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Capa impressa em:
Inapa O’natural Print / Enviro Value C
300 g
100% reciclado
Papeteries de Clairefontaine

Miolo impresso em:
Inapa O’natural Print / Enviro Value C
150 g
100% reciclado
Papeteries de Clairefontaine
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Mensagem
do CEO

Liderança 
de mercado 
significa 
responsabilidade.
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Com a aquisição da empresa alemã Papyrus Deutschland, 
dedicada à distribuição de papel, a Inapa deu um grande e 
importante passo para o futuro. Depois de Portugal e França, 
somos agora o principal distribuidor de papel do maior mer-
cado europeu e da Europa Continental Ocidental, constituin-
do uma sólida base de desenvolvimento futuro do Grupo.

Para tirar partido do enorme potencial gerado por esta 
aquisição é preciso reorganizar significativamente as opera-
ções na Alemanha, um processo já iniciado em 2019 e que 
se irá prolongar por todo o ano de 2020 e primeira metade 
de 2021. Vamos apresentar-nos aos nossos clientes alemães 
como uma entidade única, denominada Inapa Deutschland, 
mais forte e mais eficiente, que será a referência de merca-
do. Não posso deixar de realçar todo o trabalho realizado 
pelas equipas na Alemanha, que pela sua motivação e um 
forte espírito de equipa, vão conseguir alcançar certamente 
bons resultados.

O Plano Estratégico para o triénio 2019–2021 tem num dos 
seus eixos prioritários de desenvolvimento, o desenvolvimen-
to sustentável, sendo assumido o desafio de cumprir as me-
tas traçadas pela ONU.

Importa reiterar o nosso compromisso em sermos uma refe-
rência na área ambiental e social. É um grande desafio a que 
nos propomos se pensarmos que o nosso negócio é consumi-
dor de recursos naturais, pois os nossos armazéns são consu-
midores de energia e a distribuição dos produtos baseia-se, 
na sua grande maioria, em combustíveis fósseis. Acredito 
que com tecnologia ambiental moderna e eficiência de re-
cursos, com produtos sustentáveis e conceitos de criação 
de valor, podemos alcançar os objetivos (ambiciosos) que 
desenvolvemos mais adiante neste relatório. De uma forma 
indireta temos ainda um papel fundamental na conservação 
das florestas, no uso responsável de recursos naturais como 
a água e a redução de emissão de gases de efeito de estu-
fa, através da oferta de produtos certificados pelas normas 

FSC® e PEFC™ aos nossos clientes e numa política respon-
sável de compras.

Entre os muitos projetos, gostaria de destacar a instalação de 
um sistema fotovoltaico, no armazém de Sintra, em Portugal. 
Estes painéis irão cobrir quase a totalidade do consumo de 
eletricidade local e terão um impacto neutro no clima. Este é 
um passo na direção certa, que também iremos implementar 
noutras regiões.

A transparência é um elemento crucial de qualquer política 
ambiental e social corporativa de sucesso. Este relatório foi 
desenvolvido segundo esse princípio, contudo, apresenta 
algumas limitações no que diz respeito à comparabilidade 
de alguns números-chave com os números do ano anterior, 
devido à inclusão pela primeira vez dos dados da empresa 
Papyrus Deutschland.

A política ambiental da Inapa vai desempenhar um papel 
fundamental para que continuemos a oferecer produtos e 
serviços relevantes para o consumidor. Estamos conscientes 
de que o futuro nos traz desafios mais complexos, mas tenho 
a certeza de que os conseguiremos enfrentar, pois temos a 
estratégia e as pessoas certas. Desde as políticas da cadeia 
de abastecimento global até às ações mais locais, a susten-
tabilidade é parte integrante de cada área do nosso negócio 
e de toda a nossa cultura.

Ser líder de mercado é também assumir a nossa responsabi-
lidade, medindo e otimizando o impacto da nossa atividade, 
para garantir o equilíbrio ambiental e social do planeta.

Let’s Grow Together!

Diogo Rezende
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01
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.

Grupo Inapa
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A mais recente aquisição da empresa de dis-
tribuição de papel, Papyrus Deutschland, fará 
com que a Inapa seja o principal distribuidor de 
papel da Europa Ocidental.

Com uma equipa de 1 838 colaboradores, as empre-
sas do Grupo Inapa apoiam mais de 80 000 clientes 
em 10 países: Alemanha, França, Espanha, Portugal, 
Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Holanda, Turquia e 
Angola.

80 000
1 838
10

Clientes

Colaboradores

Países
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Distribuição
de papel

Oferece uma gama com-
pleta de produtos e servi-
ços para a indústria gráfica 
e escritório (office), com o 
mais amplo portfolio de pro-
dutos de papel, consumíveis 
gráficos e de escritório, bem 
como de serviços de logísti-
ca. 

1.
ÁREAS
DE NEGÓCIO 

Embalagem

Soluções à medida e ofer-
ta de uma ampla gama de 
produtos de embalagem: 
caixas, filmes, fitas, enchi-
mentos, sacos, etiquetas e 
equipamentos.

Comunicação
Visual

Distribuição de uma gama 
abrangente de produtos 
e serviços para impressão 
digital de grande formato: 
impressoras, tintas/tinteiros, 
media, software e assistên-
cia técnica.



HOLDING
E SERVIÇOS
PARTILHADOS

EMBALAGEMPAPEL COMUNICAÇÃO
VISUAL

INAPA - Investimentos Participações e Gestão, S.A.

0,3%

100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

25% 100% 94,9%100%

100% 100% 100%100%99,7%

5,1%

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 
SHAREDCENTER, 
Lda.

INAPA 
DEUTSCHLAND, 
GmbH

KORDAKAGIT PAPYRUS 
DEUTSCHLAND 
GmbH & CO KG

PAPYRUS 
DEUTSCHLAND 
VERWALTUNGS 
GmbH

100% 100%100%

INAPA
COMUNICAÇÃO 
VISUAL, Lda.

PAPIER UNION, 
GmbH

SURPAPEL,SL

INAPAPACKAGING, 
GmbH

INAPALOGISTIC  
GmbH

COMPLOTT  
PAPIER UNION,
GmbH

INAPA
PACKAGING,SAS

INAPA 
PACKAGING, Lda.

SEMAQ
EMBALLAGES

EMBALTEC

INAPA
ANGOLA, S.A.

11GRUPO INAPA

2. 
A NOSSA 
ORGANIZAÇÃO
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Total de ativos
do Grupo

Colaboradores

Volume
de negócios

A Inapa tem cerca de 1.031 milhões de euros de volume de 
negócios e 1.838 colaboradores. Possui 3 áreas de negócio:

Papel (representa cerca de 89% das vendas)
Embalagem (7% das vendas)
Comunicação Visual (4% das vendas)

3. 
A NOSSA 
ESCALA

Com vendas em 10 mercados diferentes, entre os quais se 
destacam a Alemanha e a França, que representam cerca 
de 90% do volume de negócios do Grupo. Respondendo às 
necessidades de perto de 80.000 clientes (B2B), realizando 
mais de 1,5 milhões de entregas anualmente.
   
Em 2019, o valor total dos ativos do Grupo situou-se em 795 
milhões de euros.

795 M€
1 838
1 031M€
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Papel

Embalagem

Comunicação
Visual

89%

7%

4%



O Grupo Inapa tem operações nos seguintes países: Ale-
manha, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, 
Turquia e Angola.

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

A Inapa ocupa uma posição de liderança em todos os 

PAÍS
VENDAS
(MILHÕES DE EUROS)

REPRESENTATIVIDADE 
POR PAÍS/REGIÃO

NÚMERO
DE COLABORADORES

REPRESENTATIVIDADE 
POR PAÍS/REGIÃO

Alemanha 627 60% 1.150 63%

França 279 27% 347 19%

Península Ibérica 95 9% 204 11%

14 INAPA. RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

4.
AS NOSSAS 
OPERAÇÕES

mercados onde atua, é o maior distribuidor de papel na 
Europa Ocidental, sendo líder de mercado na Alemanha, 
França e Portugal.

Embora o Grupo tenha sido fundado em Portugal e man-
tenha a sua sede em Lisboa, a maioria do volume de 
negócios provém de operações externas, nomeadamente 
da Alemanha e de França, que representam 87% da re-
ceita do Grupo.

TOP 3 DAS VENDAS DO GRUPO POR PAÍS
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Alemanha

França

Península
Ibérica

60%

27%

9%
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02
Estratégia
de Sustentabilidade
e Ética
A responsabilidade e a boa cidadania são 
imprescindíveis nos negócios do Grupo.
A Inapa acompanha todas as fases das suas 
operações, desde a compra dos produtos 
até à entrega aos seus clientes.
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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 a alcançar.

Atuando como elo de ligação entre produtores e 
clientes, a Inapa considera-se responsável pelo cami-
nho que é realizado em benefício da sustentabilidade. 
Nas suas funções quer de comprador, quer de vende-
dor, as empresas do Grupo desenvolvem um trabalho 
com vista a uma maior transparência nas áreas mais 
importantes para os clientes. 

O principal objetivo é promover e dar ênfase às boas 
práticas ambientais e sociais, incentivando produto-
res e compradores a produzir e a utilizar produtos 
sustentáveis. Ao fazê-lo, as empresas do Grupo ga-
rantem o cumprimento de princípios sustentáveis na 
cadeia de abastecimento. Na distribuição, as opera-
ções devem também garantir o seu contributo para 
o cumprimento destes princípios, através de soluções 
e serviços mais ecológicos, a fim de minimizar a sua 
pegada de carbono.
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1. 
APROVISIONAMENTO

Aumentar a percentagem de compras com padrões 
de produção sustentáveis e reconhecidos internacio-
nalmente para mais de 90% até 2022. Este é um dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Inapa.

As nossas empresas regem-se por princípios de ética, integri-
dade e conformidade. O Código de Conduta do Grupo Inapa 
é um instrumento que deve ser seguido por todos os colabo-
radores, mas também pelos seus fornecedores, de quem a 
Inapa espera igualmente integridade, ética e respeito pela 
lei, de acordo com o estabelecido no seu Código e no Código 
de Conduta dos Fornecedores.

Uma relação comercial transparente e socialmente respon-
sável é sempre baseada em compromissos acordados entre 
as partes. Para os seus fornecedores, parceiros e prestado-
res de serviços, a Papier Union definiu um conjunto de regras 
e princípios no Código de Conduta do Fornecedor que ga-
rantem que os produtos e serviços fornecidos estão em linha 

Assegurar a sustentabilidade
na cadeia de abastecimento 

com os princípios básicos declarados no Código de Conduta 
da Inapa, com a política ambiental e de sustentabilidade do 
Grupo e com a política de produtos. A seleção de fornecedo-
res é crítica para o nosso desempenho ambiental e para a 
nossa responsabilidade social.

Desde a sua introdução, mais de 150 fornecedores já acei-
taram formalmente o nosso código de conduta empresarial. 
A fim de desenvolver uniformemente as avaliações dos for-
necedores em relação aos processos de registo de informa-
ções, planeamos fundir as diretrizes de compras nacionais 
numa política única para fornecedores, que será concluída 
em 2020.

No âmbito da expansão das áreas de negócio de Embala-
gem e de Comunicação Visual, o número de fornecedores 
quase duplicou. O processo de aquisição de fornecedores 
tornou-se mais globalizado e os requisitos para a gestão do 
risco estão também a aumentar.
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Em 2019, cerca de 95% dos produtos e serviços adquiridos 
pelo Grupo foram provenientes de países da União Europeia, 
com o “Top 10” a representar 92%. Além disso, 60% dos pro-
dutos vendidos pela Inapa em 2019 vieram de países onde 
o Grupo está presente, o que oferece vantagens ecológicas, 
dadas as curtas distâncias percorridas. 

Valorizamos as relações de parceria de longa data que 
mantemos com a maioria dos nossos fornecedores. De refe-
rir que grande parte dos fornecedores adotou efetivamente 
códigos de conduta semelhantes ao Código de Conduta da 
Inapa.

Ambiente
Fornecedores da INAPA

• Observar padrões ambientais legais relevantes;
• Minimizar e manter a sua poluição ambiental tão pequena quanto possível;
• Ter implementado um sistema de gestão ambiental que visa a melhoria contínua, 
de preferência sob a certificação ISO 14001 ou EMAS;
• Entregar exclusivamente produtos à Inapa que cumpram todos os requisitos legais 
aplicáveis;
• Mostrar evidências da origem das fibras a serem de fontes legais e não 
controversas.

