolvido
para ser aplicado,
de forma universal,
a todas as organizações
de todos os tipos e setores,
de grande e pequena
dimensão, em todo
o Mundo.
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Compromisso
dos Stakeholders

Metas de
Sustentabilidade

Envolvemos os nossos stakeholders
nos momentos de análise das questões
relacionadas com a sustentabilidade, mediante
processos de comunicação contínuos, estabelecidos
com todos os níveis hierárquicos.

Com base na análise de materialidade, que consiste numa avaliação
das questões de sustentabilidade mais significativas para o Grupo
e para os seus stakeholders, a Inapa identificou um conjunto de áreas
de melhoria e estabeleceu metas a serem alcançadas até 2020:

OBJETIVOS 2020 (BASE: 2017)

AÇÕES E MEDIDAS

STATUS

Redução das emissões de Âmbito 1 & 2
em 10%

• Aumentar as taxas de carga
dos veículos pesados;
• Estabelecer acordos com os clientes
com o objetivo reduzir a frequência
de entregas;
• Diminuir o consumo de combustível:
formação de condução de veículos
pesados com foco na poupança
de combustível;
• Priveligiar aluguer de veículos pesados
com um consumo de combustível
reduzido e com valores mais baixos
de emissões;
• Utilizar veículos elétricos ou híbridos
plug-in nas deslocações
de colaboradores.

• A aplicação de um conceito específico
de entrega associado a tempos mais
reduzidos, passou de 10 para 18
clientes;
• Início das operações de 8 veículos
pesados com a mais recente 		
tecnologia de emissões Euro VI,
na Alemanha, substituindo os veículos
antigos, o que irá permitir a redução
de emissões de CO2 em 10%;
• Substituição de frota de 		
veículos ligeiros, em Portugal,
por veículos eléctricos
ou híbridos plug-in.

• Aumentar o desempenho ambiental dos
		 nossos locais de trabalho;
• Melhorar os nossos relatórios sobre
		questões ambientais;
• Reduzir as emissões de frota de veículos
		 ligeiros e pesados da empresa;
• Melhorar as emissões relacionadas
		com transportes.

EMISSÕES
DE
CARBONO

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

STAKEHOLDERS

FREQUÊNCIA

Diálogo transparente e contínuo

Equipa de gestão local

Continuamente

Eventos e/ ou comunicações específicas

Colaboradores

Uma vez por ano

Comunicações corporativas gerais

Empresas Locais

De fevereiro até março para recolher dados para o relatório de RSC

Assembleia Geral

Shareholders

Pelo menos, uma vez por ano
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Redução das emissões de Âmbito 3
• Iniciar o controlo de emissões GHG
		 de Âmbito 3 até 2018;
• Cobertura de 80% das emissões GHG
		 de Âmbito 3 em 2019;
• Desenvolver um conjunto de medidas
		 para a redução de emissões de Âmbito 3
		 no final de 2019.

• Durante o período de report, a recolha
de dados das emissões de Âmbito 3
foi alargada a outras empresas
do grupo e a qualidade dos dados
melhorou;
• Foram estabelecidos procedimentos
internos e formação de colaboradores
com o objetivo de se obter dados
mais completos sobre o consumo
de materiais, água, resíduos e as
deslocações por motivos de trabalho
a partir de 2019;
• Foram realizadas negociações com
os principais parceiros de transporte
do Grupo para a disponibilização
de dados contínuos sobre as emissões
relacionadas com o transporte
até 2020.
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AÇÕES E MEDIDAS

STATUS

Redução do consumo de energia em 10%
• Melhorar e aumentar a recolha de dados
		 nos nossos locais de trabalho;
• Aumentar as atividades de redução
		 do consumo de energia nos nossos
		 locais de trabalho.

• Poupar energia nos locais de trabalho:
• Foi implementada uma tecnologia
uso mais económico de aparelhos de
de vídeo-conferência e conferida
ar condicionado, controlo inteligente
a respetiva formação sobre a sua
de luzes, promoção da ação recorrente
utilização a todas as empresas. Esta
de “desligar as luzes” quando não
ação levou a uma redução significativa
são necessárias;
de emissões relacionadas com viagens
• Reduzir o impacto ambiental relacionado
por motivo de reuniões presenciais.
com viagens, promovendo, por exemplo,
o uso de sistemas de vídeo-conferência.

Aumento do uso de energia renovável

• Promover, de forma progressiva,
o uso de “energia verde” nos locais
de trabalho.

• O consumo de energia proveniente
de fontes renováveis aumentou
em 10%.

Redução do consumo de água em 3%

• Poupar água nos locais de trabalho:
uso mais controlado de água.

• Apesar das campanhas de redução
do consumo de água e em alguns
países, o consumo total do Grupo
aumentou em 9%.

Redução de resíduos não perigosos em 5%

• Aumentar a reutilização de embalagens.

•	No ano em análise foram utilizados
10% dos materiais reutilizados.

• Melhorar localmente a gestão da saúde
e segurança no trabalho;
• Reduzir riscos de saúde e segurança;
• Aumentar a formação dos 		
colaboradores relacionada com
saúde e segurança;
• Melhorar os relatórios internos
de saúde e segurança a nível do Grupo
e das empresas.

• Na Papier Union, o programa
de reporting e as medidas de saúde
e segurança foram redefinidos
e centralizados no 1º trimestre
de 2018;
• Pela primeira vez, os colaboradores
tiveram formação sobre segurança
ocupacional através da plataforma
de formação do Grupo
“Inapa Campus”.

ENERGIA

OBJETIVOS 2020 (BASE: 2017)

RESÍDUOS

Redução da taxa de lesões em 10% (Grupo)
• Implementar relatórios de saúde
		 e segurança mais completos a nível
		 do Grupo até ao final de 2018;
• Promover atividades para aumentar
SEGURANÇA
		 a consciencialização de lesões e acidentes
		 entre os colaboradores.
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STATUS

Clientes e produtos
• Aumento da taxa de produtos eco-friendly/
certificados em mais de 90% até 2020;
• Exclusão de produtos não certificados;
• Redução de consumos de energia
relacionados com as emissões GHG
relativas a transportes a clientes.

• Aumentar a consciencialização
dos clientes através da comunicação
do uso de produtos que respeitam
o ambiente;
• Aumentar o diálogo das equipas
de vendas com os clientes com
o objetivo de diminuir o consumo
de energia relacionado com serviços
de Logística;
• Aumentar o portfólio, ambientalmente
responsável;

• A taxa de uso de produtos,
ambientalmente, responsáveis
aumentou 1,6%, em 2018;
• Promoção de papéis reciclados
através da coleção “Enviro”,
no 3º trimestre de 2018,
na Alemanha.

Fornecedores
• Aumentar a taxa de fornecedores certificados
em mais de 95% até 2020;
• Implementação de um sistema RSC
de monitorização de fornecedores no final
de 2018;
• Monitorização de todos os fornecedores
de produtos baseados em fibra até
ao final de 2019.

• Aumentar as compras a fornecedores
certificados.

• 82% dos fornecedores de produto
de fibra certificados em 2018;
• Análise de risco de fornecedores
provenientes de países com uma
média <46 de acordo com o CPI;
• Desenvolvimento e apresentação
de um sistema de gestão do risco
a nível de RSC por parte do Comité
de RSC.

SOCIAL

ÁGUA

AÇÕES E MEDIDAS
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03 AMBIENTE

A Inapa está empenhada
na gestão sustentável
dos recursos naturais
e na efetiva proteção
do meio ambiente,
essencial para o
crescimento económico
e para o bem-estar
dos indivíduos
e da sociedade.

O nosso
Compromisso

As nossas atividades, os nossos processos operacionais
e os nossos produtos procuram minimizar os efeitos
adversos no meio ambiente e na sociedade.
Por isso, formamos e sensibilizamos as nossas equipas
a fim de lhes proporcionar um claro entendimento sobre
as questões ambientais, em particular, no negócio de papel.
Desenvolvemos uma gestão ambiental, de acordo
com os seguintes eixos:

Os nossos
Clientes

A Inapa está comprometida em disponibilizar informação
abrangente sobre todos os aspetos ambientais do Grupo, bem
como sobre os fornecedores e os produtos que comercializa.
Aconselhamos os nossos clientes a terem em consideração
os vários aspetos de uma decisão de compra ecologicamente
correta.

Ambiente

Conformidade
dos nossos Produtos

Seguimos uma política de gestão e certificação da cadeia
de abastecimento para excluir o nosso envolvimento direto
ou indireto em atividades ilegais, violações de direitos
tradicionais ou civis, destruição da Natureza ou violações
dos princípios básicos da Organização Internacional
de Trabalho (OIT), conforme definido na Declaração sobre
os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 1998.
Consequentemente, todas as nossas operações respeitam
os sistemas de gestão ambiental dos padrões de Cadeia
de Abastecimento, alguns deles desde 2004.
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A nossa Cadeia
de Abastecimento
O alcance da sustentabilidade nos nossos negócios,
a qual nos esforçamos para alcançar, depende, em muitos
aspetos, dos fornecedores dos nossos produtos. Como
distribuidores, os nossos clientes esperam não só receber
produtos que respeitem as normas ambientais e legais, como
também uma monitorização criteriosa, que garanta a exclusão
de riscos ecológicos e sociais na cadeia de abastecimento.
Exigimos, por isso, que os nossos fornecedores cumpram a
nossa conduta corporativa e que estejam atentos a todos
os padrões legais, ambientais e sociais. Devem também
implementar um sistema de gestão ambiental que procure
minimizar, de forma contínua, a sua pegada ecológica.

