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A Altri  
em 2020

Na Altri continuamos a procurar por soluções com 
menos impacto e a investir no desenvolvimento da 
atividade de modo consciente e responsável.

A�Altri�em�2020
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Na Altri não estamos nunca satisfeitos. 
Comparamo-nos com os melhores para sabermos 
que somos os melhores e, quando não somos, 
diligenciamos para o ser.

Mensagem do 
Presidente do 
Conselho de 
Administração

Mensagem�do�Presidente�do�Conselho�de�Administração
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Mensagem�do�Presidente�do�Conselho�de�Administração

Na sociedade atual, as empresas 
são, talvez, as nossas principais 
comunidades. Por isso, gosto do termo 
“companhia”� para� as� designar.� Para�
serem merecedoras daquele estatuto, as 
empresas têm de ir além do rotineiro papel 
de serem a célula base da economia de 
mercado. São-no mas, ao sê-lo, têm de 
ser muito mais que um mero engenho 
económico. Nessa perspetiva mais 
abrangente, as empresas constituem 
a� instância� central� de� organização� de�
um� sistema� de� relações� económicas�
e sociais que vai dos fornecedores aos 
clientes, passando pelos trabalhadores 
e incluindo a envolvente, em geral. São 
entidades que não vivem isoladas: 
interagem com outras empresas, mas 
também com organismos públicos e 
privados, nacionais ou internacionais, 
no âmbito de quadros institucionais, 
formando um sistema evolutivo mais ou 
menos dinâmico.

Nos� últimos� anos,� foi� fazendo�
caminho� a� ideia� de� que� essa� evolução�
se devia fazer pautada por um sentido 
de sustentabilidade, de ter como 
desiderato ser um ecossistema. Com 
raras�exceções,�as�empresas�não�foram�
protagonistas desse processo. Reagiram, 
ajustaram-se� à� pressão� que� a� evolução�
dos usos e costumes colocou sobre 
elas.�Não�há�mal�nisso,�sobretudo�se�se�
for� aprendendo� e� integrando� práticas�
e, especialmente, valores, tornando-os 
nossos. Como dizia Fernando Pessoa, 
no slogan concebido para a entrada 
da� Coca-Cola� em� Portugal:� “Primeiro,�
estranha-se.�Depois,�entranha-se”.�

Na� Altri,� certamente,� entranhou-se,�
mesmo se nunca se chegou a estranhar. 
Não é uma questão de propaganda ou 
moda, de greenwash, de tentar parecê-
lo, mais do que sê-lo. Se podemos ser 
acusados de alguma coisa é de sermos 
um� “campeão� discreto”:� deixamos� os�
factos falar por si o que, num tempo de 
comunicação�massificada,�pode�demorar�
a ser reconhecido. Nós sabemos o 
que� significa� responsabilidade� social:�
empenharmo-nos em providenciar 
empregos dignos, em que as pessoas 
se�realizem,�produzindo�bens�e�serviços�
que contribuam para a melhoria da 
qualidade da vida, salvaguardando a 
sustentabilidade�financeira�que�garante�a�
sustentabilidade�das�operações.

Na� Altri� fazemos� as� coisas� à� moda�
antiga: com trabalho e obra e não com 
anúncios� vácuos.� Como� dizem� os�
ingleses� “we� put� our� wallet� where� our�
mouth� is”.� Não� dizemos� apenas� que�
nos preocupamos com o ambiente. 
Investimos.� Na� reflorestação� e� na�
melhoria�da�gestão�florestal.�Na�eficiência�
das� operações,� seja� no� consumo� de�
água� ou� de� energia.� Na� reutilização�
dos resíduos. Na energia verde. Não 
proclamamos o empenhamento em 
criar� melhores� condições� de� trabalho.�
Criamos� contextos� mais� seguros� e�
salubres, com ou sem pandemia. 
Penalizamo-nos com os acidentes, 
recompensamos o desempenho e o 
sentido� de� pertença.� Não� fazemos� de�
“comunidade”� uma� palavra� vã.� Nem� lhe�
damos�um�sentido�restrito,�interno�à�Altri.�
Partilhamos�os�nossos�saberes�e�a�nossa�
cultura� com� os� nossos� fornecedores,�

atuais ou potenciais, comprometidos em 
evidenciar�que�práticas�mais�sustentáveis�
são compatíveis com recompensas 
acrescidas. Não acreditamos que 
o segredo seja a alma do negócio. 
Aceitamos� que� “ver� para� crer”� é,� para�
muitos,� o� estímulo� mais� certo� para�
acreditar�que�a�mudança�é�benéfica.

Na�Altri�não�estamos�nunca�satisfeitos.�
Comparamo-nos com os melhores para 
sabermos que somos os melhores e, 
quando não somos, diligenciamos para 
o ser.

Adotamos� os� 17� Objetivos� de�
Desenvolvimento� Sustentável� das�
Nações� Unidas,� analisando� a� sua�
relevância e estado de cumprimento 
na� pluralidade� de� dimensões� da� nossa�
atividade.� Fazemo-lo� com� a� ambição�
de os considerar atingidos, no mais 
breve�espaço�de�tempo,�num�calendário�
exigente�em�termos�de�pessoas,�práticas�
e recursos. 

Na� Altri� consideramos� que� a�
responsabilidade social, em geral, e 
a� sustentabilidade,� em� particular,� são�
uma� questão� de� cultura� de� empresa,�
mais do que de lei. Sabemos que a 
responsabilidade das empresas é 
conduzir a sua atividade de uma forma 
socialmente� responsável.� E� que� a�
transparência é central nesse processo. 
Em consequência, prestamos contas. 
Este relatório é disso testemunho.

Alberto�Castro�

Presidente�do�Conselho�de�Administração
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O Futuro é Agora

Mensagem 
do Presidente 
da Comissão 
Executiva

Mensagem�do�Presidente�da�Comissão�Executiva
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Mensagem�do�Presidente�do�Conselho�de�Administração

2020� foi� um� ano� anormal.� Um� ano�
de� extremos:� pandemia,� mercados�
voláteis,�desastres�naturais,�apenas�para�
referenciar uns quantos. Foi um ano que 
nos obrigou a refletir profundamente 
sobre o mundo que nos rodeia e qual 
o papel que devemos ter enquanto 
atores económicos junto dos nossos 
clientes, colaboradores, fornecedores, 
acionistas, reguladores, assim como das 
comunidades que nos acolhem.

Gostamos sempre de ambicionar 
um mundo melhor, mas é precisamente 
em circunstâncias difíceis que surgem 
as� oportunidades� de� renovação� e� de�
crescimento, aumentando a nossa 
resiliência� e� agilidade.� Ganhámos� todos�
uma�apreciação�adicional�sobre�o�mundo�
que� nos� rodeia� e� o� frágil� equilíbrio� da�
natureza,� em� todas� as� suas� dimensões.�
Não� podemos� alterar� o� curso� dos�
acontecimentos do ano passado, mas 
podemos decidir construir sobre os 
aspetos mais positivos. Foi isso que a 
Altri�fez.

A� evolução� das� grandes� tendências�
do�mundo� atual� exige-nos� um� enfoque�
cada vez maior no desenvolvimento de 
uma�bioeconomia�sustentável.�A�Europa,�
em�particular,�lidera�este�movimento,�com�
as empresas e os consumidores cada vez 
mais�cientes�da�necessidade�de�transição�
de uma economia linear para uma 
circular.�Da�passagem�de�uma�economia�
baseada em materiais de origem fóssil 
e�matérias�primas�finitas,� para�materiais�
de� origem� renovável� e� reciclável,� e� em�
especial�neutros�em�carbono.�A�Altri�está�
unicamente�posicionada�para�tirar�partido�
desta� evolução.� Os� nossos� produtos�
têm� origem� em� florestas� de� produção�
sustentáveis� que� são� continuamente�
renovadas, utilizando as melhores 

técnicas silvícolas. A floresta absorve 
e� armazena� dióxido� de� carbono,� e� dá�
origem a produtos que são facilmente 
reciclados, gerando uma bioeconomia 
circular.

Em� 2020,� a� performance� financeira�
da�Altri�refletiu�de�forma�particularmente�
notória� a� sua� aposta� na� eficiência� e�
excelência� operacional,� assim� como� no�
crescimento do segmento de energia. 
Num� mercado� com� preços� de� pasta�
(BHKP)�em�mínimos�dos�últimos�6�anos,�
a�Altri�conseguiu� reduzir�os�seus�custos�
operacionais� em� 10%� no� segmento� da�
pasta� e� 7%� no� segmento� da� energia,�
mitigando assim o impacto negativo do 
mercado.� 2020� ficou� também�marcado�
por um recorde no volume de vendas 
e� produção� nos� dois� segmentos� de�
negócio,� e� em� particular� na� energia,�
com� a� operação� em�pleno� da� segunda�
unidade� de� geração� a� biomassa� (SBM)�
na Figueira da Foz.

O ano transato foi também 
de transição no modelo 
de governance da Altri, 
permitindo reforçar a 
intenção do Grupo em 
preparar o futuro e dar o salto 
qualitativo na sua organização 
corporativa.

A� Altri� definiu� quatro� vetores�
estratégicos de desenvolvimento que 
centram a sua atividade e futuros 
investimentos.� Em� 2020� avançámos�
de forma deliberada em todos eles no 
sentido� de� criar� as� condições� para� o�
próximo�estágio�de�desenvolvimento.

Desenvolver e 
Valorizar a Floresta

Apostar na Excelência 
Operacional e na 
Inovação Tecnológica

A floresta está intimamente 
ligada a tudo o que fazemos.

Dela� resultam� as� nossas� matérias-
primas e depende a nossa atividade, 
mas também a atividade de milhares 
de colaboradores e prestadores de 
serviço� externos.�A� floresta� contribui� de�
forma inequívoca para a neutralidade 
carbónica, mas também para a coesão 
territorial� e� a� dinamização� da� economia�
rural como nenhuma outra atividade no 
País.� Importa� preservá-la� e� valorizá-la�
através de uma visão integrada, onde as 
florestas� de� produção,� conservação� e�
proteção�são�componentes�estratégicas�
e integrais no seu desenvolvimento. 
Também� a� preservação� e� proteção� da�
biodiversidade é um princípio enraizado e 
um elemento estruturante das atividades 
inerentes à gestão florestal.

Em� 2020,� e� com� o� objetivo� de�
desenvolver uma floresta mais 
sustentável,�mais�diversa�e�mais�resiliente,�
a� Altri� investiu� em� múltiplas� parcerias�
com� organizações� não-governamentais�
e parceiros da indústria para estabelecer 
programas piloto de desenvolvimento 
florestal� sustentável� e� melhoria� de�
práticas�silvícolas.

A excelência operacional 
continua a centrar as 
prioridades e o esforço de 
investimento do grupo.

Neste vetor, o progresso na economia 
circular e digital é transversal a todas 
as atividades económicas do Grupo e 
assume�assim�particular� importância.�Da�
mesma�forma,�continuamos�o�esforço�na�
manutenção� de� operações� eficientes� e�
focadas nas necessidades dos mercados 
onde operamos.

Em� 2020� reforçámos� as� bases�
para� o� desenvolvimento� sustentável�
das� operações� na� Caima,� focadas� no�
mercado�de�pastas�DWP�para�a�indústria�
têxtil,� através� dos� investimentos� na�
requalificação� do� processo� de� lavagem�
e branqueamento, assim como a 
conclusão do tratamento anaeróbico. 
Foi também aprovado o investimento 
para� a� instalação� de� uma� nova� caldeira�
a� biomassa� que� irá� substituir� uma� das�
unidades� existentes,� e� transformará� a�
Caima� na� primeira� fábrica� da� Península�
Ibérica, e uma das primeiras na Europa, 
livre de combustíveis fósseis.

Também� as� restantes� operações�
industriais continuaram a ser o foco 
de� investimentos� significativos,� que�
incluíram uma nova linha de acabamento 
e� sistema� de� recolha� e� valorização� de�
emissões� difusas� na�Celbi,� assim� como�
melhoramentos�de�processo�na�Celtejo.
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Mensagem�do�Presidente�do�Conselho�de�Administração

Valorizar as Pessoas Afirmar a Sustentabilidade como Fator de Competitividade

Em 2020, devido à situação 
de pandemia, a grande 
prioridade da organização 
não podia deixar de ser a 
saúde e a segurança de 
todos. 