Trabalho
Fornecedores da INAPA

• Cumprir os requisitos das normas da Organização Internacional do Trabalho;
• Abolir o trabalho opressivo;
• Abolir a discriminação;
• Respeitar o direito de organização e negociação coletiva;
• Praticar a igualdade de remuneração por trabalho igual;
• Eliminar proativamente o trabalho ilegal;
• Respeitar a saúde, a segurança e os direitos pessoais dos seus colaboradores.

Subcontratados
Fornecedores da INAPA

• Assegurar e provar através de documentação apropriada que os seus 
subcontratados também cumprem as normas deste Código de Conduta;
• Comunicar qualquer comportamento de má conduta por parte dos colaboradores 
da Inapa;
• Resolver ativamente quaisquer casos suspeitos e cooperar incondicionalmente 
com a Inapa; 
• Cooperar na resolução de violações ao Código de Conduta, caso não sejam 
cumpridas as obrigações.

Corrupção
Fornecedores da INAPA

• Contrariar ativa e consistentemente a influência criminosa ou antiética nas 
decisões tomadas pela Inapa ou outras empresas e instituições;
• Combater a corrupção dentro das suas próprias empresas;
• Combater a fraude e tomar medidas contra cartéis ilegais.   

CÓDIGO DE CONDUTA FORNECEDORES

"Valorizamos 
as relações 
de parceria 
de longa data" 
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40%
Outros países

94,7%
EU

2,9%
Ásia

1,1%
América do Norte

1,3%
Outros  

60%
Países onde a Inapa está presente:
Portugal
Espanha
França
Bélgica
Luxemburgo
Alemanha
Turquia

APROVISIONAMENTO 
GRUPO INAPA
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Benelux
França
Itália

Alemanha
Polónia
Áustria

Escandinávia

Península Ibérica

Outras regiões

33%

26%

22%

12%

7%

TOP 10 APROVISIONAMENTO
POR REGIÕES



VSVSVSVSF

22 INAPA. RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

Monitorização da Cadeia 
de Abastecimento

Atualmente os requisitos e as expetativas subjacentes à 
monitorização da cadeia de abastecimento vão muito além 
da extração das matérias-primas. Estão em causa outros 
fatores como o uso eficiente de energia (evitando combus-
tíveis fósseis), a redução do consumo de água e a redução 
de resíduos. Além disso, a utilização de produtos químicos 
nocivos também deve ser evitada. Por último, é importante 
garantir que os direitos humanos sejam respeitados não só 
no Grupo, mas em toda a nossa cadeia de abastecimento, e 
que os nossos fornecedores cumpram a nossa conduta cor-
porativa.

Neste sentido, a Inapa lançou um programa avançado de 
monitorização da sua cadeia de abastecimento, que per-
mite uma observação sistemática e uma avaliação dos seus 
fornecedores com base em critérios ambientais e sociais 
definidos, indicando eventuais necessidades de intervenção. 
Numa fase inicial, foram analisados os fornecedores que 
apresentam uma classificação abaixo da média mundial 
(<46) no Índice de Percepção da Corrupção (CPI).

Além disso, foram incluídos, pela primeira vez neste progra-
ma, os resultados do Índice Global da Escravatura (IGE), por 
forma a analisar se os países recorrem a trabalho forçado ou 
“escravatura moderna”, ou se o Estado intervém de forma 
inadequada.

No total foram auditados 28 fornecedores de seis países, 
representando um volume de negócios de 35 milhões de 
euros, tendo-se analisado as suas normas de gestão am-
biental, fazendo prova dos respetivos certificados.

O programa de monitorização funciona, principalmente, 
com base nas declarações dos fornecedores, que são ve-
rificadas quanto ao conteúdo e comparadas com as entra-
das nas bases de dados, acessíveis ao público. Caso existam 
contradições entre o que foi dito e as provas apresentadas, 
o fornecedor fica sujeito a uma investigação mais aprofun-
dada.

Atualmente este controlo realiza-se ao nível dos fornecedo-
res que nos entregam o produto final (fornecedores de pri-
meira linha). Como os principais fatores de risco ambiental 
e social são externos à esfera de influência direta da Inapa, 
em particular nas fases de extração da madeira/fibra, exi-
gimos que os nossos fornecedores nos entreguem provas 
do cumprimento das responsabilidades da nossa cadeia 
de abastecimento a montante (fornecedores de segunda 
linha), nomeadamente de acordo com as normas FSC® e 
PEFC™.

A classificação dos nossos fornecedores é dividida em cinco 
níveis (A-E), como mostra a tabela infra, que pode significar 
tanto um desempenho ambiental excelente, como duvidoso, 
apresentando um risco elevado onde seja necessário agir 
com urgência. 

Durante o ano em análise um fornecedor da China recebeu 
avaliação nível E, pois não tinha documentação disponível ou 
percetível. No entanto, no início de 2020, após diálogo com 
o fornecedor, o nível de risco foi avaliado como baixo, até 
porque os produtos são fabricados em fábricas modernas, 
utilizando processos de produção padronizados e matérias-
-primas inofensivas. A percentagem do total de compras da 
Inapa é inferior a 0,01%.



PAÍS CATEGORIA/
PRODUTO

B C C+ D E

Brasil Papel/ Cartão 2

China Papel/ Cartão 3 1 1 1

Viscom 1 1

Embalagem 2 2 1

Hungria Viscom 1

Indonésia Papel/ Cartão 1

Rússia Papel/ Cartão 2 2

Tunísia Embalagem 1

Turquia Papel/ Cartão 2 1

Viscom 1 1

Embalagem 1
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APROVISIONAMENTO DOS PAÍSES COM CPI <46

AVALIAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO

A estratégia da Inapa é monitorizar 90% do seu volume de compras 
até 2022, incluindo os fornecedores de segunda linha que apresentam 
maiores riscos para a cadeia de valor.

A
Excelente, gestão 
eficiente de RSC, 
amplamente 
documentado, auditado 
de acordo com 
padrões de confiança 
reconhecidos

B
Acima da média, gestão 
avançada de RSC, 
predominantemente 
documentado, 
auditado na sua maioria 
de acordo com padrões 
reconhecidos

C
Moderado, gestão 
de RSC com lacunas 
identificáveis, 
insuficientemente 
documentado, apenas 
uma parte auditada ou 
certificada

D
Abaixo da média, 
a gestão de RSC 
não cumpre, na sua 
maioria, os requisitos, a 
documentação é muito 
incompleta, não há uma 
análise independente, 
não há certificados

E
Duvidoso, nenhuma 
gestão de RSC, 
documentação 
inexistente ou 
incompleta, nenhuma 
verificação por 
terceiros, nenhum 
certificado

+ -
Avaliação de diligência 
prévia

Indonésia

China

Rússia

Turquia

Brasil

Hungria

Tunísia

0% 10% 20% 30% 40%

Papel/Cartão

Viscom

Embalagem
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2. 
CONDUTA
CORPORATIVA
Fazer negócios com integridade

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.

A Inapa baseia-se em valores, princípios, padrões e nor-
mas 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.

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 di-
rige 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 comporta-
mento a adotar.

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

Respeito Tratar os clientes, fornecedores, colaboradores e outros stakeholders com cortesia, 
tolerância, lealdade e justiça.

Transparência A não-existência de agendas ou condições ocultas, garantindo que os compromissos 
sejam respeitados e que as informações sejam fornecidas para melhorar a colaboração 
entre as partes interessadas, atribuindo responsabilidades pelas ações tomadas.

Conformidade Certificar-se de que as decisões e/ou negócios estão conforme a lei, os regulamentos 
e as práticas recomendadas do setor.

"As empresas 
do Grupo Inapa estão 

comprometidas 
com práticas 

de negócio éticas." 

Código de Conduta 
Corporativa do Grupo



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

O Conselho de Administração e a Comissão Executiva da 
Inapa supervisionam as nossas políticas e práticas de negó-
cio, 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 se-
guintes áreas:

Remunerações;
Auditoria;
Executiva.

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 auxiliar a 
Comissão Executiva nos temas de responsabilidade social e 
sustentabilidade ambiental da Inapa.

3.
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
E PRINCÍPIOS 
ÉTICOS

COMISSÃO EXECUTIVA DA INAPA

NÍVEL DE GRUPO

COMITÉ RSC INAPA

COORDENADOR RSC INAPA

NÍVEL DE OPRAÇÕES

CEO LOCAL

RESPONSÁVEL LOCAL RH

RESPONSÁVEL LOCAL AMBIENTE
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Comissão Executiva da Inapa

• 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 a Comissão Executiva da Inapa sobre questões 
de responsabilidade ambiental e social a nível supra regio-
nal. Tem a responsabilidade geral de garantir o progresso da 
estratégia de RSC.
• 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.

Coordenador de RSC da Inapa

• Ajuda a garantir o sucesso da estratégia de RSC do Grupo, 
ajudando a Comissão Executiva da Inapa;
• Cria um ambiente colaborativo no desenvolvimento de es-
tratégias de RSC, promovendo o envolvimento dos stakehol-
ders internos e externos;
• Conduz as atividades de avaliação e reporte de RSC.

CEOs Locais

A nível operacional, cada CEO das empresas do Grupo Inapa é 
responsável pela monitorização e implementação da estra-
tégia de RSC do Grupo localmente e reportá-la diretamente 
à Comissão Executiva.

Os objetivos de RSC são determinados pela Comissão Exe-
cutiva da Inapa, mas são as empresas que decidem o modo 
como estes são implementados. Os resultados são monito-
rizados através de indicadores-chave de desempenho e de 
risco, que são, regularmente, reportados e avaliados pela 
Comissão Executiva.

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.

Os resultados dessa análise inicial de materialidade podem 
ser vistos no diagrama à direita, que estrutura os critérios, de 
acordo com a prioridade, considerando diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI G4)* e disponibiliza a possibilida-
de de avaliar os indicadores, uma vez que nem todos as 
diretrizes de GRI são consideradas importantes ou neces-
sárias para a gestão e a elaboração do nosso relatório de 
sustentabilidade.

*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 2019, foi obtida através da 

utilização de um software de report especializado em sustentabilidade.
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411 Direitos de pessoas indígenas

412 Avaliação dos Direitos Humanos

413 Comunidades Locais

414 Avaliação social dos fornecedores

415 Política pública

416 Saúde e segurança dos clientes

417 Marketing e etiquetagem

418 Privacidade dos clientes

419 Conformidade socioeconómica
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IMPORTANTE MUITO IMPORTANTEPOUCO IMPORTANTE

201 Desempenho Económico

202 Presença de mercado

203 Impactos Económicos Indiretos

204 Práticas de aprovisionamento

205 Anti-corrupção

206 Comportamento anti-competitivo

Diretrizes GRI

Ao utilizar as Diretrizes da GRI, divulgamos os nossos resul-
tados mais críticos – sejam eles positivos ou negativos – so-
bre o meio ambiente, a sociedade e a economia. Com este 
relatório, esperamos gerar informações fiáveis, relevan-
tes 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 univer-
sal, 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.

301 Materiais

302 Energia

303 Água

304 Biodiversidade

305 Emissões

306 Efluentes e resíduos

307 Conformidade ambiental

308 Avaliação ambiental dos 

fornecedores

401 Emprego

402 Relações laborais/ Gestão

403 Saúde e Segurança

404 Formação e Educação

405 Diversidade e Igualdade

406 Não discriminação

407 Liberdade de associação e 

acordos coletivos

408 Trabalho infantil

409 Trabalho forçado

410 Segurança
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A Inapa está empenhada na gestão sustentável dos recursos 
naturais e na proteção do ambiente, como fatores essenciais 
para o crescimento económico sustentável e para o bem-es-
tar da população e da sociedade. Procuramos minimizar os 
efeitos adversos que a nossa atividade possa causar, tanto 
no ambiente, como na sociedade. 

As nossas equipas são informadas sobre as questões am-
bientais, nomeadamente no negócio do papel.

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 conside-
rável no que respeita à disponibilidade e aos custos de pro-
dutos de papel, que se refletem inevitavelmente no negócio 
de distribuição de papel da Inapa.

5.
GESTÃO 
ECOLÓGICA

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

4.
COMPROMISSO
DOS STAKEHOLDERS

PROCESSO
DE COMUNICAÇÃO

Diálogo transparente e contínuo

Eventos e/ou comunicações específicas

Comunicações corporativas gerais

Assembleia Geral

STAKEHOLDERS

Equipa de gestão local

Colaboradores

Empresas Locais

Shareholders

FREQUÊNCIA

Continuamente

Uma vez por ano

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

Pelo menos, uma vez por ano
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Apesar de 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, compro-
metemo-nos a dialogar com os fornecedores e a fazer audi-
torias regulares para garantir a sustentabilidade ambiental 
e social.

Além disso, tem sido realizado um investimento na eficiência 
do Grupo, não só em termos energéticos mas também em 
termos logísticos. 