A nossa Abordagem
à Gestão Ecológica
Seguimos uma abordagem de gestão de risco com foco
na prevenção, redução e mitigação de elementos que possam
afetar o nosso negócio. A monitorização é baseada em
indicadores de desempenho ambiental, de acordo com
as diretrizes globais de GRI 4, cujos resultados são
apresentados neste relatório. No Grupo, as medidas
ambientais são definidas e monitorizadas pelas empresas
operacionais nos respetivos Países.

03 AMBIENTE

A nossa Gestão
do Risco
O negócio de papel e das embalagens está particularmente
ligado à utilização de recursos naturais. A celulose obtida
da madeira é uma matéria-prima muito importante para
a produção de papel e cartão. Embora o papel tenha
a vantagem de ser produzido a partir de matérias-primas
naturalmente renováveis, a sua produção, no futuro,
está exposta a riscos ecológicos consideráveis, em particular,
à escassez de fibra de madeira disponível em todo o mundo,
ao aumento das restrições legislativas e à utilização
da madeira para outros fins que não apenas a produção
de papel (ex.: para fins de construção e aquecimento).
Esta situação pode resultar num impacto negativo
considerável no que respeita à disponibilidade e aos custos
de produtos de papel, que se reflectem inevitavelmente
no negócio de distribuição de papel da Inapa.
Como distribuidor de papel à escala europeia, com um
volume de entregas de 735 000 toneladas/ ano, outro
dos riscos a sublinhar no negócio do papel está relacionado
com os custos de combustível, a par da possibilidade de um
impacto negativo do enquadramento legal das condições
do transporte rodoviário de mercadorias.
Embora os principais fatores de risco ecológico sejam externos
à nossa esfera de influência direta e estejam a montante da
cadeia de abastecimento, em particular nas indústrias ligadas
à floresta, ao papel e à celulose, comprometemo-nos a
dialogar com os fornecedores
e a fazer auditorias regulares para reduzir a pegada ecológica
e cumprir as nossas responsabilidades ambientais.

Adicionalmente tem sido realizado um investimento
na eficiência do Grupo, não só em termos energéticos mas
também logísticos. Para além de recorrermos a sistemas
de iluminação que economizam energia nos nossos armazéns,
temos otimizado as rotas e utilização de veículos, optando
pelos que são menos poluentes para o ambiente.

ecológicos, estando esta promoção, inclusivamente integrada,
na sua estratégia de Marketing e no seu Relatório de Contas,
mediante a apresentação da proporção de vendas de papéis
reciclados e ambientalmente certificados.
No ano de 2018, a proporção de vendas de papéis certificados
e de papéis reciclados aumentou para 81%.

No negócio do papel é ainda importante referir que há mais
de dez anos que o Grupo Inapa promove a venda de papéis

Venda de Papéis Ecológicos
Grupo Inapa

76%

8
1
%
80
%
78% 78%
2018

2017

2015

2016

2014

Para excluir ou reduzir os riscos ecológicos mesmo fora
da nossa esfera de influência direta, confiamos há anos
na certificação da nossa cadeia de abastecimento,
de acordo com os padrões estabalecidos. A maioria dos
nossos fornecedores e aproximadamente 80% dos nossos
produtos à base de papel são já certificados.
Para fornecedores e produtos provenientes de zonas
particularmente críticas, como os países com elevados níveis
de corrupção, implementamos, a par das certificações, um
sistema de diligências que testa as atividades de rotina, com
base nos padrões referenciais da União Europeia, garantindo
a conformidade legal e socio-ecológica.
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Avaliação do Risco da Cadeia de Valor
2018
Como os principais fatores de risco ecológico estão
predominantemente fora da esfera de influência direta
da Inapa, a montante da sua cadeia de abastecimento,
em particular no domínio da floresta e nas indústrias do
papel e da celulose, a Inapa cumpre a sua responsabilidade
ecológica através de um diálogo crítico com os fornecedores,
da realização de auditorias regulares ao seu desempenho
ambiental e de uma escolha de produtos
que respeitem o meio-ambiente.
Apesar da reduzida expressão no aprovisionamento
dos países de risco (CPI <46), representando apenas
3% dos casos, facto que antecipa já a introdução de um
sistema avançado de monitorização do risco na cadeia
de abastecimento, cuja implementação está prevista
para 2019.
O Grupo adotou um conjunto de medidas adicionais, em
2018, com o objetivo de monitorizar os países/ regiões que
apresentavam maiores riscos para a cadeia de valor, tais
como, corrupção ou uma fraca aplicação de princípios legais,
e que, por isso, careciam de uma análise mais detalhada.

Coleção “Enviro”
A coleção reciclável da Papier Union
Com o objetivo de disponibilizar aos seus clientes
uma oferta ampla e reciclável que satisfaça a crescente
procura de papéis naturais e ecológicos, a nossa subsidiária
alemã Papier Union lançou, no 3º trimestre de 2018,
a Coleção “Enviro”, uma marca que disponibiliza uma alargada
oferta de papéis revestidos e não revestidos.
Mais do que nunca, as empresas estão a ser impelidas
a comunicarem a sua gestão para com os aspetos
sustentáveis através de uma escolha de meios de impressão,
ecologicamente, mais vantajosos. Por isso, o foco da Coleção
“Enviro”, em papéis reciclados não foi uma decisão ocasional,
mas antes uma promissora abordagem de marketing,
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no maior mercado de papel reciclado da Europa,
bem como uma ação proativa para com a promoção
de princípios social e ecologicamente responsáveis.
A expressão “Enviro” (a abreviatura de “Environment”)
significa sustentabilidade e responsabilidade e, por
conseguinte, a conciencialização ambiental da Papier Union
para com os seus clientes. De referir ainda que logotipos
da Coleção “Enviro”, contam com a inclusão das letras
“U” (“Uncoated”) e “C” (“Coated”), que permitem, desse
modo, compreender qual a área de atuação desta nova
coleção, de uma forma simples.

PESO NO
TOTAL DE
FORNECEDORES
INAPA COM CPI
< 46

CATEGORIA
PRODUTO

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

ISO
50001

POLÍTICA RSC
SANCIONADA

RELATÓRIO
CONFORMIDADE
RSC
REACH
SANCIONADO

CERTIFICAÇÃO
FSC®

CERTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO
PEFC™
DE RISCO

Sim

Sim/
Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Insignificante

48,5%

Papel/ Board/
Embalagem/ Sim
Viscom

Sim

26,1%

Papel/ Board Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Insignificante

Sim

Sim/
Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Insignificante

17,2%

Papel/ Board Sim
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Esta monitorização identificou 15 fornecedores que
disponibilizavam produtos originários de países como a
Indonésia, Tailândia, Rússia, China, Brasil, Índia e Turquia, com
um volume total de compras de €23M. Estes fornecedores
foram analisados com base nos seguintes critérios legais e de
sustentabilidade, principalmente sob a forma de apresentação
de documentos e verificação de auto-declarações:
• Certificação ISO 14001 (Gestão Ambiental) verificada;
• Certificação OHSAS 18001 (Gestão da Saúde e Segurança
		no Trabalho);
• Certificação ISO 50001 (Gestão de Energia) aprovada;
• Política de RSC publicada e verificada;
• Relatórios de RSC publicados e verificados;
• Conformidade declarada com os padrões REACH;
• Rastreabilidade do fornecimento da fibra (Certificação
		 de Papel e Madeira Controlada) apenas para fornecedores
		 com produtos baseados em fibra de madeira.
De acordo com os resultados obtidos, o risco global relativo
aos fornecedores identificados pode ser considerado
insignificante, com exceção de um fornecedor. Por isso, a
aquisição de produtos a este fornecedor foi interrompida até
ao momento em que foram apresentadas medidas adequadas
à minimização do risco apresentado.

03 AMBIENTE

Média do Índice
de Perceção da
Corrupção (CPI)

MÉDIA
Mundial
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Durante o período em análise, não foram impostos quaisquer
procedimentos ou multas por incumprimento de leis e/ou
regulamentos ambientais no Grupo Inapa. De referir que
também não foram identificados casos de efeitos negativos
potenciais/ reais significativos sobre o meio-ambiente
associados a fornecedores.

Certificação
Ambiental
Grupo Inapa
FSC®

Inapa França
Inapa Benelux
Papier Union
Inapa Espanha
Inapa Portugal
Korda
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PEFC™

ISO 14001

MÉDIA
Fornecedores Inapa

75

O Uso
de Materiais
Sustentáveis
A utilização económica dos materiais necessários
para as transações comerciais é outro aspeto importante
da gestão sustentável da Inapa. No ano de 2018, registámos
um aumento do consumo de embalagens, a nível logístico,
que se deveu à inclusão de paletes de madeira na Península
Ibérica (990 toneladas). De referir que estes dados não foram
incluídos no último relatório de sustentabilidade. Excluindo as
quantidades referidas, a utilização de materiais de embalagem
praticamente não registou alterações face a 2017. O aumento
do uso de materiais de embalagem obtidos a partir de
matérias-primas reaproveitadas, reutilizáveis e recicláveis é
encorajador. Em todo o caso, a utilização de película retrátil
continua a ser inevitável, mesmo que recorrermos, no futuro,
a um tipo de película mais resistente, que nos permita reduzir
o peso desta e, deste modo, atenuarmos a sua utilização nos
volumes totais.
Por último, mas não menos importante, é relevante referir
que a publicidade impressa e as amostras dos nossos
produtos têm também um papel preponderante para a Inapa,
uma vez que acreditamos que o seu aspeto tem a capacidade
de comunicar uma mensagem importante para os nossos
clientes e criativos: o papel é a nossa base de trabalho. Sobre
estes materiais, durante o período em análise, conseguimos
reduzir o consumo de papel, bem como os cartuchos
de toner utilizados.

