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Apostando numa estratégia focada na
sustentabilidade, este relatório é totalmente
impresso em papéis amigos do ambiente, impresso
a duas cores com tintas ecosolventes.
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Mensagem
do CEO
Integridade, Respeito, Transparência e
Conformidade.
Estes são os valores que fazem parte da nossa
identidade e que marcam o nosso compromisso
para com toda a comunidade. Valores que
refletem o empenho da Inapa em contribuir
ativamente e em ser uma referência na área
ambiental e social. Desde as políticas da cadeia
de abastecimento global até às ações mais locais,
a sustentabilidade é parte integrante de cada área
do nosso negócio e de toda a nossa cultura.
O ano de 2020 foi dos mais desafiantes que
a Inapa enfrentou nos seus 55 anos de história
devido ao impacto que a pandemia causada pela
Covid-19 teve no consumo de papel de escrita
e gráfico. No entanto, e reiterando o nosso
compromisso em sermos uma referência na área
ambiental e social, foram muitas as iniciativas
desenvolvidas com foco no cumprimento
do Plano Estratégico para o triénio 2019-2021,
de forma a concretizar os quatro Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
selecionados: saúde de qualidade, energias
renováveis e acessíveis, produção e consumos
sustentáveis e ação climática.
O caminho para alcançar estes objetivos passa
pela adoção de tecnologia ambiental moderna
e uma maior eficiência de recursos, e pela
utilização de produtos sustentáveis e conceitos
de criação de valor que sejam abrangentes a todos
os níveis, desde os nossos armazéns – que são,
de uma forma direta, consumidores de energia
- à distribuição dos produtos que se baseia,
maioritariamente em combustíveis fósseis. 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 estufa, através
da oferta de produtos certificados ou reciclados
pelas normas FSC® e PEFC™ aos nossos clientes
e numa política responsável de compras.

A instalação de um sistema fotovoltaico
no armazém de Sintra, em Portugal, com
o propósito de cobrir cerca de 40% da totalidade
do consumo de eletricidade local, com um
impacto neutro no clima, é também um passo
na direção certa, que pretendemos implementar
noutras regiões. Ao nível da logística, foram
realizadas iniciativas que procuram minimizar
o impacto ambiental, como a introdução de um
camião movido a energia elétrica na distribuição
dos produtos na Alemanha, um projeto piloto
a nível mundial. Relativamente à otimização
da distribuição de papel, houve também
um avanço no plano de sinergias através
da reorganização das operações na Alemanha
sob a nova denominação Inapa Deutschland,
com o fecho de diversas localizações,
com o redimensionamento das equipas
e a redefinição de rotas de transportes.
Este relatório é desenvolvido segundo o princípio
da transparência, considerado pela Inapa
como um elemento crucial de qualquer política
ambiental e social corporativa de sucesso.
A comparabilidade de alguns números-chave
com os números do ano anterior é ainda limitada
devido à inclusão dos dados da empresa Papyrus
Deutschland. A política ambiental da Inapa vai
desempenhar um papel fundamental na oferta de
produtos e serviços relevantes para o consumidor.
É através da medição e da otimização do impacto
da nossa atividade que conseguimos garantir o
equilíbrio ambiental e social do planeta.
Só as melhores raízes permitem um crescimento
consolidado e nós, na Inapa, estamos confiantes
de que temos a estratégia certa e as pessoas
certas para superar os desafios que o futuro traz.
Renovamos o nosso agradecimento a todos os
que nos têm acompanhado neste percurso.
We empower our roots!
Diogo Rezende

01.
Grupo
Inapa

Our roots
make us
move
together
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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.
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Com cerca de um milhão de toneladas distribuídas
anualmente, a Inapa é o principal distribuidor
de papel na Europa Ocidental. A Inapa apresenta‑se
hoje como um fornecedor global de serviços,
complementando o negócio do papel com a oferta
de consumíveis para o setor gráfico e de escritório
e com o serviço de logística.
Com uma equipa de 1 709 colaboradores,
as empresas do Grupo Inapa apoiam cerca
de 80 000 clientes em 10 países: Alemanha,
França, Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo,
Áustria, Holanda, Turquia e Angola.
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Áreas de Negócio
Papel
Oferta de uma gama completa
de produtos e serviços para a indústria
gráfica e escritório (office), com o mais
amplo portfólio de produtos de papel
(com mais de 12 000 referências),
consumíveis gráficos e de escritório,
e serviços de logística.

Embalagem
Soluções à medida e oferta
de uma ampla gama de produtos
de embalagem: caixas, filmes, fitas,
enchimentos, sacos, etiquetas
e equipamentos.

Comunicação Visual (Viscom)
Distribuição de uma gama abrangente
de produtos e serviços para impressão
digital de grande formato: impressoras,
tintas / tinteiros, media, software
e assistência técnica.
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A nossa Organização
INAPA - Investimentos Participações e Gestão, S.A.

99,7%
0,3%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

EUROPACKAGING
INVESTIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO, LDA.

INAPA
DEUTSCHLAND
HOLDING, GMBH

INAPA
BELGIQUE, S.A.

INAPA
FRANCE, SAS

INAPA ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN
DE PAPEL, S.A.

INAPA PORTUGAL
DISTRIBUIÇÃO
DE PAPEL, S.A.

INAPA
SHAREDCENTER,
LDA.

KORDA
KAGIT

94,9%
5,1%

100% 100%
INAPA
PACKAGING, LDA.

25% 100% 100%

INAPA
PACKAGING, SAS

SURPAPEL, SL

INAPA
ANGOLA, S.A.

100%

INAPA
COMUNICAÇÃO
VISUAL, LDA.

INAPA
DEUTSCHLAND,
GMBH

100% 100%

100% 100% 100%

SEMAQ

INAPA
COMPLOTT,
GMBH

Holding
e Serviços
Partilhados

EMBALTEC

Papel

Embalagem

Comunicação
Visual
(Viscom)

INAPALOGISTIC
GMBH

INAPA
PACKAGING,
GMBH

01 Grupo Inapa

Relatório de Sustentabilidade 2020

A nossa Escala
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A Inapa tem cerca de 1 016 milhões de euros
de volume de negócios e 1 709 colaboradores.
Possui 3 áreas de negócio:
• Papel (representa cerca de 89% das vendas);
• Embalagem (8% das vendas);
• Comunicação Visual (3% das vendas).
Com vendas em 10 mercados diferentes - entre
os quais se destacam a Alemanha e a França,
que representam 87% do volume de negócios –
a Inapa procura responder às necessidades
de cerca de 80 000 clientes (B2B), realizando
mais de 1,5 milhões de entregas anualmente.
			
Em 2020, as vendas do Grupo superaram
os mil milhões de euros.
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As nossas
Operações
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O Grupo Inapa tem operações nos seguintes
países: Alemanha, 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.

Com sede em Portugal, a Inapa detém uma
posição de liderança nas geografias em que está
presente, sendo um dos três primeiros players
do mercado.
A maioria das receitas do Grupo provém
das operações nos restantes países europeus,
principalmente da Alemanha e da França,
que são responsáveis por cerca de 90%
das receitas do Grupo.

Top 3 Vendas
ALEMANHA

FRANÇA

P. IBÉRICA

Vendas (M¤)

706

226

70

Representatividade
por país / região

69%

22%

7%

1 055

329

252

62%

19%

15%

N.º colaboradores
Representatividade
por país / região

02.

Estratégia e
Sustentabilidade

Our roots
make us
grow
organically
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A responsabilidade
e a boa cidadania
são imprescindíveis
nos negócios do Grupo.
Com uma abordagem abrangente em todas as
fases das suas operações desde a compra
à entrega, 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 particularmente
responsável pelo caminho que é realizado em
benefício da sustentabilidade. Nas suas funções
quer de comprador, quer de vendedor, as
empresas do Grupo promovem as boas práticas
ambientais e sociais, incentivando produtores
e compradores a produzir e a utilizar produtos
sustentáveis, garantindo assim o cumprimento
de princípios sustentáveis na cadeia de
abastecimento.
Na distribuição, as operações contribuem para
o cumprimento de princípios sustentáveis, através
de soluções e serviços mais ecológicos que lhes
permitem minimizar a sua pegada de carbono.
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Aprovisionamento
Assegurar a sustentabilidade
na cadeia de abastecimento

A seleção de fornecedores é crítica para
o nosso desempenho ambiental e para a nossa
responsabilidade social.

As nossas empresas regem-se por
princípios de ética, integridade
e conformidade. O Código de Conduta
do Grupo Inapa é um instrumento que
deve ser seguido não só pelos seus
colaboradores, mas também pelos seus
fornecedores, de quem a Inapa espera
os mesmos princípios – integridade,
ética e respeito pela Lei.

Desde a sua introdução, foram muitos
os fornecedores que aceitaram formalmente
o nosso código de conduta empresarial. A fim
de desenvolver uniformemente as avaliações
dos fornecedores em relação aos processos
de registo de informações, planeamos fundir
as diretrizes de compras nacionais numa política
única para fornecedores.

Uma relação comercial transparente e socialmente
responsável é baseada em compromissos entre
ambas as partes. Para os seus fornecedores,
parceiros e prestadores de serviços, a Inapa
Deutschland definiu uma série de regras básicas
específicas no Código de Conduta
do Fornecedor que garantem que os produtos
e serviços fornecidos estão em linha 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.

No âmbito da expansão consistente das áreas
de negócio de Embalagem e de Comunicação
Visual, os requisitos para a gestão do risco estão
também a aumentar, como resultado
do crescimento significativo da carteira
de fornecedores, especialmente fora do mercado
europeu.
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Código de Conduta
Fornecedores
Inapa
Ambiente

Trabalho

Fornecedores da Inapa

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;
- Evidenciar que a origem das fibras é de fontes
legais e não controversas.

- 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

Corrupção

Fornecedores da Inapa

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.

- 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.

02 Estratégia e Sustentabilidade
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Valorizamos as relações
de parceria de longa data
que mantemos com a maioria
dos nossos fornecedores.
Em 2020, quase 97% dos produtos e serviços
adquiridos pelo Grupo foram provenientes
de países da União Europeia, com o “Top 10”
a representar 94%. Além disso, cerca de 57%
dos produtos vendidos pela Inapa vieram
de países onde o Grupo está presente, o que
oferece vantagens ecológicas, dadas as curtas
distâncias percorridas.

Algumas mudanças no “Top 10” das fontes
de abastecimento resultaram de alterações
na estrutura dos fabricantes de papel,
nomeadamente na reconversão de máquinas
de produção de papel revestido para cartão.
Porém, a maioria das necessidades do Grupo
podem ser satisfeitas por outras fábricas
dos mesmos produtores ou por outros produtores
dentro da nossa base regular de abastecimento.

A Inapa continua o seu caminho de abastecimento
a partir de regiões tão próximas quanto possível
dos seus centros locais, mantendo os elevados
padrões de qualidade. Com um aumento
da quota das regiões "top ten" para 94% (2019:
92%), a estratégia de alinhamento das aquisições
com os clusters regionais foi mantida de forma
consistente.

Aprovisionamento do Grupo Inapa por regiões

2019

2020

60,4%

Países Inapa

56,5%

34,3%

UE

40,4%

1,1%

América do Norte

0,9%

2,9%

Ásia

1,7%

1,3%

Outros

0,6%
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Top 10 aprovisionamento por regiões

Benelux
França
Itália
Eslováquia

Polónia
Alemanha
Áustria

Escandinávia

2020
33%

2019
28%

2020
44%

2019
26%

2020
16%

2019
22%

Península
Ibérica

2020
7%

2019
12%
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Monitorização da cadeia
de abastecimento
Hoje, no mundo empresarial, a Responsabilidade
Social Corporativa (RSC) está a tornar-se cada
vez mais relevante, devido ao aumento das
preocupações ambientais, impactos regulatórios,
benefícios comerciais e reputação perante
a sociedade. São vários os fatores que
impulsionam as organizações a concentrarse nestes temas no geral e, em particular, nas
aplicações ambientais, nomeadamente a legislação
e regulamentação da RSC que se transformam
em regras obrigatórias, dando relevância também
às possíveis consequências financeiras que podem
resultar para as empresas ao ignorar
ou ao não cumprir as responsabilidades sociais
ou ambientais.
Devido à crescente importância das questões
ambientais, a Inapa adaptou a sua estratégia
para que esta preocupação seja integrada na
responsabilidade social. Quando se trata de gerir
cadeias de abastecimento, torna-se especialmente
relevante considerar se todos os fornecedores
respeitam e cumprem a nossa conduta corporativa
e se têm implementadas práticas de RSC.
Assim, tanto a Inapa como os seus fornecedores
assumem a responsabilidade de não prejudicar
o ambiente através da redução de resíduos
e da poluição, do controlo de emissão
de gases e do cumprimento da regulamentação
governamental reduzindo, ao mesmo tempo,
os seus custos e aumentando os lucros.

Os interesses ambientais estimularam governos
e organizações internacionais - tais como a União
Europeia - a promulgar novas leis
e regulamentação, obrigando as empresas
a cumprir as normas em vigor para continuarem
competitivas no mercado e para manterem
o seu crescimento sustentável.
Paralelamente, são identificadas questões sociais
importantes. As iniciativas legislativas
a nível europeu e nacional exigirão que
as empresas divulguem publicamente até que
ponto os direitos humanos e as normas sociais
internacionais são respeitadas ao longo da sua
cadeia de abastecimento. Além disso, é esperado
que estabeleçam um diálogo intenso com
os seus fornecedores, especialmente se forem
identificados sinais de não conformidade
com estas normas.
Não menos importante, as mudanças
nos comportamentos dos consumidores - cuja
consciência e sensibilização em relação a questões
sociais e ambientais aumentam – são mais
um motivo para implementar uma gestão eficaz
da cadeia de abastecimento de RSC.
Neste sentido, a Inapa lançou um programa
avançado de monitorização da sua cadeia
de abastecimento, que permite uma observação
sistemática e uma avaliação dos seus fornecedores
com base em critérios ambientais e sociais
definidos, indicando eventuais necessidades
de intervenção. Numa primeira fase, em 2019,
foram analisados 28 fornecedores de seis países
que apresentam uma classificação abaixo
da média mundial (<46) no Índice de Perceção
da Corrupção (CPI).