No negócio do papel é ainda importante referir que o Grupo 
Inapa promove continuamente a venda de papéis ecológicos 
(mais informações no capítulo 3), estando esta promoção 
inclusivamente integrada na sua estratégia de Marketing e 
no seu Relatório e Contas.
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6.
OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
A Inapa reconhece que a descarbonização é essencial para 
proteger a sociedade e a economia das consequências 
resultantes do progressivo aquecimento global e das altera-
ções climáticas.

Neste sentido, cientistas da ONU e líderes empresariais têm 
alertado para o importante papel das empresas nesta ques-
tão e a sua responsabilidade em mitigar os riscos relaciona-
dos com as alterações climáticas aos quais estão expostas. 
Com a iniciativa “Business Ambition for 1.5ºC”, desenvolvida 

no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável es-
tabelecidos pela ONU (ODS), é recomendado que as empre-
sas a nível mundial sejam incentivas a reduzir, a curto prazo, 
as suas emissões de gases com efeito de estufa, com metas 
baseadas na ciência (SBT) para a limitação do aquecimento 
a 1,5° C. O pico de emissões deverá ocorrer antes de 2020, 
seguindo-se posteriormente a fase de descarbonização, que 
vai desde 2020 a 2050, sendo mais acentuada entre 2020 
e 2030.



OBJETIVOS AÇÕES E MEDIDAS ESTADO

SAÚDE
DE QUALIDADE

Melhorar a taxa de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais de todos os colaboradores da Inapa - 
10% até 2022.  

• Melhorar o sistema de gestão de segurança e saú-
de no trabalho;
• Reduzir os riscos específicos de segurança e saúde 
no trabalho;
• Aumentar a formação dos colaboradores na área 
da segurança e saúde no trabalho;
• Melhorar os relatórios internos de segurança e saú-
de do Grupo e das empresas.

Ver páginas 63 e 64.

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

Aumentar a quota de energia renovável utilizada no 
Grupo de 5% para 20% até 2022.

• Alterar a energia utilizada por todas as empresas 
do Grupo para "energia verde"; 
• Alterar a utilização de combustíveis fósseis para bio 
combustíveis (Diesel);
• Rever as opções de aquecimento de todas as em-
presas do Grupo para opções com baixas emissões, 
por exemplo, a construção de painéis fotovoltaicos e 
conversão de aquecedores de óleo em gás;
• Reduzir a energia utilizada nos locais de trabalho: 
utilização mais económica de ar condicionado, luzes 
inteligentes;
• Reduzir o impacto ambiental relacionado com via-
gens. Por exemplo, aumentar o uso de video-confe-
rências.

Ver páginas 41, 42 e 43.

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

Aumentar a eficiência da utilização de recursos na-
turais com o aumento do uso de materias reciclados.
                                                                      
Aumentar a percentagem do volume de compras a 
fornecedores com padrões de produção responsá-
veis e credíveis e reconhecidos internacionalmente 
para mais de 90% até 2022.

Reduzir a produção de resíduos em 15% até 2022.

• Substituir as fitas de plástico dos materiais de em-
balagem por bioplástico e/ou papel reciclado;
• Desenvolver o programa de monitorização da ca-
deia de abastecimento do Grupo, melhorando a par-
ticipação dos fornecedores com maior pontuação;
• Aumentar a participação de materiais reutilizados;
• Manuseamento mais cuidadoso e económico dos 
materiais utilizados na logística e no transporte.

Ver páginas 38, 39, 47 e 48.

AÇÃO
CLIMÁTICA

Aumentar a resiliência e a capacidade de adapta-
ção aos riscos relacionados com as alterações climá-
ticas, reduzindo o consumo de energia e a intensida-
de de GEE dos negócios da Inapa.

Estabelecer metas ambiciosas de redução de CO2 
baseadas no SBT do programa “Business Ambition 
1,5 ºC" da ONU.

• Ver capítulo 3 - Energia limpa e acessível;
• Apresentar plano de ação no 3º trimestre de 2020.

Ver páginas 45, 46 e 47.
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A Comissão Executiva da Inapa encarregou o comité de RSC 
da elaboração de um plano para a introdução de metas 
concretas baseadas na ciência (SBT), para implementação 

OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DA INAPA 2019-2022

Após um diálogo com as partes interessadas, a Comissão 
Executiva da Inapa decidiu avançar para a próxima fase de 
descarbonização, em consonância com os objetivos da cam-

no Grupo e nas suas empresas, desenvolvendo planos de 
ação em estreita cooperação com a gestão operacional.

panha das Nações Unidas, tendo definido os quatro ODS 
considerados prioritários, identificados no quadro abaixo.



03
Ambiente
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FSC® PEFC™ ISO 14001

Inapa França

Inapa Benelux

Papier Union

Inapa Espanha

Inapa Portugal

Korda
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A monitorização da cadeia de custódia é parte fundamental 
da política de RSC da Inapa, assegurando que as matéri-
as-primas dos seus produtos provêm de florestas geridas de 
forma responsável.

Ao assegurar a conformidade dos seus produtos com normas 
reconhecidas é também uma forma de eliminar ou minimizar 
riscos e evitar que a empresa se envolva em práticas ilegais 
ou eticamente inaceitáveis na sua cadeia de abastecimento.

Com vista a reforçar, junto dos nossos clientes, o nosso 
compromisso com práticas responsáveis de gestão florestal, 
integrámos no Grupo os sistemas FSC® (Forest Stewart-
ship Council) e PEFC™ (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification), que têm como objetivo assegurar uma 
gestão responsável e sustentável da floresta.

As nossas empresas foram das primeiras a serem certificadas 
de acordo com as normas FSC® e PEFC™. Ambos os siste-
mas exigem que todos os intervenientes na cadeia de abas-
tecimento, desde a floresta ao consumidor final, cumpram 

os requisitos de sustentabilidade, biodiversidade, segurança, 
direitos humanos e respeitem todas as leis.

A Inapa espera que os seus fornecedores de papel e cartão 
cumpram as normas FSC® /PEFC™ e que tenham a certifi-
cação adequada. Anualmente, são realizadas auditorias no 
local, por auditores independentes, para garantir a origem 
da matéria-prima e o cumprimento dos requisitos, e combat-
er práticas florestais ilegais, como a utilização de espécies de 
madeira protegidas de florestas naturais.

Em 2019, o Grupo obteve a certificação Multisite  FSC®/
PEFC™, um certificado único a ser usado pelas empresas 
da Inapa que já tinham implementada esta certificação, 
nomeadamente a Inapa França, Papier Union, Inapa 
Benelux e a Korda. Espera-se que a integração da Papy-
rus Deutschland fique concluída em 2020 e as operações 
ibéricas em 2021. Este foi o quarto ano consecutivo que a  
Papier Union obteve a renovação da certificação da cadeia 
de custódia.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
DENTRO DO GRUPO INAPA

1.
CERTIFICAÇÃO 
DA CADEIA 
DE CUSTÓDIA
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Relativamente à venda de papéis ecológicos e certificados, 
houve uma queda em 2019 para 78% (face aos 81% em 
2018), devido à aquisição da Papyrus Deutschland, que 
tem uma percentagem menor deste tipo de papéis. 

Contudo, devemos salientar que se não considerássemos 
a integração da Papyrus Deutschland, a proporção de 
vendas de papéis ecológicos também não teria seguido a 
tendência de crescimento verificada nos últimos anos, tendo 
esta ficado nos 80%. 

O objetivo da Inapa continua a ser o de aumentar a per-
centagem de meios de impressão amigos do ambiente para 

mais de 90% e espera-se que a publicidade em torno dos 
papéis reciclados contribua significativamente para este 
objetivo, já que a sua quota duplicou no ano em análise para 
8%, o que se deve também à inclusão do novo negócio da 
Papyrus, que está muito bem posicionado nesta área.

Por último, esperamos que o início da comercialização de pro-
dutos de embalagem certificados pelo FSC®, na Alemanha, 
planeada para o segundo semestre de 2020, contribua 
para melhorar a nossa posição no mercado de soluções de 
embalagem sustentáveis, que se encontra a crescer muito 
rapidamente.   

VENDAS DE PAPÉIS ECOLÓGICOS

80%

4%

49%

27%

4%

49%

28%

4%

48%

28%

2017 2018

8%

40%

30%

2019 (incl. Papyrus)2019 Proforma

78%

80%

FSC    PEFC    Reciclados    Outros

81%
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Para aumentar as vendas dos produtos mais sustentáveis, 
que fazem parte do seu portfolio os esforços da Inapa es-
tão focados em comunicar aos clientes e consumidores, a 
sua mais-valia ambiental, de forma clara e credível. Por isso, 

Em 2019, o Grupo Inapa aumentou o 
seu portfolio de produtos amigos do 
ambiente em duas das suas áreas de 
negócio: Papel e Embalagem.

Uma outra novidade é o Inapa O'natural Print, da Inapa 
France, com papel revestido de cetim reciclado, sendo o re-
sultado da colaboração com um fabricante local, líder em 
papel premium. Fabricado a partir de material reciclado 
pós-consumo, as suas propriedades oferecem uma vasta 
gama de tons brancos com um toque aveludado, sem perder 
conforto visual.

Sabia que este papel foi usado na impressão deste relatório?

na comunicação com os nossos clientes não nos limitamos 
a falar do preço e da qualidade dos produtos, focando-nos 
também no seu impacto ambiental. A Inapa também consi-
dera importante a divulgação de mensagens transparentes 
e dirigidas aos públicos-alvo.

Ao alargar a sua gama de papel reciclado, a Inapa está 
totalmente alinhada com a tendência para encontrar so-
luções sustentáveis a nível ambiental. O novo papel Inapa 
Offset Recycled foi recentemente adicionado à gama de 
papel ecológico oferecido pela Inapa Portugal. Este produ-
to é feito a partir de papel 100% reciclado - com 100% de 
fibras recicladas pós-consumo - e tem certificação FSC®, 
garantindo o cumprimento das normas ambientais e sociais 
em toda a cadeia.
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Na Alemanha, a coleção ENVIRO responde a normas de 
utilização sustentável e responsável. Esta ampla gama é 
composta por papéis revestidos e não revestidos, desde 
tons brancos brilhantes a tons brancos naturais. A Enviro 
Harmony/D foi especialmente desenvolvida para impressão 
digital e é o único papel reciclado com certificação HP In-
digo.

Com a aquisição da Papyrus Deutschland, a Inapa vai passar 
a disponibilizar, na Alemanha, mais produtos dentro desta 
gama, revestidos e não revestidos, como são exemplo as 
marcas RecySatin® (revestidos) e RecyStar® Nature, Re-
cyStar® Polar, RecyPrint® (não revestidos). Como líder de 
mercado, a empresa terá uma das mais abrangentes e ver-
sáteis gamas de papel reciclado do mercado europeu.

Soluções de embalagem sustentáveis 
na Inapa Packaging (Alemanha)

A procura de embalagens amigas do ambiente está a au-
mentar. Para responder a esta necessidade, a Inapa Packa-
ging, na Alemanha, lançou dois novos produtos cujos ma-
teriais são sustentáveis, biodegradáveis e recicláveis. É o 
caso dos novos sacos de papel, em alternativa ao plástico, 
que podem ser colados, junto com a correspondência, nas 
caixas de cartão; e a nova fita adesiva - Monta biopack® 
860 – biodegradável, sem poluentes tóxicos, de fácil de-
composição, ideal para fechar cartões, caixas e todo o tipo 
de embalagens. Além disso, é certificada pelas normas EN 
13432, ASTM D 6400-04, AS 4736 (2006) e ISO 17088 
(2012).



TOTAL DE MATERIAIS DE EMBALAGEM
2017 2018 2019 

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Peso total de materiais renováveis (em t) 1.606 4.138 1.518 1.794 -5% 10%

Peso total de materiais não renováveis (em t) 377 370 342 493 -9% 23%

Proporção de materiais reciclados usados (em %) 81% 92% 82% 78% 1% -3%

1.983 4.508 1.860 2.287 -6% 15%
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2.
USO DE 
MATERIAIS 
SUSTENTÁVEIS
Descarbonizar a energia por si só não é suficiente. Segundo 
os cientistas, mesmo que todos os potenciais de eficiência 
energética sejam atingidos, as emissões de carbono irão 
exceder todos os orçamentos disponíveis para a mitigação 
das alterações climáticas. Dado que o consumo global de 
recursos continuará a aumentar, será necessário implemen-
tar novas medidas.