Países
de Origem
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A nossa Gestão
de Energia

Informação
Materiais Sustentáveis

TOTAL MATERIAIS DE EMBALAGEM

Peso total de materiais renováveis (em t)
Peso total de materiais não renováveis (em t)
Proporção de materiais reciclados usados (em %)

2017

2018

+/-

1 606

4 138

n.a.

377

370

-2%

81%

92%

88%

1 983

4 508

n.a.

202,8

187,5

-8%

TOTAL MATERIAIS OPERACIONAIS FORNECIDOS

Peso total de materiais renováveis (em t)
Peso total de materiais não renováveis (em t)
Cartuchos de toner (unidades)

-

-

-

866

753

-13%

203

188

-8%

1 809

4 326

n.a.

377

370

-2%

TOTAL MATERIAIS

Peso total de materiais renováveis (em t)
Peso total de materiais não renováveis (em t)
Proporção de materiais reciclados usados (em %)

83%

92%

2 186

4 696

n.a.

Peso total de materiais reciclados usados (em t)

285

333

17%

Proporção de materiais reciclados usados (em %)

13%

10%

-20%

TAXA DE MATERIAIS RECICLADOS USADOS

As aquisições de material são medidas. Todos os materiais foram adquiridos a partir de fornecedores externos. A proporção de material reciclado foi calculada com base no conteúdo típico de fibra reciclada
do produto e assumido como 80% para papéis de embalagem/ cartões e caixas de cartão. Os plásticos utilizados, com mais de 90% na forma de película de polipropileno, foram avaliados como não renováveis
como um todo porque, no momento do relatório, não havia informações confiáveis de todos os parceiros sobre a sua reciclagem. Todos os materiais à base de fibra de madeira foram considerados renováveis.
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A nossa gestão de energia está focada nos seguintes objetivos
e campos de ação:
•
•
		
•
		
•

Redução do consumo total de energia em 10% até 2020;
Otimização da recolha de dados e de procedimentos
de reporte internos;
Reforço de iniciativas de poupança de energia
a todos os níveis;
Obtenção de energia a partir de fontes renováveis.

No último ano fiscal, o consumo de energia do Grupo Inapa
diminuiu 5%, para aproximadamente 133 000 GJ (Gigajoules).
Esta significante poupança de energia foi alcançada mediante
a redução do consumo de combustível para aquecimento
(-15%) e de combustíveis, na generalidade (-6%). A redução
do consumo de combustível para aquecimento deveu-se
ao facto de dois centros logísticos, na Alemanha, terem
sido substituídos por outros com aquecimento a gás. Já
a diminuição do consumo de combustível está relacionada
com a modernização da nossa frota de veículos e o declínio
do volume de transporte de mercadorias.
Pela importância que tem no nosso negócio, o consumo
de combustível relacionado com o transporte de produtos
influencia, em grande medida, a nossa pegada ambiental.
35% do nosso volume de mercadorias é distribuído através
da nossa própria frota de veículos pesados, principalmente
em países/ regiões como Belux e algumas áreas de França e

da Alemanha. De referir, neste caso, em particular, a Papier
Union, que disponibiliza, através da sua frota de veículos, um
abrangente serviço de logística não apenas aos nossos clientes
de papel, mas também a outros clientes posicionados fora
do nosso core business. Como resultado deste tipo de oferta,
conseguimos otimizar ainda mais as taxas de utilização de
veículos e reduzir o consumo relativo de combustível.
Aproximadamente 65% do nosso volume de mercadorias
é distribuído através de parceiros logísticos externos.
Devido à complexidade e versatilidade dos fornecedores,
do seu portfólio de produtos, dos seus clientes (>70 000)
e dos seus parceiros de logística, a quantificação do consumo
de energia e de emissões representa um grande desafio para
a Inapa. De referir que este tipo de dados ainda não
são disponibilizados com a precisão necessária,
por parte de inúmeras empresas de média dimensão.
Esse desafio levou a Inapa a adiar a recolha e a apresentação
posterior deste tipo de dados indiretos, com origem fora da
organização, até ao início de 2020.
No entanto, dados relacionados com o consumo de
energia dos sistemas de servidores de TI da Inapa alojados
externamente ou a quantidade de material utilizado e resíduos
gerados, por exemplo, foram facilmente disponibilizados,
pelo que se encontram reportados nos pontos
relevantes do relatório.
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Poupança de Energia
Detalhes que fazem a diferença

O nosso Balanço
de Energia

TIPO DE ENERGIA (EM GJ)

Comprada
Consumo total de energia no Grupo

2017

2018

+/-

140 513
140 513

132 914
132 914

-5%
-5%

9 625
7%

10 111
8%

5%
11%

130 088
93%

122 803
92%

-6%
-1%

ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS (EM GJ)

Consumo total de energia proveniente de fontes renováveis
Quota de energia proveniente de fontes renováveis
ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS (EM GJ)

Consumo total de energia proveniente de fontes não renováveis
Quota de energia proveniente de fontes não renováveis

(1) Os dados relativos a 2017 foram corrigidos devido a maiores consumos de Diesel nos veículos da Inapa Packaging France (72 180 litros) e dos veículos pesados da Papier Union (184 930 litros).

De forma a responder à procura de melhores serviços
por parte quer de clientes locais, quer de clientes de regiões
próximas, como a Áustria, a Papier Union inaugurou, em
junho de 2018, o seu novo centro logístico, com o dobro
da capacidade anterior, na região sul. O aumento do tráfego
de veículos pesados, o aumento dos custos de transporte
de mercadorias e as crescentes vendas nesta região exigiram
uma maior capacidade de resposta, pelo que foi necessário
um ajuste das rotas de transporte e das questões
de armazenamento. Este novo centro logístico,
localizado perto de Munique, funciona como um
segundo armazém, próximo do armazém
principal, em Hemer.
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A par dos requisitos de logística funcionais, os arquitetos
responsáveis pela construção deste novo centro, tiveram
em conta aspetos relacionados com a poupança de energia.
Por isso, para além da garantia de um bom isolamento
térmico para reduzir o consumo de energia despendido
em aquecimento, foi também construída uma parede que
permite a entrada de luz externa no centro. Os materiais
utilizados na sua construção não só garantem um bom
isolamento térmico, como também uma excelente iluminação
das salas e das áreas de trabalho. Este tipo de construção
permite que, durante o dia, a iluminação elétrica (LED) possa
ser, praticamente dispensada e permite poupar metade do
consumo de eletricidade (50%), em comparação com os
métodos de construção convencionais.
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O nosso Consumo
de Água

Em termos nominais, o consumo de água em todas
as empresas do Grupo aumentou 8,8% no ano em análise,
em comparação com o ano anterior. Este aumento
deve-se à inclusão, pela primeira vez, na íntegra, de todas
as instalações francesas no balanço do consumo de água,
nomeadamente armazéns e escritórios de vendas adquiridos
da antiga Papyrus France. De referir que, com exceção deste
caso particular, o consumo de água, nas restantes regiões/
países onde o Grupo está presente, manteve o nível
do ano anterior.
No ano de 2018, a Inapa
decidiu também incentivar
o consumo de água da
rede pública através da
disponibilização de garrafas
de vidro para colaboradores,
bem como para as áreas
comuns, tais como salas de
reuniões. Para já esta ação
teve início em Portugal. Mas
o objetivo passa por distribuir,
progressivamente, garrafas
vidro para o consumo de
água a todas as operações
do Grupo. Com este gesto
simples, o Grupo reforça
o seu compromisso com
uma gestão eficiente dos
recursos disponíveis, neste
caso da água, bem como
com o combate ao uso de
embalagens de plástico.

03 AMBIENTE

De referir que no Grupo Inapa, a água é utilizada
apenas para fins de higiene nas nossas instalações.
A água que utilizamos provém exclusivamente
de fornecedores locais de água. O consumo
de água, por parte da organização, não afeta,
de forma significativa, as fontes de água existentes.

As nossas
Emissões

A Inapa não presta serviços de distribuição de água
e tratamento de águas residuais mediante um processo
adicional, antes do tratamento definitivo da água
ou de esta ser redirecionada para o ambiente.

CONSUMO DE ÁGUA POR FONTE (EM M3)

Consumo total de água no Grupo

2017

2018

+/-

13 906 15 209 8,8%

Biodiversidade

Não existem instalações geridas ou adjacentes, pertencentes
ou arrendadas pela Inapa, em áreas protegidas ou em áreas
com elevados níveis de biodiversidade, mesmo que não
estejam identificadas como áreas protegidas.
As nossas operações, os nossos produtos ou os nossos
serviços não têm impacto sobre a biodiversidade.
O nosso Grupo não está envolvido na reabilitação
ou proteção dessas áreas.

Conforme referido anteriormente neste relatório, os dados
das emissões de Âmbito 3 (GHG Protocol) serão reportados
até 2020, uma vez que o Comité de CSR está a preparar uma
forma mais otimizada da recolha deste tipo de dados. Por isso,
as emissões relacionadas com serviços logísticos externos ou
com os nossos clientes, não são consideradas neste relatório.
Os dados relacionados com as emissões de Âmbito 3, como
o consumo de água, a quantidade de material utilizado ou
a descarga de resíduos, são reportados nos pontos relevantes
deste relatório, mas as emissões de Âmbito 3 relativas a esses
dados não foram calculadas e apresentadas.