Tabela de classificação dos Fornecedores Inapa
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
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Posteriormente, o programa teve uma melhoria
contínua e foram acrescentados alguns critérios,
como a existência de uma declaração vinculativa
de direitos humanos pela direção da empresa e
possíveis prémios por programas independentes
de pontuação de RSC.
A abordagem de monitorização "on-desk" foi
mantida, especialmente porque as inspeções
pessoais no local não foram possíveis durante
o período abrangido pelo relatório devido
aos constrangimentos provocados pela Covid-19.
Os depoimentos dos fornecedores foram
verificados e comparados com as entradas
nas bases de dados de acesso público. No caso
de surgirem inconsistências entre as declarações
e as provas apresentadas, o fornecedor é sujeito
a uma investigação aprofundada.

PAÍS DE
ORIGEM

CATEGORIA

A

B+

1

1

B

C

D

Viscom

2

1

Viscom

1

1

Áustria

Papel / Cartão

Bélgica

Papel / Cartão

1

Brasil

Papel / Cartão

1

Canadá

Papel / Cartão

1

China
Finlândia

Papel / Cartão

França

Papel / Cartão

2

Alemanha

Papel / Cartão
Papel / Cartão

3

Itália

Papel / Cartão

5
2

Polónia

Papel / Cartão
Papel / Cartão

Eslováquia

Papel / Cartão

Espanha

Papel / Cartão

Suécia
Turquia
TOTAL

Papel / Cartão

1

10

Indonésia

Portugal

E

7

1
1
3
2

2

Embalagem

1

Papel / Cartão
20

2

3

1

24

4

3
2

5

Manteve-se o conceito de controlo do primeiro
fornecedor, ou seja, aquele que nos fornece
o produto final. No entanto, foi analisada
documentação adicional relativamente aos
fabricantes destes produtos, sobre o controlo
da sua cadeia de abastecimento.
A classificação dos nossos fornecedores é dividida
em cinco níveis (A-E), que pode significar tanto
um desempenho ambiental excelente, como
duvidoso, apresentando um risco elevado
onde seja necessário agir com urgência.
Em 2020, foi alcançado um aumento significativo
no âmbito da monitorização da cadeia
de abastecimento, ao incluir, pela primeira vez
os doze maiores fornecedores de mercadorias
ao Grupo Inapa. Este processo envolveu
a auditoria de mais 12 produtores com 41 locais
de produção em 14 países aumentando a quota
de fornecedores e o volume de compras
abrangido pelo programa de monitorização
da RSC para um nível significativamente mais
elevado de 83% (2020) do volume total
de compras do Grupo.
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O quadro abaixo mostra que 18 fornecedores
e/ou locais de produção de quatro países com
um IPC <46 (2019: 8) foram auditados e avaliados
no ano do relatório. Apenas quatro fornecedores um da China e três da Turquia – apresentaram
uma classificação preliminar de "E". No entanto,
não foi imposta uma suspensão da entrega
porque não havia indícios concretos de violações
flagrantes das normas ambientais e sociais.

Monitorização da RSC da Inapa com foco nos países
com classificação C, D e E

18%
Embalagem

43%

Viscom

VOLUME DE COMPRAS EM 2020 DE ACORDO COM
A CLASSIFICAÇÃO RSC DOS FORNECEDORES
A

31%

B+

8%

B

44%

C, D, E

0,2%

Sem monitorização

17%

Além disso, uma interrupção no abastecimento
teria representado um encargo adicional
inaceitável para o negócio da Inapa na Turquia,
além de causar grandes distorções relacionadas
com a Covid-19 na cadeia de abastecimento
da mesma.
Os três fornecedores turcos com pontuação "E"
são comerciantes aos quais foram adquiridos
bens da produção europeia na sua totalidade,
que opefornecedoresram de acordo com padrões
internacionais e que tiveram uma avaliação
positiva como diretos noutros países onde
a Inapa opera.

39%

Papel / Cartão
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Globalmente, a monitorização do desempenho
da RSC, incluindo os produtores adicionalmente
auditados, produziu um resultado interessante.
Por exemplo, todos os fornecedores e os seus
locais de produção têm um sistema de gestão
ambiental certificado, que visa a melhoria contínua
de acordo com a norma ISO 14001, 20% dos quais
cumprem a norma EMAS avançada.
Além disso, 80% têm um sistema de gestão
de energia certificado pela ISO 50001, incluindo
objetivos específicos para melhorar a sua eficiência
energética, medidas extensivas de poupança
de energia e relatórios publicados.
Nove em cada dez locais de produção têm uma
gestão de saúde e segurança certificada OHSAS
18001 ou ISO 45001.
Todas as empresas abrangidas pelo inquérito
têm uma política de RSC publicamente declarada
vinculativa, que também compromete os seus
fornecedores a respeitarem as normas ambientais
e os direitos humanos. Foi implementado em todos
os fornecedores um sistema de monitorização
do fornecimento de material em fibra, de acordo
com as normas FSC® e PEFC™. Nenhuma
das empresas auditadas foi identificada como
estando envolvida em conflitos ambientais
ou sociais ou confrontada com acusações claras
de comportamento ilegal ou corrupto.
Finalmente, cinco fornecedores com 22 locais
de produção receberam o estatuto de Platinum /
Gold Label do principal fornecedor de serviços
de pontuação CSR, a EcoVadis.
A Inapa planeia alargar a monitorização da RSC
a 90% do volume de compras do Grupo até 2022.
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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 normas de comportamento devidamente
descritos no seu Código de Conduta, de forma
a 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 dirige apenas aos nossos
colaboradores. Os nossos parceiros de negócio
e fornecedores devem assumir o compromisso
de manter o mesmo nível de ética nas suas
relações com o Grupo Inapa.
Colaboradores, fornecedores e outros stakeholders
têm acesso ao Código de Conduta Corporativa
do Grupo, onde estão descritas as normas
e os padrões éticos de comportamento a adotar.

Valores Inapa
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.
Código de Conduta
Corporativa do Grupo Inapa
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Governança Corporativa
e Princípios Éticos

Existem três comités permanentes
que supervisionam as seguintes áreas:
• Remunerações
• Auditoria
• Executiva

COMISSÃO EXECUTIVA DA INAPA

NÍVEL DE GRUPO

COMITÉ RSC INAPA
MONITORIZA

COORDENADOR RSC
DO GRUPO

NÍVEL DE OPERAÇÕES
MONITORIZA

REPORTA

Lideramos pelo exemplo. O Conselho
de Administração e a Comissão Executiva da Inapa
supervisionam as nossas políticas e práticas
de negócio, assegurando que todos
os colaboradores entendem a conduta profissional
que devem adotar no seu dia-a-dia de trabalho.

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.

ACONSELHA

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 governança corporativa.

Estrutura do Comité de RSC

REPORTA

Estamos comprometidos com
os mais elevados princípios éticos.

CEO LOCAL
RESPONSÁVEL LOCAL
RESPONSÁVEL LOCAL AMBIENTE
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Comissão Executiva da Inapa

CEO's locais

• Discute questões estratégicas de sustentabilidade
e de RSC com as empresas do Grupo;
• 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.

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

Comité de RSC da Inapa
• Aconselha a Comissão Executiva da Inapa sobre
questões de responsabilidade ambiental e social
a nível supra regional. Tem a responsabilidade
geral de garantir o progresso da estratégia
de RSC.
• Monitoriza fatores sociais e ambientais que
podem afetar, significativamente, os negócios
da Inapa, reportando-os à Comissão Executiva;
• 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 estratégias de RSC,
promovendo o envolvimento dos stakeholders
internos e externos;
• Conduz as atividades de avaliação e reporte
de RSC.

Os objetivos de RSC são determinados pela
Comissão Executiva da Inapa, mas são
as empresas que decidem o modo como estes
são implementados. Os resultados são
monitorizados através de indicadores-chave
de desempenho e de risco, que são, regularmente,
reportados e avaliados pela Comissão Executiva.
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 possibilidade de avaliar os indicadores, uma
vez que nem todos as diretrizes de GRI são
consideradas importantes ou necessárias 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 2020, foi obtida através da utilização de um software
de report especializado em sustentabilidade.

MUITO IMPORTANTE

ORGANIZAÇÃO
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413

415

POUCO IMPORTANTE
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MUITO IMPORTANTE
STAKEHOLDER

201 Desempenho Económico

301 Materiais

401 Emprego

411 Direitos de Pessoas Indígenas

202 Presença de Mercado

302 Energia

402 Relações Laborais / Gestão

412 Avaliação dos Direitos Humanos

203 Impactos Económicos Indiretos

303 Água

403 Saúde e Segurança

413 Comunidades Locais

204 Práticas de Aprovisionamento

304 Biodiversidade

404 Formação e Educação

414 Avaliação Social dos Fornecedores

205 Anti-corrupção

305 Emissões

405 Diversidade e Igualdade

415 Política Pública

206 Comportamento Anti-competitivo

306 Efluentes e Resíduos

406 Não Discriminação

416 Saúde e Segurança dos Clientes

307 Conformidade Ambiental

407 Liberdade de Associação
e Acordos Coletivos

417 Marketing e Etiquetagem

308 Avaliação Ambiental
dos Fornecedores

408 Trabalho Infantil

418 Privacidade dos Clientes
419 Conformidade Socioeconómica

409 Trabalho Forçado
410 Segurança

Diretrizes GRI
Ao utilizar as Diretrizes da GRI, divulgamos
os nossos resultados mais críticos – sejam eles
positivos ou negativos – sobre o meio ambiente,
a sociedade e a economia. Com este relatório,
esperamos gerar informações fiáveis, relevantes
e padronizadas para avaliar oportunidades
e riscos, e possibilitar uma tomada de decisões
mais consciente e informada.

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

Padrões de GRI encontram-se no final deste relatório.
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Compromisso
dos Stakeholders
Envolvemos os nossos stakeholders
nos momentos de análise das questões
relacionadas com a sustentabilidade,
mediante processos de comunicação
contínuos, estabelecidos com todos
os níveis hierárquicos.

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

STAKEHOLDERS

FREQUÊNCIA

Diálogo transparente e contínuo

Equipa de gestão local

Continuamente

Eventos e/ou comunicações específicas

Colaboradores

Uma vez por ano

Comunicações corporativas gerais

Empresas locais

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

Assembleia Geral

Shareholders

Pelo menos, uma vez por ano
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Gestão Ecológica & Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável
No último exercício financeiro, a Inapa
viu-se confrontada com desafios
extraordinários devido a mudanças
estruturais de grande alcance na
presença comercial na Alemanha
- de longe a maior empresa do Grupo
- e também devido à redução da procura
dos nossos produtos como consequência
da pandemia causada pela Covid-19.
No entanto, a gestão ambiental prosseguiu
a política do Grupo de utilização sustentável
dos recursos naturais e de proteção eficaz
do ambiente. 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
no Grupo e nas suas empresas, desenvolvendo
planos de ação em estreita cooperação com
a gestão operacional.
O aquecimento global tem consequências
globais. Neste sentido, cientistas da ONU e líderes
empresariais têm alertado para o importante
papel das empresas nesta questão e a sua
responsabilidade em mitigar os riscos relacionados
com as alterações climáticas aos quais estão
expostas. Com a iniciativa “Business Ambition
for 1,5 °C”, desenvolvida no âmbito dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos
pela ONU (ODS), é recomendado que as empresas
a nível mundial sejam incentivadas a reduzir,
a curto prazo, as suas emissões de gases com
efeito de estufa.
A Inapa tem acesso a dados válidos sobre a sua
pegada específica de emissão de gases com efeito
de estufa desde 2018, cuja qualidade tem sido
continuamente melhorada. Em 2020, o Grupo
iniciou uma análise a determinados
indicadores-chave baseados na ciência (SBT) que
permitirá que a empresa contribua com sucesso
para a limitação do aquecimento a 1,5 °C.

Além das emissões diretas (Âmbito 1) e indiretas
(Âmbito 2) anteriormente registadas pela Inapa,
foram analisados fatores e valores importantes
ao longo da cadeia de valor (Âmbito 3),
nomeadamente as emissões geradas durante
a produção e transporte das nossas mercadorias.
Tendo em vista o segundo objetivo
– o desenvolvimento de projetos, medidas
e ideias para reduzir as emissões – concentrámonos nos principais clusters da empresa: a gestão
dos edifícios, a nossa mobilidade (transportes,
veículos da empresa), a utilização de materiais
e a geração de resíduos.
Analisámos também outros clusters importantes,
embora fora da nossa empresa, como o fabrico
dos produtos que comercializamos e o seu
transporte para os nossos armazéns ou para
os nossos clientes pelos nossos parceiros.
A recolha de dados sobre emissões da cadeia
de valor é um verdadeiro desafio, tornando difícil
o registo na sua totalidade, uma vez que a base
de dados dos fornecedores é predominantemente
fraca, incompleta ou baseada em cálculos não
padronizados. É uma tarefa que, devido à sua
complexidade, consome tempo e recursos, muitas
vezes excedendo o considerado razoável.
Não obstante, a Inapa decidiu incluir gradualmente
as emissões ao longo da sua cadeia de valor,
mesmo considerando que a produção ou utilização
dos produtos que comercializamos não seja nossa
responsabilidade direta.
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Como empresa líder no mercado europeu,
a Inapa pode influenciar a tomada de decisões
e a implementação de medidas ambientalmente
relevantes de todos os envolvidos na cadeia
de valor através de publicidade e aconselhamento,
da seleção de produtos e também do poder
de compra.
Assim, incluímos pela primeira vez neste relatório,
dados das nossas cadeias de abastecimento sob
a forma de emissões relacionadas com a produção
e o transporte (Âmbito 3), que representam
aproximadamente 80% do negócio total da Inapa.

E mi

É de salientar que os nossos produtos comerciais
mais significantes - papéis e cartão – são hoje
em mais de 80% reciclados e compostáveis,
sendo feitos de matérias-primas renováveis.
Transmitimos assim, de uma forma singular,
a ideia de sustentabilidade.
Estamos conscientes de que o desenvolvimento
futuro do papel depende, em grande medida,
do facto de contrariar de uma forma eficaz os
consideráveis riscos ecológicos associados à sua
utilização, especialmente sob a forma da natureza
limitada dos recursos florestais ou de fibras de
madeira disponíveis em todo o mundo, através
de uma gestão abrangente da sustentabilidade.
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A Comissão Executiva da Inapa encarregou o Comité de RSC de desenvolver um plano de objetivos
concretos de base científica (SBT) para implementação no Grupo Inapa e nas suas empresas,
desenvolvendo planos de ação em estreita cooperação com a gestão operacional.