Neste contexto, a Inapa defende que o aumento da utiliza-
ção de materiais provenientes de fontes sustentáveis e a re-
ciclagem são cruciais para se atingirem as metas climáticas 
definidas. Por este motivo, identificou a utilização de mate-
riais de embalagem na sua logística como uma área priori-
tária para atuar. Como parte do planeamento de sustenta-

bilidade do Grupo, foram definidos objetivos para otimizar a 
utilização responsável dos materiais:

1. Utilização mais eficiente dos recursos naturais
2. Redução do consumo de materiais
3. Aumento da proporção de materiais reciclados (círcu-
lo fechado)

Em 2019, registámos um aumento do consumo de emba-
lagens devido ao impacto da aquisição da Papyrus Deuts-
chland, cuja informação foi incluída apenas no período de 1 
de agosto a 31 de dezembro de 2019. As tabelas que se 
seguem incluem também os dados sem a integração da  
Papyrus Deutschland. 

MATERIAIS DE EMBALAGEM

Na tabela verifica-se que a percentagem de materiais de 
embalagem provenientes de fontes renováveis diminuiu 3% 

para 78% no ano em análise, enquanto a percentagem de 
materiais de embalagem sem a Papyrus, aumentou apenas 
1% para 82%.



75%
Paletes de madeira

17%
Caixas de cartão

8%
Película, correias, fitas adesivas
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Renováveis
82%

Não renováveis
18%

Reciclados
10%

As embalagens feitas a partir de materiais renováveis, como 
madeira e fibras recicladas sob a forma de paletes de madei-
ra, caixas de cartão ondulado e resmas de papel, represen-
taram a maior parte do consumo total. 

Uma vez que o transporte é predominantemente realizado 
em paletes, as paletes de madeira constituem a maior fatia 
do consumo total de materiais de embalagem. 

Os armazéns e os serviços de logística da Inapa estão pre-
parados para reutilizar paletes tanto quanto possível, por 
exemplo, quando estas são devolvidas pelos clientes. No 
entanto, uma vez que no negócio do papel se utilizam pa-
letes descartáveis em formatos especiais e que oferecem 
menos estabilidade, é necessário compensar essas perdas 
através da compra de novas paletes. Globalmente, o uso de 

embalagens aumentou 15% devido à inclusão, pela primeira 
vez, da Papyrus. Se não considerarmos a nova empresa, o 
consumo diminuiu 6%.

Embora as vendas de mercadorias no negócio de armazéns 
da Inapa tenham diminuído ligeiramente em 2019, há que 
ter em conta que as necessidades de embalagem são deter-
minadas não só pelas quantidades absolutas, mas em gran-
de medida pelos volumes das encomendas. Por exemplo, o 
aumento do número de entregas de pequeno volume, que 
se tem observado há alguns anos, implica inevitavelmente 
uma maior utilização de materiais de embalagem, uma vez 
que as paletes têm de ser embaladas e acondicionadas com 
película protetora. O número crescente de encomendas 
expedidas requer um aumento nas quantidades de caixas 
de envio.

CONSUMO DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAIS

2.287 Toneladas 



TOTAL DE MATERIAIS OPERACIONAIS FORNECIDOS
2017 2018 2019 

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

Peso total de materiais renováveis (em t) 203 188 153 188 -19%

Peso total de materiais não renováveis (em t) - - - -

Cartuchos de toner (unidades) 866 753 856 753 14%

Proporção de materiais reciclados usados (em %) 100% 100% 100% 100%

203 188 153 188 -19%

TOTAL MATERIAIS
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Peso total de materiais renováveis (em t) 1.809 4.138 1.518 1.947 -16% 8%

Peso total de materiais não renováveis (em t) 377 370 342 493 -9% 31%

Proporção de materiais reciclados usados (em%) 81% 92% 82% 80% 1% -1%

2.186 4.508 1.860 2.440 -15% 12%

TAXA DE MATERIAIS RECICLADOS USADOS
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Peso total de materiais renováveis usados (em t) 285 333 142 250 -33% 142%

Proporção de materiais reciclados usados (em %) 13% 7% 8% 10% 32% 8%
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A Inapa identificou as seguintes áreas de intervenção no 
consumo de materiais:

1. Redução da quantidade de madeira usada nas paletes 
através da alteração do design e da otimização dos mate-
riais utilizados
2. Ensaio/introdução de sistemas de transporte reutilizáveis
3. Substituição de materiais de embalagem feitos de plástico 
por papel ou bioplásticos
4. Aumento das taxas de reutilização

Em 2019, o consumo de materiais operacionais para a ad-
ministração e marketing caracterizou-se por uma queda 
de 19%. Dado que estes valores não estavam disponíveis 
para a Papyrus Deutschland no ano em questão, esta não 
foi considerada. O aumento registado no consumo de car-
tuchos de toner deve-se principalmente à inclusão, pela pri-
meira vez, das empresas de embalagem francesas do Grupo 
(106 unidades), cujos dados não estavam disponíveis no ano 
anterior.

É importante referir que a publicidade impressa e as amos-
tras dos nossos produtos têm também um papel prepon-
derante, 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. Nestes materiais, durante o período em análise, 
o consumo manteve-se dentro do intervalo das flutuações 
habituais devido ao timing das várias campanhas publicitá-
rias.

Combustível para veículos
leves e pesados

Combustíveis
de aquecimento

Electricidade
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Energia limpa e acessível

A dependência da nossa sociedade de combustíveis fósseis 
é insustentável e constitui uma ameaça para o planeta. Por 
isso, é necessário alterar a forma como produzimos e con-
sumimos energia. A implementação de novas soluções 
energéticas é essencial para combater as alterações climáti-
cas, uma das maiores ameaças para o nosso futuro.

A Inapa está empenhada em contribuir para um futuro sus-
tentável, de baixo carbono e apoia os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que ajudam 
a definir a estratégia global e as inovações tecnológicas da 
empresa. Como distribuidor de papel líder nos maiores 
mercados da Europa, consideramos que é nossa responsa-
bilidade assumir a liderança também na otimização do nosso 
equilíbrio energético e na orientação das tecnologias utiliza-
das para a neutralidade carbónica.

3.
A NOSSA 
GESTÃO
DE ENERGIA

A energia usada no transporte e no aquecimento dos nossos 
armazéns é baseada em combustíveis fósseis e representa 
atualmente o nosso grande desafio na área da sustentabi-
lidade. 35% do nosso volume de mercadorias é distribuído 
a partir dos nossos 23 armazéns, da nossa própria frota de 
veículos pesados, principalmente em países/regiões como 
Benelux e algumas áreas da França e da Alemanha.

Nos próximos anos, assumimos que o transporte de merca-
dorias a partir das nossas instalações até aos nossos clientes 
será realizado, predominantemente, por estrada, pois conti-
nuarão a existir elevadas exigências com prazos de entrega 
curtos. Os caminhos-de-ferro ou os navios não são alternati-
vas realistas a este respeito, até porque faltam as infraestru-
turas locais necessárias.

CONSUMO DE ENERGIA POR CATEGORIA

95% 5%
Combustível para veículos

leves e pesados

100%
Combustíveis

de aquecimento

68%
Electricidade

32%

Não Renováveis    Renováveis
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A Inapa vai continuar a oferecer aos seus clientes serviços 
logísticos de qualidade, primando pela disponibilidade e 
rapidez na entrega, pois acreditamos que estes fatores têm 
um impacto significativo nas suas decisões de compra. Por 
conseguinte, a estratégia do Grupo é aumentar a utilização 
de energia proveniente de fontes de energia renováveis para 
20% até 2022.

A alteração no consumo de energia fóssil nos serviços de 
logística para fontes de energia neutras em CO2 vai de-

Se o consumo de energia do Grupo aumentou 30% no último 
exercício, isso deve-se exclusivamente à inclusão da Papyrus 
Deutschland na consolidação do Grupo. Se não considerás-
semos esses dados, o consumo de energia teria diminuiu 3% 
em relação ao ano anterior.

Por outro lado, a percentagem do consumo de energias 
renováveis aumentou 38%, também devido à inclusão da 
Papyrus. Caso este fator não fosse considerado, o consu-
mo de energias renováveis teria ficado nos 13%. A principal 
razão para este desenvolvimento negativo foi o aumen-

pender da disponibilidade de veículos alternativos. Neste 
momento, a Inapa está a trabalhar em estreita colaboração 
com um dos principais fabricantes de camiões na Alemanha 
e será um dos primeiros a utilizar veículos de teste com 
energia elétrica nas entregas locais. Em Portugal e na Ale-
manha foram introduzidos veículos elétricos e híbridos na 
frota automóvel da empresa. A Inapa vai implementar uma 
nova política automóvel que irá promover a utilização desses 
veículos.

to temporário do consumo de eletricidade proveniente de 
combustíveis fósseis nas empresas da Inapa na Alemanha. 
Esta situação foi resolvida em 2019 com a celebração de 
um novo contrato de eletricidade verde para as operações 
alemãs, que será aplicado a partir de 2020. As emissões de 
GEE da Papier Union em 2019 provenientes da aquisição 
temporária de eletricidade convencional foram compen-
sadas pela aquisição de certificados de CO2. Para mais 
informações, consulte o nosso relatório sobre o Desenvolvi-
mento do Âmbito 2.

Ainda em Portugal, mais concretamente no armazém 
de Sintra, foram instalados painéis fotovoltaicos que 
vão cobrir quase a totalidade do consumo de eletrici-
dade local e terão um impacto neutro no clima.
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TIPO DE ENERGIA (EM GJ)
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Comprada 140.513 132.914 128.506 172.180 -3% 30%

Consumo total de energia do Grupo 140.513 132.914 128.506 172.180 -3% 30%

ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS (EM GJ)
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Comprada 9.625 10.111 8.787 13.979 -13% 38%

Quota de energia proveniente de fontes renováveis 7% 8% 7% 8% -10% 7%

ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS (EM GJ)
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Comprada 130.088 122.803 119.719 158.201 -3% 29%

Quota de energia proveniente de fontes renováveis 93% 92% 93% 92% 1% -1%

A curto e médio prazo 
pretendemos continuar 
a reduzir o consumo 
de energia através de:

Utilização de veículos com tecnologias de motores 
de combustão mais aperfeiçoadas;

Melhoria do planeamento das rotas com ajuda informática;

Conceitos de entrega específicos e frequência reduzida;

Taxas mais elevadas de utilização dos veículos;

Formação dos nossos colaboradores em condução otimizada 
em função do consumo.



CONSUMO DE ÁGUA POR FONTE (EM M3) 2017 2018 2019
Proforma

+/-
Proforma

Cosumo total de água do Grupo 13.906 15.209 12.112 -20%
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No Grupo Inapa, a água é utilizada apenas para fins de hi-
giene nas nossas instalações. Ocasionalmente, são gera-
das quantidades adicionais pela gestão de reservatórios de 
água de incêndio em alguns locais.

4.
O NOSSO 
CONSUMO
DE ÁGUA

As necessidades de água do Grupo Inapa em 2019 foram 
novamente satisfeitas, exclusivamente através da compra 
de água doce a fornecedores locais. As fontes dos fornece-
dores variam de local para local, não existindo informação 
sobre a sua origem (profundidades, águas superficiais, 
reciclagem). Não houve indícios de extração ilegal de água 
ou de extração de água que afetasse significativamente as 
fontes de água existentes.

A diminuição do consumo de água face ao ano anterior 
reflete as flutuações habituais de consumo, em linha com o 

clima, devendo-se também ao encerramento de várias ins-
talações e à ausência de requisitos especiais (por exemplo, 
para reservatórios). As quantidades foram determinadas 
através da leitura dos contadores de água e da informação 
correspondente nas faturas.

Não existe tratamento de águas residuais. O efluente é 
descarregado nos coletores públicos das empresas locais de 
eliminação de resíduos e estima-se que o volume descarre-
gado foi na mesma ordem de grandeza que o do abasteci-
mento de água.

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 es-
tejam identificadas como áreas protegidas.

5.
BIODIVERSIDADE

As nossas operações, os nossos produtos ou os nossos ser-
viços não têm impacto sobre a biodiversidade.

O nosso Grupo não está envolvido na reabilitação ou pro-
teção dessas áreas.



FONTE DE EMISSÃO TONELADAS DE CO2 PERCENTAGEM

2017 2018 2019
Proforma

2019 
(incl. 
Papyrus)

2018 2019
Proforma

2019 
(incl. 
Papyrus)

Veículos ligeiros e pesados 5.354 5.775 4.768 6.598 62% 69% 72%

Combustão estacionária 2.400 3.109 1.652 2.153 33% 24% 23%

Gás e outras emissões provenientes 
de instalações de ar condicionado
(aquecimento/ arrefecimento)

353 413 464 464 4% 7% 5%

Total 8.107 9.297 6.884 9.215 100% 100% 100%
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Tal como referido anteriormente, a Comissão Executiva 
manifestou o claro compromisso do Grupo com a imple-
mentação de um plano de sustentabilidade consistente, 
centrando-se numa série de áreas de ação e medidas que 
foram identificadas como essenciais para o negócio e cuja 
implementação é desafiante, mas alcançável.  