Desde� muito� cedo� na� evolução� da�
pandemia,� o� Grupo� Altri� mobilizou-se�
rapidamente no sentido de disponibilizar 
equipamentos�de�proteção�e�estabelecer�
protocolos de trabalho que permitissem 
a� minimização� do� risco,� incluindo�
a testagem regular de todos os 
colaboradores.� Durante� grande� parte�
do ano, as nossas equipas trabalharam 
de� forma� incansável�no�sentido�de�criar�
as� condições� adequadas� para� reduzir�
o� potencial� de� contágio� dentro� do�
perímetro�das�nossas�instalações,�assim�
como� evitar� disrupções� operacionais.�
Os� resultados� muito� positivos� destas�
medidas� permitiram� evitar� situações�
de� emergência� e� a� manutenção� das�
nossas� operações� sem� paragens� não�
programadas. 

O�ano�transato�foi�também�importante�
na� implementação� de� ações� que�
permitam potenciar a diversidade de 
talento� na� organização.� Com� efeito,� o�
Conselho� de� Administração� aprovou� o�
Plano�para� a� Igualdade�que�define�uma�
estratégia para melhorar, não só o nosso 
índice de diversidade, mas também o 
desenvolvimento�e�promoção�de�talento�
feminino�em�cargos�de� liderança,�que�já�
representam�20%�do�total.

Esta foi a base que nos levou ao 
desenvolvimento do nosso Compromisso 
2030.�Este�é�um�marco�fundamental�para�
a�Altri�que�identifica�os�principais�objetivos�
em termos de sustentabilidade, alinhados 
com� os� ODS� mais� relevantes� para� o�
Grupo. Este Compromisso representa a 
reafirmação�pública�do�nosso�empenho�
junto de todos os Stakeholders em 
investir na Sustentabilidade como fator 
de competitividade e diferenciador da 
nossa proposta de valor. 

Por� fim,� quero� também� expressar� o�
meu profundo reconhecimento para com 
os meus antecessores, os fundadores 
e� co-CEOs� da� Altri,� Paulo� Fernandes�
e João Borges de Oliveira, que até aqui 
souberam�liderar�o�Grupo�até�um�estágio�
superior� de� desempenho� e� criação� de�
valor, e sobre os quais nos apoiamos para 
olhar�o�futuro�com�redobrada�confiança.

Sem dúvida que os resultados 
obtidos em 2020 foram 
apenas possíveis com o 
esforço e dedicação de 
toda a organização Altri. Em 
nome da Comissão Executiva 
gostaria de expressar o nosso 
sentido agradecimento, 
e o compromisso de 
continuarmos a afirmar a 
Altri como uma referência 
nos mercados internacionais 
onde opera.

O Grupo Altri sempre 
identificou a importância 
da sustentabilidade, em 
particular ambiental, como 
elemento fundamental da sua 
cultura e forma de operar. 

Efetivamente,� temos� já� uma� longa�
história� de� investimentos� significativos�
associados à melhoria contínua da 
nossa�performance�ambiental,�e�que�têm�
produzido�resultados�extraordinários.

Em�2020,�criámos�o�Grupo�Consultivo�
para a Sustentabilidade, presidido 
pelo CEO, e que inclui um conjunto de 
líderes� das� várias� áreas� operacionais� e�
funcionais, bem como administradores, 
com o objetivo de apoiar o Conselho de 
Administração�da�Altri�na�definição�e�no�
acompanhamento da sua estratégia de 
sustentabilidade.

Paralelamente,� a� Altri� aderiu� ao�
Global� Compact� das� Nações� Unidas�
com o compromisso de alinhar a sua 
estratégia� e� refletir� na� sua� cultura� e�
operações�diárias,�os�seus�Dez�Princípios�
fundamentais. Comprometemo-nos de 
igual forma a contribuir para os Objetivos 
de� Desenvolvimento� Sustentável� (ODS)�
definidos� na� Agenda� Mundial� 2030,�
identificando�aqueles�em�que�têm�maior�
impacto positivo através das nossas 
operações,� produtos� e� soluções,� assim�
como aqueles onde pretendemos 
minimizar o impacto negativo.

José Soares de Pina

CEO
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Para a Altri o foco está em endereçar as questões 
que têm importância para a empresa e para os 
seus stakeholders.

Matriz de  
Materialidade

Matriz de Materialidade
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Matriz de Materialidade

A Altri, em 2020, 
levou a cabo uma 
auscultação aos 
seus stakeholders, 
com o objetivo de 
compreender as 
suas preocupações e 
expetativas no âmbito 
da sustentabilidade. 
A matriz de 
materialidade resulta 
do cruzamento 
da opinião dos 
stakeholders e da Altri 
sobre os temas mais 
relevantes.



Ser líder do setor, é algo que a Altri pretende atingir 
através de processos de mudança e abordagens 
novas e inovadoras que beneficiam o ambiente, a 
sociedade e a economia.

Sobre Nós

Relatório de SustentabilidadeSobre Nós
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Sobre Nós Principais Acontecimentos

Principais 
Acontecimentos
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Sobre Nós Principais Acontecimentos

“É absolutamente fundamental 
as empresas comprometerem-se 
com os princípios universais que 
devem nortear a atuação de todas 
as organizações. Este compromisso 
não passa apenas pelo respeito 
pelos princípios enunciados, mas 
também pela sua mensuração 
regular e avaliação do atingimento 
das metas a que nos propomos. 
Enquanto empresa de referência 
internacional no seu setor, a Altri 
tem a obrigação de se constituir 
também ela como uma referência na 
sustentabilidade social, ambiental e 
económica.”

José Soares de Pina

CEO
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Princípio 1: 
As empresas devem apoiar e respeitar 
a�proteção�dos�direitos�humanos,�
reconhecidos internacionalmente;

Princípio 2: 
Garantir�a�sua�não�participação�em�
violações�dos�direitos�humanos.

Princípio 3:
As empresas devem apoiar a liberdade 
de�associação�e�o�reconhecimento�
efetivo�à�negociação�coletiva;

Princípio 4:
A�abolição�de�todas�as�formas�de�
trabalho�forçado�e�obrigatório;

Princípio 5:
Abolição�efetiva�do�trabalho�infantil;

Princípio 6:
Eliminação�da�discriminação�no�emprego.

Princípio 7:
As empresas devem apoiar uma 
abordagem�preventiva�aos�desafios�
ambientais;

Princípio 8:
Realizar iniciativas para promover a 
responsabilidade ambiental;

Princípio 9:
Encorajar o desenvolvimento e a difusão 
de tecnologias amigas do ambiente.

Princípio 10:
As empresas devem combater a 
corrupção�em�todas�as�suas�formas,�
incluindo�extorsão�e�suborno.

Sobre Nós Principais Acontecimentos

Os Dez Princípios 
da UN Global Impact

Gestão da 
pandemia 
Covid-19

Direitos 
Humanos

Práticas 
Laborais

Proteção 
Ambiental

Anti-
Corrupção

O País, a Europa e o mundo estão a 
lidar com uma crise de saúde pública 
de� que� não� há�memória.� Uma� situação�
que� está� a� desencadear� uma� recessão�
económica� de� grandes� proporções.�
Vivemos�momentos�únicos�e�excecionais.

Para responder a este enorme 
desafio, a Altri implementou 
um Plano de Contingência, 
estruturado em diferentes 
fases, com medidas de 
prevenção, controlo e 
vigilância da infeção pela 
Covid-19, seguindo as 
orientações da Direção-Geral 
da Saúde. 

Este� Plano� previu� a� constituição� de�
um Gabinete de Crise, coordenado pelo 
médico do trabalho, constituído por 
diversos� profissionais� das� diferentes�
áreas�e�empresas�do�grupo,�que�reunindo�
regulamente garantiu a consistência, 
rigor, pluridisciplinaridade e constante 

adaptação� às� diferentes� fases� da�
pandemia� no� País� e� nas� regiões� onde�
estão integradas as diversas empresas, 
ao desenvolvimento do conhecimento 
científico� e� às� recomendações� das�
entidades competentes.

Desde� o� início� da� pandemia� que� o�
Grupo� Altri� procedeu� à� implementação�
de um conjunto de protocolos, medidas 
de� prevenção,� controlo� e� vigilância,� de�
forma� a� dar� resposta� às� exigências�
decorrentes� da� pandemia� COVID-19� e,�
em� particular,� assegurar� o� bem-estar�
permanente de todos os colaboradores, 
das suas famílias e da comunidade. 
De� destacar� a� testagem� regular� dos�
trabalhadores� e� o� reforço� do� serviço�
de enfermagem nos diferentes postos 
médicos das empresas, entre outras, 
que�permitiu�adotar�linhas�de�intervenção�
dinâmicas,� com� base� na� evolução� da�
situação�epidemiológica�e�no�avanço�do�
conhecimento�científico.
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O Nosso 
Negócio 102-2 102-4 102-6

Substituir materiais de 
origem fóssil

Atualmente,�a�Altri�tem�3�fábricas,�duas�
de�pasta�de�papel�(Celbi�e�Celtejo)�e�outra�
de� pasta� solúvel� (Caima)� que� produz�
essencialmente� para� o� mercado� têxtil�
para�substituição�de�fibras�sintéticas�de�
origem fóssil.

Produzimos mais de um milhão de 
toneladas de pasta de celulose para 
mercado.

Promover uma gestão 
sustentável das florestas

Somos� responsáveis� pela� gestão� de�
cerca de 86,3 mil hectares de floresta 
em território nacional, equilibrando nesta 
área� floresta� de� produção� (essencial�
para� a� nossa� atividade)� e� floresta� de�
conservação� com� preservação� dos�
valores� naturais� presentes.� Esta� área� é�
certificada� de� acordo� com� as� normas�
internacionais� de� referência� (FSC®1 e 
PEFC™2).

Produzir energia renovável
Somos líderes no setor das energias 

renováveis�de�base� florestal�e� injetamos�
na rede elétrica nacional energia elétrica 
renovável� evitando� aproximadamente�
174� mil� toneladas� de� emissões� de� CO

2
 

(location�based).

Cerca�de�91%�das� fontes� de� energia�
para o processo de fabrico são não 
fósseis.

Utilizar materiais renováveis e 
sustentáveis

As�oportunidades�para�o�nosso�setor�
são inúmeras, uma vez que a matéria 
prima que utilizamos – a madeira - 
é� produzida� de� forma� sustentável,�
renovável�e�de�origem�não�fóssil.

Produzimos� produtos� alternativos�
aos que utilizam matérias primas não 
renováveis�e�neste�campo�a�Altri�tem�vindo�
a� investir� fortemente� na� investigação� e�
desenvolvimento na procura de produtos 
sustentáveis�de�alto�valor�acrescentado.

96%� das� matérias� primas� que�
utilizamos�são�renováveis.

Promover a eficiência na 
utilização de recursos

A nossa indústria faz uma abordagem 
integrada� da� floresta,� utiliza� a� fibra� para�
produzir pasta celulósica, a lenhina que 
é� a� cola� das� fibras� a� biomassa� florestal�
residual� (casca,� restos� de� ramos� e�
folhas)� para� produção� de� energia� em�
condições� que� não� comprometam� a�
sustentabilidade dos solos.

Promover a economia 
circular e a descarbonização

Integramos� o� setor� que� faz� parte�
da� solução� para� atingir� o� objetivo� da�
neutralidade carbónica com a capacidade 
de sequestro da nossa floresta e com 
os� nossos� produtos� renováveis� que�
contribuem para uma economia circular.

A Altri tem vindo a orientar 
a sua estratégia no sentido 
da criação de valor através 
do seu desenvolvimento 
com base nos três pilares 
da sustentabilidade sendo 
por isso considerada uma 
empresa de referência 
europeia na produção 
de pasta de celulose, na 
gestão florestal sustentável 
e na produção de energia 
renovável.