OBJETIVOS

AÇÕES E MEDIDAS

ESTADO

• Melhorar o sistema de gestão de segurança e saúde
• Melhorar a taxa de acidentes
SAÚDE DE
QUALIDADE

de trabalho e doenças profissionais
de todos os colaboradores da Inapa
– 5% até 2022*.

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 saúde do Grupo
e das empresas.

- Ver páginas 79,
80, 81

• Alterar a energia utilizada por todas as empresas do Grupo
para “energia verde”;

• Alterar a utilização de combustíveis fósseis para
biocombustíveis (Diesel);

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

• Aumentar a quota de energia

• Rever as opções de aquecimento de todas as empresas

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 viagens.
Por exemplo, aumentar o uso de videoconferências.

- Ver páginas 48,
49, 50, 51

• Aumentar a eficiência da utilização

• Substituir as fitas de plástico dos materiais de embalagem

- Ver páginas 44,
45, 46 e 47

renovável utilizada no Grupo
para 12% até 2022*.

de recursos naturais com o aumento
do uso de materiais reciclados;
• Aumentar a percentagem do volume
de compras a fornecedores com
padrões de produção responsáveis
e credíveis e reconhecidos
internacionalmente para mais de 75%
até 2022*;
• Reduzir a produção de resíduos em
15% até 2022.

• Aumentar a resiliência e a capacidade

AÇÃO
CLIMÁTICA

de adaptação aos riscos relacionados
com as alterações climáticas,
reduzindo o consumo de energia
e a intensidade de GEE (Gases de
Efeito Estufa) dos negócios da Inapa;
• Estabelecer metas ambiciosas de
redução de CO2 baseadas no SBT
do programa “Business Ambition
1,5 oC” da ONU.

por bioplástico e/ou papel reciclado;
• Desenvolver o programa de monitorização da cadeia
de abastecimento do Grupo, melhorando a participação
dos fornecedores com maior pontuação;
• Aumentar a participação de materiais reutilizados;
• Manuseamento mais cuidadoso e económico dos materiais
utilizados na logística e no transporte.
• Melhorar a qualidade da recolha de dados de geração
e categorização de resíduos.

- Ver página 40,
41, 42, 43
- Ver página 62
e 63

• Implementar KPI’s que permitam um melhor controlo

da intensidade energética/de emissões relacionadas com
edifícios, transportes e mobilidade;

• Reduzir o consumo de energia aumentando a eficiência
no aquecimento e na condução, otimização do espaço
de armazenamento e transporte;
• Mudar para sistemas de aquecimento, iluminação
e transmissão de baixas emissões.

* Estes objetivos foram ajustados em função da integração da Papyrus Deutschland no Grupo Inapa.

8 0 % do negócio total da Inapa

- Ver páginas 54,
55, 56, 57, 58, 59,
60, 61

03.
Ambiente

Our roots
make us
innovate
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Certificação da
Cadeia de Custódia
Em 2004, a Inapa na Alemanha foi o primeiro
comerciante de papel certificado de acordo com
as normas FSC® e PEFC™. Hoje em dia todas
as empresas do Grupo são certificadas segundo
os mais reconhecidos e avançados métodos
de certificação para produtos florestais que exigem
a conformidade de todos os membros
da cadeia de fornecimento com a sustentabilidade,
biodiversidade, segurança, direitos humanos
e respeito por todas as leis.
No ano do relatório, todas as empresas do Grupo
conseguiram a sua certificação. 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, Inapa
Deutschland, Inapa Benelux e a Korda. A integração
da Inapa Deutschland foi concluída em 2020
e espera-se que a integração das operações ibéricas
fique concluída em 2021, o que vai traduzir-se
em processos mais simples e numa redução
de esforços e custos administrativos.

Aumentar
a percentagem
do volume adquirido
a fornecedores com
produção responsável
e normas credíveis
e reconhecidas
internacionalmente
para mais de 75%
até 2022.

40 / 41

Com vista a reforçar o nosso compromisso com
práticas responsáveis de gestão florestal junto dos
nossos clientes, integrámos no Grupo
os sistemas FSC® (Forest Stewartship Council)
e PEFC™ (Programme for the Endorsement
of Forest Certification), que têm como objetivo
assegurar uma gestão responsável e sustentável
da floresta. Desta forma, o Grupo minimiza riscos
e evita que a empresa se envolva em práticas
ilegais ou eticamente inaceitáveis na sua cadeia
de abastecimento.
A Inapa espera que os seus fornecedores de papel
e cartão cumpram as normas FSC® /PEFC™
e que tenham a certificação adequada.
Anualmente, são realizadas auditorias no local, por
auditores independentes, para garantir a origem
da matéria-prima e o cumprimento dos requisitos,
e combater práticas florestais ilegais, como
a utilização de espécies de madeira protegidas
de florestas naturais.

FSC®
Inapa IPG
Inapa França
Inapa Benelux
Inapa Deutschland
Inapa Espanha
Inapa Portugal
Korda

PEFC™

ISO
14001
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Relativamente à venda de papéis ecológicos
e certificados, houve uma queda em 2020
de 10 pp para 68% (face aos 78% em 2019)
em Portugal, Espanha e, sobretudo, na Alemanha,
com o negócio alemão a ter um impacto
substancial no resultado do Grupo devido
à sua dimensão. Esta descida é justificada pela
competição de preços causada pela pandemia,
na qual a Inapa não participou.
No que diz respeito à venda de papéis
reciclados, houve um aumento de 8%
para 12% (2019 vs. 2020). Particularmente
na Alemanha, a introdução da nova estrutura
de IT, a reorganização profunda da organização
de vendas e a reformulação global das gamas
de produtos (com uma imagem de marca própria
renovada no segundo semestre do ano) levaram
a uma escassez temporária de papéis já resolvida.
Além disso, a quota de produtos certificados
tradicionalmente mais baixa na atividade total
da adquirida Papyrus Deutschland teve um
impacto maior em 2020 do que no ano anterior,
por só ter sido consolidada, em 2019, durante
metade do ano.

VENDAS DE PAPÉIS ECOLÓGICOS
81%

80%

78%
4%
49%

4%
49%

68%

8%
40%

12%
27%

30%

28%

27%

2017

FSC®
PEFC™

2018

28%

2019

2020

RECYCLED
ECO

VENDAS DE PAPÉIS ECOLÓGICOS POR PAÍS
85% 91%

Benelux

2020

77%

83%

França

2019

76%

64%

81% 77%
55%

46%

Alemanha Portugal

Espanha
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As vendas de papel reciclado foram especialmente
satisfatórias, com destaque para o mercado
alemão, onde a a nova Inapa Deutschland
impulsionou a quota de vendas de papel reciclado
para um nível inigualável de 12% (um crescimento
de 49% a partir de 2019).
O objetivo da Inapa continua a ser o de aumentar
a percentagem de meios de impressão amigos
do ambiente para mais de 90%. Numa etapa
intermédia, a quota deve atingir 75% em 2021
e mais de 80% em 2022.
Para tal, contamos com a promoção do papel
reciclado sob a nova marca Enviro fundamentada
numa comunicação aos clientes sobre
os benefícios da nossa gama líder de meios
de impressão certificados de florestas
sustentáveis, controladas e certificadas.
Por último, esperamos um aumento
na comercialização de produtos de embalagem
certificados pelo FSC®, na Alemanha,
que contribua para reforçar a nossa posição
no mercado de soluções de embalagem
sustentáveis, que se encontra em rápido
crescimento.

Singularmente natural:
O novo Enviro Harmony
Tecnologia de impressão de última geração
e proteção ambiental em harmonia: a Enviro
Harmony foi especialmente desenvolvida
para impressão digital e complementa a coleção
ENVIRO – lançada em 2019 - que responde
a normas de utilização sustentável e responsável.
É o único papel reciclado com certificação HP
Indigo e está disponível em diversas gramagens,
podendo ser utilizado também na produção
de material publicitário de curto prazo / curta
tiragem.
O novo papel Inapa é um ótimo exemplo
de que a reciclagem também funciona de forma
excelente em impressão digital.
O lançamento desta gama no mercado foi
complementado com ações de marketing,
incluindo a produção de uma revista de alta
qualidade sobre sustentabilidade.
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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 implementar novas medidas.
Neste contexto, a Inapa defende que o aumento
da utilização de materiais provenientes de fontes
sustentáveis e a reciclagem são cruciais para
se atingirem as metas climáticas definidas
e identificou a utilização de materiais de
embalagem na sua logística como uma área
prioritária para atuar.

Melhorar a eficiência
no uso de materiais
e aumentar a quota
de materiais
reciclados;
Impôr a reutilização
de materiais com
foco na logística
e nos transportes.
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As embalagens feitas de materiais renováveis,
como madeira e fibras recicladas sob a forma
de paletes de madeira, caixas de cartão ondulado
e resmas de papel, representam a maior fatia
do consumo total de materiais de embalagem
da Inapa, As caixas de cartão canelado e cinzento,
juntamente com películas retráteis e paletes,
são os materiais de embalagem predominante
no transporte seguro de mercadorias até
ao cliente. São complementadas por fitas adesivas
e de fixação e uma gama de outros materiais
de fixação de carga.

No entanto, uma vez que no negócio do papel
se utilizam paletes descartáveis em formatos
especiais e que oferecem menos estabilidade,
é necessário compensar essas perdas através
da compra de novas paletes. Por outro
lado, as paletes standard reutilizáveis não
se estabeleceram na indústria do papel por várias
razões. Na melhor das hipóteses, são utilizadas
em função do cliente e não oferecem quaisquer
opções de poupança.
Os materiais de embalagem utilizados em 2020
podem ser vistos na lista adjacente.

Aproximadamente 15% das paletes são
reutilizadas, quando são devolvidas pelos clientes.

TOTAL MATERIAIS DE EMBALAGEM

2017

2018

2019

2020

+/-

Peso total de materiais renováveis (em t)

1 606

4 138

1 794

1 674

-12%

377

370

493

139

-77%

Peso total de materiais não renováveis (em t)
Proporção de materiais renováveis utilizados (em %)
TOTAL

81%

92%

78%

83%

2%

1 983

4 508

2 287

2 010

-12,1%

203

188

188

151

-39%

MATERIAIS OPERACIONAIS
Peso total de materiais renováveis (em t)
Peso total de materiais não renováveis (em t)
Cartuchos de toner (peças)
Proporção de materiais reciclados utilizados (em %)
Proporção de materiais renováveis utilizados (em %)
TOTAL

-

-

-

11

806

753

753

871

-

-

-

14%

100%

100%

100%

82%

203

188

188

185

16%

-19%
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Verifica-se uma significativa redução no consumo
de materiais de embalagem (-12,1%) e no consumo
de materiais de escritório (-19%),
não obstante a inclusão, pela primeira vez,
da Papyrus Deutschland, adquirida em 2019.
Nos materiais de embalagem, verifica-se uma
diminuição desmesurada na percentagem
de materiais provenientes de fontes renováveis,
enquanto a percentagem total de materiais
de embalagem aumentou para 83%.
A percentagem de materiais reciclados teve uma
descida de 25% em volume e de 14% na proporção
de materiais reciclados utilizados no total.

É importante referir que a publicidade impressa
e as amostras dos nossos produtos têm também
um papel preponderante para a Inapa, uma
vez que acreditamos que o seu aspeto tem
a capacidade de comunicar uma mensagem
importante para os nossos clientes e criativos:
o papel é a nossa base de trabalho.
Nestes materiais, durante o período em análise,
o consumo manteve-se dentro do intervalo das
flutuações habituais devido ao timing das várias
campanhas publicitárias.
O objetivo para 2021 será inverter esta tendência
através de medidas específicas para que se volte
a assistir a um aumento na percentagem
de materiais reciclados.
As inconsistências verificadas no relatório deste
ano, devido a algumas imprecisões na classificação
de materiais, serão objeto de análise através
de uma revisão dos processos e da formação.

TOTAL DE MATERIAIS UTILIZADOS

2017

2018

2019

2020

+/-

2 186

4 508

2 440

2 196

-15%

2017

2018

2019

2020

+/-

Peso total dos materiais reciclados utilizados (em t)

285

333

250

188

-25%

Proporção de materiais reciclados utilizados (em %)

13%

7%

10%

9%

-14%

TAXA DE MATERIAIS RECICLADOS UTILIZADOS

te r i
a
m
Consumo de

a i s d e e mb
ala
gem

-12

,1 %
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MATERIAL MIX

MATERIAL UTILIZADO PELA INAPA EM 2020

10%

6%

19%

1%

7%

12%

2019

71%
Material Reciclado
Renovável
Não Renovável

7%

9%

2020
84%

Material Reciclado
Renovável
Não Renovável

73%
Paletes de Madeira
Caixas de Cartão
Material Publicitário
Película, Correias, Fitas Adesivas
Papel para Cópia e Impressão
Papel de Embalagem
Material de Escritório
Toners
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Avançar com
Fontes de Energia
Renováveis
A nossa gestão
da mudança energética
O negócio da Inapa é impulsionado por três
fatores energéticos:
1. A utilização de combustíveis de aquecimento
para a gestão de armazéns e edifícios
de escritórios (Âmbito 1);

Aumentar a quota
de energias renováveis
da organização para
12% até 2022.

2. A utilização de combustíveis para
o transporte com camiões próprios
e para automóveis da empresa (Âmbito 1);
3. Consumo de eletricidade para iluminação,
empilhadores, sistemas de armazenamento,
infraestruturas informáticas e ar condicionado
(Âmbito 2).
No total, o consumo de energia do Grupo
aumentou 21,6% para quase 209 000 GJ
no período abrangido pelo relatório, dos quais
8,1% (17 000 GJ) podiam ser assegurados
pela utilização de energias renováveis.
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Este aumento, em comparação com 2019,
deve-se à inclusão do negócio alemão
(antiga Papyrus Deutschland) em meados de 2019,
na consolidação do Grupo.
Na Alemanha, por exemplo, uma parte significativa
do sucesso alcançado no aumento da utilização
de energias renováveis deve-se à mudança
de cerca de 80% para eletricidade de origem
eólica e hídrica. Este processo contribuiu para
o aumento global do consumo de energias
renováveis (+29,8%), no qual foi aceite um preço
mais elevado. Prevê-se que esta conversão a 100%
seja concluída até ao final de 2021.