Os fatores de emissão usados consistentemente através
desta ferramenta são, principalmente aqueles que estão
relacionado com o DEFRA (Department for Environment, Food
and Rural Affairs), mas também com o GEMIS (Global Emission
Model Integrated Systems) e o IFEU (Institute for Energy and
Environmental Research). As taxas do Potencial de Efeito
de Estufa (Global Warming Potential – GWP) dos relatórios
de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC) são utilizadas com base num período
de 100 anos. Todos os critérios são publicados.
A Inapa não produz, exporta ou importa substâncias
que destruam a camada de ozono e não emite outras
emissões atmosféricas significativas.

Todas as emissões de CO2 e de Âmbito 1 e de Âmbito 2
foram calculadas através da utilização de um software de
report especializado em sustentabilidade.

EMISSÕES GEE DIRETAS - ÂMBITO 1 (CO2 E EM T)

Veículos ligeiros e pesados
Gás e outras emissões provenientes de instalações de ar condicionado (aquecimento/ arrefecimento)
Total
(1)

2017

2018

+/-

5 354
2 753
8 107

4 918
2 583
7 501

-8%
-3%
-7%

(1) Os dados relativos a 2017 foram corrigidos devido a maiores consumos de Diesel nos veículos da Inapa Packaging France (72 180 litros) e dos veículos pesados da Papier Union (184 930 litros).

EMISSÕES GEE DIRETAS - ÂMBITO 2 (CO2 E EM T)

Eletricidade (comercializada em regime individual para o consumidor)
Eletricidade (comercializada em regime de mercado local) (1)

(1)

2017

2018

+/-

527
1 635

602
1 592

14%
-3%

(1) O
 s dados relativos a 2017 foram corrigidos devido à identificação de alguns erros, no decorrer da elaboração do relatório RSC 2018, por parte das diferentes operações do Grupo, que foram entretanto corrigidos.
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Efluentes
e Resíduos

Os dados apresentados baseiam-se nas quantidades
de resíduos recolhidas, pesadas e faturadas separadamente.
Os resíduos domésticos foram estimados com base
nos ciclos de remoção.
De destacar que 90% dos resíduos gerados são reciclados
ou recuperados/ reutilizados.

7% 3%
Incineração

Sem informação
disponível
TIPO DE RESÍDUO (EM T)

Papel/ cartão
Madeira
Plásticos
Resíduos de embalagens
Metais
Equipamento elétrico e eletrónico
Baterias
Restantes resíduos semelhantes a resíduos domésticos
Total

54%
Reciclagem
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Resíduos
Grupo Inapa
Método Eliminação
2018

2017

2018

+/-

974,36
494,93
240,40
182,26
2,30
0,20
0,01
182,30
2 076,76

1 005,50
811,57
177,20
78,00
3,00
0,11
0,03
186,00
2 261,41

3%
64%
-26%
-57%
30%
-45%
200%
2%
9%

36%
Recuperação

(incluindo recuperação
energética)
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04 RESPONSABILIDADE SOCIAL

O respeito pelos direitos
humanos é um valor
fundamental para a Inapa.
Por isso, o nosso Código
de Conduta define a forma
como devem ser realizados
os negócios no Grupo,
respeitando os Princípios
Orientadores das Nações
Unidas sobre os Direitos
Humanos.

Direitos
Humanos

O nosso Código de Conduta é a base da nossa cultura, que
assenta num forte compromisso para com os princípios dos
Direitos Humanos e dos Direitos do Trabalho.
O nosso Código de Conduta foi atualizado, no final de 2017,
mantendo os princípios orientadores da primeira versão,
desenvolvida em 2002:

Ao fazermos negócios em mercados onde
os direitos humanos não são totalmente
defendidos, abstivemo-nos de tolerar tais
práticas e promovemos ativamente o respeito
por esses direitos;
Ponderamos devidamente o impacto social
e humano de quaisquer decisões, a otimização
dos investimentos não deve ser o principal
critério de tomada de decisão;
Não exploramos casos de dependência
e subdesenvolvimento económico e social
que surgem em mercados específicos. Encaramos
o subdesenvolvimento como uma preocupação
a ser considerada no nosso plano
de responsabilidade corporativa;

Responsabilidade
Social

Defendemos a liberdade de associação,
o reconhecimento do direito à negociação coletiva,
a eliminação de todas as formas de trabalho
forçado, a efetiva abolição do trabalho infantil
e a eliminação de práticas discriminatórias.
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O nosso novo Código de Conduta foi criado para incentivar
todos os colaboradores a integrarem os valores da empresa
no seu dia-a-dia de trabalho, conferindo-lhes sempre
a possibilidade de endereçarem novas recomendações.
Este Código contém os princípios de conduta empresarial
mais significativos, declarações sobre os direitos humanos,
trabalho infantil, discriminação, trabalho forçado e normas
sociais, em consonância com os princípios da Declaração
das Nações Unidas.
Todos os gestores/ supervisores da Inapa são incentivados
a colocar em prática o Código de Conduta, liderando, deste
modo, pelo exemplo. A maioria dos requisitos deste Código
é testada internamente. Os requisitos externos à Inapa são
verificados mediante auditorias.
Depois das equipas e de todos os colaboradores terem
assinado o Código, oferecemos uma formação abrangente
sobre direitos humanos.
Durante o período analisado neste relatório,
1 244 colaboradores ou 93% de toda a nossa força
de trabalho já receberam formação num volume
total de 6 411 horas.

04 RESPONSABILIDADE SOCIAL

1244

Colaboradores beneficiaram
de iniciativas de formação

6411
Horas de formação

Não foi registado nenhum incidente e/ou conflito ao Código de Conduta e nenhuma questão foi levantada sobre Direitos Humanos por
nenhuma empresa do Grupo.
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Os nossos
Fornecedores e Parceiros

Colaboradores

A Inapa está fortemente empenhada em apoiar e respeitar
os direitos humanos, garantindo que os mesmos não
são violados nas suas operações. Seguindo as normas da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), compromete-se
a não realizar trabalho forçado, discriminação no trabalho,
trabalho infantil e a respeitar a liberdade de organização
e negociação coletiva, bem como a respeitar
a igualdade salarial entre géneros.
A gestão de Recursos Humanos do Grupo está organizada
de forma descentralizada, tendo em conta as diferentes
diretrizes de direito do trabalho em cada país onde
a Inapa está presente.
Os diretores-gerais locais monitorizam o cumprimento
dos Direitos Humanos, em concordância com as principais
orientações estabelecidas pelo Conselho Executivo no Código
de Conduta da Inapa. Comunicam incidentes ou violações ao
Conselho Executivo da Inapa e adotam as medidas corretivas
necessárias, em caso de contraordenação.

Política
de Recursos
Humanos
7 Objetivos
do Grupo

O nosso profundo compromisso com os Direitos Humanos é extensível a toda a nossa cadeia de valor:

Os nossos
Colaboradores

Comprometida com os Direitos Humanos do Grupo,
a Papier Union oferece anualmente aos clientes um caderno
– FLY notebook – com várias iniciativas de defesa de direitos
humanos do ativista alemão Rüdiger Nehberg.

Os nossos
Clientes

01
02
03
04
05
06
07

Diversidade
e Igualdade
Reconhecimento
e Mérito
Atração
e Compromisso
Equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal
Desenvolvimento
Prevenção
e Segurança
Gestão
da Mudança
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Diversidade e Inclusão
Um ambiente multicultural

Cadeia de
Abastecimento

As relações comerciais com fornecedores é uma força
estratégica da INAPA, que necessita de ser preservada
de acordo com os mais elevados padrões éticos. Todos
os fornecedores devem ser tratados de uma forma justa,
assegurando um tratamento igual em circunstâncias
semelhantes, agindo com integridade, ética e respeito
pela lei, assegurando que os compromissos acordados
entre ambas as partes são cumpridos.

É também de extrema importância para o Grupo
que os seus fornecedores se orientem pelos mesmos
princípios de conduta. A Inapa ajuda-os a identificar
os riscos emergentes através do nosso Código de Conduta,
que inclui as principais diretrizes de Direito do trabalho
da OIT e combate à corrupção.

A estratégia de Recursos Humanos da Inapa é desenvolvida
de forma articulada com as orientações estratégicas
do Grupo e as suas necessidades de negócio.

ÁREA DE NEGÓCIO

Papel

Embalagem

Comunicação Visual
Holding
Serviços Partilhados
Total

54

33%
67%

Em 2018, o Grupo Inapa, com operações em 10 mercados,
empregou 1 336 colaboradores de diferentes países, culturas
e idades para desempenharem diferentes funções.

EMPRESA

PAÍS

2015

2016

2017

2018

Papier Union
Inapa France

Alemanha
França

545
192

526
186

517
280

506
258

Papyrus

França

n.a.

124.

n.a.

n.a.

Inapa Suisse
Inapa Portugal
Inapa España
Inapa Belgique
Inapa Luxembourg
Inapa Angola
Korda

Suíça
Portugal
Espanha
Bélgica
Luxemburgo
Angola
Turquia

70
69
87
30
1
9
50

n.a.
67
83
31
n.a.
6
51

n.a.
65
76
31
n.a.
4
45

n.a.
65
78
29
n.a.
4
47

Inapa Packaging

Alemanha

65

64

65

66

Inapa Packaging
Semaq
Embaltec
Inapa Packaging

França
França
França
Portugal

33
33
n.a.
n.a.