1�FSC�–�Licence�Code�:�FSC-C104460�(Cadeia�de�Custódia)�;�FSC-C004615�(Gestão�Florestal)
2�PEFC–Licence�Code�:�PEFC/13-32-025�(Cadeia�de�Custódia)�;�PEFC/13-23-002�(Gestão�Florestal)
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As nossas unidades de negócio
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Onde Estamos



Relatório de Sustentabilidade

3938

Sobre Nós Produto e MercadoSobre Nós

Produto e 
Mercado 102-2 102-6

Servimos o mercado 
global com pasta 
celulósica de 
excelente qualidade 
produzida a partir 
de eucalipto de 
forma sustentável e 
adequada para os 
mais diversos fins.

1.1 milhões de 
toneladas de pasta 
produzida, das quais 
cerca de 10% foi pasta 
solúvel.

A� produção� de� pasta� de� papel� e�
solúvel�e�a�produção�de�energia�elétrica�
renovável�são�as�principais�atividades�do�
Grupo.�A�produção�de�pasta�de�celulose�
em� conjugação� com� a� gestão� florestal,�
potenciam� a� produção� de� energia�
renovável,� nomeadamente� através� da�
cogeração� e� da� valorização� energética�
da biomassa.

A�atuação�da�Altri�no�setor�de�energia�
renovável� foi� rapidamente� reconhecida�
no� contexto� nacional,� reconhecimento�
este�viabilizado�pela�cultura�de�inovação,�
desenvolvimento� e� investigação� que�
caracterizam�a�Altri.

As pastas de papel produzidas estão 
aprovadas pelo Nordic Ecolabelling of 
Paper Products e pelo European Ecolabel. 
Estas�certificações�permitem�a�utilização�
das pastas em produtos que pretendam 
utilizar estes rótulos ambientais.

Produtos

Pastas celulósicas

Pasta papeleira 
Utilizada� principalmente� para� produção�
de papéis de uso doméstico e papel de 
impressão e escrita 

Pasta solúvel 
Utilizada�essencialmente�na�produção�de�
têxteis.
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O Nosso Processo

Da Floresta à Pasta

Madeira
As�fábricas�da�Altri�produzem�pasta�de�papel�usando�madeira�
de�eucalipto.�A�madeira�chega�às�fábricas�sob�a�forma�de�rolaria�
com casca, rolaria sem casca ou em aparas.

Recuperação de químicos e produção 
de energia
Na� Celbi� e� na� Celtejo,� a� pasta� crua� é� submetida� a� uma�
deslenhificação� com� oxigénio,� do� qual� resulta� uma� pasta�
amarela,�que�é�enviada�para�a�instalação�de�branqueamento.�Na�
Caima a pasta é alimentada de imediato ao branqueamento. 

O�processo�de�recuperação�de�químicos�e�produção�de�energia�
varia�com�o�tipo�de�pasta�produzido,�pelo�que�a�Celbi�e�Celtejo�
utilizam um processo diferente da Caima, descrito a seguir. 

Descasque e Destrocamento
As�fábricas�da�Altri�produzem�pasta�de�papel�usando�madeira�de�
eucalipto.�A�madeira�chega�às�fábricas�sob�a�forma�de�rolaria�com�
casca, rolaria sem casca ou em aparas.

Branqueamento da pasta 
À� entrada� da� instalação� de� branqueamento,� a� pasta� contém�
compostos residuais, que são gradualmente removidos na sua 
quase� totalidade� através� de� reações� químicas,� com� agentes�
branqueadores, até se tornar numa pasta de suspensão 
espessa, de cor branca.

Cozimento da madeira 
No�caso�da�Celbi�e�da�Celtejo,�após�um�processo�de�crivagem,�as�
aparas�são�alimentadas�em�conjunto�com�licor�branco�(químicos�
para�cozimento�compostos�essencialmente�por�soda�cáustica�e�
sulfureto�de�sódio)�a�um�digestor�contínuo.�

Os� químicos� dissolvem� a� lenhina,� a� substância� responsável�
pela�agregação�das�fibras,�com�libertação�destas,�resultando�a�
chamada�pasta�crua.�Para�a�Celbi�e�Celtejo�usa-se�o�processo�
kraft�alcalino,�no�caso�da�Caima�o�processo�usado�é�o�sulfito�de�
base magnésio.

Secagem da pasta 
A seguir, a pasta é prensada e seca através de um sistema 
compacto de secagem com ar quente ou com vapor.

Lavagem da pasta
A� pasta� crua� resultante� do� cozimento� é� lavada,� para� remover�
produtos� residuais,� orgânicos� e� inorgânicos,� resultantes� do�
processo�de�cozimento�e�submetida�a�operações�de�crivagem,�
para�remoção�de�partículas�não�cozidas�e�outras�impurezas.

Fardos de pasta
A�folha�final�é�cortada�em�pedaços�mais�pequenos,�que�por�sua�
vez são empilhados em fardos que seguem para os armazéns.
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As pastas são 
integradas no 
processo produtivo 
de muitos produtos 
de utilização diária, 
que vão para além do 
papel, tendo um vasto 
leque de aplicações. 

Biomassa florestal
Resulta� da� atividade� de� gestão� das�
florestas, é produzida através da casca 
das� árvores� (a� maioria),� dos� ramos� e�
das folhas. A energia elétrica produzida 
através da biomassa é totalmente 
integrada na rede elétrica nacional.

Produção de 
energia renovável

Produção de energia através de combustíveis 
renováveis: licor negro e biomassa.

Licor negro
É um subproduto do processo de 
produção� de� pasta,� é� utilizado� no�
processo� de� produção� de� energia�
através�de�cogeração.�A�energia�elétrica�
produzida através de licor negro é 
utilizada para suprir as necessidades das 
fábricas�sendo�o�excedente� injetado�na�
rede elétrica nacional.

974 GWh de 
energia renovável 
injetados na rede 
elétrica nacional 
dos quais 733GWh 
são provenientes 
das centrais
termoelétricas 
a biomassa da 
Greenvolt.
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Mercado

Em�termos�geográficos,�constata-se�que�
o consumo de pasta do tipo hardwood 
na� Europa� (Western� Europe� e� Eastern�
Europe)� decresceu� 2,2%� enquanto� a�
procura proveniente da China cresceu 
14,4%.

Pulp�and�Paper�Products�Council�(PPPC),�
World�Chemical�Market�Pulp�Global� 100�
Report,�June�2020

A Altri representa 5% 
da produção
mundial de pasta 
celulósica a partir
de madeira de 
eucalipto.

Os diferentes 
destinos dos 
produtos Altri
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Sobre Nós Missão, Visão e ValoresSobre Nós

Missão,  
Visão e Valores 102-16
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Sobre Nós Governance, Ética e Políticas de GrupoSobre Nós

Governance, Ética e 
Políticas do Grupo 102-11 102-16 102-17 102-18 205-1 205-2 205-3

A Altri tem uma estrutura de governance 
constituída pelos seguintes órgãos1:

A�Altri�estabeleceu,�em�2020,�o�Grupo�
Consultivo� para� a� Sustentabilidade,� cujo�
objetivo é o de apoiar o Conselho de 
Administração� da� Altri� na� definição� e�
no acompanhamento da estratégia de 
sustentabilidade. Este Grupo, presidido 
pelo�Presidente�da�Comissão�Executiva,�
é�responsável�por:

O� Grupo� Consultivo� é� composto� por� 11� membros� e� podem,� adicionalmente,� ser�
convidados�a�participar�nas�reuniões�do�Grupo�outros�elementos,�internos�ou�externos�
à�Altri,�caso�se�verifique�relevante.�O�Grupo�reúne�sempre�que�necessário,�cumprindo,�
pelo menos, uma periodicidade de reunião semestral. Integram este grupo o Presidente 
do�Conselho�de�Administração�e�uma�Administradora�Não-Executiva.

• Participar na elaboração do “Compromisso 2030”;

• Acompanhar de forma regular o grau de cumprimento dos objetivos de 
sustentabilidade definidos;

• Garantir o alinhamento do “Compromisso 2030” com as orientações 
estratégicas da Altri e com as melhores práticas identificadas para o 
setor;

• Garantir o alinhamento do “Compromisso 2030” com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável definidos na agenda das Nações Unidas e 
com os resultados das auscultações aos stakeholders;

• Identificar e propor novos desafios nestas matérias.

E pelas seguintes comissões:

Assembleia Geral

Comissão Executiva

Conselho de Administração

Comissão de Acompanhamento 
Estratégico e Operacional

Conselho Fiscal

Comissão de Remunerações

Revisor Oficial de Contas

Comissão de Ética

1 Para�mais�informação�sobre�o�tema�da�diversidade�nos�Órgãos�de�Gestão�e�informação�sobre�o�
funcionamento�e�regulamentos�dos�Órgãos�de�Gestão,�para�consulta�no�website�da�sociedade:�www.altri.pt

A Comissão Executiva 
assegura a gestão 
da Sustentabilidade 
e das Alterações 
Climáticas na Altri com 
o apoio da Direção de 
Sustentabilidade.

Grupo Consultivo 
para a Sustentabilidade

http://www.altri.pt
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Por� deliberação� da� Assembleia�
Geral, em observância da lei e dos 
Estatutos� da� Sociedade,� a� ALTRI� tem�
uma� Comissão� de� Remunerações,� que�
tem� a� responsabilidade� da� aprovação�
das� remunerações� dos� membros� do�
Conselho� de� Administração� e� restantes�
órgãos sociais de acordo com a política 
de� remuneração� também� aprovada� em�
Assembleia Geral.

Em matéria de princípios e regras que 
deverão� orientar� as� relações� internas�
e� externas� estabelecidas� entre� todas�
as� empresas� do� Grupo� Altri� e� os� seus�
stakeholders�e�as�orientações�de�conduta�
pessoal�e�profissional�de� todos�os�seus�
colaboradores, independentemente do 
cargo� ou� função� que� desempenhem,�
para que se regulem por princípios éticos 
comuns, constam do Código de Ética e 
de Conduta, aprovado pelo Conselho de 
Administração,�amplamente�divulgado�na�
organização� e� disponível� para� consulta�
no�website�da�Sociedade�(http://www.altri.
pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/
Codigo_Etica_Conduta.pdf).

O Código aplica-se a todos os 
colaboradores do Grupo, incluindo os 
órgãos sociais de todas as empresas 
bem� como� aos� mandatários,� auditores�
externos,�clientes,�fornecedores�e�outras�
pessoas� que� lhes� prestem� serviços�
a� qualquer� título� (parceiros),� seja�
permanente ou ocasionalmente2.

A� Comissão� de� Ética� da� Altri� é� a�
estrutura competente por acompanhar a 
divulgação�e�o�cumprimento�do�Codigo�
de Ética e Conduta.

No� mandato� em� curso� (2020/2022),�
o�Conselho�de�Administração�criou�uma�
Comissão Executiva e uma Comissão 
de Acompanhamento Estratégico e 
Operacional.

1 Para�mais�informação�sobre�o�tema�da�diversidade�nos�Órgãos�de�Gestão�e�informação�sobre�o�
funcionamento�e�regulamentos�dos�Órgãos�de�Gestão,�para�consulta�no�website�da�sociedade:�www.altri.pt 2 O�código�de�ética�e�de�conduta�da�Altri�está�disponível�para�consulta�no�site.

Conselho de 
Administração Ética Anticorrupção, suborno e concorrência leal

O Código de Ética e de Conduta da 
Altri� é� também� o� instrumento� regulador�
em�matéria�de�anticorrupção�e�suborno.

O Código estabelece que é 
estritamente proibido qualquer tipo 
de� corrupção� no� exercício� da� sua�
atividade estabelecendo que os 
seus colaboradores devem atuar de 
forma� aberta� e� transparente,� livres� de�
corrupção,�não�pagando�subornos�e�não�
influenciando�as�decisões�dos�Parceiros�
de negócios sob qualquer forma, que 
não esteja totalmente alinhada com a 
legalidade e a com Ética nos negócios 
que�a�ALTRI,�através�desse�código,�adota.

Estabelece ainda a conduta a adotar 
relativamente�à�aceitação�de�ofertas,�que�
é�proibida�sempre�que�estas�ultrapassem�
a� mera� cortesia� ou� que� possam� ter�
um valor comercial relevante e cuja 
aceitação� possa� criar� expectativas� de�
favorecimento�nas�suas� relações�com�o�
Grupo.