A política automóvel da empresa promove
agora a combinação de veículos elétricos
(automóveis e bicicletas) e bilhetes anuais
de caminhos-de-ferro. O uso crescente
de biodiesel trouxe um crescimento mensurável
em combustíveis de fontes renováveis.
Tendo em conta o impacto inesperadamente
elevado da fusão das empresas alemãs no cabaz
energético do Grupo, a Comissão Executiva
decidiu rever a meta original do Grupo de 20%
de energias renováveis em 2022 para 12% em 2021.

A transição para as energias renováveis visa
abranger os veículos da empresa mediante
a conversão gradual da frota automóvel para
veículos elétricos ou híbridos, através da oferta
de soluções ecologicamente vantajosas.

Consumo de energia do Grupo Inapa
TIPO DE ENERGIA (GJ)
Consumo total de energia comprada dentro do Grupo
Fontes de energia renovável
Quota de fontes de energia renovável
Fontes de energia não renovável
Quota de fontes de energia não renovável

r eno

váve
is.

2017

2018

2019

2020

+/-

140 513

132 914

172 180

209 291

21,6%

9 625

10 111

13 979

16 993

29,8%

6,8%

7,6%

8,1%

8,1%

0,0%

130 888

122 803

158 201

192 298

18,6%

93,2%

92,4%

91,9%

91,9%

-3,0%
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Isto também se aplica aos consumos
de combustível com camiões de transporte
da própria empresa, que são utilizados não só para
entregar metade dos volumes de mercadorias
em armazém a clientes na Alemanha, mas também
para efetuar pedidos de carga para terceiros.
A Inapa investe continuamente na renovação da
sua frota de camiões e automóveis
e em tecnologias de condução mais económicas,
as quais, para além de melhorarem os valores
dos gases de escape, deverão também reduzir
o consumo de combustível e eletricidade.
Para o Grupo, é essencial a definição
de parâmetros adequados à monitorização
da intensidade energética da empresa
e à avaliação das medidas tomadas para
a melhorar. Assim, foram introduzidos indicadores
de desempenho energético que respeitam
as seguintes condições:
• Os parâmetros utilizados para determinar
o indicador devem ser diretamente influenciáveis
pela empresa;
• Deve permitir uma avaliação comparativa
com base nos índices habituais no setor.
Uma vez que o consumo de energia atribuível
à Inapa que pode ser diretamente influenciado
ocorre em duas áreas principais - na gestão
dos locais operacionais (escritórios, armazéns)
e no transporte (com os camiões da empresa)
– foi selecionado um indicador que se traduz
em Quantidade de Energia / Área do Edifício,
baseando-se no consumo de energia necessária
para a gestão dos nossos armazéns.
A energia para os nossos
edifícios - utilizada sob a forma
de aquecimento e eletricidade
- ascendeu a 88 117 GJ
no ano do relatório. As áreas
de edifícios geridos pelo Grupo
compreendiam 313 311 metros
quadrados. Isto resulta num valor
de índice de 0,281 GJ/m2.

EVOLUÇÃO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS
8,1%

8,1%

2019

2020

7,6%
6,8%

2017

2018

Fontes de energia não renovável
Fontes de energia renovável
Quota de fontes de energia renovável

CONSUMO DE ENERGIA DA INAPA POR CATEGORIA

37%

51%

12%
Carros e Camiões
Eletricidade
Aquecimento
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O gráfico abaixo mostra uma visão geral
da ponderação dos parâmetros individuais
de acordo com os países em que a Inapa opera,
revelando o peso extraordinário da empresa alemã
no indicador de intensidade energética do Grupo
como um todo.

ENERGIA & ÁREAS GERIDAS POR REGIÃO
2%
85% 12% 1%
Aquecimento

1%
64%

19%

14% 2%

Eletricidade

1%
58%
Área gerida (m2)

Alemanha
França
P. Ibérica
Turquia
Benelux

26%

11% 4%

Outra contribuição importante para
aumentar a utilização de energia
renovável foi a instalação de painéis
fotovoltaicos no armazém de Sintra,
em Portugal, no final de 2020, que vão
cobrir cerca de 40% da totalidade
do consumo de eletricidade local,
com um impacto neutro no clima.
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O nosso Consumo
de Água
No Grupo Inapa, a água é utilizada apenas
para fins de higiene nas nossas instalações.
Ocasionalmente, são geradas quantidades
adicionais pela gestão de reservatórios de água
de incêndio em alguns locais.

CONSUMO DE ÁGUA POR FONTE (EM M3)
Consumo total de água no Grupo

2017

2018

2019*

2020

+/-

13 906

15 209

12 112

13 954

15,2%

* Não inclui os dados da Papyrus Deutschland no segundo semestre de 2019

As necessidades de água do Grupo Inapa
em 2020 foram satisfeitas exclusivamente através
da compra de água doce a fornecedores locais.
As fontes dos fornecedores 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.
O aumento aparente do consumo de água
não reflete a integração de um grande conjunto
de instalações da Papyrus Deutschland sendo
que o rigor no consumo racional de água
se mantém em todas as instalações do Grupo.
Em 2021 será de antecipar uma redução
importante do consumo.

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
descarregado foi na mesma ordem de grandeza
que o do abastecimento de água.
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Biodiversidade
Não existem instalações geridas ou adjacentes,
pertencentes ou arrendadas pela Inapa, em áreas
protegidas ou em áreas com elevados níveis
de biodiversidade, mesmo que não estejam
identificadas como áreas protegidas.
As nossas operações, os nossos produtos
ou os nossos serviços não têm impacto sobre
a biodiversidade. O nosso Grupo não está
envolvido na reabilitação ou proteção dessas
áreas.
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As nossas
Emissões
As atividades do Grupo em 2020
respeitaram o compromisso da Inapa
de reduzir as emissões operacionais
de GEE, estabelecendo metas
ambiciosas e tomando medidas eficazes
para contribuir para o programa
"Business Ambition for 1.5 oC" das
Nações Unidas, a fim de limitar
o aquecimento global.
Neste contexto, orientados pelos resultados
de grupos de trabalho relevantes do setor,
desenvolvemos valores de referência associados
às áreas que afetam a Inapa. Os grupos de peritos
calcularam taxas de redução a curto, médio
e longo prazo para diferentes setores económicos,
tendo em conta vários cenários possíveis
e fatores de influência, tais como a disponibilidade
de tecnologias alternativas, volumes globais
de transporte, dificuldades na implementação,
entre outros.
Para o modelo de negócio da Inapa, não estão
ainda disponíveis objetivos específicos de redução
baseados em SBT nos grupos de trabalho.
No entanto, foram apresentados objetivos
de redução a curto, médio e longo prazo (2050)
para os grupos de edifícios e de transportes,
que a Inapa considerou adequados à própria
medição de intensidade: as emissões destes
dois grupos - edifícios e transportes – deverão
sofrer uma redução de 4,4% (edifícios) e 3,6%
(transportes) anualmente até 2030, para alcançar
as metas climáticas definidas.

Reduzir o consumo
de energia e a
intensidade de GEE
da Inapa.
Definir metas
de redução de CO2
no âmbito do programa
"Business Ambition
for 1.5 oC"
Medição da intensidade de GEE
dos edifícios geridos
Como já foi referido no capítulo sobre o consumo
de energia, a monitorização dos valores absolutos
de consumo é limitada no que diz respeito
à avaliação da intensidade energética das
atividades de uma empresa. A partir de agora,
a Inapa seguirá as considerações descritas
no sentido de incluir um indicador de intensidade
energética que permita a avaliação das emissões
de GEE na gestão de edifícios.
O indicador correspondente de intensidade
de emissões específico de edifícios Inapa para
2020 pode ser visto na tabela adjacente.
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Medição da intensidade de GEE
dos transportes & mobilidade

INTENSIDADE DE GEE DOS
EDIFÍCIOS GERIDOS POR REGIÃO
79% 18%

1%

Aquecimento
a gás

ÂMBITO 1+2, EMISSÕES GEE POR REGIÃO

Será também desenvolvido um indicador
para os serviços de transporte
com camiões da empresa durante 2021, visto
que
8000requer um registo completo dos serviços
de transporte sob a forma de um valor
de referência (toneladas-quilómetros),
6000
que ainda não temos disponível.

10000
correspondente
97%

Combustível
para
aquecimento
23% 7%

3%

55% 12% 3%

Eletricidade
19%

81%

Líquido
refrigerante

Alemanha
França

P. Ibérica
Turquia

Benelux

Alemanha

Eletricidade (toneladas CO2)

QUANTIDADE
450

Aquecimento c/ Combustível (toneladas CO2)

1 199

Aquecimento c/ Gás (toneladas CO2)

2 121

Refrigerante (toneladas CO2)
Áreas geridas (m2)
Intensidade (kg CO2/m2 p.a.)

França

P. Ibérica

Benelux

Turquia

Enquanto 90% dos camiões da Inapa operam
com Ar
tecnologia
de escape
de classe 5 e 6,
Condicionado
e Refrigeração
na Alemanha
24 veículos serão substituídos
Eletricidade
por novos
a mais recente tecnologia
Carrosveículos
e camiõescom
da empresa
de redução
de emissões
a bordo.
Combustão
estacionária

Intensidade energética na gestão de edifícios
CATEGORIA

4000
Tal
como em todas as outras áreas, a aquisição
da Papyrus Deutschland refletiu-se nas
emissões
de GEE de 2020. Tendo em conta
2000
este acontecimento, não foi feita uma avaliação
comparativa com os números do ano anterior

118
313 311
12,41
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A Inapa incentiva
financeiramente
a deslocação
ao escritório
de bicicleta e patrocina
bicicletas de trabalho.
Quando?
Ano completo 2020

Quem?
Inapa França e Inapa Alemanha

Porquê?
Para reduzir as emissões de GEE relacionadas
com o tráfego pendular

Como?
A Inapa motiva os seus colaboradores a utilizar
um veículo sem carbono (bicicleta) na deslocação
para o escritório e assume os custos de um ano
de aluguer. Sob certas condições, as bicicletas
também podem ser utilizadas por razões privadas.
(a partir de 150 euros por pessoa)

Bike
Job
Bike
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Em Ettlingen, a Inapa está a testar, desde
novembro, um camião Mercedes Benz eActros
de 25 toneladas a energia elétrica, na distribuição
de papel na área de Karlsruhe. Percorre uma
distância de 150 a 200 quilómetros diários
e é recarregado durante a noite no nosso depósito
em Ettlingen. Com eletricidade verde, claro.
A respeito deste camião, Frank Weithase, COO,
considera que "Como empresa líder na venda
de papel, temos uma grande responsabilidade.
A proteção ambiental e a sustentabilidade
estão no topo das nossas prioridades. Na nossa
logística de transporte, os eActros sem emissões
compensam plenamente na nossa estratégia
ambiental".

Os condutores ficaram impressionados com
o estilo de condução – silenciosa e suave
– dos eActros durante a fase de testes. Para Udo
Anderer, condutor alemão, “é entusiasmante sentir
que somos parte ativa desta mudança para
o futuro. Vamos alcançar os números previstos
de 180 a 200 km com os eActros, especialmente
com as entregas urbanas".
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Emissões diretas e indiretas
do Grupo (Âmbito 1 e 2)

Esperamos novas reduções em 2021 devido
ao aumento de eletricidade neutra para o clima,
decorrente do sistema de painéis solares nas
instalações de Sintra, e a inclusão de algumas
instalações alemãs no contrato de eletricidade
verde.

Com a inclusão, pela primeira vez, dos dados
referentes à Papyrus (adquirida em julho de 2019),
o consumo de materiais de embalagem teve uma
redução de 12,1%, e o consumo de materiais
de escritório diminuiu em 19%.

Os primeiros êxitos também se verificaram nas
emissões relacionadas com os transportes, através
das sinergias criadas pela reestruturação
da empresa alemã. Por exemplo, foi possível
reduzir o número de camiões devido à fusão
de rotas entre veículos, aumentando as taxas
de utilização em geral.

Tal como no ano anterior, a primeira inclusão anual
total dos valores de emissão da antiga empresa
alemã Papyrus Deutschland refletiu-se no balanço
de emissões do Grupo em 2020.

Estes efeitos evidenciaram-se mais no contexto
da pandemia Covid-19, com a diminuição geral
na procura e o declínio associado dos volumes
de transporte.

No entanto, há diferenças notórias entre as
emissões diretas atribuíveis da utilização de
combustíveis fósseis (Âmbito 1) e as emissões
indiretas mas atribuíveis dos fornecedores,
nomeadamente da compra de eletricidade.
Embora as primeiras tenham aumentado 19%
em comparação com o ano anterior, as emissões
relacionadas com a eletricidade diminuíram
em 72%.

Ainda não foi possível obter resultados
comparáveis no ano de referência para
as emissões resultantes da gestão de edifícios.
Isso deve-se sobretudo ao facto de as medidas
de ajustamento, tais como o encerramento
de locais, não poderem ter o mesmo efeito a curto
prazo que no setor dos transportes.

Neste caso, a decisão alemã de mudar para fontes
renováveis teve um efeito extremamente positivo
no balanço. Os valores comparativos das emissões
baseados na localização apresentados no quadro,
ou seja, os valores de emissão baseados nas
misturas energéticas típicas do país, demonstram
a eficácia das medidas de poupança da Inapa.