Neste contexto, a Inapa reconhece a necessidade de dimi-
nuir o impacto da sua atividade no meio ambiente e mitigar 
os riscos relacionados com as alterações climáticas a que 
está exposta. Para reforçar a resiliência e adaptabilidade da 
empresa aos riscos relacionados com as alterações climáti-
cas, identificámos os seguintes pontos-chave:

• Redução da energia e da intensidade dos GEE do ne-
gócio Inapa;
• Definição de metas ambiciosas de redução de CO2 
baseadas em SBT em conformidade com o programa 
"Business Ambition for 1.5ºC das Nações Unidas”.

6.
AS NOSSAS 
EMISSÕES

Tal como em todas as outras áreas, a aquisição da Pa-
pyrus Deutschland refletiu-se nas emissões de GEE de 
2019. Tendo em conta este acontecimento, não foi feita 
uma avaliação comparativa com os números do ano an-
terior.

Sem incluir os dados referentes à Papyrus, foi verificada 
uma diminuição significativa das emissões de GEE. As 
principais razões para esta redução estão relacionadas 
com as exigências referentes ao aquecimento global, a 
redução do volume de encomendas e, especialmente, na 
Alemanha, o aumento da utilização do gasóleo B7.

Em contrapartida, o consumo de refrigeradores poluen-
tes aumentou consideravelmente, em especial no sul da 
Europa, devido a trabalhos de manutenção extraordiná-
rios e ao aumento da utilização de ares condicionados.

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



EMISSÕES (T CO2e)
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Eletricidade (comercializada em regime individual para o consumidor) 527 602 1.098 1.592 82% 164%

Eletricidade (comercializada em regime de mercado local) 1.635 1.592 1.500 2.166 -6% 36%

46 INAPA. RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

De forma a compensar as elevadas emissões de GEE e 
cumprir com a estratégia ambiental da Inapa em adquirir 
eletricidade com impacto neutro no clima, o Conselho de 
Administração da Alemanha decidiu comprar certificados 
de carbono referentes a 865 toneladas, no âmbito do Pro-
jeto Floresta Santa Maria.

Ao mesmo tempo, assegurou-se que, a partir de 2020, a 
compra de eletricidade de energia verde – neutra em termos 
climáticos – para todas as necessidades das atividades da 
empresa na Alemanha.

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

O Projeto Santa Maria contribui para a preservação de mais 
de 71.000 hectares da floresta amazónica, proibindo a 
desflorestação. Este projeto aposta na criação de emprego, 
de forma sustentável, com formação para as comunidades 
locais. A área é monitorizada continuamente com base num 
plano de gestão sustentável para garantir o crescimento da 
biomassa e consequentemente da regeneração da floresta. 

O Projeto Santa Maria (www.florestalsantamaria.com.br) 
é certificado de acordo com a Rainforest Alliance Verified 
Carbon Standard (VCS) e já levou à diminuição de 840.000 
toneladas de CO2.

Preservação de mais de

71.000
hectares
da floresta amazónica



TIPO DE RESÍDUO
2017 2018 2019

Proforma
2019 
(incl. 
Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. 
Papyrus)

Papel e cartão 974,4 1.005,5 1.009,1 1.355,9 0% 35%

Resíduos de embalagem 182,3 78,0 276,9 313,4 255% 302%

Madeira 494,9 811,6 428,3 517,5 -47% -36%

Plástico 240,4 177,2 222,2 256,4 25% 45%

Restantes resíduos semelhantes a resíduos domésticos 182,3 186,0 107,9 114,3 -42% -39%

Baterias 0,0 0,0 0,8 6,1 2414% 20181%

Metais 2,3 3,0 2,7 2,9 -11% -3%

Equipamento elétrico e eletrónico 0,2 0,1 0,3 1,3 156% 1065%

Total 2.567,7 2.048,1 2.048,1 2.567,7 0% 25%
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Tal como em todas as outras áreas, as emissões de CO2 
foram calculadas de acordo com o DEFRA (Department for 
Environment, Food and RuralAffairs), o GEMIS (Global Emis-
sion Model Integrated Systems) e as estatísticas oficiais da 
UE.

A Inapa não produz, exporta ou importa substâncias que 
destruam a camada de ozono e não emite outras emissões 
atmosféricas significativas.

7.
RESÍDUOS
Excluindo o aumento da produção de resíduos devido 
à inclusão das atividades da Papyrus no exercício entre 
01/08/2019 a 31/12/2019, o volume de resíduos pro-
duzidos pelo Grupo manteve-se estável no ano em questão.

A variação dos resíduos produzidos, nomeadamente nas 
categorias de embalagens de cartão e lixo indiferenciado, 

devem-se a alterações verificadas em algumas empresas 
do Grupo. A diminuição significativa no volume de paletes 
de madeira deve-se ao manuseamento mais cuidadoso 
deste material e às taxas de reciclagem mais elevadas, sen-
do um valor particularmente positivo.

"A Inapa não 
produz, exporta ou 

importa substâncias 
que destruam a 

camada de ozono 
e não emite outras 

emissões atmosféricas 
significativas."
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As empresas do Grupo Inapa seguem uma política de 
separação e recolha de resíduos. A Inapa tem vindo a  
realizar diversos esforços para, por um lado, aumentar con-
tinuamente os resíduos reciclados, situando-se atualmente 
nos 55%, e por outro lado, reduzir a utilização de energia. No 
entanto, estamos fortemente dependentes do desempenho 
da indústria local de reciclagem, que varia muito nos países 
onde a Inapa opera.

No âmbito do Programa de Planeamento Sustentável da 
Inapa, a Comissão Executiva definiu como um subobjetivo a 
redução em 15% do volume de resíduos do Grupo até 2022.

Os dados apresentados baseiam-se nas quantidades de 
resíduos recolhidos, pesados e faturados pelos operadores 
separadamente. Os resíduos domésticos foram calculados 
com base nos ciclos de remoção.

43%
Recuperado
(inclui recuperação energética)

RESÍDUOS POR MÉTODO DE ELIMINAÇÃO

2%
Incineração

"Redução em 15%
do volume de resíduos 

do Grupo até 2022."

55%
Reciclado
(circuito fechado)
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04
Responsabilidade 
Social



51RESPONSABILIDADE SOCIAL



ÁREA 
DE NEGÓCIO

EMPRESA PAÍS 2016 2017 2018 2019 COMENTÁRIOS

PAPEL

Papier Union Alemanha 526 517 506 489

Papyrus Deutschland Alemanha n.a. n.a. n.a. 526 Aquisição em Jul/2019

Inapa France França 186 280 258 250

Papyrus França 124 n.a. n.a. n.a.
Aquisição em Dez/2016

Fusão com Inapa France em 2017

Inapa Portugal Portugal 67 65 65 65

Inapa España Espanha 83 76 78 75

Inapa Belgique Bélgica 31 31 29 28

Inapa Angola Angola 6 4 4 4

Korda Turquia 51 45 47 45

EMBALAGEM
 

Inapa Packaging Alemanha 64 65 66 67

Inapa Packaging França 33 32 37 35

Semaq França 34 33 33 37

Embaltec França 20 20 22 25 Aquisição em Nov/2016

Inapa Packaging Portugal n.a. 43 42 38
Fusão da Tradembal 
+ Da Hora em 2017

Da Hora Portugal 22 n.a. n.a. n.a.
Fusão c/Tradembal 

na I Packaging em 2017

Tradembal Portugal 21 n.a. n.a. n.a.
Fusão c/Da Hora

na I Packaging em 2017

COMUNICAÇÃO VISUAL

Complott PU Alemanha 60 66 73 68

Inapa Comunicação 
Visual

Portugal 9 9 10 11

HOLDING Inapa IPG Portugal 17 17 17 15

SERVIÇOS PARTILHADOS Inapa Shared Center Portugal 48 49 49 60

TOTAL 1.402 1.352 1.336 1.838
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1.
DIVERSIDADE E IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES
A estratégia de Recursos Humanos da Inapa é desenvolvi-
da de forma articulada com as orientações estratégicas do 
Grupo e as necessidades do negócio.

Em 2019, com a entrada da empresa alemã Papyrus 
Deutschland, o Grupo Inapa integrou novos colaboradores, 
crescendo para um total de 1.838.
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Os nossos colaboradores contribuem de forma significativa 
para o desenvolvimento sustentável do negócio. As suas 
competências e características individuais são fundamentais 
para garantir a competitividade da empresa.

Devido às relações comerciais do Grupo Inapa, a diversidade 
dos colaboradores é um fator-chave para ir ao encontro das 
expetativas dos diferentes mercados onde estamos pre-
sentes. As equipas vendem os nossos produtos a mais de 
40 países e aconselham os nossos clientes em oito línguas 
diferentes.

VENDAS DO GRUPO INAPA POR PAÍSES & IDIOMAS

57%
Alemão

30%
Francês

5%
Espanhol

4%
Português

3%
Turco

1%
Inglês

0,4%
Holandês

0,1%
Luxemburguês

"As equipas vendem 
os nossos produtos 

a mais de 40 países 
e aconselham os 

nossos clientes em oito 
línguas diferentes."



VENDAS DO GRUPO INAPA POR PAÍS/REGIÃO

57%
Alemanha

26%
França

5%
Espanha

4%
Portugal

3%
Turquia

3%
Países UE

1,3%
Bélgica

0,4%
Holanda

A Inapa reconhece e valoriza a diversidade de pensamentos, 
experiências e conhecimentos em todos os níveis hierárqui-
cos e organizacionais. Acreditamos que apenas quando to-
dos os colaboradores são livres de desenvolver o seu talento 
é que podem ser geradas novas ideias e, assim, alcançarmos 
o sucesso sustentável. 

Em 2017, o Grupo Inapa adotou o Código de Conduta, com-
prometendo-se a promover ativamente a diversidade e a 
igualdade de oportunidades dentro da empresa, independ-
entemente da origem étnica, sexo, idade, orientação sexual, 
deficiência e religião. 

Valorizar o talento feminino 

O principal objetivo da política de recursos humanos é 
identificar e promover colaboradores qualificados e retê-
los a longo prazo. Isto aplica-se tanto a mulheres como a 
homens. A crescente diversificação das atividades do Grupo 
em novas áreas de negócio exige que o desenvolvimento 
dos colaboradores esteja alinhado com os novos requisitos 
e competências.

A nossa experiência tem mostrado que equipas heter-
ogéneas, constituídas por homens e mulheres, contribuem 
significativamente para o sucesso da empresa.

EVOLUÇÃO NÚMERO
DE COLABORADORES POR GÉNERO

0,1%
Luxemburgo

0,1%
Europa
(outros países)

0,1%
Fora da
Europa

430
(33%)

861
(67%)

594
(32%)

1273
(68%)

+48%

+38%

2018 2019

Masculino    Feminino
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VARIAÇÃO DE COLABORADORES  - NÚMERO DE ENTRADAS 2019

CRITÉRIO NÚMERO DE ENTRADAS

2017 2018 2019
Proforma

2019 
(incl. Papyrus)

+/-
Proforma

+/-
(incl. Papyrus)

Número total de colaboradores (1) 247 118 116 642 -2% 441%

Por género

Feminino 88 41 33 158 -20% 286%

Masculino 159 79 83 484 5% 512%

Por grupo etário

<30 anos 44 31 30 88 -3% 181%

30-50 anos 131 71 65 266 -8% 272%

>50 anos 72 16 21 288 31% 1698%

VARIAÇÃO DE COLABORADORES  - NÚMERO DE SAÍDAS 2019

CRITÉRIO NÚMERO DE SAÍDAS TAXA DE ROTATIVIDADE

2017 2018 2019 
(incl. Papyrus)

2017 2018 2019 
(incl. Papyrus)

Número total de colaboradores (1) 136 147 134 10% 11% 7%

Por género

Feminino 42 50 35 9% 12% 6%

Masculino 94 97 99 11% 11% 8%

Por grupo etário

<30 anos 24 28 25 20% 26% 14%

30-50 anos 69 66 40 9% 9% 5%

>50 anos 43 43 69 9% 9% 8%
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Evolução do número de colaboradores

A variação de colaboradores em 2019 foi significativamente 
influenciada pela aquisição da Papyrus Deutschland, que foi 
concluída com sucesso a 31 de julho de 2019. A inclusão dos 
novos colaboradores resultou num aumento de 38%, para 
1.838, elevando o número de colaboradores do sexo mas-

culino para 68% (2018: 67%). Se esta operação não fosse 
considerada, a proporção de mulheres teria aumentado e 
estaria em linha com o objetivo de promover o desenvolvi-
mento das mulheres dentro do Grupo.