Quanto ao conflito de interesses 
estabelece que os colaboradores não 
podem� ter� qualquer� intervenção� em�
processos� de� tomada� de� decisões� que�
envolvam de forma direta ou indireta 
organizações�com�as�quais�colaborem�a�
outros títulos ou tenham colaborado ou 
que envolvam, do mesmo modo, pessoas 
ou entidades a que estejam ligados por 
laços� de� parentesco� (familiares� até� ao�
3.º� grau)� ou� a� que� estejam� ou� tenham�
estado�ligados�por�relações�de�afinidade.

Relativamente ao aspeto da 
concorrência,� a� Altri� define� que�
concorrência leal é a base do 
desenvolvimento�e�inovação�empresariais,�
pelo que são respeitadas todas regras 
de mercado e não são promovidas e 
não� existe� envolvimento� em� atividades�
que violem ou que ameacem violar 
elementares regras éticas, deontológicas 
ou concorrenciais e que visem obter 
vantagens ilegais sobre os seus 
concorrentes.

No ano de 2020, não foram feitas quaisquer 
comunicações ou reportes ao Conselho Fiscal 
relacionados com suspeitas de corrupção.

http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/Codigo_Etica_Conduta.pdf
http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/Codigo_Etica_Conduta.pdf
http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/Codigo_Etica_Conduta.pdf
http://www.altri.pt
http://www.altri.pt
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Reporte de 
Irregularidades 
(Whistleblowing)

O Código reflete sobre a conduta que 
os colaboradores e parceiros devem 
adotar em determinadas matérias e 
descreve o processo a adotar para 
o� reporte� de� irregularidades,� em�
alinhamento com os desígnios da 
Recomendação�número� I.2.5�do�Código�
de Governo das Sociedades do IPCG.

O Grupo Altri assume 
ainda o compromisso 
de que o reporte 
de irregularidades 
pelo Sistema de 
Whistleblowing 
feitas de boa-fé 
não resultará em 
retaliações de nenhum 
tipo nem para o autor, 
nem para outros 
elementos envolvidos 
na investigação.

Todas as comunicações de 
irregularidades devem ser 
dirigidas ao Conselho Fiscal

Irregularidades são 
violações de natureza 
ética ou legal com impacto 
significativo nos domínios da 
contabilidade, da luta contra 
a corrupção e do crime 
bancário e financeiro

O reporte deve ser feito 
através de carta em envelope 
fechado com a menção da 
sua confidencialidade para a 
seguinte morada: 

Rua Manuel Pinto de 
Azevedo, 818 4100 - 320 
Porto, Portugal

Durante o ano de 2020 
não foram reportadas 
ao Conselho 
Fiscal quaisquer 
comunicações de 
irregularidades.
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Gestão 
do Risco 102-11 102-15

A�gestão�do� risco� na�Altri� é� feita� em�
diversas frentes e com recurso a diversas 
metodologias de modo a garantir uma 
estrutura�e�integração�do�risco�na�gestão�
do�dia-a-dia,�transversal�a�todas�as�áreas.

No processo de planeamento 
estratégico,�a�Organização�determina�os�
riscos�e�as�oportunidades,�considerando�
a� informação� resultante� da� análise� da�
Organização,� do� seu� contexto� e� das�
necessidades� e� expectativas� dos� seus�
stakeholders.

Processo de 
análise de risco

Identificação 
dos riscos e 
oportunidades

Avaliação dos 
riscos associados

Definir a 
Monitorização/
Plano de ação

Definir ações 
de mitigação 
dos riscos
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Certificações

Consciente da 
importância de uma 
atuação responsável 
e de qualidade, a Altri 
e as empresas que 
a integram apostam 
na certificação das 
suas atividades, no 
sentido de promover 
a melhoria contínua e 
dar garantias aos seus 
stakeholders.

REFERENCIAL ALTRI

ISO 9001 - Sistema de Gestão da 
Qualidade

Todas as empresas do Grupo

ISO 14001 - Sistema de Gestão 
Ambiental

Todas as unidades industriais e 
GREENVOLT

OHSAS 18001 - Sistema de Gestão 
da�Segurança�e�Saúde�do�Trabalho

Todas as unidades industriais e 
GREENVOLT

ISO 45001 - Sistema de Gestão da 
Segurança�e�Saúde�Ocupacional

Norma ISO/IEC 17025 - Requisitos 
gerais de competência para 
laboratórios�de�ensaio�e�calibração

Laboratórios�de�apoio�ao�processo�
de todas as unidades industriais

ISO 50001 - Sistema de Gestão da 
Energia

Todas as unidades industriais

EMAS�-�Sistema�Comunitário�de�
Ecogestão�e�Auditoria�da�União�
Europeia

Celbi e Caima

NP 4457 - Sistema de Gestão de 
Investigação,�Desenvolvimento�e�
Inovação

Celtejo

FSC® – Forest Stewardship Council3

Altri�Florestal�e�unidades�industriais

PEFC™ – Programme for the 
Endorsement�of�Forest�Certification4

3�FSC�–�Licence�Code�:�FSC-C104460�(Cadeia�de�Custódia)�;�FSC-C004615�(Gestão�Florestal)
4�PEFC–Licence�Code�:�PEFC/13-32-025�(Cadeia�de�Custódia)�;�PEFC/13-23-002�(Gestão�Florestal)



Focar a atuação estratégica nas áreas em que a 
Altri cria mais impactos positivos e benefícios para 
o desenvolvimento sustentável: floresta, excelência 
operacional, inovação tecnológica, pessoas,  
sustentabilidade, segurança e ambiente.

A Nossa 
Estratégia
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Visão Estratégica 
do Grupo Altri

A sustentabilidade na Altri tem em 
consideração os aspetos ambientais, 
sociais, económicos e de governance 
de todas as operações. A preocupação 
e o esforço da Altri é claro – contribuir 
para o desenvolvimento sustentável e 
assentar as prioridades estratégicas em 
objetivos de melhoria contínua, inovação e 
sustentabilidade.

A Nossa Estratégia Visão�Estratégica�do�Grupo�Altri

102-15

Gestão de 
Sustentabilidade

Para� a� Altri� é� essencial� responder�
aos� desafios� do� futuro,� nomeadamente�
aqueles relacionados com a 
sustentabilidade do planeta, sociedade e 
economia.�Neste�sentido,�a�Altri�promove�
o� desenvolvimento� e� dinamização� de�
estratégias e iniciativas assentes não só 
na sustentabilidade como também na 
melhoria�contínua�e�na�inovação.

A estratégia a longo prazo do Grupo 
Altri� coloca�a� sustentabilidade�nos� seus�
três� eixos� –� económico,� ambiental� e�
social�–�no�centro�das�suas�decisões.
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e alinhamento com os 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável

A Nossa Estratégia

Promovemos� os� Objetivos� de� De-
senvolvimento� Sustentável� (ODS)� das�
Nações�Unidas� aprovados�pelos� líderes�
mundiais reunidos na Assembleia-Ge-
ral� da�ONU� a� 25� de� setembro�de� 2015,�
fruto do trabalho conjunto de Governos 
e Cidadãos de todo o mundo para criar 
um�modelo�global�de�governança�com�a�
finalidade�de�acabar�com�a�pobreza,�pro-
teger o ambiente e promover a prosperi-
dade�e�o�bem-estar�de�todos�até�2030.

2020 ficou marcado 
pela consolidação do 
“Compromisso 2030” 
do Grupo Altri com 
o estabelecimento 
de metas bastante 
ambiciosas.

Compromisso�2030

Os ODS mais 
relevantes para 
a Altri são:

COMPROMISSO 2030 2018
META 
2030

Reduzir�o�uso�específico�de�água�(m3/tSA)�nas�unidades�industriais�da�Altri�em�50% 20 10

Reduzir�a�carga�orgânica�(CQO,�kg�O
2
/tSA)�nos�efluentes�industriais�da�Altri�em�60% 11 4

Aumentar em pelo menos 60%�a�quantidade�de�energia�elétrica�renovável�injetada�na�

Rede�Elétrica�Nacional�(GWh)
625 1000

100%�da�energia�primária�consumida�nas�unidades�industriais�da�Altri�ser�de�origem�

renovável
83% 100%

Duplicar�o�número�de�mulheres�em�funções�de�liderança 19 38

100% dos resíduos processuais valorizados ou reutilizados 77% 100%

Reduzir 60%�as�emissões�específicas�de�GEE�de�âmbito�1�e�2�(kgCO
2
/tSA)� 192 66

Reduzir 30%�as�emissões�de�âmbito�3�(kgCO
2
/tSA) 292 202

Aumentar em 40%�a�percentagem�do�consumo�de�madeira�com�certificação�de�gestão�

florestal
57% 80%

Duplicar�a�área�sob�gestão�de�conservação�natural�(ha) 7980 16000

Desenvolver�13�estações�de�biodiversidade�e�biospots 2 15

Caminhar no sentido de atingir zero acidentes com dias perdidos* 
Melhoria continua 

por forma a 
manter esta meta

* Mais do que 3 dias perdidos

Compromisso 2030
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A Nossa Estratégia Compromisso�2030

Ao� longo�do� relatório� é� reportada� informação�
sobre� o� contributo� da� Altri� relativamente� aos�
ODS�mais�valorizados�pelos�stakeholders.

Top 6 ODS mais 
referidos pelos 
stakeholders:

De referir ainda que 
na auscultação de 
stakeholders realizada 
em 2020 a Altri incluiu 
uma questão sobre ODS 
de modo a perceber a 
importância que os seus 
stakeholders atribuem aos 
ODS e validar aqueles que 
são mais relevantes para a 
Altri
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Envolvimento  
com Stakeholders

A identificação 
dos principais 
stakeholders da Altri 
foi realizada com 
base em critérios de 
importância, relevância 
e influência de todos 
aqueles, pessoas 
ou instituições, que 
afetam e/ou podem 
ser afetados pelas 
atividades e produtos 
do Grupo.

A Nossa Estratégia Envolvimento com Stakeholders

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

Os Stakeholders da Altri
O que dizem os 
nossos stakeholders

A� Altri� reconhece� a� importância�
de todos os seus stakeholders como 
elementos fundamentais para a 
prossecução�das�suas�atividades�e�para�
o� sucesso� a� longo� prazo.� Para� a� Altri� é�
essencial� manter� a� interação� contínua�
com os seus stakeholders. Neste sentido, 
o Grupo mantém-se permanentemente 
atento aos mesmos, estando disponível 
para� receber� as� suas� comunicações�
ou� sugestões� e� para� dar� resposta� às�
solicitações�que�lhe�sejam�dirigidas.

Comunidade Académica

Colaboradores

Comunidades/ Organizações 
não Governamentais

Clientes

Entidades oficiais

Fornecedores

Acionistas

106 stakeholders�consultados,�82�respostas�(77%)�à�auscultação�de�stakeholders

 IMAGEM

Dimensão económica: 85%�dos�stakeholders�considera�a�Altri�uma�organização�ativa�ou�
muita ativa nesta dimensão.

Dimensão social: 72%�dos�stakeholders�considera�a�Altri�uma�organização�ativa�ou�muita�
ativa neste âmbito.

Dimensão ambiental: 80%�dos�stakeholders�considera�a�Altri�uma�organização�ativa�ou�
muita ativa nesta dimensão.

TEMAS

O Top 10�dos�temas�mais�relevantes�para�os�stakeholders�da�Altri,�incluem:

Gestão�da�água
Alterações�climáticas�e�
emissões�de�gases�com�efeito�
de estufa
Gestão florestal
Satisfação�dos�clientes�e�
qualidade do produto 

Saúde,�segurança�e�bem-estar�
dos colaboradores
Ética,�práticas�anticorrupção�e�
comportamento�anticompetitivo
Estratégia de negócio e de 
sustentabilidade 

Proteção�da�
biodiversidade e 
restauração�dos�
ecossistemas
Eficiência�energética
Desempenho�
económico

REPORTE

79%�dos�stakeholders�classifica�a�qualidade�dos�conteúdos�apresentados�no�Relatório�de�
Sustentabilidade como bom e muito bom.

81%�dos�stakeholders�classifica�o�formato�de�apresentação�do�Relatório�de�
Sustentabilidade como bom e muito bom .
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Cultura de 
Melhoria Contínua

O Altri Operating 
System é hoje a nossa 
forma de trabalhar e 
representa o nosso 
conceito de
melhoria contínua.