CRITÉRIO

SHARE

TONS CO2
2017

2018

2019

2020

+/-

2018

Carros e camiões da empresa

5 354

5 775

6 598

Combustão estacionária

2 400

3 109

2 153

7 508

13,8%

62%

3 320

54,2%

33%

353

413

464

118

-74,5%

4%

9 297

9 215

10 946

19%

527

602

1 592

450

8 634

602

1 592

9 899

10 807

2019

2020

+/-

72%

69%

-4,7%

23%

30%

31,9%

5%

1%

-78,4%

100%

100%

100%

-72%

100%

100%

100%

450

-72%

100%

100%

100%

11 396

5,4%

EMISSÕES DIRETAS (Âmbito 1)

Ar Condicionado e Refrigeração
SUBTOTAL ÂMBITO 1
EMISSÕES INDIRETAS (Âmbito 2)
Electricidade, com base
no mercado
SUBTOTAL ÂMBITO 2
TOTAL DE EMISSÕES GEE
(ÂMBITO 1 E 2)

0%
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INTENSIDADE DE GEE DOS
EDIFÍCIOS GERIDOS POR REGIÃO

Além disso, as mudanças de tempo na reserva
79% 18% 1%
deAquecimento
compras de óleo de aquecimento tiveram
um efeitoa amplificador,
o que levou ao registo
gás
de um consumo demasiado baixo da antiga
97% 3%
Papyrus
Deutschland na segunda metade de 2019,
Combustível
para
registando
também um resultado baixo
aquecimento
a nível do Grupo. Verificou-se simultaneamente
23% 7%
55% 12% 3%
um aumento dos valores de 2020, o que resultou
Eletricidade
numa
parte significativa do aumento das emissões
relacionadas com o combustível. A gestão tomou
19%
81%
medidas
que permitem uma contabilização exata
Líquido
e atempada
refrigerantedo consumo real e dos valores
de emissão.
Contudo,
é evidente que
a Inapa terá
de utilizar
Benelux
Alemanha
P. Ibérica
combustíveis
fósseis, Turquia
em grande medida, para
França
a gestão de edifícios e transportes num futuro
próximo para que seja possível a otimização das
taxas de utilização dos veículos, através de um
maior planeamento das rotas e da expansão da
quota de carga externa.
Em relação às emissões resultantes da gestão
de edifícios, a sua redução será feita através de
uma utilização intensiva do espaço e da utilização
de sistemas de aquecimento modernos baseados
em fontes de energia sustentáveis.
A gestão operacional local está responsável
pela apresentação de planos concretos
e requisitos de investimento, bem como
oportunidades de financiamento.

ÂMBITO 1+2, EMISSÕES GEE POR REGIÃO
10000
8000
6000
4000
2000

Alemanha

França

P. Ibérica

Benelux

Turquia

Ar Condicionado e Refrigeração
Eletricidade
Carros e camiões da empresa
Combustão estacionária

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 Emission 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.
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Emissões indiretas atribuíveis
da cadeia de valor da Inapa
(Âmbito 3)
Como parte da sua gestão climática, cada vez
mais empresas estão também a visar emissões
de gases com efeito de estufa que ocorrem para
além dos limites das suas próprias instalações ao
longo da cadeia de valor. Estas não se encontram
dentro da esfera de influência direta da empresa,
pelo que o seu registo e comunicação não são
obrigatórios ao abrigo do protocolo padrão GRI
escolhido pela Inapa.
Por outro lado, a Inapa procura satisfazer as
crescentes exigências dos seus intervenientes,
respondendo a iniciativas como a Iniciativa
de Metas de Base Científica 1,5 graus ou o Projeto
de Divulgação de Carbono. Além disso, a Inapa
não só quer assumir a sua responsabilidade
perante os fornecedores e parceiros de serviços
dentro da cadeia de valor global dos seus bens
e serviços, como, na qualidade de empresa
líder europeia no comércio de papel, pretende
desempenhar um papel mais importante
na redução das emissões de CO2.
A Inapa considerou como mais relevantes para
o seu negócio os seguintes fatores-chave
de emissão a montante e a jusante no Âmbito
3, ordenados de acordo com a dimensão
da sua quota:
• Emissão da produção de bens adquiridos
• Transporte & venda (entrega) dos produtos
• Resíduos produzidos pela empresa
• Viagens de negócios
• Consumo de energia fora dos Âmbitos 1+2

Considerando a disponibilidade dos dados
necessários, o esforço envolvido na sua obtenção
e cálculo, e de acordo com a sua ponderação
dentro dos fatores individuais, foi decidido começar
com as emissões relacionadas com os produtos
que adquirimos aos nossos fornecedores mais
importantes, como objetivo de capturar pelo menos
80% das emissões correspondentes. Numa fase
posterior, serão calculadas as emissões associadas
ao transporte destes produtos para a Inapa
ou diretamente para os clientes.
Metodicamente, as emissões devem ser calculadas
de acordo com a Norma do Protocolo de Gases
com Efeito de Estufa (GHG), o que significa
que as emissões relacionadas com os produtos
devem incluir a produção ou extração /
fornecimento de matérias-primas e fases
posteriores de processamento, bem como
todos os transportes de materiais usados para
os produtores (Âmbito 3.4).
Como outro parâmetro, foi analisado o transporte
de mercadorias dos fornecedores para a Inapa
na categoria de emissões "transporte e distribuição
a montante" (Âmbito 3.4).
Durante a recolha de dados dos fabricantes
e fornecedores, verificou-se que os dados sobre
emissões e todos os fatores a considerar de acordo
com o Protocolo GHG não estão completos,
o que se explica pela complexidade das cadeias
de produção nas várias fases na indústria do papel,
cuja análise implica um esforço considerável.
Além disso, a inclusão de emissões provenientes
da utilização de bens e do seu fim de vida útil,
conforme exigido pelo GHG, é excluída pelos
fabricantes por ser imprevisível.
A fim de traçar um quadro o mais realista possível
das emissões relacionadas com os produtos
a atribuir à Inapa, foram também processados
dados calculados de acordo com normas industriais
comuns e reconhecidas.
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Âmbito 3 - Emissões GEE de bens adquiridos
LOCAIS DE PRODUÇÃO
MONITORIZADOS

ORIGEM DA PRODUÇÃO

QUOTA DO VOLUME
DE COMPRAS

EMISSÕES CO2

Países Inapa*

14

81,8%

119 056

Europa

24

87,3%

172 033

Ásia

1

92,0%

9 860

América do Norte

1

100,0%

1 223

1

100,0%

624

41

83,0%

302 797

América do Sul
TOTAL
* Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Portugal, Turquia.

No caso do papel, a indústria segue principalmente
as recomendações da EUROGRAPH para o cálculo
da pegada de carbono do produto (os chamados
"Ten Toes”).
90% desta informação é comunicada à Inapa
através do “Profile Paper”, o formulário
de declaração quase-padrão utilizado pelos
fabricantes europeus.
As emissões associadas ao transporte
de mercadorias para os armazéns Inapa ou
diretamente da fábrica para os nossos clientes,
foram calculadas pelos valores dos fornecedores.
Nos casos em que estes não estavam disponíveis,
foram calculados pela própria Inapa utilizando
as ferramentas de cálculo da Ecotransit
(www.ecotransit.org) e DHL
(www.dhl-carboncalculator.com).

Âmbito 3 – Emissões GEE de transportes a montante
FORNECEDORES
COM TRANSPORTES
MONITORIZADOS

EMISSÕES
CO2

Países Inapa*

14

21 250

Europa

ORIGEM

24

37 365

Ásia

1

3 187

América do Norte

1

1 386

América do Sul
TOTAL
* Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Portugal, Turquia.

1

295

41

63 483
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Resíduos
Em 2020, o volume de resíduos
registados do Grupo diminuiu
significativamente e, por conseguinte,
excedeu as expectativas e o objetivo
traçado. Apesar da consolidação
dos volumes de resíduos das atividades
da Papyrus Deutschland adquiridas
em 2019, as reduções de resíduos
produzidos refletem o declínio
relacionado com a Covid-19
no conjunto do negócio, bem como
os encerramentos de algumas
instalações alemãs.
As empresas do Grupo Inapa seguem uma política
de separação e recolha de resíduos.
A Inapa tem, assim, feito progressos notáveis
no contínuo aumento dos resíduos reciclados
para 64% em 2020. Os resíduos que não puderam
ser fisicamente reciclados (ou compostos) foram
processados em instalações de incineração
de resíduos, 70% dos quais estão associados
à recuperação de energia. Nenhum resíduo foi
depositado em aterro.

Os aumentos percentuais de resíduos metálicos
e eletrónicos explicam-se por movimentos únicos
no tempo relacionados com reclassificações
técnicas dos equipamentos. O aumento
das quantidades de resíduos domésticos
deve-se, principalmente, a mudanças nas
quantidades de outros resíduos anteriormente
recolhidos separadamente nesta classe, após
a recolha no local ter provado não ser a mais
aconselhável.

Resíduos produzidos pelo Grupo Inapa
TIPO DE RESÍDUO
Papel e Cartão

2017

2018

2019

2020

+/-

974

1 006

1 356

1 090

-20%
-42%

Resíduos de Embalagem

182

78

313

181

Madeira

495

812

518

481

-7%

Plástico

240

177

256

201

-22%

Restantes resíduos semelhantes a resíduos domésticos

182

186

114

139

21%

Baterias

-

-

6

0

-97%

Metais

2

3

3

10

243%

Equipamento Elétrico e Eletrónico
TOTAL

0

0

1

3

134%

2 568

2 048

2 568

2 105

-18%
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De referir que algumas informações sobre
o tipo de eliminação de resíduos se baseiam em
dados estatísticos das autoridades ambientais
estatais relevantes, uma vez que nem sempre
se encontravam disponíveis informações concretas
dos parceiros de eliminação de resíduos no local.

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 estimados com
base nos ciclos de remoção.

RESÍDUOS POR MÉTODO DE ELIMINAÇÃO
Reciclado (circuito fechado)

64%

Recuperado (inclui recuperação energética)

25%

Incineração (sem recuperação energética)

11%

04.

Responsabilidade
Social

Our roots
make us
brace our
sustainability
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Diversidade
e Inclusão
Os recursos humanos do Grupo Inapa
estão em constante evolução
e adaptação à necessária
sustentabilidade do Grupo, sem
nunca descurar o aspeto humano.

Assim, com 68% e 32% respetivamente,
a proporção dos géneros permaneceu em grande
parte inalterada em relação aos anos anteriores.
De referir que a distribuição foi significativamente
influenciada pela aquisição da (Papyrus
Deutschland) em 31 de julho de 2019 e a sua
fusão com as atuais empresas alemãs Inapa
(Papier Union) e Inapa Deutschland GmbH
em 31 de julho de 2020.

A 31 de dezembro de 2020, verificou-se uma
diminuição de 130 empregados, deixando
um total de 1 709 colaboradores – 1 164 homens
e 545 mulheres - em todas as empresas do Grupo.

Evolução da repartição de colaboradores por empresas
ÁREA DE NEGÓCIO

Papel

Embalagem

EMPRESA

PAÍS

2017

2018

Inapa Deutschland

Alemanha

Papier Union

Alemanha

517

506

Papyrus
Deutschland

Alemanha

n.a.

2019

2020
932

Fusão da Papier Union + Papyrus
Deutschland em 2020

489

n.a.

Fusão com a Papyrus Deutschland
na Inapa Deutschland em 2020

n.a.

526

n.a.

Aquisição em 2019 e fusão com
a Papier Union na Inapa Deutschland
em 2020

Inapa France

França

280

258

250

223

Inapa Portugal

Portugal

65

65

65

60

Inapa España

Espanha

76

78

75

64

Inapa Belgique

Bélgica

31

29

28

28

Inapa Angola

Angola

4

4

4

4

Korda

Turquia

45

47

45

41

Inapa Packaging

Alemanha

65

66

67

50

Inapa Packaging

França

32

37

35

39

Semaq

França

33

33

37

39

Embaltec

França

20

22

25

28

Inapa Packaging

Portugal

43

42

38

38

66

73

68

73

Inapa ComPlott

Alemanha

Inapa
Comunicação Visual

Portugal

9

10

11

8

Holding

Inapa IPG

Portugal

17

17

15

14

Serviços Partilhados

Inapa Shared Center

49

49

60

68

1 352

1 336

1 838

1 709

Comunicação visual

TOTAL

Portugal

OBSERVAÇÕES

Fusão da Tradembal + Da Hora em 2017
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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 presentes. As equipas
vendem os nossos produtos a mais de 40 países
e aconselham os nossos clientes em sete línguas
diferentes.

Medidas de igualdade
Em 2017, o Grupo Inapa adotou o Código
de Conduta, que define os principais objetivos
da política de recursos humanos em promover
ativamente a diversidade e a igualdade
de oportunidades dentro da empresa,
independentemente da origem étnica, sexo,
idade, orientação sexual, deficiência e religião.
25%

VENDAS INAPA PARA PAÍSES 2020

7%

A Comissão Executiva da Inapa, até à data,
absteve-se deliberadamente 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.
75%
Além disso, considera que os CEOs locais
estão em melhor posição para aplicar a cultura
formulada no Código Inapa às equipas, de acordo
com as suas capacidades individuais.

2%

22%

N.º de Homens

O Grupo
divulgou
N.º de
Mulheresinterna e publicamente o seu
empenho na promoção da igualdade entre
mulheres e homens, nomeadamente através
da sua inclusão no capítulo sobre diversidade
e igualdade de oportunidades nos seus relatórios
anuais de sustentabilidade e incluiu, no seu Código
de Conduta divulgado a todos os trabalhadores,
mecanismos de denúncia de irregularidades que
asseguram a identificação e desempenho em
casos de assédio e discriminação, garantindo
o anonimato do queixoso.

69%

Alemanha
França
P. Ibérica
Europa

NEGÓCIO INAPA POR IDIOMAS
2%
2%
63%

Alemão
Francês
Espanhol
Português

Turco
Inglês
Holandês
Luxemburguês

21% 6% 6%
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Plano de Igualdade
Para que todas as empresas do Grupo Inapa
estejam em conformidade com o quadro
legislativo europeu (artigo 7.º da lei n.º 62/2017,
de 1 de agosto e no Despacho Normativo
n.º 18/2019, de 21 de junho) e para melhor explorar
o potencial das mulheres, a Comissão Executiva
comunicou o seu Plano de Igualdade de Género
para 2021. A preparação deste Plano seguiu
as diretrizes contidas no guia para a preparação
dos Planos para a Igualdade.
O Plano de Igualdade de Género para 2021
representa o compromisso da Inapa com
as medidas nele definidas.