33
34
20
n.a.

32
33
20
43

37
33
22
42

Da Hora

Portugal

22

22

n.a.

n.a.

Tradembal

Portugal

25

21

n.a.

n.a.

Complott PU
Inapa VISCOM
Inapa IPG
Inapa Shared Center

Alemanha
Portugal
Portugal
Portugal

64
9
17
49
1 361

60
9
17
48
1 402

66
9
17
49
1 352

73
10
17
49
1 336

Feminino

Masculino

COMENTÁRIOS

Aquisição em dez/ 2016
Fusão com Inapa France 2017
Vendida em dez/ 2016

Fusão com Inapa Bélgica em jul/ 2016
Aquisição em out/ 2013

Aquisição em nov/ 2016
Fusão Tradembal e Da Hora
Fusão com Tradembal na Inapa
Packaging em 2017
Aquisição em set/ 2013
Fusão com a Da Hora na Inapa
Packaging em 2017
Aquisição em mar/ 2013
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A par de um cenário multicultural, o nosso capital humano
é composto por pessoas de diferentes idades. No entanto,
como podemos ver, na tabela abaixo, a proporção
de colaboradores mais jovens <30 anos, que entram
e saem da Inapa, é relativamente alta. Por esta razão, algumas
empresas da Inapa iniciaram uma campanha de atração
de talentos focada no recrutamento de jovens profissionais,
garantindo, deste modo, a próxima geração de talentos.

Inclusão e Igualdade
de Oportunidades
A criação de um ambiente de trabalho diversificado
e abrangente dentro do Grupo tem sido uma aposta contínua.
Neste percurso, orientam-nos mediante os valores em
que realmente acreditamos: inclusão e igualdade.
Na Inapa, a diversidade é reconhecida como uma força.
As empresas do Grupo promovem a diversidade, ao atrair,
captar e reter talentos de diferentes idades, géneros, etnias,
religiões, entre outros. Para promover, de forma contínua,
a diversidade de pensamento e a presença de múltiplas
culturas, trabalhamos de forma colaborativa dentro do Grupo.
Sabemos que a diversidade contribui para o nosso sucesso.

Variação de Colaboradores
Por género e faixa etária

CRITÉRIO

N.º total colaboradores(1)

N.º COLABORADORES
POR GÉNERO/ FAIXA ETÁRIA

N.º ENTRADAS

TAXA NOVAS
CONTRATAÇÕES

N.º SAÍDAS

Composição do Staff

TAXA
ROTATIVIDADE

2017

2018

+/-

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1 330

1 291

-3%

247

118

19%

9%

136

147

10%

11%

451
879

430
861

-5%
-2%

88
159

41
79

20%
18%

9%
9%

42
94

50
97

9%
10%

12%
11%

123
737
470

100
699
492

19%
-5%
5%

44
131
72

31
71
16

36%
18%
15%

30%
10%
3%

24
69
43

28
66
43

20%
9%
9%

26%
9%
9%

Por género e faixa etária

POR GÉNERO

Feminino
Masculino

CRITÉRIO

NÚMERO
COLABORADORES

POR FAIXA ETÁRIA

< 30 anos
30 - 50 anos
> 50 anos

N.º total colaboradores

(1)

PERCENTAGEM
COLABORADORES

2017

2018

2017

2018

1 330

1 291

100%

100%

451
879

430
861

34%
66%

33%
67%

123
737
470

100
600
492

9%
55%
35%

8%
54%
38%

POR GÉNERO
(1) Excluindo os colaboradores com contratos temporários.

É imperativo para o nosso negócio continuar a recrutar e a atrair colaboradores de todas as idades e com diferentes competências.
Acreditamos que a combinação entre a diversidade e a inclusão são fatores essenciais para conduzir o Grupo a maiores níveis
de inovação.

Feminino
Masculino
POR FAIXA ETÁRIA

< 30 anos
30 - 50 anos
> 50 anos
(1) Excluindo os colaboradores com contratos temporários.
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As empresas do Grupo Inapa também disponibilizam a possibilidade de licença parental para ambos os géneros, homens e mulheres.

O Grupo procura criar um ambiente de trabalho onde
as diferentes perspetivas são valorizadas e, no qual os nossos
colaboradores se sintam confortáveis para desempenhar a sua
atividade profissional, diariamente, da melhor forma possível.

LICENÇA PARENTAL POR GÉNERO

Neste contexto, oferecemos aos colaboradores um horário
de trabalho flexível, a possibilidade de trabalharem a tempo
parcial e/ ou ajuda na procura de locais de acolhimento
para os seus filhos, de forma a promover também um maior
envolvimento das mulheres em cargos de gestão, por exemplo.

Colaboradores com direito à licença parental
Colaboradores que usufruíram da licença parental durante o período
em análise do relatório
Colaboradores que regressaram ao trabalho após o gozo da licença parental
Colaboradores com trabalho a tempo parcial durante 12 meses,
após gozo da licença parental

A Inapa concede benefícios tanto a colaboradores com
contratos a tempo integral ou parcial. Os benefícios variam
em função da localização de cada empresa do Grupo.
A par dos habituais benefícios sociais estatutários específicos
do país, as empresas do Grupo disponibilizam incentivos
adicionais, como o subsídio de transporte, por exemplo.

QUOTA FEMININA

QUOTA MASCULINA

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1 330

1 291

451

421

879

821

49

41

30

28

19

14

32

19

13

8

19

12

24

15

3

9

15

6

(1)

(1)

COLABORADORES QUE REGRESSAM AO TRABALHO APÓS A LICENÇA PARENTAL

Total
Muheres
Homens

Benefícios

N.º COLABORADORES
2017

2018

24
13
11

23
11
13

(1) Excluindo os colaboradores com contratos temporários
A taxa de retorno ao trabalho mostrada na tabela é baseada nos dados dos colaboradores que usufruíram de licença parental. A taxa de retorno ao trabalho é calculada da seguinte forma: (Número de
colaboradores que retornaram ao trabalho após a licença parental)/ (Número de colaboradores devido ao retorno ao trabalho após a licença parental) x 100.

Disponibilizados a colaboradores a tempo integral
e a colaboradores com contratos a termo ou com
contratos a tempo parcial:

A taxa de retenção para colaboradores que usufruíram de licença parental não está disponível devido a dados de retorno ao trabalho em falta do ano anterior.

PAÍSES RELEVANTES
PARA A OPERAÇÃO
DO GRUPO

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
A COLABORADORES
A TEMPO INTEGRAL

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A COLABORADORES
COM CONTRATOS A TERMO OU COM CONTRATOS
A TEMPO PARCIAL

Alemanha
França
Portugal

Remuneração variável
Seguro de saúde
Seguro por incapacidade/ invalidez
Licença de parentalidade
Pensão de aposentação
Compensação por despedimento
Concessão de indemnização por acidente
Pagamento de férias adicionais

Remuneração variável
Seguro de saúde
Seguro por incapacidade/ invalidez
Licença de parentalidade
Pensão de aposentação
Compensação por despedimento
Pagamento de férias adicionais
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N.º COLABORADORES

Diálogo Aberto
A Inapa está empenhada numa política de diálogo construtivo
e cooperativo com os seus colaboradores e respetivos
órgãos representativos e observa, rigorosamente, todos
os prazos legais de notificação em todas as matérias
relativas aos representantes dos colaboradores. Uma vez
que os regulamentos legais nacionais não estabelecem
prazos específicos, esforçamo-nos por disponibilizar
informações oportunas a fim de conferir aos representantes
dos colaboradores a oportunidade de se prepararem
adequadamente para o diálogo. O período característico
de aviso prévio, para colaboradores e para os seus
representantes, relativamente a mudanças operacionais

significativas que poderão afetá-los fundamentalmente,
é de quatro semanas, com exceção da Bélgica,
onde esse período é de duas semanas.
Em traços gerais, os acordos OHAS (Sistemas de Gestão
de Saúde e Segurança Ocupacional) existem com
os sindicatos de colaboradores, respetivamente,
com representantes dos colaboradores, ao nível
das empresas nacionais que operam, por exemplo,
em Espanha e na Alemanha, e em alguns casos
também ao nível da empresa (Alemanha).
Não há acordos ao nível do Grupo.
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Overview

Promoção do Bem-estar
Laboral

Comités de Colaboradores

Estamos totalmente comprometidos com a proteção
da saúde e a promoção da segurança e do bem-estar
os nossos colaboradores.

COMITÉ

NÍVEL

PERCENTAGEM DE COLABORADORES
CUJO TRABALHO OU LOCAL DE TRABALHO
SÃO DIRIGIDOS PELA ORGANIZAÇÃO
REPRESENTADA POR ESTE COMITÉ

Comités da OHAS na Inapa Espanha, França e Alemanha (Papier Union)

Regional

100%

Comité de Combate a Incêncios na Inapa Espanha e Alemanha (Papier Union)

Regional

100%

Comité do Desenvolvimento Económico na Alemanha (Papier Union)

Regional

100%

A Inapa promove a melhoria sustentável da produtividade
e da qualidade do trabalho, através da promoção do equilíbrio
entre vida profissional e pessoal. O nosso Grupo possui
comités de colaboradores que trabalham em questões
relacionadas com a segurança e saúde ocupacional. Embora
não se registem atividades associadas a um elevado índice
de doenças ou riscos na nossa organização, todos os
colaboradores são informados sobre as normas de segurança
do trabalho e estas são rigorosamente cumpridas.
De referir que são também adotadas medidas preventivas
com o objetivo de minimizar o risco de lesões ocupacionais
e doenças relacionadas com o desempenho de atividades
profissionais. É realizada formação contínua para prevenir
a ocorrência de acidentes nos locais de trabalho.