A Nossa Estratégia Cultura�de�Melhoria�Contínua

Altri Operating System

Em� 2020� realizou-se� a� primeira�
Convenção� “Altri� Melhoria� Contínua”,�
evento que contou com cerca de 
140� participantes,� na� grande� maioria�
colaboradores das empresas do Grupo 
Altri� e� alguns� convidados.� Esta� iniciativa�
teve como objetivo motivar as equipas 
a� reforçarem� a� sua� consciência� para� a�
melhoria contínua, motivar os líderes a 
suportar�e�dinamizar�a�melhoria�contínua�e�
criar�um�espírito�saudável�de�competição�
e� de� partilha� entre� as� equipas,� com� a�
atribuição�de�prémios.

Ainda� em� 2020,� iniciou-se� a�
implementação� da� metodologia� Kaizen�
na�área�das�Tecnologias�de�Informação.

Também� a� Altri� Florestal� tem� vindo�
a� adotar� metodologias� KAIZEN™,� para�
desenvolvimento das suas competências 
de� liderança� e� das� rotinas� de� melhoria�

contínua. Este acontecimento faz com 
que� a� Altri� Florestal� seja� a� primeira�
empresa� portuguesa� a� adotar� este� tipo�
de�ferramentas�num�contexto�de�gestão�
florestal.

A� implementação� do� modelo�
Daily� KAIZEN™� tem� merecido�
especial destaque, com o objetivo 
de desenvolvimento das equipas de 
forma� a� atingir� as� metas� traçadas� e�
a� controlar� e� melhorar� os� resultados.�
Esta� prática� da� melhoria� contínua� tem�
sido� complementada� com� a� realização�
de� projetos� (kobetsu)� para� melhoria�
de alguns processos. Em especial 
destaque, podem-se referir projetos 
para�prevenção,�avaliação�e�diagnóstico�
da� mortalidade� das� plantações,� para�
melhoria� da� eficiência� logística� em�
vários� contextos� ou� para� otimização� do�
consumo de biomassa.
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Inovação nos 
Produtos e  
nos Processos

Em 2020 o 
investimento da Altri 
em I&D foi de 
6,1 milhões de euros.

A Nossa Estratégia Inovação�nos�Produtos�e�nos�Processos

Cadeia de 
valor da 
Inovação

Empresas� com� uma� presença� global�
como� a� Altri� têm� a� responsabilidade�
de responder e de se adaptar a uma 
economia� que� está� em� constante� e�
rápida�mudança,� é� neste� sentido� que� a�
Altri� se� pretende� afirmar� como� líder� de�
processos� de� mudança� em� curso� nos�
setores em que atua.

A� Altri� pretende� adotar� uma� postura�
pró-ativa�na�resposta�a�novos�desafios�e�
no desenvolvimento de novas e melhores 
soluções,� através� da� transformação� do�
conhecimento�num�ativo� transacionável,�
indutor�da�criação�de�valor.�Pretendemos�
desenvolver novas cadeias de valor, 
novos produtos, novos negócios, novos 
processos e capital intelectual.

Floresta

Industrial

Mercados
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Um dos projetos em foco para 
a Altri em 2020 foi o projeto 
B4EST “Adaptive BREEDING 
for Productive, Sustainable 
and Resilient FORESTs under 
Climate Change” realizado em 
conjunto com 18 parceiros de 
9 países europeus.

A Nossa Estratégia Inovação�nos�Produtos�e�nos�Processos

Floresta

As�atividades�de�I&D�na�Altri�têm�uma�
história� de� mais� de� 50� anos,� centrada�
em aspetos ligados à produtividade da 
floresta,� à� eficiência� das� operações,� à�
formação� profissional� e� capacitação�
dos seus colaboradores e à gestão 
sustentada�das�áreas�florestais.

A� Altri� está� associada� à� melhoria� da�
espécie� Eucalyptus� globulus� gerindo� o�
programa de melhoramento mais antigo 
do mundo desta espécie, efetuando o 
enraizamento da sua primeira estaca, 
conduzindo o programa mais intenso 
de� polinização� controlada� quer� para�
melhoramento� quer� para� produção�
industrial e também, ao pioneirismo de 
muitas�técnicas�de�viveiros,�silvicultura�e�
gestão das florestas.

Ainda�como�marcos�relevantes�a�Altri�
orgulha-se� de� possuir� extensas� séries�
de� dados� de� produção� de� eucalipto�
em� diferentes� localizações� e� sujeitos� a�
diferentes� modos� de� produção,� séries�
essas�que�têm�servido�para�uma�extensa�
colaboração�com�diversas�Universidades�
e�Instituições�de�investigação.

De� acordo� com� a� estratégia� de�
negócio da Empresa, focada na 
investigação� operacional� na� área� da�
produção� florestal,� as� articulações� de�
iniciativas visam: 

O projeto B4EST pretende contribuir para o aumento da sobrevivência, a saúde, a 
resiliência�e�a�produtividade�das�florestas�sob�alterações�climáticas�promovendo�uma�
economia de base biológica competitiva.

Entre� outras� atividades� no� âmbito� deste� projeto� está� instalado� um� set� up� com�
180�dendrómetros�(medidor�automático�de�diâmetros�das�árvores)�em�30�genótipos�
diferentes� para� medição� da� variação� diária� do� crescimento� em� diâmetro� em� que�
metade�deles�está�com�irrigação.

• O melhoramento genético e 
desenvolvimento de material 
vegetativo;

• A realização e análise de 
ensaios e experimentação;

• A resiliência das suas florestas 
a fatores bióticos e abióticos.
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A Nossa Estratégia Inovação�nos�Produtos�e�nos�Processos Floresta

Produção de Plantas
Produção de 
Sementes

Melhoramento 
Genético

A�obtenção�de�novas�famílias�através�
da� criação� de� novas� combinações�
genéticas são ferramentas que vão 
proporcionar maior produtividade e vão 
aumentar a adaptabilidade da espécie 
a� áreas� com� diferentes� condições� e�
na� adaptação� às� alterações� climáticas.�
Neste� propósito� a� Altri� tem� neste�
momento plantados dois pomares de 
semente, um com 1631 e outro com 
1544 clones de 46 cruzamentos entre 
Eucalyptus globulus e outras espécies 
de eucalipto.

As plantas geneticamente melhoradas 
de� Eucalyptus� globulus� são� produzidas�
por via seminal – sementes obtidas 
através� de� polinização� controlada� -� e�
por� propagação� vegetativa� –� via� clonal.�
Todas as outras espécies são produzidas 
através de semente que é selecionada 
em� função� das� suas� proveniências,�
garantindo uma elevada adaptabilidade 
aos locais onde serão plantadas.

Atualmente� a� empresa� está� envolvida� no� Projeto� “iPLANT� -� Inovação� na�
identificação� e� produção� de� plantas� melhoradas� de� eucalipto� para� enfrentar�
desafios�atuais”.�O�projeto�visa:

A� inovação� proposta� neste� projeto� irá� desta� forma� dar� resposta� a� uma�
necessidade�premente�da�fileira�do�eucalipto:�a�existência�no�mercado�de�plantas�
produtivas,�diversas,�tolerantes�a�fatores�climáticos�adversos�e�com�propriedades�
da�madeira�adequadas�para�a�produção�de�pasta�e�papel.

• Identificar e disponibilizar novos materiais genéticos de eucalipto, 
produtivos, diversos, tolerantes a fatores climáticos adversos e 
com propriedades da madeira adequadas para produção de pasta 
e papel, a partir de material clonal melhorado.

• Desenvolver um sistema inovador para produzir mini estacas de 
eucalipto a nível operacional, melhorando a produtividade dos pés-
mãe, o enraizamento das estacas e a qualidade das plantas.

Em 2020 foram 
polinizadas artificialmente 
mais de 632 mil flores de 
eucalipto.
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A Nossa Estratégia Inovação�nos�Produtos�e�nos�Processos

Industrial Transformação digital

Por forma a difundir os novos 
conhecimentos� por� todas� as� áreas,� foi�
criado um grupo de trabalho- Innovation 
Focus Group-, que é transversal às 
várias� Direções� Técnicas� do� grupo� Altri�
e� que� tem� como� objetivo� a� partilha� de�
informação�e�desenvolvimento�de�ideias�
associadas� à� inovação� na� indústria� de�
pasta e papel.

A�criação�de�valor�através�do�aumento�
de� capacidade� das� fábricas� implica�
o acesso a uma maior quantidade de 
matéria�prima,�pelo�que�o�mais�importante�
é refletir sobre como retirar mais valor 
económico destas unidades, sem um 
aumento� significativo� do� consumo� de�
madeira.

Neste âmbito têm sido feitos novos 
protocolos e parcerias com outras 
instituições,�para�além�dos�que�já�existiam�
anteriormente, das quais se destacam, 
a� título� de� exemplo,� as� Universidades�
de Aveiro, Coimbra e Beira Interior. 
Para� além� das� instituições� de� ensino,�
existem� ainda� parcerias� com� o� Centro�
de Nanotecnologia e Materiais Técnicos 
(CeNTI)� e� com� o� Centro� Tecnológico�
Indústrias� Têxtil� Vestuário� Portugal�
(CITEVE).� Por� último,� tem-se� focado�
também� na� cooperação� estratégica�
com fornecedores de tecnologia 
selecionados, dentro e fora do setor da 
pasta e papel.

Complementarmente, procura-se 
estabelecer� acordos� com� instituições�
internacionais,�de�que�é�exemplo�o�projeto�
desenvolvido num consórcio europeu, no 
qual� se� trabalha� sobre� a� produção� de�
fibras� têxteis� a� partir� de� celulose� com�
recurso a uma tecnologia inovadora 
(Project� GRETE1).� Outro� exemplo� de�
projeto�de�inovação�que�tem�presente�a�
cooperação� focada� em� extrair� valor� do�
processo é o Projecto CaimaChem2.

A�transformação�digital�é�um�dos�pilares�
estratégicos para o desenvolvimento do 
grupo�Altri.�É�um�processo�de�mudança�
transversal� na� Organização� que� vai�
revolucionar a nossa forma de trabalhar 
e a nossa forma de estar.

• Desenvolvimento Produto Pasta 
e novas Aplicações de Fibras 
Celulósicas

• Desenvolvimento de 
Especialidades Químicas de 
Celulose

• Valorização de Correntes 
Residuais e Secundárias do 
Processo de Produção de Pasta

• Novos Processos e Tecnologias 
para a Produção de Pasta

1� GRETE� project� from� the� Bio-Based� Industries� Joint� Undertaking� under� the� European�Union’s� Horizon� 2020�
research�and�innovation�programme�under�grant�agreement�No837527�–�GRETE�–�H2020-BBI-JTI-2018�“Green�
chemicals�and�technologies�for�the�wood-to-textile�value�chain”
2�CaimaChem�–�Investigar�e�desenvolver�novas�técnicas�de�recuperação�e�valorização�de�ácido�acético�e�furfural�
provenientes�das�correntes�de�condensados�da�evaporação�do�processo�produtivo�da�pasta�solúvel”�(POCI-
01-0247-FEDER-045125),�co-fnanciado�ao�abrigo�do�Sistema�de�Incentivos�à�Investigação�e�Desenvolvimento�
Tecnológico,� no� âmbito� do� COMPETE� 2020,� Portugal� 2020� e� Fundo� Europeu� de� Desenvolvimento� Regional�
(FEDER),�da�União�Europeia.