Será sujeito a um acompanhamento regular
e a uma revisão anual, através da avaliação
do cumprimento das medidas planeadas
e da necessidade de introduzir novas medidas
ou alterar as existentes.
A Comissão Executiva do Grupo empenhar-se-á
em promover e facilitar medidas, a maioria
das quais será levada a cabo pela gestão local
e gestão de recursos humanos, para cada uma
das empresas do Grupo nas diferentes geografias.
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DIMENSÃO

Estratégia,
Missão
e Valores

OBJETIVOS

MEDIDAS

RESPONSÁVEIS

METAS / INDICADORES

Compromisso
público (interno
e externo) para
a promoção
da igualdade entre
homens
e mulheres

Inclusão de referências relativas à igualdade entre
homens e mulheres na estratégia trienal do Grupo

Conselho de
Administração

Conformidade em 2020
(parte integrante do eixo
da sustentabilidade)

Desagregação dos dados por género
dos indicadores de igualdade mais relevantes

Conselho de
Administração /
Comité RSC

Conformidade em 2021

Inclusão no inquérito anual do Grupo sobre o clima
organizacional das questões relacionadas com
a igualdade

Conselho de
Administração /
Direção Local

A concluir durante
o 1.º trimestre de 2021

Criação de um grupo de trabalho para a igualdade,
para acompanhar a implementação do plano e fazer
propostas de melhoramento

Direção Local /
Direção de RH
Local

Conformidade em 2021

Criação de mecanismos que permitam
a identificação e ação em casos de assédio
ou discriminação, assegurando o anonimato
do queixoso

Conselho de
Administração /
Direção Local

Conformidade total
através de mecanismos
de denúncia,
mantendo-se em vigor
em 2021

Criação de regras internas específicas destinadas
a todos os responsáveis pelos processos de
recrutamento (internos ou externos), garantindo
a não discriminação com base no género e utilizando
linguagem em anúncios que promovam a igualdade

Conselho de
Administração /
Direção de RH
Local

Conformidade em 2021

Inclusão, durante as ações de formação,
de conteúdos específicos para promover a igualdade

Direção de RH
Local

Conformidade em 2021

Acrescentar, no Welcome Kit, documentos relativos
à igualdade e inclusão e à oposição à discriminação

Direção de RH
Local

Conformidade
total através
do Código de Conduta
(distribuído a todos
os colaboradores),
permanecendo em vigor
em 2021

Organização de horários de formação para
corresponder às horas normais de trabalho
estabelecidas

Direção de RH
Local

Conformidade total,
mantendo-se em vigor
em 2021

Informação na intranet sobre a legislação de cada
geografia relativa à licença parental e à possibilidade
de utilização partilhada

Direção de RH
Local

Conformidade em 2021
(depois de concluído
o projeto da intranet)

Envolver
os colaboradores
na implementação
do Plano
de Igualdade

Assegurar
o princípio
da igualdade
de acesso
ao emprego

Comunicar as
políticas do Grupo
e as boas práticas
de promoção
da igualdade

Gestão
de Recursos
Humanos

Promover
a igualdade
de oportunidades
entre homens
e mulheres
no acesso
à formação
Garantir o direito
à licença parental
aos colaboradores
e ao uso partilhado
da licença parental
inicial

Comunicação
Interna
e Externa

Conciliar a vida
profissional dos
colaboradores com
a vida familiar e
pessoal

Introdução de iniciativas de teletrabalho

Direção Local /
Direção de RH
Local

Conformidade em 2020,
com a implementação do
regime de teletrabalho,
medidas para horários de
trabalho flexíveis
e a possibilidade
de trabalhar a tempo
parcial, mantendo-se
em vigor em 2021

Promoção do bem-estar laboral

Reforço dos programas de informação e formação
destinados às mulheres

Direção Local /
Direção de RH
Local

Conformidade em 2021

Divulgação do
Plano de Igualdade

Divulgação do plano no site;
Divulgação interna, através de:
i) Newsletters digitais e em papel
ii) Intranet

Conselho de
Administração /
Direção de RH
Local

Comunicar com
uma linguagem
inclusiva

Utilização de linguagem e imagens não
discriminatórias em materiais promocionais
e informativos

Conselho de
Administração /
Direção Local

Novembro 2020
1.º Trimestre 2021
(depois de concluído
o projeto da intranet)
Conformidade total,
mantendo-se em vigor
em 2021
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Evolução do número
de colaboradores
Como anteriormente referido neste relatório,
os movimentos no número e estrutura
da mão-de-obra do Grupo no ano em análise
foram novamente caraterizados em grande
parte pela fusão das empresas alemãs e pela
sua reestruturação sob a nova designação Inapa
Deutschland.
Além disso, o decréscimo do negócio do papel
obrigou a um ajustamento da mão-de-obra em
todas as empresas nacionais. De um modo geral,
não houve diferenças significativas nas taxas
de rotatividade específicas de género,
permanecendo inalterado o índice global
de mulheres para homens em relação ao ano
anterior.

Composição da equipa por género e faixa etária
CRITÉRIO

NÚMERO DE COLABORADORES

PERCENTAGEM DE COLABORADORES

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

2017

1 330

1 291

1 867

1 706

100%

100%

100%

Feminino

451

430

594

545

33%

32%

32%

Masculino

879

861

1 273

1 161

67%

68%

68%

POR GÉNERO

POR FAIXA ETÁRIA
<30 anos

123

106

179

165

8%

10%

10%

30-50 anos

737

703

876

783

54%

47%

46%

>50 anos

470

492

812

758

38%

43%

44%

* Aumento extraordinário devido à aquisição da Papyrus Deutschland em julho de 2019

Na Assembleia Geral de 23 de maio de 2019,
foram eleitas três mulheres para o Conselho
de Administração da Inapa, que é constituído
por sete membros, e, para a Comissão
de Auditoria, foram eleitas duas mulheres
e um homem.
Por resolução do Conselho de Administração
de 29 de maio de 2019, foi eleito uma Comissão
Executiva, composta por três membros,
uma mulher e dois homens.

As referidas deliberações asseguraram
a diversidade entre homens e mulheres
contemplada no diploma em questão, tendo
já antecipado os limiares apenas aplicáveis
após a primeira assembleia a realizar depois
de 1 de janeiro de 2020.
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Composição da gestão de topo
CATEGORIA
<30 anos

N.º DE MULHERES

N.º DE HOMENS

TOTAL

PERCENTAGEM
DE MULHERES

1

0

1

100%

30-50 anos

27

64

91

30%

>50 anos

13

60

73

18%

TOTAL

41

124

165

25%

* Inclui as empresas do Grupo Inapa. Não foram reportados valores referentes a géneros diversos.

No que diz respeito à proporção de mulheres
na gestão de topo das empresas Inapa, o quadro
é diferenciado, com apenas um em cada quatro
cargos de gestão ocupados por mulheres.

Flutuações de colaboradores 2020

TOTAL

2017

2018

2019*

2020

+/-

247

118

642

136

-79%

POR GÉNERO

Nas organizações maiores em particular,
as mulheres estão em minoria, enquanto que
nos países do Benelux e da Turquia a gestão
de topo é na sua maioria constituída por mulheres.

25%

Feminino

88

41

158

56

-65%

Masculino

159

77

484

80

-83%

-50%

POR FAIXA ETÁRIA
<30 anos

44

31

88

44

30-50 anos

131

71

266

59

-78%

>50 anos

72

16

288

33

-89%

* Aumento extraordinário devido à aquisição da Papyrus Deutschland em julho de 2019

Proteção da maternidade e
paternidade & assistência familiar

75%

N.º de Homens
N.º de Mulheres

2%

%

No Grupo Inapa, a proteção na maternidade
e paternidade é especialmente valorizada, sendo
considerada um importante elemento para atrair
jovens talentos qualificados. Neste contexto,
garantimos que todos os pais, no seu regresso,
retomam os empregos anteriores ou posições
equivalentes.
Embora a taxa global de regresso ao trabalho tenha
permanecido estável em comparação com os anos
anteriores, em 2020 a taxa de mulheres diminuiu
e a dos homens aumentou significativamente.
Na Alemanha e em França, verifica-se que os pais
jovens, em particular, estão a abandonar os papéis
tradicionais, tendo o pai uma maior probabilidade
de gozar a licença parental enquanto a mãe continua
a trabalhar. Esta pode ser uma razão para a mudança
nas quotas de género.

04 Responsabilidade Social

Relatório de Sustentabilidade 2020

Número de licenças
N.º LICENÇAS

TAXA DE ROTAÇÃO

CRITÉRIO
2017

2018

2019*

2020

2017

2018

2019*

2020

136

147

134

212

10%

11%

7%

12%

Feminino

42

50

35

78

9%

12%

6%

14%

Masculino

94

97

99

134

11%

11%

8%

12%

Total
POR GÉNERO

POR FAIXA ETÁRIA
<30 anos

24

28

25

28

20%

26%

14%

17%

30-50 anos

69

66

40

93

9%

9%

5%

12%

>50 anos

43

43

69

91

9%

9%

8%

12%

* Aumento extraordinário devido à aquisição da Papyrus Deutschland alemã em julho de 2019.
A taxa de rotação é calculada dividindo o número de colaboradores que saem durante o período abrangido pelo relatório pelo número total de colaboradores no final do período abrangido pelo
relatório vezes 100.

O equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal foi reforçado em 2020 através da implementação
do teletrabalho, da adoção de horários de trabalho flexíveis e da possibilidade de trabalhar a tempo parcial.

Licença parental e regresso
LICENÇA PARENTAL

TOTAL COLABORADORES

QUOTA FEMININA

QUOTA MASCULINA

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1 291

1 306

1 689

33%

36%

32%

64%

67%

68%

Colaboradores que tiraram licença
parental durante o período abrangido
pelo relatório

42

39

45

67%

67%

64%

33%

33%

36%

Colaboradores que regressaram
ao trabalho depois de gozarem licença
parental

20

19

30

40%

58%

47%

60%

42%

53%

21

26

26

43%

50%

46%

29%

42%

54%

Colaboradores com direito
a licença parental

Colaboradores que ainda estavam
contratados doze meses após
o seu regresso da licença parental
* Não foram reportados valores referentes a géneros diversos.

Taxa de regresso ao trabalho
CRITÉRIO

NÚMERO COLABORADORES

PERCENTAGEM COLABORADORES

2018

2019

2020

2018

2019

Feminina

8

11

14

42%

42%

2020
48%

Masculina

12

8

16

86%

62%

100%

Diversa

-

-

-

-

-

0%

TOTAL

20

19

-

61%

49%

67%

A taxa de regresso ao trabalho indicada no quadro baseia-se nos dados relativos aos trabalhadores que tiraram licença parental. A taxa de regresso ao trabalho é calculada da seguinte forma:
(Número de trabalhadores que regressaram ao trabalho após licença parental) / (Número de trabalhadores que regressaram ao trabalho após gozarem a licença parental) x 100.
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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.

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.

Nas grandes operações, a Inapa é membro
das associações 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.

Rácio do salário de base excluindo variáveis, etc. de mulheres para homens (%)
ORGANIZAÇÃO

ESCRITÓRIO

LOGÍSTICA

DIRETOR

GESTOR

ASSISTENTE

ASSISTENTE

Inapa Belgium

(-)1

109%

(-)2

(-)2

Inapa ComPlott

(-)2

(-)2

82%

(-)2

84%

84%

77%

90%

Inapa Packaging France

(-)1

88%

98%

69%

Inapa Packaging Germany

(-)2

(-)2

78%

61%

Inapa Portugal

(-)1

(-)2

76%

81%

Inapa Spain

(-)2

(-)2

56%

84%

76%

92%

98%

96%

(-)3

244%

(-)2

(-)2

Inapa Deutschland

Inapa France
Korda
(-)1 nenhum dado publicado por razões de privacidade de dados
(-)2 nenhuma mulher a este nível hierárquico
(-)3 nenhum homem a este nível hierárquico
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Como padrão, todos os administradores
e gestores com 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, religião
ou deficiência dos colaboradores.

Rácio entre a remuneração total das mulheres e dos homens (%)
ORGANIZAÇÃO

ESCRITÓRIO

LOGÍSTICA

DIRETOR

GESTOR

ASSISTENTE

ASSISTENTE

Inapa Belgium

(-)1

113%

(-)3

(-)2

Inapa ComPlott

(-)

2

(-)

82%

(-)2

88%

(-)2

78%

87%
64%

2

Inapa Deutschland
Inapa Packaging France

(-)1

58%

68%

Inapa Packaging Germany

(-)2

(-)2

78%

61%

Inapa Portugal

(-)1

(-)2

63%

70%

Inapa Spain

(-)2

(-)2

52%

61%

87%

90%

117%

100%

(-)3

(-)2

211%

(-)2

Inapa France
Korda
(-)1 nenhum dado publicado por razões de privacidade de dados
(-)2 nenhuma mulher a este nível hierárquico
(-)3 nenhum homem a este nível hierárquico

Rácio de salário de grupo de mulheres para homens
ORGANIZAÇÃO

ESCRITÓRIO
DIRETOR

Salário Base
Remuneração Total

GESTOR

LOGÍSTICA

ASSISTENTE

ASSISTENTE

2019

2020

+/-

2019

2020

+/-

2019

2020

+/-

2019

2020

98%

98%

0%

100%

80%

-20%

79%

123%

56%

86%

80%

-7%

103%

103%

0%

96%

87%

-9%

73%

87%

19%

83%

74%

-11%

Esta tabela reflete a 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.

2020

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

74 / 75

Rácio entre o salário normal de entrada
e o salário mínimo legal
ORGANIZAÇÃO

RÁCIO

Benelux

116%

França

107%

Alemanha

164%

Pen. Ibérica

(-)1

Turquia

133%

Grupo

148%

(-)1 Sem salários de entrada normalizados em Espanha e Portugal

O modelo mostra que entre os colaboradores
do escritório (assistentes), que representam
o maior número de colaboradores, existem por
vezes diferenças significativas nos rendimentos
em desvantagem das mulheres. Isto é
explicado pelo facto de as mulheres estarem
maioritariamente representadas no trabalho
a tempo parcial e em empregos 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 ultrapassaram.