Acidentes
Por Categoria

Nº MULHERES

Nº HOMENS

TOTAL

2017-2018

4
2

38
33

42
35

-19%
6%

2

5

7

n.a.

-

-

-

-

+/-

Número total de acidentes
Dos quais acidentes de trabalho
Dos quais acidentes ocorridos no trajeto entre a residência-local
de trabalho e vice-versa
Dos quais acidentes mortais
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Indicadores
Por Acidente

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES (> 1 DIA DE TRABALHO PERDIDO)

MULHERES

HOMENS

TOTAL

Por 1 000 colaboradores
Por 1 milhão de horas trabalhadas (LTIR = Taxa de acidentes com afastamento)

9,3
5,8

44,1
26,1

32,5
19,6

Desenvolvimento
e Compromisso
dos Colaboradores
Investimos nos nossos
Colaboradores

Os dados apresentados incluem todo o tipo de lesões, nomeadamente ao nível dos membros superiores, inferiores, tronco e cabeça. Os acidentes de colaboradores indiretos (exemplo: subcontratados),
pelos quais o Grupo é responsável pela segurança no local de trabalho foram incluídos apenas nos dados da Alemanha, em virtude, da ausência de registos de outros países. Os acidentes menores (primeiros
socorros) não foram considerados. Para o cálculo do ‘dia’ adotámos como referência as ‘horas de trabalho estabelecidas por dia’.

Corrida Odyssea Paris
Promoção de um estilo de vida saudável aliado a uma boa causa
No ano de 2018, cerca de 40 colaboradores
da Inapa França participaram na corrida
Odyssea Paris, uma iniciativa que promove
a angariação de fundos para pesquisa
de tratamentos de combate ao cancro
da mama.
Em outubro de 2018, a Odyssea
Paris contou com o apoio de perto
de 38 000 participantes que se mobilizaram
para percorrer, a andar ou a correr,
5km ou 10km, por esta causa.
No final foram angariados €520 000,
que reverteram a favor do Instituto
Gustave Roussy, reconhecido,
internacionalmente, pelo trabalho
que desenvolve ao nível
da investigação oncológica.

Acreditamos que a aprendizagem e a formação profissional são uma condição essencial para o sucesso da nossa empresa.
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As experiências de aprendizagem são, por isso, uma parte
integrante da nossa política de recursos humanos. Hoje,
a maioria das formações são cursos e workshops presenciais,
uma vez que se tem vindo a comprovar que é um
bom método para a partilha de conhecimento técnico.

Análise de Desempenho
As empresas do Grupo encaram o desenvolvimento dos colaboradores
como uma prioridade, tanto a nível individual, como organizacional.
Por isso, existem ferramentas de análise de desempenho,
tanto a nível individual como a nível de equipa.
A análise de desempenho é uma das ferramentas utilizadas para alcançar
o desejado desenvolvimento das equipas de trabalho. Porém, de acordo
com o último questionário de satisfação aos colaboradores do Grupo,
a análise sobre o desempenho e desenvolvimento de carreira
precisa ser melhorada.

Horas de Formação
Por Colaborador em 2018

5,2

5,4

Total

Mulheres

5,0

Homens

No entanto, devido às despesas de viagem e gastos de tempo, a formação presencial está a ser repensada. Foi, com este objetivo
em mente, que se começou a investir, na Alemanha, em novos métodos de formação, nomeadamente numa plataforma e-learning
designada ‘Inapa Campus’, que no futuro será uma forma de partilha de conhecimento dentro do Grupo.

Colaboradores
Com uma análise de desempenho regular e um plano
de desenvolvimento de carreira regular

Os alunos da ‘Inapa Campus’ poderão ter acesso a formações multimédia sobre múltiplos temas, em qualquer lugar e a qualquer
momento. No final, após completarem as formações em que participam, podem obter uma certificação através de testes,
que também decorrerem no formato online.

Horas de Formação

Total
Feminino
Masculino

Média do Número de Horas por Género

Total
Feminino
Masculino

64

N.º COLABORADORES
QUE PARTICIPARAM
EM FORMAÇÕES

HORAS
DE FORMAÇÃO

HORAS DE FORMAÇÃO
POR COLABORADOR

2018

2018

2017

1 244
421
823

6 411
2 268
4 143

5,2
5,4
5,0

3,1
3,8
2,8

+/-

PERCENTAGEM
DE COLABORADORES COM
ANÁLISE DE DESEMPENHO
2018

PERCENTAGEM
DE COLABORADORES COM
ANÁLISE DE DESEMPENHO
2017

+/-

46%
59%
40%

25%
29%
23%

84%
103%
74%

De referir que, em 2017, na Inapa France, as análises periódicas de desempenho e desenvolvimento de carreira dos colaboradores foram
suspensas devido à fusão com a Papyrus France, que exigiu uma reformulação e padronização de procedimentos. Em 2018, a avaliação
de desempenho e carreira de todos os colaboradores em base regular foi retomada com o apoio de um novo programa de software.

66%
42%
80%
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Informações Obrigatórias

Saúde e Segurança
Promoção de Produtos
e Serviços Sustentáveis
A Inapa tem uma ação ativa e exigente para com
os fornecedores e as características específicas
dos produtos que comercializa.
Como distribuidor, o Grupo não determina a composição
do material nem as propriedades físicas dos seus produtos,
mas supervisiona o cumprimento dos fornecedores para
com as recomendações técnicas do produto dedicadas
à segurança. Para permitir que os colaboradores consigam
assumir esta ação de supervisão, é-lhes conferido o acesso
a bases de dados, cujas informações técnicas e instruções
de uso específicas de cada produto são atualizadas
numa base contínua.

Conformidade com REACH
A Inapa apenas comercializa produtos cuja composição
esteja em conformidade com os requisitos legais europeus
ou equivalentes. Este requisito aplica-se, por exemplo,
ao uso de substâncias químicas perigosas ou substâncias
particularmente preocupantes, que estão registadas, por
exemplo, no Regulamento Europeu 1907/2006 relativo
ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos
Químicos (REACH). O REACH trata de questões relacionadas
com a produção e o uso de substâncias químicas e seu
potencial impacto na saúde e segurança públicas e na
proteção do meio ambiente. No ano de 2018, nenhuma
das substâncias incluídas na lista do REACH foi utilizada
em produtos fornecidos pela Inapa.

Transparência de Informação
Em geral, o risco de lesões ou restrições, em termos
de saúde, devido ao uso ou processamento (incorreto)
dos nossos produtos é insignificante, com algumas exceções,
relacionadas com o manuseamento de alguns dos nossos
produtos, que requer a leitura das instruções de segurança,
as quais se encontram anexadas aos mesmos, de forma
a facilitar a sua consulta.

Rotulagem de Produtos e Serviços

INFORMAÇÃO E ROTULAGEM DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

REQUERIDO PELOS PROCEDIMENTOS
DA ORGANIZAÇÃO

Composição de substâncias que podem ter impactos no meio ambiente ou na sociedade

Sim

Uso seguro

Sim

Origem dos componentes

Sim

81-99% das nossas categorias de produtos e serviços são cobertas por este tipo de procedimentos e avaliadas quanto à sua conformidade com estes.

Os produtos cuja armazenagem e transporte exigem
medidas especiais de segurança são comercializados
exclusivamente por parceiros logísticos externos
especializados, que representam menos de 1% do nosso
negócio. Entre eles destacam-se, por exemplo, algumas
tintas de impressão e produtos químicos de impressão.

Conformidade Ambiental
Não houve violações de regulamentos ou códigos
voluntários em relação ao impacto de produtos e serviços
na saúde e segurança.
Não houve incidentes de não conformidade com
regulamentos e/ ou códigos relacionados com informações
e rotulagem de produtos e serviços.
No período em análise, a Inapa esteve em conformidade com
todos os regulamentos ou códigos voluntários relacionados
com comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio.
100% das nossas categorias de produtos e serviços foram
examinadas quanto aos seus efeitos na saúde e segurança
em todo o ciclo de vida.
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Partilha de Valor
com a Comunidade
A Inapa entende a responsabilidade social como uma
contribuição para um futuro sustentável, mais justo
e equilibrado, razão pela qual as ações de solidariedade
integram a cultura e a gestão do Grupo nas diversas
geografias onde opera.
Em nome dos colaboradores e acionistas, a Inapa assume
uma postura socialmente responsável porque acredita que
pequenos gestos podem fazer a diferença. Assim, em parceria
com as ONGs e outras organizações comunitárias, o Grupo
responde anualmente a um conjunto de solicitações de apoio
social, cultural e desportivo de âmbito local, nacional
ou internacional.
Consciente da importância que tem na comunidade onde está
inserida, a Inapa Portugal fez donativos em espécie a duas
organizações sem fins lucrativos – a Associação Capulanas
e o Instituto de Apoio à Vida.
Em Portugal e Espanha, a Inapa lançou também, pelo quinto
ano consecutivo, o concurso de design para o calendário
Inapa 2019, com o intuito de aproximar os jovens estudantes
do mercado empresarial, oferecendo-lhes a oportunidade
de participarem num projeto ibérico. Este projeto contou
com a participação de 500 trabalhos de estudantes das mais
prestigiadas escolas de artes de Portugal e Espanha, que
tiveram a oportunidade de apresentar o seu trabalho em
materiais de prestígio da Inapa. Este ano o evento foi realizado
na Fundación Bombas Gens, em Valência, apadrinhando a
sua missão de contribuir para o incremento da sensibilidade
artística na sociedade.