(1) Incluindo os colaboradores com contratos a termo.

(1) Incluindo os colaboradores com contratos a termo.



CRITÉRIO N.º COLABORADORES PERCENTAGEM

2017 2018 2019
Proforma

2019
(incl. 
Papyrus)

2018 2019
Proforma

2019
(incl. 
Papyrus)

Número total de colaboradores (1) 1.330 1.291 1.341 1.867 100% 100% 100%

Por género

Feminino 451 430 469 594 33% 35% 32%

Masculino 879 861 872 1.273 67% 65% 68%

Por grupo etário

<30 anos 123 106 121 179 8% 9% 10%

30-50 anos 737 703 675 876 54% 50% 47%

>50 anos 470 492 545 812 38% 41% 43%
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COMPOSIÇÃO DO STAFF 
POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

A Comissão Executiva da Inapa, até à data, absteve-se de-
liberadamente de estabelecer padrões vinculativos na área 
da diversidade de género, devido às diferentes dimensões 
das empresas nos vários países, ao seu desenvolvimento 
histórico e ao enquadramento jurídico e cultural. Além disso, 
considera que os diretores-gerais locais estão em melhor 
posição para aplicar a cultura do Código Inapa às equipas, 
de acordo com as suas capacidades individuais. 

Contudo, de forma a permitir às pequenas empresas que 
operam dentro do Grupo Inapa de se alinharem com o 
quadro legislativo europeu e explorar melhor o potencial 
das mulheres, a Comissão Executiva encarregou o Comité 

de RSC de desenvolver um plano com objetivos e medidas 
que englobem o recrutamento, a formação e a promoção 
das mulheres a todos os níveis de trabalho e de gestão. A 
sua apresentação e adoção estão previstas para o final de 
2020.

Ao nível dos órgãos sociais da Inapa, existe um equilíbrio de 
géneros na sua composição. No Conselho de Administração 
3 dos 7 membros (43%) são do sexo feminino, enquanto que 
na Comissão de Auditoria são dois dos seus três membros 
(67%). Isto é um reflexo da implementação da política de ter 
equipas heterogéneas para potenciar o sucesso do Grupo.

(1)  Incluindo os colaboradores com contratos a termo.



COLABORADORES QUE REGRESSAM 
AO TRABALHO APÓS A LICENÇA PARENTAL

A taxa de retorno ao trabalho na tabela acima 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 regressaram ao trabalho após a licença parental) / (Número de colaboradores que usufruíram 
da licença parental durante o período reportado) x 100.

Embora a taxa de retorno ao trabalho das mulheres tenha 
permanecido estável em relação aos anos anteriores, a 
taxa masculina diminuiu significativamente desde 2017. A 
tendência observada sobretudo na Alemanha e em França, 

em que um número crescente de jovens está a usufruir de 
uma licença de paternidade mais prolongada, pode ser a 
explicação para este fenómeno.

No Grupo Inapa, as licenças parentais são também um 
elemento importante para atrair jovens talentos qualifica-
dos. Neste contexto, garantimos que todos os pais, no seu 
regresso, retomam os empregos anteriores ou posições 
equivalentes.

LICENÇA PARENTAL
POR GÉNERO

N.º COLABORADORES QUOTA
FEMININA

QUOTA
MASCULINA

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Colaboradores com direito 
à licença parental

1.330 1.291 1.306 451 421 469 879 821 872

Colaboradores que usufruíram da licença parental 
durante o período reportado

49 42 39 30 28 26 19 14 13

Colaboradores que regressaram ao trabalho 
após o gozo da licença parental

32 20 19 13 8 11 19 12 8

Colaboradores com trabalho a tempo parcial 
durante 12 meses, após o gozo da licença parental

18 21 26 3 9 13 15 6 11

N.º COLABORADORES TAXA DE RETORNO
AO TRABALHO

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Feminino 13 8 11 43% 42% 42%

Masculino 19 12 8 100% 86% 62%

Total 32 20 19 65% 61% 49%
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Nº DE 
MULHERES

Nº DE 
HOMENS

TOTAL PERCENTAGEM
DE MULHERES

< 30 anos 0 3 3 0%

> 50 anos 8 74 82 10%

30 - 50 anos 18 63 81 22%

Total 26 140 166 16%
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Igualdade salarial 

A remuneração justa é uma das bases de uma relação de 
trabalho de confiança e respeito. Na Inapa, isto é garantido 
na maioria das empresas por um sistema de remuneração 
baseado em acordos coletivos específicos da indústria. 
Nas grandes operações, a Inapa é membro das asso-
ciações patronais e está vinculada por acordos coletivos de 
trabalho. Os acordos coletivos asseguram transparência e 
compromisso no que diz respeito à remuneração, incluindo 
a remuneração neutra em termos de género. 
Como padrão, todos os administradores e gestores com 

COMPOSIÇÃO DA GESTÃO 
DE TOPO DO GRUPO INAPA 

Tendo em conta as diferenças nos acordos coletivos de 
cada país e o grande número de categorias salariais, é 
difícil ou até mesmo impossível realizar uma comparação 
direta dos rendimentos entre mulheres e homens. Além 

salário não tabelado são pagos de acordo com um modelo 
baseado na sua responsabilidade pelas receitas e o grau de 
liderança do pessoal. Esta regulamentação é independente 
do sexo, idade, origem, identidade sexual, ideologia, re-
ligião ou o grau de deficiência dos colaboradores.

disso, especialmente nas empresas mais pequenas, os car-
gos de gestão são frequentemente ocupados apenas por 
um elemento. Por último, a proteção e a confidencialidade 
dos dados é um tema particularmente importante.

Inclui a Papyrus Deutschland.



PAÍS ESCRITÓRIO LOGÍSTICA

ORGANIZAÇÃO DIRETOR/
RESPONSÁVEL

GERENTE ASSISTENTE/
COLABORADOR

COLABORADOR

BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL

Bélgica e Luxemburgo Apenas mulheres 120% 118% Apenas homens Apenas homens

França Apenas homens 88% 73% 78% 67% 94% 93%

Alemanha 98% 103% 93% 96% 81% 79% 79% 72%

Portugal Apenas homens Apenas homens 72% 61% 93% 78%

Turquia Apenas mulheres Apenas mulheres 237% 195% Apenas homens
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RÁCIO DO SALÁRIO BASE DAS MULHERES 
EM RELAÇÃO AOS HOMENS

Esta tabela pretende dar uma visão geral da situação dos 
rendimentos específicos de cada sexo nos respetivos níveis 
hierárquicos do Grupo. Em cada caso foram comparados 
o rendimento base médio e a remuneração total, incluindo 
a componente variável. 

As percentagens aqui apresentadas referem-se aos ren-
dimentos dos colaboradores do sexo feminino em relação 
aos rendimentos dos colaboradores do sexo masculino.

A tabela mostra que entre os colaboradores do escritório 
(assistentes), que representam o maior número de colabo-

Base - Salário base (média mensal, excluindo variável)
Total - Remuneração total (média mensal, com variável)

radores, existem por vezes diferenças significativas nos ren-
dimentos em desvantagem das mulheres. Uma explicação 
para isto acontecer é o facto de existirem mais mulheres a 
trabalhar em tempo parcial ou a desempenharem tare-
fas de escritório mais simples. Por outro lado, a relação de 
rendimentos dos gestores mostra que as mulheres não só 
alcançaram os homens, como, em alguns casos, os ultra-
passaram.

No conjunto, as disparidades de género no Grupo Inapa 
estão ligeiramente abaixo da média europeia, que se es-
tima em cerca de 20%.



ÁREA RÁCIO

MIN. MAX.

Logística 3% 57%

Escritório 6% 75%

Total 3% 75%

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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RÁCIO DO SALÁRIO BASE 
COM O SALÁRIO MÍNIMO LOCAL

Benefícios

O Grupo Inapa oferece aos colaboradores com salários 
mais baixos uma remuneração superior ao salário míni-
mo local de acordo com o seu desempenho.

Nas empresas com acordos coletivos de trabalho, estes 
acordos estabelecem o salário mínimo como início de 
remuneração. Isto resulta em rácios muito diferentes 
entre o salário mínimo legal e o salário mínimo pago em 
diferentes países, que variam entre 3% e 75% a nível do 
Grupo. 

A par dos habituais benefícios sociais estatutários es-
pecíficos do país, as empresas do Grupo disponibilizam 
incentivos adicionais, nomeadamente prestações pecu-
niárias variáveis pagas com base no desempenho pes-
soal extraordinário e no cumprimento de objetivos.

Não considera as operações na Turquia.

"O Grupo Inapa
oferece aos 

colaboradores com 
salários mais baixos 
uma remuneração 
superior ao salário 

mínimo local de 
acordo com o seu 

desempenho."



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 Incêndios 
na Inapa Espanha e Alemanha (Papier Union)

Regional 100%

Comité do Desenvolvimento Económico 
na Alemanha (Papier Union)

Regional 100%
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Diálogo Aberto

A Inapa está empenhada numa política de diálogo cons-
trutivo e cooperativo com os seus colaboradores e respe-
tivos órgãos representativos e observa, rigorosamente, 
todos os prazos legais de notificação em todas as matérias 
relativas aos representantes dos trabalhadores. Uma vez 
que os regulamentos legais nacionais não estabelecem 
prazos específicos, esforçamo-nos por disponibilizar infor-
mações oportunas a fim de conferir aos representantes 
dos trabalhadores a oportunidade de se prepararem ade-
quadamente para o diálogo. O período característico de 
aviso prévio para colaboradores e para os seus represen-
tantes, relativamente a mudanças operacionais significati-

COMITÉS DE COLABORADORES

vas que poderão afetá-los fundamentalmente, é de qua-
tro 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) fazem-se com os sin-
dicatos de colaboradores, respetivamente, com represen-
tantes 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 (Alema-
nha). Não há acordos ao nível do Grupo.



Nº COLABORADORES QUE 
PARTICIPARAM EM FORMAÇÕES

HORAS 
DE FORMAÇÃO

HORAS DE FORMAÇÃO 
POR COLABORADOR

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/-

Total 1.244 864 -31% 6.411 8.055 26% 5,2 9,3 79%

Feminino 421 280 -33% 2.268 2.592 14% 5,4 9,3 71%

Masculino 823 584 -29% 4.143 5.463 32% 5,0 9,4 87%
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2.
DESENVOLVIMENTO 
DOS COLABORADORES
Mais do que nunca, o sucesso da Inapa a longo prazo de-
pende do nível de educação e dos conhecimentos e das 
competências dos seus colaboradores. Os programas de 
formação visam tanto o desenvolvimento profissional como 
o individual. No ano em análise, os nossos esforços concen-
traram-se mais na intensificação ou aprofundamento dos 
conhecimentos existentes do que na oferta de formação 
alargada ao maior número possível de colaboradores. Como 

HORAS DE FORMAÇÃO POR COLABORADOR

resultado, o número total de horas de formação e o número 
de horas por colaborador aumentou em 2019, enquanto 
o número de colaboradores com formação diminuiu em 
comparação com o ano anterior. Uma vez que uma parte 
significativa do programa de formação também dizia respei-
to à melhoria da segurança na área da logística, o número 
de horas de formação aumentou ligeiramente mais para os 
homens do que para as mulheres.

HORAS DE FORMAÇÃO POR GÉNERO

Não inclui os dados da Papyrus Deutschland, visto que não existia informação no período após a fusão com a Inapa.

9,3

Mulheres

9,4
9,3

Homens Total

+71%

+87%
+79%
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Os nossos estagiários: excelente classificação! 

Os melhores estagiários de 2019 receberam um prémio da 
Câmara da Indústria e Comércio local da Alemanha. Entre 
eles estão três estagiárias que integraram o programa da 
Papier Union – “Papier Union Trainees” – e que obtiveram 
resultados muito acima da média.

Nas palavras de agradecimento lê-se: “Gostaríamos de 
agradecer aos nossos formadores pelo grande apoio que 
nos deram. Juntamente com a boa formação prática que 
recebemos, conseguimos alcançar um desempenho de que 
nos sentimos honradas".

As três ex-formandas foram integradas em diversos depar-
tamentos da Papier Union.

3.
PROMOÇÃO
DO BEM-ESTAR
LABORAL

De acordo com os objetivos de Gestão Sustentável das 
Nações Unidas, a Comissão Executiva do Grupo Inapa es-
tabeleceu uma meta de Saúde e Bem-Estar para reduzir a 
taxa de acidentes e doenças de todos os colaboradores do 
Grupo em 10% até 2022 (índice de frequência de acidentes 
= dias perdidos com acidentes em cada milhão de horas tra-

balhadas). Neste contexto o comportamento dos colabo-
radores assume uma importância decisiva, pelo que todos 
os colaboradores são informados sobre as normas de segu-
rança que devem ser cumpridas, sendo realizada formação 
contínua para prevenir a ocorrência de acidentes nos locais 
de trabalho.