O nosso foco

Dar o próximo passo na cultura de 
excelência operacional

Melhorar os processos de decisão

Melhorar a satisfação de 
clientes e colaboradores

Melhorar práticas de 
sustentabilidade

Reduzir custos desnecessários

Melhorar a identificação 
de soluções

Identificar melhorias através do  
tratamento de grandes dados

Antever deficiências operacionais 
ou eventos de relevância

O que pretendemos 
com os processos de 
transformação digital?
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A Nossa Estratégia Inovação�nos�Produtos�e�nos�Processos

Projetos 
relevantes 
em 2020

PowerBI
Criação�de�mais�de�100�KPI/Dashboards�com�informação�relevante�das�várias�áreas�
de�negócio:�Industrial,�Financeira,�Comercial/Logística,�Florestal

Arquivo eletrónico e 
fatura digital

Implementação�de�um�portal�de�e-fatura�e�arquivo�digital�para�guarda�e�consulta�de�
mais�de�50.000�faturas�/�ano

Digitalização�da�
manutenção

Implementação�de�vários�projetos�no�domínio�da�digitalização�da�manutenção,�com�
a�instalação�de�sensores�que�suportam�modelos�preditivos�de�falhas�e�avarias,�com�
vista�ao�aumento�da�disponibilidade�das�fábricas

Projeto�“Visão�
Artificial”

Continuação�do�desenvolvimento�do�projeto�“Visão�Artificial”�de�receção�de�
madeira�que�permitirá�a�identificação�da�espécie,�a�determinação�da�quantidade�e�
a�avaliação�da�qualidade�com�base�no�diâmetro�e�na�medição�da�casca�da�rolaria�
entregue�nas�fábricas

Metris OPP
Continuação�da�implementação�do�Metris�OPP�em�parceria�com�a�Metris�–�Andritz�
Digital�Solutions

Humidade�da�
biomassa

Sistema�automático�de�registo�das�humidades�da�biomassa�para�valorização�
energética

GISagri
Sistema�de�informação�geográfico�que�permite�a�visualização�e�consulta�
de�cartografia�e�outra�informação�relativa�às�áreas�de�gestão�florestal�nos�
equipamentos móveis.

Intercompany
Sistema�de�transações�entre�as�várias�empresas�pertencentes�do�Grupo.�Permite�a�
contabilização�do�proveito�e�do�custo�de�forma�automática.

Gestão de stocks
Sistema�que�permite�unificar�os�códigos�de�material�em�armazém�com�o�objetivo�de�
baixar�stocks�e�otimizar�as�quantidades�mínimas�para�despoletar�encomendas
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A Nossa Estratégia Associações�e�Compromissos�Externos

Associações e 
Compromissos 
Externos 102-12 102-13

A presença da Altri no 
mercado é fortalecida 
pela sua participação 
em associações e 
organizações do setor 
e pelos compromissos 
que subscreve.

Principais filiações e 
participação noutras 
organizações

Compromissos 
subscritos 
pela Altri

• Desenvolvimento Sustentável 
(BCSD Portugal)

• Membro da Associação 
Empresarial para a Inovação 
(COTEC Portugal)

• Membro da Associação de 
Indústria Papeleira (CELPA)

• Membro da Tecnicelpa, 
participação em órgãos 
dirigentes

• Confederação Europeia das 
Indústrias de Papel (CEPI), 
participação em grupos de 
trabalho

• Membro da Iniciativa Business 
& Biodiversity

• Membro do FSC Portugal 

• Membro da AFOCELCA 
(agrupamento de empresas 
para vigilância e combate aos 
incêndios florestais)

• Membro da IUFRO – 
International Union of Forest 
Research Organizations

• Membro do IEFC- Instituto 
Europeu da Floresta Cultivada

• Membro do Centro Pinus

• Membro da ANEFA (via Viveiros 
do Furadouro)

• Membro do Núcleo Empresarial 
de Santarém (NERSANT), 
participação em órgãos 
dirigentes

• Membro da Associação 
empresarial da Beira Baixa 
(AEBB), participação em órgãos 
dirigentes.

• Membro do PEFCPortugal

• Membro do IberLinx 
– Associação para a 
Conservação do Lince-Ibérico

• Membro da Associação 
Comercial e Industrial da 
Figueira da Foz

A� Altri� subscreve,� através� do� seu�
Código� de� Conduta,� a� Declaração�
Universal� dos� Direitos� Humanos� das�
Nações� Unidas.� Este� guia� é� uma�
chamada� de� ação� para� os� parceiros�
do� WBCSD1,� partilhando� uma� visão� de�
como as empresas estão a cumprir a sua 
responsabilidade corporativa de direitos 
humanos,� e� partilhando� as� melhores�
práticas�empresariais�neste�tema.

Com� a� adesão� ao� United� Nations�
Global�Compact,�a�Altri�assume�também�o�
compromisso de alinhar a sua estratégia 
e� refletir� na� sua� cultura� e� operações�
diárias� os� Dez� Princípios� fundamentais�
que� envolvem� os� Direitos� Humanos,�
Práticas� Laborais,� Proteção� Ambiental� e�
Mecanismos�Anticorrupção.

1 Mais�informação�sobre�o�Guia�do�CEO�sobre�Direitos�Humanos�para�consulta�aqui.

https://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2019/09/Guia-CEO-Direitos-Humanos-PT_digital_final.pdf


Apostar na criação de valor através da gestão do 
capital natural, da sustentabilidade dos nossos
produtos e no modo como os entregamos aos 
nossos clientes.
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considerando os objetivos presentes e 
futuros,�a�Altri�gere�de�forma�sustentável�
todas as suas atividades

através� da� procura� de� soluções� mais�
ecológicas para a entrega dos produtos.

através�da�inovação�e�desenvolvimento�de�
produtos com menos impactos negativos 
sobre o ambiente e a sociedade.

• 10% da área sob gestão 
corresponde a áreas de 
conservação

• 2.4 M€ investidos em 
silvicultura preventiva

• 67km de distância entre os 
sites industriais e os hubs 
marítimos

• Incentivo aos parceiros para 
transição para soluções 
baseadas em combustíveis 
não-fósseis

• Desenvolvimento de novos 
produtos

• Projetos de valorização 
de resíduos e correntes 
secundárias

• Desenvolvimento de novos 
processos e tecnologias

No Capital Natural Na entrega do 
nosso produto

Na sustentabilidade 
do nosso produto…
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Na Gestão do 
Nosso Capital 
Natural 102-7

8�milhões�de�toneladas�de�stock�de�CO
2
 

em biomassa viva

Produção�própria�certificada�de�madeira�
de�eucalipto,�cortiça�e�madeira�de�
pinho. Gestão dos recursos naturais 
assegurada a longo-prazo.

Cerca�de�100�empresas�de�serviços�
florestais.�Mais�de�430�trabalhadores�
florestais�qualificados

A�biomassa�florestal�residual,�extraída�
segundo critérios ambientais, são fonte 
de�energia�elétrica�renovável�injetada�na�
Rede Elétrica Nacional.

Em�2020�apenas�0,08%�de�floresta�
sob gestão foi afetada por incêndios.             
A�média�dos�últimos�10�anos�ficou�abaixo�
de�1%,�significativamente�inferior�à�média�
nacional

A� Floresta� Altri� é� gerida� de� forma�
sustentável,� considerando� os� objetivos�
presentes e futuros, o equilíbrio entre 
os pilares da economia, do social e do 
ambiente.

Com� critérios� de� produção� que�
conjugam a rentabilidade com a 
conservação� dos� recursos� como� o�
solo,� a� água� e� a� biodiversidade,� a� Altri�
Florestal ocupa um lugar de topo entre 
as�empresas�portuguesas�do� seu� setor.�
Destacando-se�pela�sua�gestão�florestal�
responsável,� auditada� pelos� principais�
sistemas� de� certificação,� a� missão� da�
Altri� Florestal� é� garantir,� no� presente� e�
no�futuro,�a�produção�e�o�abastecimento�
de qualidade às unidades fabris de uma 
forma�competitiva�e�sustentável.

A� área� sob� gestão� da� Altri� Florestal�
abrange mais de 86,3 mil hectares. Três 
quartos� desta� área� são� ocupados� por�
florestas de eucalipto, fonte da matéria-
prima principal das unidades industriais 
do�Grupo.�Na� restante�área�são�obtidos�
outros produtos, sendo de destacar 
a� cortiça,� proveniente� de� florestas� de�
sobreiro� e� a� produção� de� madeira� de�
pinho e de choupo.

Da� Floresta� Altri� saem� igualmente�
vários� outros� produtos� e� benefícios�
não� comercializados� pela� Altri,� cuja�
produção� é� cedida� a� terceiros,� como� o�
mel,� a�caça,�os�cogumelos,� lenha,�entre�
vários� outros.� As� áreas� sob� gestão�
da� Altri� são� também� frequentemente�
utilizadas para atividades de lazer. Mais 
de�10%�da�área�sob�gestão�corresponde�
a� áreas� de� conservação� da� natureza� e�
biodiversidade e cerca de metade desta 
área� encontra-se� classificada� como�
Habitat� conforme� a� diretiva� Europeia.�
Estas�áreas�são�cuidadosamente�geridas�
atendendo� às� suas� funções� prioritárias�
e�são�várias�vezes�matéria�para�estudos�
de�investigação�e�ensaios�de�práticas�de�
conservação,�realizados�com�parceiros�de�
instituições�científicas�ou�de�associações�
de�conservação�da�natureza.”

Tendo em vista a melhoria da 
qualidade da madeira e o acréscimo de 
produtividade dos seus povoamentos 
florestais,� a� Altri� Florestal� procura,� de�
forma continuada, a melhoria genética 
das plantas utilizadas nas suas 
plantações,� a� melhoria� das� técnicas�
silvícolas�e�de�nutrição�utilizadas.�

Fixa o  
CO

2
 da atmosfera

Floresta sustentável

Fomenta a economia 
local

É uma fonte de 
energia não fóssil

Proteção dos 
espaços rurais

O Valor da 
Floresta Altri

A qualidade dos 
resultados da Altri 
Florestal é reflexo de 
uma equipa altamente 
qualificada, que 
privilegia o trabalho 
multidisciplinar e a 
melhoria contínua.
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Capital Natural
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Certificação 
Florestal

Produção 
Florestal

A�Altri�Florestal�promove�a�certificação�
da gestão florestal e cadeia de custódia 
dos seus parceiros e fornecedores 
de matéria-prima, prestando o apoio 
técnico� necessário� para� a� constituição�
e funcionamento de agrupamentos de 
produtores, adquirindo depois a madeira 
certificada.

A� Altri� Florestal� participa� de� forma�
ativa� na� construção� dos� referenciais�
normativos de gestão florestal, assumindo 
o seu papel como membro integrante 
das� duas� associações� nacionais� que�
representam�o�PEFC™�e�o�FSC®.�

A�gestão�florestal�da�Altri�conta�com�um�
vasto conhecimento técnico proveniente 
de� várias� décadas� de� experiência� e� de�
um�contacto�sempre�próximo�da�área�de�
investigação�e�desenvolvimento.

A� atividade� de� planeamento� está�
presente�antes�da�execução�de�qualquer�
operação� florestal,� constituindo� uma�
base transversal a toda a gestão. 

O planeamento das atividades de 
florestação�e�de�manutenção�é�realizado�
a�curto�e�a�médio-prazo.�Para�além�destes�
horizontes�de�planeamento,�a�exploração�
florestal é também planeada e analisada 
a longo-prazo, considerando períodos de 
24� anos.� São� testados� vários� cenários�
estratégicos, de forma a tentar antever 
as possibilidades futuras consideradas 
mais realistas. Os instrumentos de 

política nacionais, regionais e locais 
são sempre considerados, assim como 
outras�recomendações�de�boas�práticas�
para� garantir� a� proteção� do� solo� e� da�
água.� Este� planeamento� procura� obter�
o melhor uso dos recursos naturais à 
disposição� da� empresa,� considerando�
sempre um equilíbrio dos benefícios 
económicos, sociais e ambientais.

Aumentar em 40% a percentagem do 
consumo de madeira com certificação de 
gestão florestal 

Florestação

Manutenção

Corte/Exploração  
e Transporte

InfraestruturasODS�referido�pelos�stakeholders�no�âmbito�do�processo�de�
auscultação�realizado�em�2020.

Em 2020 a Altri 
Abastecimento de 
Madeira adquiriu, 
para as três unidades 
industriais do Grupo, 
65% de madeira 
certificada FSC® e 
PEFC™.

A gestão operacional 
é baseada em 
modelos de silvicultura 
e de exploração 
reconhecidos por 
especialistas. Esta 
gestão pode ser 
dividida em quatro 
atividades principais:
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Após� cada� corte� a� decisão� de�
reflorestar� é� baseada� na� comparação�
das produtividades e retorno económico 
da� rotação� seguinte� em� talhadia�
e� reflorestação� respetivamente.� A�
reflorestação�verifica-se�quando�cumpre�
os critérios de aumento de produtividade 
e rentabilidade esperadas. Todas as 
florestações� ou� reflorestações,� sem�
exceção,� são� realizadas� com� base� em�
projetos legalmente aprovados.