No contexto de diversidade e política de inclusão social
dos recursos humanos do Grupo, a Inapa Espanha fomentou
a integração laboral/ social de pessoas com deficiência,
desenvolvendo ações e/ou projetos em parceria com o Grupo
Amas (ex.: contratação de catering para reuniões corporativas)
e a Fundação ILUNION (ex.: contratação de pessoal para
segurança).
No alinhamento do compromisso social do Grupo,
na Alemanha, a Papier Union e a Inapa Packaging realizaram
uma doação de papel para uma organização que presta
assistência a pessoas doentes e/ou estado terminal, Hamburg
Leuchtfeuer, e fizeram-se também várias doações financeiras
a diferentes instituições infantis, como foi o caso das aldeias
ChildFund Deutschland, SOS e OlgaHospital, ajudando-as a
manter a sua capacidade financeira para acolher temporária
ou permanentemente crianças em risco clínico e/ou social.
Em França, a Inapa apoiou, em outubro de 2018,
a realização da corrida solidária na luta contra o cancro
da mama – Odyssea Paris. Já na Bélgica e no Luxemburgo,
a Inapa apoiou uma corrida de angariação de fundos para o
projeto U-TURN, que desafia pessoas com deficiências físicas
a não se autolimitarem e a fazerem atividades de lazer
que lhes permita ir mais-além.
No geral, todas as operações do Grupo estiveram
comprometidas em desempenhar um papel ativo
e a ter um impacto positivo nas comunidades
onde se inserem.

Inapa Alemanha entra em ação
Extinção das abelhas
As abelhas polinizam
as flores - quase todas
as crianças sabem isso.
As nossas plantações
e plantas silvestres
dependem em mais
de 80% do desempenho
da polinização das
abelhas.
O benefício económico é estimado em 2 bilhões
de euros apenas na Alemanha. Globalmente
estima-se que este benefício seja cerca
de 265 bilhões de euros!

O declínio e a ausência parcial de polinização natural tem sérios efeitos económicos e ecológicos em todo o ecossistema. Até agora,
a espécie “abelha” sobreviveu a mudanças climáticas extremas no processo normal de evolução, mas atualmente, a extinção de espécies
ocorre cerca de mil vezes mais rápida. Há um “excesso” de influências prejudiciais que causam a síndrome repentina de enxames de
abelhas (Colony Collapse Disorder).
Para contrariar esta situação, a Papier Union adotou os seus próprios enxames de abelhas, uma pequena contribuição contra a extinção
das abelhas e de combate à ameaça à biodiversidade. As colmeias estão localizadas perto da sede, em Hamburgo. Em colaboração com
apicultores experientes, uma equipa da Papier Union está encarregue de cuidar dos novos pequenos e diligentes "colaboradores".
Colaboradores e estagiários da sede, apreciam não só trabalhar com as abelhas, mas também os conhecimentos práticos que adquirem
sobre as ligações entre a proteção ambiental e a biodiversidade.
Parceiros de negócios e outros stakeholders da empresa terão a possibilidade de “provar” o lado doce do efeito colateral do compromisso
ambiental, em forma de pequenos presentes, sob a forma de mel.

Nos escritórios da Inapa Espanha foi ainda desenvolvida
uma campanha no verão de dádiva de sangue
sob o mote ‘Dar está-nos no sangue’.
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ÍNDICE DE GRI

Este é o 2º ano consecutivo
que a Inapa publica o relatório
de sustentabilidade, promovendo
a transparência e a otimização das
suas práticas, bem como a adoção
de princípios de sustentabilidade,
quer interna, quer externamente,
junto dos seus colaboradores
e stakeholders, respetivamente.
Este relatório foi elaborado
de acordo com as diretrizes
da Global Reporting Initiative
– GRI 4. As informações deste
relatório abrangem o ano fiscal
transato, de 1 de janeiro de 2018
a 31 de dezembro de 2018.

Índice
de GRI

Sobre este
Relatório
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Localização da sede da organização
102-4
Localização das operações
102-5
Natureza legal e acionistas
102-6
Mercados
102-7
Dimensão da organização
102-8
Informação sobre colaboradores
102-9
Cadeia de abastecimento
102-10
Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de abastecimento
102-11
Abordagem ao princípio da precaução
102-12
Iniciativas externas
102-13
Participação em associações
Estratégia
102-14
Mensagem do Presidente
102-15
Principais impactos, riscos e oportunidades
Ética e Integridade
102-16
Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
102-17
Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética
Governança
102-18
Estrutura do governo da sociedade
102-19
Delegação de autoridade
102-20
Responsabilidades a nível executivo sobre temas económicos, ambientais e sociais
102-21
Consulta a stakeholders sobre tópicos económicos, ambientais e sociais
102-22
Composição dos corpos sociais e comités
102-23
Presidente do principal órgão dos corpos sociais
102-24
Nomeação e seleção dos membros dos corpos sociais
Envolvimento com Stakeholders
102-40
Lista de stakeholders
102-41
Acordos de contratação coletiva
102-42
Identificação e seleção de stakeholders
102-43
Abordagem para o envolvimento com stakeholders
102-44
Principais questões e preocupações
Prática de Reporte
102-45
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
102-46
Definição do conteúdo do relatório e limites dos temas abordados
102-47
Lista dos temas materiais
102-48
Reformulações de informações
102-49
Mudanças no reporte
102-50
Período de reporte
102-51
Data do último relatório publicado
102-52
Ciclo de reporte
102-53
Contactos para questões sobre o relatório
102-54
Reivindicações de relatórios de acordo com as normas da GRI
102-55
Índice de conteúdos de GRI
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ÍNDICE DE GRI

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

RS 12
RS 10-11
RS 14
RS 14
RS 12, RC Capítulo 1
RS 14
RS 13
RS 55
RS 20-22
RS 20-22
RS 20-22
RS 20-22
RS 76
RS 6-7
RC Capítulo 1
RS 24-29
RS 24-29
RS 26-27, RC Capítulo 1 e 4
RS 26-27, RC Capítulo 4
RS 26-27
RS 26-30
RS 26-27, RC Capítulo 1 e 4
RS 26-27, RC Capítulo 1 e 4
RS 26-27, RC Capítulo 1 e 4
RS 30
RS 30, 60
RS 30
RS 30
RS 30
RS 12, 71
RS 71
RS 4-5, 28
RS 71
RS 71
RS 71
RS 71
RS 71
RS 76
RS 75
RS 72-75

GRI 200: ECONÓMICO

DESCRIÇÃO

GRI 201: Performance Económica 2018
201-1
Valor económico direto gerado e distribuído
201-2
Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido às mudanças climáticas
201-3
Obrigações do plano de benefícios definidos e outros planos de reforma
201-4
Assistência financeira recebida de autoridades governamentais
GRI 202: Presença de Mercado 2018
202-1
Índices do salário mais baixo por género comparado ao salário mínimo local
GRI 203: Impacto Económico Indirecto 2018

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

RC Capítulo 3
RC Capítulo 3
RC Capítulo 3
RC Capítulo 3
RC Capítulo 3

203-1

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas
e serviços oferecidos

RC Capítulo 3

203-2

Impactos económicos indiretos significativos e extensão dos impactos

RC Capítulo 3

GRI 204: Política de Compras 2018
204-1
Proporção de gastos com fornecedores locais
GRI 206: Comportamento Anti-Competitivo 2018
Número total de ações legais relacionadas a comportamento anticompetitivo, 		
206-1
antitrust e práticas de monopólio e os resultados dessas ações

RC Capítulo 3
RC Capítulo 3

GRI 300: AMBIENTE

GRI 301: Materiais 2018
301-1
Materiais usados por peso ou volume
301-2
Materiais reciclados usados
301-3
Produtos recuperados e materiais de embalagem
GRI 302: Energia 2018
302-1
Consumo de energia dentro da organização
302-2
Consumo de energia fora da organização
302-3
Intensidade energética
302-4
Redução do consumo de energia
302-5
Redução nos requisitos de energia para produtos e serviços
GRI 303: Água 2018
303-1
Consumo de água total por fonte
303-2
Fontes hídricas afetadas significativamente pela captação de água
303-3
Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada
GRI 304: Biodiversidade 2018

RS 41-42
RS 41-42
RS 41-42
RS 43-45
RS 43-45
RS 43-45
RS 43-45
RS 43-45
RS 46
RS 46
RS 46

Localização em áreas protegidas ou adjacentes e áreas de elevado índice
de biodiversidade fora das áreas protegidas

RS 46

Impacto significativo de atividades, produtos e serviços na biodiversidade
Habitats protegidos ou restaurados

RS 46
RS 46

Emissões diretas de GEE (Âmbito 1)

RS 47

305-2

Emissões indirectas de GEE (Âmbito 2) provenientes da aquisição
de energia elétrica ou térmica que é consumida pela organização

RS 47

305-3
305-4
305-5
305-6

Outras emissões indiretas de GEE (Âmbito 3)
Intensidade das emissões de GEE
Redução das emissões de GEE
Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso

305-7

Óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e outras emissões
atmosféricas significativas

304-1
304-2
304-3
GRI 305: Emissões 2018
305-1

RC Inapa Relatório e Contas / RS Inapa Relatório de Sustentabilidade

RS 47
RS 47
RS 47
Durante o período em análise, não foram impostos
quaisquer procedimentos ou multas por incumprimento
de leis e/ou regulamentos ambientais no Grupo Inapa.
De referir que também não foram identificados casos de
efeitos negativos potenciais/ reais significativos sobre o
meio-ambiente associados a fornecedores.
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GRI 300: AMBIENTE