No conjunto, as disparidades de género
no Grupo Inapa estão ligeiramente abaixo
da média europeia, que se estima em cerca
de 20%.
As disparidades de género nos salários base
no maior grupo de colaboradores - funcionários
e trabalhadores de logística - ascendeu a +23%
e -20%, respetivamente, refletindo que a Inapa
estava significativamente acima do nível da UE
(20%) para os trabalhadores comerciais e,
em grande parte, a nível da UE (20%) para
os trabalhadores assalariados.
Em todas as empresas do Grupo, os salários
iniciais são superiores ao salário mínimo legal,
quando este existe.
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Benefícios para os trabalhadores
e suas famílias
O Grupo Inapa oferece aos
colaboradores com salários mais baixos
uma remuneração superior ao salário
mínimo local de acordo com o seu
desempenho.
Nas empresas com acordos coletivos de trabalho,
estes acordos estabelecem o salário mínimo como
início de remuneração.
A par dos habituais benefícios sociais
estatutários específicos do país, as empresas
do Grupo disponibilizam incentivos adicionais,
nomeadamente prestações pecuniárias variáveis
pagas com base no desempenho pessoal
extraordinário e no cumprimento de objetivos.

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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Diálogo aberto
A Inapa está empenhada numa política
de diálogo construtivo e cooperativo com os seus
colaboradores e respetivos órgãos representativos
e observa, rigorosamente, todos os prazos legais
de notificação em todas as matérias relativas
aos representantes dos trabalhadores.

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

Uma vez que os regulamentos legais nacionais não
estabelecem prazos específicos, esforçamo-nos
por disponibilizar informações oportunas a fim
de conferir aos representantes dos trabalhadores
a oportunidade de se prepararem adequadamente
para o diálogo. O período caraterístico
de aviso prévio para colaboradores e para
os seus representantes, relativamente a mudanças
operacionais significativas que poderão afetá-los
fundamentalmente, é de quatro semanas,
com exceção da Bélgica, onde esse período
é de duas semanas.

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

COMITÉ

NÍVEL

Comités da OHAS na Inapa Espanha, França e Alemanha

Regional

100%

Comité de Combate a Incêncios na Inapa Espanha e Alemanha

Regional

100%

Comité do Desenvolvimento Económico na Alemanha

Regional

100%
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Desenvolvimento
dos Colaboradores
O nível de educação, conhecimento
e competências é uma preocupação transversal
no Grupo Inapa.
Os programas de formação visam tanto
o desenvolvimento profissional como o individual.
No ano em análise, o Grupo focou-se mais
na intensificação ou aprofundamento
dos conhecimentos existentes do que na oferta
de formação alargada ao maior número possível
de colaboradores. Como resultado, o número total
de horas de formação e o número de horas por
colaborador aumentou, enquanto o número
de colaboradores com formação diminuiu.

A fim de promover a igualdade entre mulheres
e homens no acesso à formação, o Grupo tem-se
preocupado em organizar os horários de formação
de acordo com as horas normais de trabalho
estabelecidas.

HORAS DE FORMAÇÃO PER CAPITA

9,4

6,6

9,3
3,1

2019

2020

Formação e educação contínua - Horas de formação por género
Nº DE COLABORADORES
A RECEBER FORMAÇÃO

ORGANIZAÇÃO
2018

2019*

2020

TOTAL DE HORAS DE PROGRAMAS
DE FORMAÇÃO

+/-

2018

2019*

2020

+/-

MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO
E FORMAÇÃO CONTÍNUA POR
EMPREGADO
2018

2019*

2020

+/-

Mulheres

421

280

260

-7%

2 268

2 592

993

-62%

5,4

9,3

3,1

-67%

Homens

823

5 884

509

-13%

4143

5 463

2253

-59%

5,0

9,4

6,6

-30%

Diversos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1244

6 164

769

-11%

6411

8 055

3246

-60%

5,2

9,3

4,9

TOTAL

-48%

* Excluindo as operações da Papyrus Deutschland adquiridas em julho de 2019, onde não havia dados específicos disponíveis.

De um modo geral, as iniciativas de formação
em 2020 foram influenciadas pelas restrições
impostas pela pandemia da Covid-19, resultando
no quase total cancelamento das sessões
de formação. A mudança dos cursos de formação
para o e-learning, que já tinha iniciado em 2018,
foi também limitada pela introdução generalizada
de trabalho a tempo reduzido, que diminuiu
significativamente o tempo de aprendizagem
disponível. Além disso, os requisitos técnicos
para o e-learning em casa nem sempre foram
cumpridos.

No seu conjunto, estas circunstâncias levaram
a uma redução de 60% nas despesas de formação
em comparação com o ano anterior, com reduções
equivalentes para os colaboradores masculinos
e femininos.
A maior despesa de formação per capita para
homens deve-se principalmente ao facto de este
grupo ser afetado por cursos de formação mais
extensivos sobre segurança técnica no trabalho
e de a maioria dos colaboradores nas áreas
técnicas das empresas, tais como armazenagem
e logística, serem homens.
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Promoção do
Bem-Estar Laboral
De acordo com os objetivos de Gestão Sustentável
das Nações Unidas, a Comissão Executiva
do Grupo Inapa estabeleceu uma meta de Saúde
e Bem-Estar para reduzir a taxa de acidentes
e doenças de todos os colaboradores do Grupo
em 5% até 2022 .
Neste contexto, o comportamento dos
colaboradores assume uma importância decisiva,
pelo que todos são informados sobre as normas
de segurança que devem ser cumpridas, sendo
realizada formação contínua para prevenir
a ocorrência de acidentes nos locais de trabalho.
O cumprimento das normas de segurança
do trabalho é continuamente monitorizado
e são promovidas condições de trabalho seguras
e favoráveis para todos os colaboradores.
Nas grandes empresas do Grupo criámos comités
de segurança no trabalho que, com a ajuda
de especialistas externos, desenvolvem programas
de medidas específicas para o local de trabalho
e monitorizam a sua implementação. Estes
comités reportam à Comissão Executiva local,
que é responsável pelo cumprimento de todos
os requisitos e pelo cumprimento dos objetivos
estabelecidos.

Melhorar a taxa
de acidentes
profissionais
e doenças para todos
os colaboradores
5% até 2022.

04 Responsabilidade Social

Relatório de Sustentabilidade 2020

Como já foi referido em relação a outros
indicadores ambientais e sociais, as estatísticas de
acidentes bem como a taxa de acidentes
para 2020 foram influenciadas pela inclusão
dos números do ano inteiro das atividades da
Papyrus Deutschland nos relatórios do Grupo.
Acreditamos que, de um modo geral, o aumento
do número de acidentes e de perdas de tempo
corresponde ao âmbito das atividades comerciais
alargadas resultantes desta aquisição.

tes (por
n
e

Não se registaram acidentes fatais durante
o período abrangido pelo relatório.

0
0
0
1

colabora
d o re

ac
i

d

As diferenças de género observadas em anos
anteriores devem-se principalmente ao facto
de serem quase só homens a trabalhar em
áreas com maior potencial de risco profissional
– como armazenamento e logística – o que
consequentemente se reflete numa maior taxa
de acidentes.

Como a taxa de acidentes do ano anterior
ainda não considera os dados da antiga Papyrus
adquirida em 2019, não é possível fazer uma
comparação rigorosa. Entretanto, foi criado
um programa que permite analisar
detalhadamente as causas possíveis e fornecer
uma base para medidas de redução das taxas de
acidentes. Em princípio, a Comissão Executiva
mantém o seu objetivo de reduzir a taxa de
acidentes em 5% até 2022.

4
,
2
5
2019 2
,
2
18 3
0
2

Taxa d e

Os números apresentados incluem todo o tipo
de trabalho e acidentes de percurso,
nomeadamente em braços, pernas, mãos, tronco
ou cabeça. A maioria dos ferimentos foram
contusões, hematomas, distensões e/ou rupturas
de ligamentos.
Não foram consideradas lesões menores
(ao nível dos primeiros socorros).

2020

s)

2 3 ,4

As lesões de colaboradores subcontratados
pelos quais somos responsáveis pela segurança
no trabalho só foram incluídas para a Alemanha
devido à falta de registos nos outros países.
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Acidentes por categoria
MULHERES

HOMENS

TOTAL

2018

2019*

2020

+/-

2018

2019*

2020

+/-

2018

2019*

2020

+/-

N.º total de acidentes

4

7

7

0%

38

23

33

43%

42

30

40

33%

N.º de acidentes no
trabalho

2

3

4

33%

33

21

30

43%

35

24

34

42%

N.º de acidentes de
percurso

2

4

3

-25%

5

2

3

-50%

7

6

6

0%

N.º de acidentes fatais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Excluindo as operações da Papyrus Deutschland adquiridas em julho de 2019, onde não havia dados específicos disponíveis. Não foram reportados valores referentes a géneros diversos.

Taxa de acidentes
> 1 DIA PERDIDO

Por 1 000 colaboradores

MULHERES

HOMENS

TOTAL

2018

2019*

2020

+/-

2018

2019*

2020

+/-

2018

2019*

2020

+/-

9,3

14,9

12,8

-14%

44,1

26,4

28,4

8%

32,5

22,4

23,4

5%

* Excluindo as operações da Papyrus Deutschland adquiridas em julho de 2019, onde não havia dados específicos disponíveis. Não foram reportados valores referentes a géneros diversos.

Taxa de tempo perdido por acidentes (LTIR = Lost Time Injury Rate)
> 1 DIA PERDIDO

Por 1 milhão de horas
de trabalho (LTIR)

MULHERES

HOMENS

TOTAL

2018

2019*

2020

+/-

2018

2019*

2020

+/-

2018

2019*

2020

+/-

5,8

9,3

7,9

-15%

26,1

15,6

18,2

17%

19,6

13,5

14,8

10%

* Excluindo as operações da Papyrus Deutschland adquiridas em julho de 2019, onde não havia dados específicos disponíveis. Não foram reportados valores referentes a géneros diversos.
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Direitos
Humanos
O respeito pelos direitos humanos é um valor
fundamental para a Inapa. Devido à sua complexa
cadeia de abastecimento 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), na Lei da Escravatura
Moderna (MSA) e o Índice de Perceção
da Corrupção (PCI). No ano em análise, a Inapa
alargou o âmbito do seu Programa
de Monitorização da Cadeia de Abastecimento,
que cobre 83% do volume de compras do Grupo
em 2020.
A informação sobre o respeito pelos direitos
humanos é disponibilizada a todas as partes
interessadas do Grupo Inapa através do Relatório
de Sustentabilidade. Caso ainda não tenha sido
realizado, o departamento de Recursos Humanos
sensibilizará os colaboradores do Grupo para estas
questões através de cursos de formação 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 casos
confirmados de violações dos direitos humanos
no período abrangido pelo relatório.

O respeito pelos direitos huma
nos é
um v a lor
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Saúde
e Segurança
Promoção de produtos e serviços
sustentáveis
O elevado padrão da qualidade do Grupo Inapa
é um elemento chave da sua política empresarial.
Estamos verdadeiramente comprometidos em
oferecer produtos seguros e sem defeitos aos
nossos clientes e em garantir que os consumidores
os utilizam de acordo com as suas necessidades,
sem restrições e sem riscos.
Para este fim, mantemos um diálogo intensivo
e contínuo com os fabricantes dos nossos
produtos, que apostam na qualidade e na
segurança através da utilização de materiais,
métodos de produção próprios e, quando
necessário, contribuímos com instruções
de manuseamento, processamento e segurança.
Contamos com uma orientação dos métodos
de produção e da gestão dos nossos fornecedores
para a melhoria contínua, com base em
parâmetros de desempenho definidos. As medidas
e os resultados devem estar disponíveis de forma
transparente. Damos preferência aos produtos
de 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 a sua gestão e os riscos
associados.
Como descrito anteriormente neste relatório,
estamos continuamente a trabalhar na expansão
das ações do nosso Programa de Monitorização
da Cadeia de Abastecimento. Em 2020,
providenciámos provas de segurança a todos
os fornecedores com elevados fatores de risco,
e identificámos fornecedores e locais de produção
que representam 83% das nossas vendas, como
tendo operações sustentáveis e sem riscos.

Consideramos estar no bom caminho para atingir
o objetivo estabelecido pela Comissão Executiva
de aumentar a proporção de produtos fabricados
de acordo com as normas ambientais, sociais
e de qualidade para mais de 90% até 2022.
A atividade da Inapa não foi afetada pela
proibição de substâncias químicas e substâncias
particularmente perigosas ao abrigo do
Regulamento Europeu 1907/2006 relativo
ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição
de 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 ano de 2020 não foram identificadas quaisquer
substâncias perigosas nos produtos fornecidos
pela Inapa, nem recebemos qualquer reclamação
por parte dos nossos consumidores.
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Compromisso
com a Comunidade
A Inapa compromete-se em desempenhar
um papel ativo e a ter um impacto positivo
nas comunidades onde está inserida.

Portugal & Espanha
Em Espanha, a Inapa promove a integração social
e no emprego das pessoas com deficiências,
através de dois serviços diferentes:
• A utilização frequente do serviço de catering da
AMÁS Antojo (www.amasantojo.org), que conta
na sua equipa com estas pessoas para ajudar na
confecção dos pratos e no serviço aos clientes.
Esta equipa é formada por mais
de 40 colaboradores que preparam mais
de 1 600 refeições com entregas ao domicílio.
• A contratação de pessoal de segurança pela
empresa Ilunion, no âmbito da Fundação ONCE
(Lei LISMI).
Relativamente a iniciativas que promovem
a educação, foram oferecidas, em janeiro, sessões
de formação com a duração de 2 dias sobre
tecnologias de Comunicação Visual e tintas
no nosso showroom, para os alunos do Instituto
IES Puerta Bonita, de Madrid.
Em fevereiro, a Inapa colaborou com a Asociación
Diseñadores de Madrid Y Fundación Diseño Madrid
– a DIMAD – através do fornecimento de papel
no projeto denominado “Producto Fresco Project”,
que visa divulgar o melhor do design de produto
feito no último ano por designers em Madrid.
Anualmente, a Inapa promove também
a realização de um projeto – Calendário Inapa
- com a colaboração de estudantes de diferentes
escolas em Portugal e Espanha que consiste em
dar aos estudantes de design a oportunidade
de participar num projeto real, preparando-os para
a vida profissional. O resultado é a apresentação
de cerca de 500 trabalhos realizados por
estudantes de várias escolas.