A� florestação� inicia-se� com� a�
preparação� de� terreno,� que� consiste�
normalmente� no� destroçamento� e�
incorporação� localizada� do� material�
lenhoso�existente,�seguido�de�mobilização�
do� solo.� A� fertilização� é� prescrita� com�
base�na�análise�de�solos�e�a�plantação�é�
feita com uma densidade que pode variar 
entre� 1000� e� 1600� plantas� por� hectare.�
Toda a atividade é monitorizada, durante 
e�após�a�conclusão�da�plantação.�

As plantas utilizadas são produzidas a 
partir�de�sementes�obtidas�por�polinização�
controlada,� nas� áreas� de� produção� de�
sementes,� ou� estacas� resultantes� do�
programa de melhoramento genético da 
empresa.

Florestação

Manutenção

Ao� longo� da� rotação� são� feitas�
duas� ou� três� adubações,� conforme� o�
desenvolvimento do povoamento e o 
seu�estado�nutricional.�A�condução�dos�
povoamentos de eucalipto é feita em 
talhadia,�sendo�a�seleção�de�rebentos�de�
toiça�realizada�aos�dois�ou�três�anos,�que�
deverá�resultar�num�número�de�varas�por�
hectare�próximo�da�densidade� inicial�de�
plantação.

Na� manutenção� são� ainda� incluídos�
controlos� regulares� da� vegetação,� seja�
no interior dos povoamentos como 
em� faixas� de� gestão� de� combustíveis,�
operações� que� se� revelam� de� extrema�
importância�na�proteção�contra�incêndios.�
Paralelamente,�é�dada�atenção�particular�
ao surgimento de invasoras lenhosas, 
pragas�e�doenças,� para� a� realização�de�
atuações�rápidas�e�eficazes.

Área Integrada de Gestão de Paisagem de Alvares

O arranque do projeto é 
financiado pela CELPA.

A� Altri� Florestal� é� parceiro� no� projeto� de� implementação� de� uma� Área�
Integrada�de�Gestão�de�Paisagem,�promovida�pela�Associação�de�Produtores�
Florestais de Góis. O projeto visa adaptar e transpor para o terreno o estudo 
de reordenamento da freguesia de Alvares, realizado pelo Instituto Superior 
de�Agronomia�e�promovido�pela�publicação�“O�Observador”,�após�o�grande�
incêndio�de�2017.

Para� tal� foi� constituída� uma� área� piloto� de� cerca� de� 1200� ha,� que� foi�
apresentada�como�primeira�AIGP�à�Direção�Geral�do�Território�em�dezembro�
de�2020.

O�objetivo�geral�da�AIGP�é�promover�a�valorização�e�a�gestão�dos�espaços�
florestais e da paisagem, tendo em vista a reduzir o risco de fogo e a frequência 
dos�grandes� incêndios,�melhorar� a� segurança�das�pessoas,�dos�bens�e�da�
floresta�e�fortalecer�a�economia�local.

Viveiros do Furadouro

Os Viveiros do Furadouro garantem à 
Altri�Florestal�o�fornecimento�das�plantas�
usadas�nas�suas�florestações.�Para�além�
de eucaliptos, têm sido produzidas plantas 
de outras espécies, nomeadamente 
pinheiros, sobreiros, azinheiras e outros 
carvalhos, medronheiros, espécies 
ripícolas, e outras autóctones. Os Viveiros 
do Furadouro disponibilizam todas estas 
espécies�também�para�clientes�externos,�
nomeadamente� proprietários,� empresas�
e�associações�florestais.

As plantas seminais de E. globulus 
que são produzidas em larga escala 
nos� Viveiros� do� Furadouro� pertencem�
a diversas famílias de cruzamentos 
controlados, em que são conhecidos 
os dois progenitores das sementes 
(enxertos� e� pólen),� criteriosamente�
selecionados em numerosos ensaios 
de campo, integrando diversos materiais 
genéticos. São o único viveiro do país a 
produzir e comercializar em elevadas 
quantidades E. globulus seminais 
geneticamente melhorados.

Para além das plantas seminais, 
são ainda produzidas estacas de 
diversos clones, amplamente testados, 
com características superiores de 
produtividade, qualidade da madeira, 
resistência a fatores ambientais 
desfavoráveis� e� a� pragas� e� doenças.�
Atualmente�existe�um�parque�de�pés-mãe�
com 6 clones considerados operacionais, 
sendo um deles um híbrido de E. globulus 
com�E.�cypellocarpa�com�características�
específicas�de�maior�resistência�à�geada�
e tolerante ao encharcamento.

Anualmente, produzem-se destes 6 
clones� cerca� de� 1.2�milhões� de� estacas�
aptas� para� plantação.� Finalmente,� estão�
em desenvolvimento para entrada na 
escala operacional outros 9 clones 
que� poderão� substituir� os� existentes,�
numa� perspetiva� de� manutenção� da�
diversidade�nas�áreas�florestadas.

1,2 milhões de clones 
e 3,9 milhões de 
plantas produzidas 
por via seminal
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Reduzir em 30% as emissões de âmbito 3 
(kgCO

2
e/tSA)

ODS�referido�pelos�stakeholders�no�âmbito�do�processo�de�
auscultação�realizado�em�2020.

Na�grande�maioria�dos�casos,�o�corte�
final� dos� povoamentos� de� eucalipto� é�
efetuado� entre� os� 10� e� os� 14� anos.� A�
atividade�começa�com�a�elaboração�de�
um�mapa�de�exploração�que,�para�além�
de� vários� detalhes� técnicos,� localiza�
geograficamente� considerações� de�
proteção�ambiental�e�de�segurança.

Sempre que possível, são preferidos 
meios totalmente mecânicos, que 
oferecem maior rentabilidade e 
segurança� no� trabalho.� O� sistema� de�
exploração� mais� comum� assenta� na�
combinação� de� máquinas� de� corte�
e processamento com um trator 
carregador� (forwarder)� que� executa� a�
operação� de� rechega� até� as� pilhas� de�
madeira. As pilhas são localizadas em 
locais criteriosamente escolhidos para a 
realização�do�carregamento�e�transporte�
até�às�fábricas.

A� Altri� tem� em� curso� um� projeto�
piloto� com� vista� à� substituição� gradual�
de harvesters a diesel por harvesters 
híbridos,� nas� operações� de� corte�
realizadas nas suas propriedades 
florestais.

Infraestruturas

Estas máquinas 
híbridas permitem 
uma redução de 
25% no consumo 
de combustível e de 
redução nas emissões 
de CO

2
 entre 15 e 

30%.

Corte e Transporte

A� Altri� Florestal� constitui� e� mantém�
uma� rede� viária� própria,� que� permite� a�
boa� acessibilidade� a� vários� locais� no�
interior�das�propriedades,�a�partir�da�rede�
viária� municipal� ou� nacional.� Para� uma�
melhor� utilização,� estas� infraestruturas�
são�internamente�classificadas�com�base�
na�facilidade�de�circulação�dos�tipos�de�
veículos�ou�máquinas�florestais.

Os caminhos são planeados de forma a 
minimizar�a�sua�quantidade�e�a�maximizar�
a� acessibilidade� da� área� florestal,� bem�
como� a� manter� o� comportamento�
adequado� e� a� qualidade� da� água� a�
jusante.� A� instalação� e� manutenção� da�
rede� viária� é� realizada� com� base� num�
planeamento que considera todos os 
aspetos� técnicos� relevantes� (tipo� de�
circulação,� inclinações)� e� os� aspetos�
ambientais� (drenagem,� atravessamento�
de�linhas�de�água,�características�do�solo,�
áreas�de�conservação).



Relatório de Sustentabilidade

9796

Como Criamos Valor Na Gestão do Nosso Capital Natural

Prevenção 
e combate 
a incêndios

Biodiversidade

A�preservação�do�património�florestal�
é� um� dos� grandes� objetivos� da� Altri,�
nomeadamente na defesa da floresta 
contra� os� incêndios.� São� de� realçar�
os� investimentos� nas� intervenções�
preventivas,� a� colaboração� com� as�
restantes empresas congéneres no 
combate� aos� fogos� e� o� esforço� e�
dedicação� de� todo� o� pessoal� nos�
sistemas� de� prevenção� e� combate� aos�
incêndios.

As florestas são sempre favorecidas 
por�uma�adequada�rede�viária�e�divisional,�
o� que� permite� a� circulação� eficaz� e�
eficiente�de�bens�e�serviços,�e�proteção�
e acessibilidade contra incêndios.

Todos os anos é realizado um 
grande� investimento� na� proteção� da�
floresta contra os incêndios: 2,4 M€ em 
silvicultura preventiva e 3,5 M€ nos 
dispositivos de deteção e combate aos 
incêndios florestais da AFOCELCA.

A�silvicultura�preventiva�baseia-se�em�
grande� parte� na� manutenção� de� rede�
divisional� (aceiros),� faixas� de� gestão� de�
combustível�e�na�redução�da�quantidade�
de combustível no interior dos 
povoamentos.�A�manutenção�de�charcas�
e� pontos� de� água�permite� disponibilizar�
água�para�as�estruturas�de�combate�em�
caso de incêndio.

A� Altri� Florestal� integra� a� AFOCELCA�
desde� a� sua� criação� em� 2001.� Trata-se�
de um agrupamento complementar de 
empresas,�atualmente�entre�a�Altri�e�The�
Navigator�Company.

A�estratégia�de�combate�da�AFOCELCA�
assenta numa lógica de que o menor 
tempo�de�controlo�dos�incêndios�resulta�
em menores perdas para as empresas, e 
numa�filosofia�de�que�não�existem�fogos�
ou� fumos� aceitáveis,� pelo� que� todos�os�
fogos�e/ou�fumos�deverão�ser�verificados,�
acompanhados e combatidos com a 
máxima�prontidão.�A�AFOCELCA� integra�
e colabora com a estrutura nacional de 
Defesa�da�Floresta�contra�Incêndios.

A� AFOCELCA� conta� atualmente� com�
cerca de três centenas de combatentes, 
distribuídos� sobre� 17� Unidades� de�
Prevenção� e� Vigilância,� 29� Equipas�
de Combate Terreste e 3 Brigadas 
Helitransportadas.� A� AFOCELCA� tem�
ainda contratado 3 helicópteros de 
combate a incêndios florestais e 6 
máquinas�de�rasto.

A� conservação� dos� ecossistemas� e�
da biodiversidade é um dos mais sólidos 
valores�da�cultura�da�Altri.�A�conservação�
da biodiversidade é uma prioridade em 
todas�as�áreas�com�um�valor�ecológico�
relevante.� Nestas� áreas� é� promovido� o�
desenvolvimento destes valores, através 
de projetos de restauro.

As� áreas� com� função� principal� de�
conservação� são� geridas� com� base�
em� avaliações� do� seu� estado� de�
conservação.�Caso�a�caso�são�decididas�
quais� as� intervenções� necessárias�
para conservar e melhorar os valores 
ecológicos.

A� Altri� Florestal� implementou,� após�
caracterização�das�áreas�de�conservação,�
um�programa�de�gestão�e�monitorização�
das�áreas�de�conservação.�Com�base�em�
visitas de campo é avaliado o estado de 
conservação�das�propriedades�visitadas�

e� são� identificadas� medidas� de� gestão�
que visam proteger ou restaurar valores 
de�conservação.

As�medidas� de� gestão� das� áreas� de�
conservação� são� definidas� com� base�
nos� valores� neles� presentes� (prováveis�
ou� comprovados)� e� nas� orientações�
provenientes de fontes como Plano 
Sectorial� da� Rede� Natura� 2000,� Livro�
Vermelho� de� Vertebrados� de� Portugal,�
entre outros.

Na� elaboração� de� projetos� de�
florestação� de� maior� dimensão� ou�
com� condicionantes� (por� exemplo� nas�
áreas� integradas� no� Sistema� Nacional�
das� Áreas� Classificadas),� é� avaliada� a�
oportunidade� de� estabelecer� novas�
áreas� de� conservação,� nomeadamente�
através de zonas de descontinuidade ou 
corredores ecológicos.