DESCRIÇÃO

GRI 306: Efluentes e Resíduos 2018
306-1
Produção de efluentes líquidos, por qualidade e por destino
306-2
Resíduos produzidos, por tipo e por método de tratamento
306-3
Ocorrência de derrames

ÍNDICE DE GRI

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

RS 48-49
RS 48-49
RS 48-49

306-4

Peso de resíduos perigosos transportados, importados, exportados
ou tratados e percentagem de carregamentos de resíduos
transportados internacionalmente

RS 48-49

306-5

Recursos hídricos e respetivos habitats afetados pelas descargas
de água e drenagem

RS 48-49

GRI 307: Conformidade Ambiental 2018
307-1
Não conformidade com leis e regulamentos ambientais
GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores 2018
308-1
Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios ambientais
308-2

Impactos ambientais negativos na cadeia de abastecimento
e decisões tomadas

RS 64

404-2

RS 64

404-3

Percentagem de colaboradores que recebem regularmente análises
de desempenho e desenvolvimento de carreira

RS 65

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2018
405-1
Diversidade de órgãos de governança e colaboradores
Rácio do salário e remuneração entre Feminino e Masculino

RS 56-57
Informação sobre a diferenciação de géneros não é possível
ser compilada seguindo todas as regras de RGPD locais,
em particular nas empresas de menor dimensão do Grupo,
dado ser necessário diferenciar por géneros e função.

GRI 406: : Não Discriminação 2018
RS 21-22, 39-40
RS 21-22, 39-40

RS 56

401-2

Benefícios concedidos a colaboradores em tempo integral que não são
concedidos a colaboradores temporários ou em part-time

RS 58

401-3

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença
de maternidade/ paternidade, discriminadas por género

RS 59

GRI 402: Relações Laborais 2018

406-1

A Inapa está empenhada numa política de diálogo construtivo e cooperativo com os seus colaboradores e respetivos órgãos representativos e observa, rigorosamente,
todos os prazos legais de notificação em todas as matérias
relativas aos representantes dos colaboradores. Uma vez
que os regulamentos legais nacionais não estabelecem
prazos específicos, esforçamo-nos por disponibilizar informações oportunas a fim de conferir aos representantes
dos colaboradores a oportunidade de se prepararem
adequadamente para o diálogo. O período característico de aviso prévio, para colaboradores e para os seus
representantes, relativamente a mudanças operacionais
significativas que poderão afetá-los fundamentalmente,
é de quatro semanas, com exceção da Bélgica, onde esse
período é de duas semanas.

Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

Durante o período em análise, não foi reportados
nenhum caso de discriminação.

GRI 407: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 2018
Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer
a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar em risco

Não existem registos de casos de operações e de fornecedores em que os colaboradores não possam exercer o seu
direito à liberdade de associação e a negociação coletiva
possa estar em risco.

Operações e fornecedores com risco significativo de trabalho infantil

Não existem registos de casos de operações e de fornecedores com risco significativo de trabalho infantil.

GRI 408: Trabalho Infantil 2018
408-1

GRI 409: Trabalho Forçado ou Compulsório 2018
409-1

GRI 403: Saúde e Segurança Operacional 2018

Operações e fornecedores em risco significativo de ocorrência
de trabalho forçado ou compulsório

Não existem registos de casos de operações e de fornecedores com risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou compulsório.

GRI 410: Práticas de Segurança 2018
410-1

Pessoal de segurança com formação em políticas ou procedimentos
de Direitos Humanos

Não existem registos de contração direta de pessoal de
segurança com formação em políticas ou procedimentos
de Direitos Humanos.

GRI 411: Direitos Indígenas 2018
411-1

Incidentes de violações envolvendo direitos dos povos indígenas

Durante o período em análise não foram reportados
acidentes relacionados com a violação dos direitos das
comunidades indígenas.

GRI 412: Avaliação de Direitos Humanos 2018
A maioria dos requisitos são testados internamente.
Os requisitos externos à Inapa são verificados mediante
auditorias.

RS 60

412-1

Operações que foram submetidas a revisões de Direitos Humanos
ou avaliações de impacto

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absentismo e número de óbitos relacionados ao trabalho,
discriminados por região e género

RS 61-62

412-2

Formação de colaboradores sobre políticas ou procedimentos
de Direitos Humanos

Depois das equipas e de todos os colaboradores terem
assinado o Código é disponibilizada uma formação
abrangente sobre Direitos Humanos. Durante o período
em análise, 1244 colaboradores beneficiaram de iniciativas de formação, num total de 6411 horas de formação.

Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças
relacionadas com a sua ocupação

RS 61-62
412-3

Acordos e contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas
referentes a Direitos Humanos ou que foram submetidos a avaliações
referentes a Direitos Humanos

Não existem acordos e contratos de investimento
significativo em zonas de risco de incumprimento refente
a Direitos Humanos,

403-1

Representação de colaboradores em comités formais de saúde
e segurança

403-2
403-3

403-4

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

Programas para melhorar as competências dos colaboradores
e programas de assistência de transição

405-2

Novas contratações e rotatividade de colaboradores

402-1

GRI 404: Formação e Educação 2018
404-1
Média de horas de formação por ano por colaborador

407-1

Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se estas
são especificadas em acordos de negociação coletiva

DESCRIÇÃO

RS 39-40

GRI 400: SOCIAL

GRI 401: Emprego 2018
401-1

GRI 400: SOCIAL

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais
com sindicatos

Em traços gerais, os acordos OHAS (Sistemas de Gestão
de Saúde e Segurança Ocupacional) existem com os
sindicatos de colaboradores, respetivamente, com
representantes dos colaboradores, ao nível das empresas
nacionais que operam, por exemplo, em Espanha e na
Alemanha, e em alguns casos também ao nível da empresa (Alemanha). Não há acordos ao nível do Grupo.
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GRI 400: SOCIAL

DESCRIÇÃO

ÍNDICE DE GRI

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

Participação
em Associações
e Entidades

GRI 413: Comunidades Locais 2018
413-1

Operações com envolvimento da comunidade local, avaliações
de impacto e programas de desenvolvimento

413-2

Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais
nas comunidades locais

GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2018
414-1
Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios sociais
414-2
Impactos sociais negativos na cadeia de abastecimento e ações tomadas
GRI 415: Políticas Públicas 2018
415-1

Contribuições políticas

Não existem programas ou procedimentos sistemáticos
formais para o envolvimento com as comunidades locais,
avaliação de impacto ou desenvolvimento de programas. A
introdução deste tipo de medidas ainda não está prevista.
Não existem operações em locais com um real/potencial
risco significativo capaz de provocar efeitos adversos ou
mesmo negativos nas comunidades locais.

RS 20-22, 39, 54
RS 20-22, 39, 54

O Grupo Inapa é um membro da Associação Europeia
de Distribuidores de Papel EUGROPA (www.eugropa.com).

Durante o período em análise, não foram realizadas
contribuições monetárias e não monetárias diretas ou
indiretas.

GRI 416: Saúde e Segurança do Cliente 2018
416-1

Avaliação dos impactos na saúde e segurança de categorias
de produtos e serviços

416-2

Incidentes de não conformidade relativos a impactos na saúde
e segurança de produtos e serviços

GRI 417: Marketing e Rotulagem 2018
417-1
Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços
417-2

Incidentes de não conformidade relativos a informações e rotulagem
de produtos e serviços

417-3

Incidentes de não conformidade relativos a comunicações de marketing

100% das nossas categorias de produtos e serviços foram
examinadas quanto aos seus efeitos na saúde e segurança
em todo o ciclo de vida.

Informação
e Contactos

Durante o período em análise, não houve violações de
regulamentos ou códigos voluntários em relação ao
impacto de produtos e serviços na saúde e segurança.

RS 66-67
Não houve incidentes de não conformidade com
regulamentos e/ou códigos relacionados com
informações e rotulagem de produtos e serviços.
Durante o período em análise, No período em análise, a
Inapa esteve em conformidade com todos os regulamentos
ou códigos voluntários relacionados com comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

Pedidos de informação complementares ou esclarecimentos
adicionais sobre este documento podem ser enviados para:

Durante o período em análise não foram reportadas
queixas à nossa organização sobre a proteção da
privacidade de clientes ou relativas à violação da proteção
de dados.

Hugo Rua

David Wischmann

Director IR Investor Relations

Group Environmental Manager Group Environment

E:
T:

E:
T:

GRI 418: Privacidade do Cliente 2018
418-1

Reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e perda
de dados de clientes

GRI 419: Conformidade Socio-económica 2018
419-1

Não cumprimento de leis e regulamentos na área social e económica

Não se verificaram coimas ou sanções não-monetárias
impostas à organização pelo incumprimento de leis e/ou
regulamentos nas áreas social e económica.

hugo.rua@inapa.pt
+351 213 823 007

david.wischmann@papierunion.de
+49 40 411 75 – 144
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Em virtude da preocupação da Inapa com
práticas que respeitem o meio-ambiente,
este relatório foi impresso numa única cor
de forma a garantir uma impressão mais
sustentável.

Capa impressa em:
Favini
Remake Sand
380g
Miolo impresso em:
Favini
Remake Oyster
120g

Rua Braamcamp, 40 - 9ºD
1250-050 Lisboa
www.inapa.com