Em Portugal, a Inapa patrocinou a categoria
"Recycled" nos prémios de 2020 para as principais
tipografias.
Relacionado com a pandemia provocada pela
Covid-19, a Inapa desenvolveu máscaras sociais
e porta-máscaras produzidos em materiais
sustentáveis.
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França
Em colaboração com o Ministério da Educação,
e com o propósito de ajudar crianças em idade
escolar com dificuldades de aprendizagem,
a Inapa France participou numa iniciativa que
consistiu em receber um aluno no primeiro
semestre de 2020, num estágio de seis meses
(remunerado), dando-lhe a oportunidade
de se familiarizar com o trabalho diário nos vários
departamentos da empresa.
A Inapa France apoiou a Associação Global Heart
Watch, através da implementação de campanhas
de sensibilização e ações preventivas contra
acidentes de ataque cardíaco nas escolas,
universidades, empresas, eventos desportivos
(como corrida e maratonas) alusivos à prevenção
de ataques cardíacos; a formação de pessoas
na utilização dos desfibriladores; e a investigação
na área das doenças cardiovasculares.
Numa parceria com o fornecedor International
Paper, a Inapa France participou no dia nacional
de ação de caridade Téléthon, ajudando
a promover a gama de produtos REY entre
os clientes, com o objetivo de gerar vendas
adicionais em novembro e dezembro
para doar parte das vendas à associação
de beneficência AFM Téléthon: institutos médicos
e de investigação que trabalham em doenças raras
e órfãs.

04 Responsabilidade Social

Relatório de Sustentabilidade 2020

Alemanha
Com o objetivo de reduzir as emissões de GEE
relacionadas com o tráfego pendular, a Inapa
desenvolveu a iniciativa Bike-Job-Bike, em França
e na Alemanha, que motiva os seus colaboradores
a utilizar um veículo sem carbono (bicicleta)
na deslocação para o escritório e assume os
custos de um ano de aluguer.
Desde novembro de 2020 que o Grupo Inapa
na Alemanha oferece a todos os colaboradores
a opção de alugar uma bicicleta da empresa em
cooperação com a empresa JobRad, promovendo
a mobilidade sustentável e rentável, seja a caminho
do trabalho ou no seu tempo livre.
Este benefício – considerado não pecuniário
- é pago no ordenado mensal, como parte
da chamada conversão salarial. Assim, é tributável
mensalmente como parte da folha de pagamento
individual, de acordo com os regulamentos fiscais
aplicáveis (actualmente a 0,25% do preço bruto
da lista).

"Temos o prazer de oferecer a toda a equipa uma
atrativa oferta de mobilidade com o JobRad", diz
Thomas Schimanowski. "O ciclismo é divertido,
ajuda-nos a manter a forma e protege o ambiente
ao mesmo tempo".
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Este ano, a Inapa Deutschland apoiou novamente
(no ano anterior este apoio foi ainda sob a marca
Papier Union) a instituição Viva con Agua
(www.vivaconagua.org), que promove projetos
sustentáveis de água que seguem o princípio WASH,
ou seja, incluem componentes de saneamento
e higiene onde estes são mais necessários,
assegurando que cada vez mais pessoas tenham
acesso a água potável.
A Viva con Agua - juntamente com os seus parceiros
- atingiu cerca de 3 milhões de pessoas (desde abril
de 2019) em todo o mundo com estes projetos.
Além disso, a Papier Union compra água mineral
e papel higiénico a esta instituição, e oferece papel
para catálogos e revistas da associação. Em 2020,
a Viva con Agua conseguiu 450 000 euros para
a construção de poços e instalações sanitárias.

V iv a

con Agua
atingiu

3 m i l h õ e s de p

A pandemia causada pela Covid-19 afetou
a sociedade num nível global e, para ajudar
aqueles que mais sofreram, desenvolveu-se
um projeto-piloto para a Autoridade de Hamburgo
para as Escolas e Formação Profissional (BSB),
DIE GLÄSEREI que consiste no fornecimento
de alimentos saudáveis a mais de 400 alunos
em situações familiares complicadas. Além de
uma alimentação saudável, os trabalhos de casa
foram também incluídos nas malas e entregues
às crianças. Os sacos de papel foram fornecidos
a curto prazo pela Inapa Packaging.

A nível da promoção do bem-estar
do colaborador, a Inapa desenvolveu uma
parceria com o Urban Sports Club, onde mais
de 50 desportos em mais de 8 000 locais em toda
a Europa estão à espera de serem explorados
pelos nossos colaboradores com apenas
um cartão de sócio - fitness, yoga, escalada,
natação, treino e muito mais. Como colaborador
da Inapa Alemanha, a adesão ao Urban Sports
Club fica a um preço mais baixo. Tem ainda quatro
diferentes modalidades (e preços), dependendo
da frequência com que quer fazer exercício.

esso
as

Sobre este
Relatório

Sobre este Relatório
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Este é o 4.º ano consecutivo que a Inapa publica
o relatório de sustentabilidade, promovendo
a transparência e a otimização das suas
práticas, bem como a adoção de princípios
de sustentabilidade, quer interna, quer
externamente, junto dos seus colaboradores
e stakeholders, respetivamente. Este relatório
foi elaborado de acordo com as diretrizes
da Global Reporting Initiative – GRI 4.
As informações deste relatório abrangem o ano
fiscal transato, de 1 de janeiro de 2020
a 31 de dezembro de 2020.
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DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

Perfil Organizacional
102-1

Nome da organização

RS 13

102-2

Principais atividades, marcas, produtos e serviços

RS 12

102-3

Localização da sede da organização

RS 17

102-4

Localização das operações

RS 17
RS 13 e RC capítulo 1

102-5

Natureza legal e acionistas

102-6

Mercados

102-7

Dimensão da organização

102-8

Informação sobre colaboradores

102-9

Cadeia de abastecimento

RS 15
RS 11, 15
RS 11
RS 22-29

102-10

Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de abastecimento

RS 22-29

102-11

Abordagem ao princípio da precaução

RS 22-29

102-12

Iniciativas Externas

RS 22-29

102-13

Participação em associações

RS 100

Estratégia
102-14

Mensagem do Presidente

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

RS 6-7
RC Capítulo 1

Ética e Integridade
102-16

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

102-17

Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética

RS 30
RS 31

Governança
102-18

Estrutura do governo da sociedade

102-19

Delegação de autoridade

102-20

Responsabilidades a nível executivo sobre temas económicos, ambientais
e sociais

102-21

Consulta a stakeholders sobre tópicos económicos, ambientais e sociais

102-22

Composição dos corpos sociais e comités

102-23

Presidente do principal órgão dos corpos sociais

102-24

Nomeação e seleção dos membros dos corpos sociais

RS 31-32, RC Capítulo 1 e 4
RS 31-32, RC Capítulo 4
RS 30
RS 34
RS 31-32, RC Capítulo 1 e 4
RS 32, RC Capítulo 1 e 4
RS 31-32, RC Capítulo 1 e 4

Envolvimento com Stakeholders
102-40

Lista de stakeholders

102-41

Acordos de contratação coletiva

RS 34
RS 73

102-42

Identificação e seleção de stakeholders

RS 34

102-43

Abordagem para o envolvimento com stakeholders

RS 34

102-44

Principais questões e preocupações

RS 34

Prática de Reporte
102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

102-46

Definição do conteúdo do relatório e limites dos temas abordados

RS 13
RS 90

102-47

Lista dos temas materiais

102-48

Reformulações de informações

RS 4-5
RS 90

102-49

Mudanças no reporte

RS 90

102-50

Período de reporte

RS 90

102-51

Data do último relatório publicado

RS 90

102-52

Ciclo de reporte

102-53

Contatos para questões sobre o relatório

102-54

Reivindicações de relatórios de acordo com as normas da GRI

102-55

Indice de conteúdos de GRI

RS 90
RS 100
RS 90
RS 94-98
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GRI 200: ECONÓMICO

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 201: Performance Económica 2020
201-1

Valor económico direto gerado e distribuído

201-2

Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido às mudanças
climáticas

RC Capítulo 3
RC Capítulo 3

201-3

Obrigações do plano de benefícios definidos e outros planos de reforma

RC Capítulo 3

201-4

Assistência financeira recebida de autoridades governamentais

RC Capítulo 3

GRI 202: Presença de Mercado 2020
202-1

Índices do salário mais baixo por género comparado ao salário
mínimo local

RC Capítulo 3

GRI 203: Impacto Económico Indireto 2020
203-1

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas
e serviços oferecidos

RC Capítulo 3

203-2

Impactos económicos indiretos significativos e extensão dos impactos

RC Capítulo 3

GRI 204: Política de Compras 2020
204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais

RC Capítulo 3

GRI 206: Comportamento Anti-Competitivo 2020
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 2020
301-1

Materiais usados por peso ou volume

RS 44-47

301-2

Materiais reciclados usados

RS 44-47

301-3

Produtos recuperados e materiais de embalagem

RS 44-47

GRI 302: Energia 2020
302-1

Consumo de energia dentro da organização

RS 48-51

302-2

Consumo de energia fora da organização

RS 48-51

302-3

Intensidade energética

RS 48-51

302-4

Redução do consumo de energia

RS 48-51

302-5

Redução nos requisitos de energia para produtos e serviços

RS 48-51

GRI 303: Água 2020
303-1

Consumo de água total por fonte

RS 52

303-2

Fontes hídricas afetadas significativamente pela captação de água

RS 52

303-3

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada

RS 52

GRI 304: Biodiversidade 2020
304-1

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

RS 53

304-2

Impacto significativo de atividades, produtos e serviços na biodiversidade

RS 53

304-3

Habitats protegidos ou restaurados

RS 53

305-1

Emissões diretas de GEE (Âmbito 1)

RS 58-59

305-2

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

RS 58-59

GRI 305: Emissões 2020

305-3

Outras emissões indiretas de GEE (Âmbito 3)

RS 60-61

305-4

Intensidade das emissões de GEE

RS 54-55

305-5

Redução das emissões de GEE

305-6

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso

305-7

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

RS 54-55
Durante o período em análise, não foram
impostos quaisquer procedimentos ou multas
por incumprimento de leis e/ou regulamentos
ambientais no Grupo Inapa. De referir que
também não foram identificados casos de efeitos
negativos potenciais / reais significativos sobre o
meio-ambiente associados a fornecedores.
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DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 306: Efluentes e Resíduos 2020
306-1

Produção de efluentes líquidos, por qualidade e por destino

RS 62-63

306-2

Resíduos produzidos, por tipo e por método de tratamento

RS 62-63

306-3

Ocorrência de derrames

RS 62-63

306-4

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

RS 62-63

306-5

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

RS 62-63

GRI 307: Conformidade Ambiental 2020
307-1

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

RS 22-23

GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores 2020
308-1

Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios
ambientais

RS 22-29

308-2

Impactos ambientais negativos na cadeia de abastecimento e decisões
tomadas

RS 26-29

GRI 400: SOCIAL
GRI 401: Emprego 2020
401-1

Novas contratações e rotatividade de colaboradores

RS 70

401-2

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

RS 76

401-3

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

RS 71-72

GRI 402: Relações Laborais 2020

402-1

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

GRI 403: Saúde e Segurança Ocupacional 2020
403-1

Representação de colaboradores em comités formais de saúde
e segurança

403-2

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

RS 79-81

403-3

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

RS 79-81

403-4

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

RS 77

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

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 404: Formação e Educação 2020
404-1

Média de horas de formação por ano por colaborador

RS 78

404-2

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

RS 78

404-3

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

RS 78

GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2020
405-1

Diversidade de órgãos de governança e colaboradores

405-2

Rácio do salário e remuneração entre Feminino e Masculino

RS 70-71
RS 73

GRI 406: Não Discriminação 2020
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 2020

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 possam exercer o seu direito
à liberdade de associação e a negociação coletiva
possa estar em risco.

GRI 408: Trabalho Infantil 2020
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 trabalho infantil.

GRI 409: Trabalho Forçado ou Compulsório 2020
409-1

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

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

GRI 410: Práticas de Segurança 2020
410-1

Pessoal de segurança com formação em políticas ou procedimentos
de direitos humanos

Não existem registos de contração direta
de pessoal de segurança com formação em
políticas ou procedimentos de direitos humanos.

GRI 411: Direitos Indígenas 2020
411-1

Incidentes de violações envolvendo direitos dos povos indígenas

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

GRI 412: Avaliação de Direitos Humanos 2020
412-1

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

412-2

Formação de colaboradores sobre políticas ou procedimentos
de direitos humanos

412-3

Acordos e contratos de investimentos significativos que incluam
cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos
a avaliações referentes a direitos humanos

A maioria dos requisitos são testados internamente.
Os requisitos externos à Inapa são verificados
mediante auditorias.

Depois das equipas e de todos os colaboradores
terem assinado o Código é disponibilizada uma
formação abrangente sobre direitos humanos.
Durante o período em análise, 769 colaboradores
beneficiaram de iniciativas de formação, num total
de 3 246 horas de formação.
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DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA

GRI 413: Comunidades Locais 2020

413-1

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

413-2

Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais
nas comunidades locais

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

GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2020
414-1

Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios sociais

RS 22-24

414-2

Impactos sociais negativos na cadeia de abastecimento e ações tomadas

RS 26-29

GRI 415: Políticas Públicas 2020
415-1

Contribuições Políticas

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

GRI 416: Saúde e Segurança do Cliente 2020
416-1

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

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

416-2

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

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

GRI 417: Marketing e Rotulagem 2020
417-1

Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços

417-2

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

417-3

Incidentes de não conformidade relativos a comunicações de marketing

RS 84
Não houve incidentes de não conformidade com
regulamentos e/ou códigos relacionados com
informações e rotulagem de produtos e serviços.
Durante o período em análise, a Inapa esteve
em conformidade com todos os regulamentos
ou códigos voluntários relacionados com
comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio.

GRI 418: Privacidade do Cliente 2020
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 proteção da
privacidade de clientes ou relativas à violação da
proteção de dados.

GRI 419: Conformidade Socioeconómica 2020
419-1

Não cumprimento de leis e regulamentos na área social e económica
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Não se verificaram coimas ou sanções nãomonetárias impostas à organização pelo
incumprimento de leis e/ou regulamentos nas áreas
social e económica.

98 / 99

Sobre este Relatório

Relatório de Sustentabilidade 2020

Participação
em Associações
e Entidades
O Grupo Inapa é um membro da Associação
Europeia de Distribuidores de Papel EUGROPA
(www.eugropa.com).

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

Hugo Rua
Diretor 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