“Gostaríamos 
de agradecer aos 

nossos formadores 
pelo grande apoio 

que nos deram."



ACIDENTES MULHERES HOMENS TOTAL

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/-

Número total de acidentes 4 7 75% 38 23 -39% 42 30 -29%

Dos quais acidentes de trabalho 2 3 50% 33 21 -36% 35 24 -31%

Dos quais acidentes ocorridos no 
trajeto entre a residência e o trabalho

2 4 100% 5 2 -60% 7 6 -14%

Dos quais acidentes mortais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EVOLUÇÃO DE ACIDENTES

O cumprimento das normas de segurança do trabalho é 
continuamente monitorizado e promovemos condições de 
trabalho seguras e favoráveis para todos os nossos colabo-
radores. Nas grandes empresas do Grupo criámos comités 
de segurança no trabalho que, com a ajuda de especialistas 

ACIDENTES POR CATEGORIA

Não inclui os dados da Papyrus Deutschland, dado que não existia informação disponível na altura da elaboração do relatório.

externos, desenvolvem programas de medidas específicas 
para o local de trabalho e monitorizam a sua implemen-
tação. Estes comités reportam diretamente à Comissão 
Executiva, que é responsável pelo cumprimento de todos os 
requisitos e pelo cumprimento dos objetivos estabelecidos.

32,5

2018

22,4

2019

-31%

Por 1.000 colaboradores



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

MULHERES HOMENS TOTAL

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/-

Por 1 000 colaboradores 9,3 14,9 60% 44,1 26,4 -40% 32,5 22,4 -31%

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

5,8 9,3 60% 26,1 15,6 -40% 19,6 13,5 -31%
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ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES

Não inclui os dados da Papyrus Deutschland,, dado que não existia informação disponível na altura da elaboração do relatório.
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’.

A tendência positiva no número de acidentes de trabalho é 
uma prova de que os esforços das equipas locais de segu-
rança no trabalho estão a ter resultados. O facto de não ter-
em sido registados acidentes mortais também deve ser re-
alçado. Por outro lado, o aumento significativo do número de 
acidentes femininos é motivo de especial atenção. A direção 
responsável está atualmente a trabalhar em programas de 
informação e formação dirigidos ao sexo feminino.

“...os esforços das 
equipas locais 

de segurança no 
trabalho estão a ter 

resultados".
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Campanha "Ângulo morto" 
Mais segurança com os camiões da Inapa

Os acidentes que acontecem no "ângulo morto" dos camiões 
– área à direita de um camião quando este vira à direita – 
podem revelar-se fatais, especialmente para os ciclistas. Por 
este motivo a Papier Union participou na campanha da 
DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein) 
para prevenir e sensibilizar os ciclistas para esta situação, 
tendo colocado autocolantes, com grande destaque, em 
toda a sua frota, camiões e reboques.

O respeito pelos direitos humanos é um valor fundamental 
para a Inapa. Devido à sua complexa cadeia de abasteci-
mento internacional, o Grupo Inapa está exposto ao risco de 
ser confrontado, direta ou indiretamente, com violações da 
lei ou dos direitos humanos.

A Inapa compromete-se em assumir responsabilidades e 
a tomar medidas no que respeita às questões de direitos 
humanos, de acordo com os dez princípios do Pacto Global 
das Nações Unidas (UNGC) e na Lei da Escravatura Moder-
na (MSA). No seu programa de monitorização da cadeia de 
abastecimento (abordado no capítulo 2), a Inapa incluiu, 
pela primeira vez, os resultados do Índice Global da Escra-
vatura (IGE). 

Os riscos de corrupção na cadeia de abastecimento foram 
abordados sob a forma do Código de Fornecedores Inapa, 

4.
DIREITOS
HUMANOS

que todos os fornecedores são obrigados a cumprir e que já 
cobre mais de 60% do volume de compras do Grupo.

A informação sobre o respeito pelos direitos humanos é 
disponibilizada a todas as partes interessadas do Grupo 
Inapa através do Relatório de Sustentabilidade. Nos casos 
em que ainda não tenha sido efetuado, o departamento de 
Compliance sensibilizará os colaboradores do Grupo para as 
questões dos direitos humanos através de cursos de forma-
ção com referência ao Código Inapa. 

Até ao momento, as violações dos direitos humanos têm sido 
reportadas à Comissão Executiva da Inapa como parte do 
relatório interno de risco, quando necessário. Não houve ca-
sos confirmados de violações dos direitos humanos no perío-
do abrangido pelo relatório.
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Promoção de Produtos e Serviços Sustentáveis

Um elemento chave da política empresarial do Grupo Inapa 
é o seu elevado padrão da qualidade. Estamos verdadeira-
mente comprometidos em oferecer aos nossos clientes pro-
dutos seguros e sem defeitos e de garantir que os consumi-
dores os utilizam de acordo com as suas necessidades, sem 
restrições e sem riscos.

Uma vez que os fabricantes dos nossos produtos apostam 
sobretudo na qualidade e na segurança através da utiliza-
ção de materiais e métodos de produção próprios, o nosso 
diálogo intensivo e contínuo com os nossos fornecedores  
assume uma importância decisiva. 

Esperamos que os métodos de produção e a gestão dos 
nossos fornecedores sejam orientados para a melhoria 
contínua, com base em parâmetros de desempenho defi-
nidos. As medidas e os resultados devem estar disponíveis 
de forma transparente. Damos preferência aos produtos 
dos fabricantes que possuem certificações relevantes, por 
exemplo as normas ISO 9001 e ISO 14001, e realizamos 
auditorias regulares. 

As relações comerciais de longa data com os produtores, em 
particular no negócio do papel, permitem-nos analisar mais 
de perto o seu modelo de negócio e avaliar os riscos asso-
ciados e a sua gestão. Como descrito anteriormente neste 
relatório, como parte do nosso sistema de gestão da cadeia 
de abastecimento, 60% dos nossos fornecedores, que re-
presentam mais de 80% das nossas vendas, declararam o 
seu compromisso de cumprir com os requisitos definidos no 
nosso Código de Fornecedores. Estamos continuamente 
a trabalhar na expansão destas ações com o objetivo de 
aumentar a sua quota para mais de 90% até 2022.

Temos a convicção de que a grande maioria do nosso ne-
gócio envolve produtos cujo processamento e utilização são 
largamente seguros e não requerem quaisquer precauções 
especiais. A atividade da Inapa não foi afetada pela proibi-
ção de substâncias químicas e substâncias particularmente 
perigosas ao abrigo do Regulamento Europeu 1907/2006 
relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de 

5.
SAÚDE E 
SEGURANÇA

Produtos Químicos (REACH) ou outras restrições legislativas, 
porque os nossos fornecedores proibiram a produção de 
substâncias perigosas numa fase inicial.

Se alguns produtos, especialmente produtos sintéticos, 
exigirem competências especiais e/ou a observação de 
determinadas normas de armazenamento, manuseamento 
e eliminação, chamamos expressamente a atenção para 
este facto e fornecemos aos clientes e utilizadores conselhos 
detalhados e documentos informativos apropriados. Por 
último, mas não menos importante, em casos adequados, 
apontamos alternativas de produtos menos exigentes.

No entanto, não se deve ignorar que o quadro legislativo, 
seja a nível nacional ou comunitário, exige conhecimentos 
ainda mais vastos no que diz respeito às substâncias e pro-
dutos químicos utilizados nos nossos produtos e aos seus 
efeitos secundários. Não se pode excluir uma regulamenta-
ção mais abrangente no futuro. A decisão da Agência Euro-
peia dos Produtos Químicos de classificar o dióxido de titânio 
como uma substância potencialmente cancerígena deve ser 
aqui mencionada. Sendo uma substância importante para 
se conseguir uma elevada opacidade e brancura, tanto para 
a produção de papel como para a produção de tintas de 
impressão, as restrições adotadas não se manterão sem um 
impacto significativo na nossa indústria.

Consequentemente, as nossas equipas veem-se confronta-
das não só com um número crescente de novos produtos, 
mas também com uma gama consideravelmente mais vasta 
de conhecimentos e contextos específicos das substâncias 
do que há apenas alguns anos. Respondemos a este desafio 
intensificando a formação e disponibilizando fácil e rapida-
mente informações técnicas nas nossas bases de dados so-
bre a composição material dos nossos produtos e quaisquer 
precauções a tomar no seu processamento e utilização.

No ano de 2019 não foram identificadas quaisquer subs-
tâncias perigosas nos produtos fornecidos pela Inapa, nem 
recebemos qualquer reclamação por parte dos nossos con-
sumidores.
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A Inapa compromete-se em desempenhar um papel ativo 
e a ter um impacto positivo nas comunidades onde está in-
serida.

A equipa da Inapa Benelux está envolvida há algum tem-
po no projeto U/Turn (www.projectu-turn.com/nl). A essên-
cia deste projeto é mostrar às pessoas com deficiência que 
podem viver uma vida plena. Sem ajudas, sem transportes 
adaptados, sem alojamento acessível, mas com uma tenda 
na natureza. A aventura, o espírito de equipa e o regresso 
ao básico são os instrumentos para ajudar as pessoas com 
deficiência a aceitarem a sua condição e, eventualmente, a 
(re)integrarem-se na sociedade. Todos os anos, a equipa da 
Inapa Bélgica apoia a U/Turn com trabalho voluntário em 
eventos e através de patrocínios em papel.

6.
COMPROMISSO 
COM A COMUNIDADE

A Papyrus Deutschland tem uma parceria com a clínica de 
reabilitação Katharinenhöhe (www.katharinenhoehe.de), 
na Floresta Negra. Além do apoio financeiro, há também a 
parte humana. As equipas disponibilizam-se para ajudar, no 
local, crianças, adolescentes e jovens que precisam de rea-
bilitação. A vasta gama de terapias que a clínica oferece não 
seria possível sem donativos.

Em 2019, foram doados €25.000, sendo que mais de 
€2.100 foram angariados através de donativos dos colabo-
radores. Além disso, as crianças e as famílias foram convida-
das a assistir à peça infantil que se realiza todos os anos no 
Festival do Castelo de Ettlingen, na sede da empresa.
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Sempre que a Inapa Espanha precisa de um serviço de ca-
tering, recorre ao seu parceiro AMÁS Antojo (www.amasan-
tojo.org), que integra na sua equipa pessoas com deficiência 
e que ajudam tanto na confeção dos pratos como no serviço 
aos clientes. A equipa conta com mais de 40 colaboradores 
que preparam mais de 1600 refeições com entregas ao 
domicílio.

A Papier Union apoia a instituição Viva con Agua (www.vi-
vaconagua.org), cuja causa é “água potável para todos" e 
promove projetos sustentáveis de água, saneamento e hi-
giene onde estes são mais necessários. Mais de 700 milhões 
de pessoas em todo o mundo não têm acesso a água 
potável. A Papier Union compra água mineral e papel 
higiénico a esta instituição, contribuindo assim para o seu 
sucesso. Além disso, a empresa oferece ainda papel para 
catálogos e revistas da associação. Em 2019, a Viva con 
Agua conseguiu € 450 000 para a construção de poços e 
instalações sanitárias.

A Inapa Portugal doou papel a duas organizações sem fins 
lucrativos – a Associação Capulanas e a Fundação Obra 
Social Das Religiosas Dominicanas Irlandesas.

Em 2019, mais de 50 colaboradores da Inapa França par-
ticiparam na Corrida Odyssea Paris, promovida pela asso-
ciação com o mesmo nome, cujo objetivo é a angariação 

de fundos para pesquisa de tratamentos de combate ao 
cancro da mama. A corrida contou com a participação de 
36 000 atletas que se mobilizaram por esta causa, para 
andar ou correr, 5 ou 10 quilómetros. No final foram anga-
riados € 635.000, dos quais € 530.000 euros reverteram a 
favor do Instituto Gustave Roussy, que desenvolve investiga-
ção oncológica.
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SOBRE 
ESTE 
RELATÓRIO

Este é o 3º 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 susten-
tabilidade, 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 2019 a 31 de dezembro de 2019.



GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

Perfil Organizacional

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

Nome da organização
Principais atividades, marcas, produtos e serviços
Localização da sede da organização
Localização das operações
Natureza legal e acionistas
Mercados 
Dimensão da organização
Informação sobre colaboradores
Cadeia de abastecimento
Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de abastecimento
Abordagem ao princípio da precaução
Iniciativas Externas
Participação em associações

 RS 11
 RS 10
 RS 14
 RS 14
 RS 11 e RC capítulo 1
 RS 14
 RS 12
 RS 52
 RS 18-23
 RS 18-23
 RS 18-23
 RS 18-23
 RS  77

Estratégia

102-14
102-15

Mensagem do Presidente 
Principais impactos, riscos e oportunidades

RS 6-7
RC Capítulo 1

Ética e Integridade

102-16
102-17

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética

 RS 24-26
 RS 24-26

Governança

102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24

Estrutura do governo da sociedade 
Delegação de autoridade
Responsabilidades a nível executivo sobre temas económicos, ambientais e sociais
Consulta a stakeholders sobre tópicos económicos, ambientais e sociais 
Composição dos corpos sociais e comités
Presidente do principal órgão dos corpos sociais
Nomeação e seleção dos membros dos corpos sociais

RS 25-26, RC Capítulo 1 e 4
RS 25-26, RC Capítulo  4
RS 25-26
RS 25, 26 e 28
RS 25-26, RC Capítulo 1 e 4
RS 25-26, RC Capítulo 1 e 4
RS 25-26, RC Capítulo 1 e 4

Envolvimento 
com Stakeholders

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

Lista de stakeholders
Acordos de contratação coletiva
Identificação e seleção de stakeholders
Abordagem para o envolvimento com stakeholders 
Principais questões e preocupações 

 RS 28
 RS 61
 RS 28
 RS 28
 RS 28
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ÍNDICE DE GRI



GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

Prática de Reporte

102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
Definição do conteúdo do relatório e limites dos temas abordados
Lista dos temas materiais
Reformulações de informações
Mudanças no reporte
Período de reporte
Data do último relatório publicado 
Ciclo de reporte
Contatos para questões sobre o relatório
Reivindicações de relatórios de acordo com as normas da GRI
Indice de conteúdos de GRI

RS 11
RS 70
RS 4-5
RS 70
RS 70
RS 70
RS 70
RS 70
RS 77 
RS 70
RS 71-77

GRI 200: Económico

GRI 201: Performance Económica 2019

201-1
201-2
201-3
201-4

Valor económico direto gerado e distribuído
Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido às mudanças climáticas
Obrigações do plano de benefícios definidos e outros planos de reforma
Assistência financeira recebida de autoridades governamentais

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

GRI 202: Presença de Mercado 2019

202-1 Índices do salário mais baixo por género comparado ao salário mínimo local  RC Capítulo 3

GRI 203: Impacto Económico Indirecto 2019

203-1
203-2

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e serviços oferecidos
Impactos económicos indiretos significativos e extensão dos impactos

 RC Capítulo 3
 RC Capítulo 3

GRI 204: Política de Compras 2019

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais  RC Capítulo 3

GRI 206: Comportamento 
Anti-Competitivo 2019

206-1 Número total de ações legais relacionadas a comportamento anticompetitivo, antitrust e 
práticas de monopólio e os resultados dessas ações

RC Capítulo 3

GRI 300: Ambiente

GRI 301: Materiais 2019

301-1
301-2
301-3

Materiais usados por peso ou volume
Materiais reciclados usados 
Produtos recuperados e materiais de embalagem

 RS 38-40
 RS 38-40
 RS 38-40

GRI 302: Energia 2019

302-1
302-2
302-3
302-4
302-5

Consumo de energia dentro da organização
Consumo de energia fora da organização
Intensidade energética
Redução do consumo de energia
Redução nos requisitos de energia para produtos e serviços

 RS 41-43
 RS 41-43
 RS 41-43
 RS 41-43
 RS 41-43
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GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 303: Água 2019

303-1
303-2
303-3

Consumo de água total por fonte
Fontes hídricas afetadas significativamente pela captação de água
Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada

RS 44
RS 44
RS 44

GRI 304: Biodiversidade 2019

304-1

304-2
304-3

Localização em áreas protegidas ou adjacentes e áreas de elevado índice de biodiversidade 
fora das áreas protegidas
Impacto significativo de atividades, produtos e serviços na biodiversidade
Habitats protegidos ou restaurados

RS 44
 
RS 44
RS 44

GRI 305: Emissões 2019

305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
305-6
305-7

Emissões diretas de GEE (Âmbito 1)
Emissões indirectas de GEE (Âmbito 2) provenientes da aquisição de energia elétrica 
ou térmica que é consumida pela organização
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 
Óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e outras emissões atmosféricas signifi-
cativas

RS 45
RS 46

Não aplicável
RS 45-46
RS 45-46
Durante o período em análise, 
não foram impostos quaisquer 
procedimentos ou multas por 
incumprimento de leis e/ou regu-
lamentos ambientais no Grupo 
Inapa. De referir que também 
não foram identificados casos 
de efeitos negativos potenciais/ 
reais significativos sobre o meio-
-ambiente associados a forne-
cedores.
 

GRI 306: Efluentes e Resíduos 2019

306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

Produção de efluentes líquidos, por qualidade e por destino
Resíduos produzidos, por tipo e por método de tratamento
Ocorrência de derrames
Peso de resíduos perigosos transportados, importados, exportados ou tratados e percenta-
gem de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente
Recursos hídricos e respetivos habitats afetados pelas descargas de água e drenagem

RS 47-48
RS 47-48
RS 47-48
RS 47-48
 
RS 47-48

GRI 307: Conformidade Ambiental 2019

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais RS 22-23

GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores 2019

308-1
308-2

Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios ambientais
Impactos ambientais negativos na cadeia de abastecimento e decisões tomadas

RS 18-23
RS 18-23

GRI 400: Social

GRI 401: Emprego 2019

401-1
401-2
401-3

Novas contratações e rotatividade de colaboradores 
Benefícios concedidos a colaboradores em tempo integral que não são concedidos a colabo-
radores temporários ou em part-time
Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença de maternidade/paternidade, dis-
criminadas por género

RS 55
RS 60
 
RS 57
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GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 402: Relações Laborais 2019

420-1 Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se estas são especificadas em 
acordos de negociação coletiva

A Inapa está empenhada numa 
política de diálogo construtivo e 
cooperativo com os seus colabo-
radores e respetivos órgãos re-
presentativos e observa, rigoro-
samente, todos os prazos legais 
de notificação em todas as ma-
térias relativas aos representan-
tes dos colaboradores. Uma vez 
que os regulamentos legais na-
cionais não estabelecem prazos 
específicos, esforçamo-nos por 
disponibilizar informações opor-
tunas a fim de conferir aos repre-
sentantes dos colaboradores a 
oportunidade de se prepararem 
adequadamente para o diálo-
go. O período característico de 
aviso prévio, para colaborado-
res e para os seus representan-
tes, relativamente a mudanças 
operacionais significativas que 
poderão afetá-los fundamen-
talmente, é de quatro semanas, 
com exceção da Bélgica, onde 
esse período é de duas semanas.

GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2019

403-1
403-2

403-3

403-4

Representação de colaboradores em comités formais de saúde e segurança
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e número de óbitos 
relacionados ao trabalho, discriminados por região e género
Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças relacionadas com a sua 
ocupação
Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos

RS 61
RS 63-65

RS 63-65

Em traços gerais, os acordos 
OHAS (Sistemas de Gestão de 
Saúde e Segurança Ocupacio-
nal) existem com os sindicatos 
de colaboradores, respetiva-
mente, com representantes dos 
colaboradores, ao nível das em-
presas 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.

GRI 404: Formação e Educação 2019

404-1
404-2

404-3

Média de horas de formação por ano por colaborador
Programas para melhorar as competências dos colaboradores e programas de assistência 
de transição
Percentagem de colaboradores que recebem regularmente análises de desempenho e de-
senvolvimento de carreira

 RS 62
 RS 62

 Não disponível

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2019

405-1
405-2

Diversidade de órgãos de governança e colaboradores
Rácio do salário e remuneração entre Feminino e Masculino

RS 55-56
RS 59
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GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 406: Não Discriminação 2019

406-1 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 2019

407-1 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 pos-
sam exercer o seu direito à liber-
dade de associação e a negocia-
ção coletiva possa estar em risco.

GRI 408: Trabalho Infantil 2019

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de trabalho infantil Não existem registos de casos 
de operações e de fornecedores 
com risco significativo de traba-
lho infantil.

GRI 409: Trabalho Forçado ou Compulsório 2019

409-1 Operações e fornecedores em risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou com-
pulsório

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

GRI 410: Práticas de Segurança 2019

410-1 Pessoal de segurança com formação em políticas ou procedimentos de direitos humanos Não existem registos de contra-
ção direta de pessoal de segu-
rança com formação em políti-
cas ou procedimentos de direitos 
humanos.

GRI 411: Direitos Indígenas 2019

411-1 Incidentes de violações envolvendo direitos dos povos indígenas Durante o período em análise 
não foram reportados aciden-
tes relacionados com a violação 
dos direitos das comunidades 
indígenas.

GRI 412: Avaliação de Direitos Humanos 2019

412-1

412-2
412-3

Operações que foram submetidas a revisões de direitos humanos ou avaliações de impacto

Formação de colaboradores sobre políticas ou procedimentos de direitos humanos
Acordos e contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

A maioria dos requisitos são tes-
tados internamente. Os requisi-
tos externos à Inapa são verifica-
dos mediante auditorias.
Depois das equipas e de todos os 
colaboradores terem assinado o 
Código é disponibilizada uma 
formação abrangente sobre di-
reitos humanos. Durante o perío-
do em análise, 1244 colabora-
dores beneficiaram de iniciativas 
de formação, num total de 6411 
horas de formação.
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GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 413: Comunidades Locais 2019

413-1

413-2

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

Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais nas comunidades locais

Não existem programas ou pro-
cedimentos sistemáticos formais 
para o envolvimento com as co-
munidades locais, avaliação de 
impacto ou desenvolvimento de 
programas. A introdução deste 
tipo de medidas ainda não está 
prevista.
Não existem operações em lo-
cais com um real/potencial risco 
significativo capaz de provocar 
efeitos adversos ou mesmo ne-
gativos nas comunidades locais.

GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2019

414-1
414-2

Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios sociais
Impactos sociais negativos na cadeia de abastecimento e ações tomadas

 RS 18-23
 RS 18-23

GRI 415: Políticas Públicas 2019

415-1 Contribuições Políticas Durante o período em análise, 
não foram realizadas contribui-
ções monetárias e não monetá-
rias diretas ou indiretas.

GRI 416: Saúde e Segurança do Cliente 2019

416-1

416-2

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

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

100% das nossas categorias de 
produtos e serviços foram exam-
inadas quanto aos seus efeitos 
na saúde e segurança em todo o 
ciclo de vida.
Durante o período em análise, 
não houve violações de regula-
mentos ou códigos voluntários 
em relação ao impacto de pro-
dutos e serviços na saúde e se-
gurança.

GRI 417: Marketing e Rotulagem 2019

417-1
417-2

417-3

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

Incidentes de não conformidade relativos a comunicações de marketing

RS 67
Não houve incidentes de não 
conformidade com regulamen-
tos 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 to-
dos os regulamentos ou códigos 
voluntários relacionados com 
comunicações de marketing, in-
cluindo publicidade, promoção e 
patrocínio.
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GRI STANDARD DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 418: Privacidade do Cliente 2019

418-1 Reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e perda de dados de clientes Durante o período em análise 
não foram reportadas queixas à 
nossa organização sobre a pro-
teção da privacidade de clientes 
ou relativas à violação da prote-
ção de dados.

GRI 419: Conformidade Socioeconómica 2019

419-1 Não cumprimento de leis e regulamentos na área social e económica Não se verificaram coimas ou 
sanções não-monetárias impos-
tas à organização pelo incumpri-
mento de leis e/ou regulamentos 
nas áreas social e económica.
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INFORMAÇÃO
E CONTACTOS
Pedidos de informação complementares ou esclarecimentos 
adicionais sobre este documento podem ser enviados para:

Hugo Rua
Director IR Investor Relations
E: hugo.rua@inapa.pt
T: +351 213 823 007

David Wischmann
Group Environmental Manager Group Environment
E: david.wischmann@papierunion.de
T: +49 40 411 75 – 144

PARTICIPAÇÃO
EM ASSOCIAÇÕES
E ENTIDADES
O Grupo Inapa é um membro da Associação Europeia de 
Distribuidores de Papel EUGROPA (www.eugropa.com).
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Em virtude da preocupação da Inapa com práticas que 
respeitem o meio-ambiente, este relatório foi impresso 
com tintas ecológicas de forma a garantir uma impressão 
mais sustentável.

O papel utilizado na impressão deste relatório é 100% 
reciclado.

SUSTENTABILIDADE
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