É feito o controlo anual 
de vegetação em, pelo 
menos, um terço da 
área de gestão.

Para cada uma das 22 
Áreas Classificadas 
com áreas sob gestão 
da Altri Florestal, 
foram elaborados 
Planos de Gestão da 
Biodiversidade.

Desenvolver 13 estações 
de biodiversidade e 
biospots

ODS�referido�pelos�stakeholders�
no âmbito do processo de 
auscultação�realizado�em�2020.
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Como Criamos Valor Na Gestão do Nosso Capital Natural

Sistemas de 
Informação 
Florestal

Proteção 
integrada

O crescimento da floresta é 
acompanhado através de recolhas 
periódicas� de� medições� e� de� outros�
dados�do�património�florestal.�O�Inventário�
Florestal é um trabalho estatístico 
realizado� com�a� finalidade�da� obtenção�
de� caracterizações� quantitativas� e�
qualitativas dos recursos florestais, 
tais� como� a� produção,� densidade,�
estado� fitossanitário,� características� do�
subcoberto� ou� existência� de� espécies�
invasoras.� A� Altri� Florestal� realiza�
inventários� florestais� de� forma� contínua,�
sendo� esta� uma� das� mais� importantes�
fontes�da�informação�de�apoio�à�gestão�
florestal.

Os� resultados� dos� inventários�
florestais� permitem� a� análise� das� atuais�
produtividades dos povoamentos, 
assim como, com recurso a modelos de 
crescimento,� a� previsão� de� produções�
futuras.

Estes factos fazem com que esta seja 
informação� fundamental� na� tomada� de�
decisões� no� planeamento� estratégico,�
tático�e�operacional.�Para�além�disto,�os�
resultados� de� inventário� são� também�
utilizados� no� controlo� das� operações�
florestais,� em� análises� produtivas� dos�
povoamentos, no planeamento de 
intervenções�fitossanitárias�e�no�cálculo�
de indicadores de gestão.

Os� Sistemas� de� Informação�
Geográfica� (SIG)� assumem� um�
importante� papel� como� ferramenta� de�
apoio à gestão. Este sistema assenta 
sobre uma base de dados desenhada 
à imagem do património florestal gerido 
cuja� informação� gerada� é� partilhada�
para� consulta� dos� colaboradores,� seja�
no�gabinete�ou�no�campo.�A�informação�
geográfica� é,� de� alguma� forma,� a� base�
de quase todos os trabalhos de gestão 
florestal.

A� utilização� dos� SIG� pode� assumir�
várias�formas.�Como�base�de�informação�
são� habitualmente� utilizados� serviços�
de� ortofotos� ou� de� imagens� satélite,�
mas também imagens internamente 
recolhidas com uso de veículos aéreos 
não�tripulados�(drones).�

O� uso� mais� comum� é� a� produção�
de� cartográfica� temática� e� de� apoio� a�
diversos usos, tais como, levantamentos 
cadastrais,� projetos� de� florestação� e�
exploração,�mapas�de�apoio�ao�inventário�
florestal,� identificação� de� valores� de�
conservação,� entre� vários� outros.� No�
entanto,� a� análise� geoespacial� também�
se�tem�assumido�como�uma� importante�
base de apoio à gestão. Nesta valência, 
a empresa tem desenvolvido trabalhos 
para� avaliação� do� risco� de� erosão,� no�
estudo�da�produtividade�e�na�análise�da�
vitalidade dos povoamentos.

A� defesa� da� floresta� contra� pragas� e� doenças� é� feita� numa� ótica� de� proteção�
integrada,�aliando�sempre�o�melhor�conhecimento�existente�às�melhores�ferramentas�
de�controlo�disponíveis.�Além�disso,�a�Altri�Florestal,�em�parceria�com�várias�entidades,�
colabora�na� investigação�e�desenvolvimento�de�meios�de�controlo�que�possam�ser�
viáveis,�efetivos�e�seguros.

A luta genética, mediante a procura 
de genótipos de plantas mais resilientes 
às� pragas� e� doenças� é� uma� via� em�
desenvolvimento permanente. Através 
de ensaios de campo e laboratoriais 
procuram-se genótipos de eucalipto 
mais�resilientes�a�pragas�e�doenças,�

O� controlo� biológico� consiste� no� recurso� a� inimigos� naturais� específicos�de� uma�
determinada praga que, ao matarem o seu hospedeiro, reduzem naturalmente 
o� organismo� que� se� pretende� combater.� A� Altri� Florestal� reconhece� que� este� é� um�
instrumento�muito� importante�para�o�controlo�eficaz�e� seguro�das�pragas�dos� seus�
povoamentos.

O�objetivo�foi�encontrar�parasitoides�específicos�da�praga�que�complementassem�
em�campo�ocontrolo�parcial�obtido�com�o�parasitoide�já�estabelecido�Anaphes�nitens.�
De� entre� os� organismos� estudados� foi� selecionado� o� parasitoide� de� ovos� Anaphes�
inexpectatus.�Para�produção�em�massa�deste�organismo,�foi�montada�uma�biofábrica�
na� Altri� Florestal.� Entre� 2012� e� 2018� foram� libertados� mais� de� 460� mil� parasitoides�
de� Anaphes� inexpectatus,� resultantes� de� produções� da� Altri� Florestal� e� do� RAIZ.�
Monitorizações� de� campo� recentes� indicam� que� este� organismo� está� estabelecido,�
embora�o�parasitismo�em�campo�seja�baixo�e�por�isso�ainda�não�tem�efeito�na�redução�
de praga. 

Outra praga que tem causado danos em campo é o percevejo-do-bronzeamento-
do-eucalipto� (Thaumastocoris�peregrinus),�um� inseto�sugador�que�suga�o�conteúdo�
celular das folhas levando a que estas percam a sua capacidade fotossintética. 
O inimigo natural, de seu nome Cleruchoides noackae, parasita e mata os ovos da 
praga,� interrompendo� o� ciclo� de� vida� do� hospedeiro.� Este� parasitoide� já� foi� testado�
com�êxito�noutros�países�onde�o�percevejo-do-bronzeamento�causa�prejuízos�severos,�
como�no�Brasil.�Em�Portugal,�foi�necessário�repetir�estudos�laboratoriais�de�eficácia�e�
especificidade�para�a�obtenção�de�autorização�de�libertações�em�campo.

Ortofoto gerada a 
partir da utilização de 
drones.

e estudam-se os 
mecanismos que 
conferem às plantas 
uma maior ou menor 
suscetibilidade.

Em 2011, em parceria com o RAIZ, 
iniciaram-se estudos de prospeção 
de inimigos naturais do gorgulho-
do-eucalipto, Gonipterus platensis.  
O gorgulho-do-eucalipto é um 
inseto desfolhador que se alimenta 
das folhas de eucalipto. Ataques 
moderados a fortes levam à redução 
do crescimento das árvores.

Luta genética Controlo biológico de pragas
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A Nossa Estratégia Na Entrega do Nosso Produto

Na Entrega do 
Nosso Produto

67 kms separam 
os nossos sites 
industriais dos hubs 
marítimos

O peso do transporte 
marítimo nas tkm1 no 
downstream do nosso 
sistema de transporte 
é de 93%.

Com estes cinco pilares 
como orientação para 
o nosso futuro, temos 
como objetivo contribuir 
para a redução de 30% 
do nosso nível global de 
emissões até 2030.

Onde tudo nasce

A nossa distância média ao mercado, 
que� se� situa� a� cerca� de� 4000� kms,�
responsabiliza-nos pela busca constante 
de� um� mix� de� métodos� de� transporte�
sustentáveis.

A� localização� geográfica� das� nossas�
unidades industriais, que, em média se 
situam�a�67�kms�dos�seus�hubs�de�saída�
para o modo marítimo, é inegavelmente 
uma� excelente� base� de� partida� para� o�
nosso desempenho ambiental no que 
diz respeito ao downstream do nosso 
sistema�de�transporte.

Mas� é� necessário� continuar� a� fazer�
boas escolhas e a manter os nossos 
5 pilares de sustentabilidade para 
o downstream da nossa cadeia de 
transporte.

Aposta� no� transporte� marítimo,� e�
numa�rede�de�24�portos,�nomeadamente�
no� de� curta� distância� para� as� nossas�
vendas na Europa e em toda a bacia do 
Mediterrâneo,�e�no� transporte�de�deep-
sea�para�o�Extremo-Oriente.

O� transporte� marítimo� é,� portanto,�
o modo principal das nossas vendas 
(66%)� reservando� o� modo� rodoviário�
apenas�para�parte�das�nossas�entregas�
na�Península�Ibérica�(18%).

Quando se analisa a distância 
percorrida por cada um dos modos, o 
peso� do� transporte�marítimo� sobe� para�
93%�do�total�dos�nossos�transportes.

Contínuo�esforço�para�utilizar�soluções�
de� mercado,� em� oposição� a� serviços�
dedicados,�pelas�implicações�em�termos�
de viagens em vazio.

As� duas� operações� dedicadas� do�
nosso� grupo,� são� soluções� de� longo�
prazo cujos impactos ambientais 
ultrapassam� as� proporcionadas� pelas�
soluções� convencionais� de� mercado,�
seja�no�caso�da�ligação�entre�a�CELBI�e�
o�Porto�da�Figueira�da�Foz�(projeto�T4T),�
seja� na� ligação� quase� diária,� ferroviária,�
entre�a�CELTEJO�e�o�mesmo�porto.

Aposta�no�crescimento�do�transporte�
ferroviário� na� base� multi-cliente� ou� em�
comboio bloco para a Península Ibérica, 
opção�que�tem�claro�suporte�nas�nossas�
práticas� contratuais� que� atribuem� uma�
majoração�às�propostas�baseadas�nesse�
modo�de�transporte.

Incentivo aos nossos parceiros 
na� transição� ecológica,� oferecendo�
possibilidade� de� contratação� de� longo-
prazo� e� majoração� de� propostas� para�
soluções� baseadas� em� combustíveis�
não-fósseis.

Centralização�de�operações�portuárias�
no�porto�da�Figueira�da�Foz,�como�forma�
de� otimização� do� transporte� outbound�
e inbound contribuindo assim para que 
exista� equilíbrio� entre� a� entrada� e� saída�
de�navios�daquele�porto.

Contribuímos assim decisivamente 
para� a� redução� dos� reposicionamentos�
em� vazio� dos� navios:� 70%� dos� navios�
entram carregados e saem com carga.

Esta aposta representa também um 
forte�compromisso�social�com�a�região.

Pilar 1 Pilar 2

Pilar 4 Pilar 5

Pilar 3

Aposta no transporte 
marítimo

Soluções de mercado

Transporte ferroviário Transição Ecológica

Porto da 
Figueira da Foz

1 Unidade� de� medida� que� equivale� ao� peso,� em�
toneladas,�da�carga�transportada�multiplicada�pelos�
quilómetros�do�transporte.

Reduzir em 30% as emissões de âmbito 3 
(kgCO

2
e/tSA)

ODS�referido�pelos�stakeholders�no�âmbito�do�processo�de�
auscultação�realizado�em�2020.
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A Nossa Estratégia Na Sustentabilidade do Nosso Produto

Na Sustentabilidade 
do Nosso Produto

As nossas unidades industriais devem 
ser�vistas�como�biorefinarias�de�segunda�
geração,� com� potencial� para� produzir�
produtos� de� alto� valor� acrescentado�
de� origem� renovável� para� além� dos�
tradicionais como a pasta, o papel e as 
embalagens.

Neste� campo� a� Altri� tem� vindo� a�
investir� fortemente� na� investigação�
e desenvolvimento na procura de 
produtos� sustentáveis� de� alto� valor�
acrescentado.� É� o� caso� da� fábrica� da�
Caima�que�é�a�única�em�Portugal,�e�uma�
das poucas na Europa, a produzir pasta 
solúvel� para� aplicação� na� produção� de�
fibras� têxteis� de� base� celulósica� o� que�
garante vantagens ambientais quando 
comparadas�com�as�fibras�sintéticas�de�
origem�petroquímica�e�as�fibras�naturais�
como�o�algodão.�As�fibras�têxteis�de�base�
celulósica�são�recicláveis,�biodegradáveis�
e�provenientes�de� florestas�sustentáveis�
com� consumos� de� água� e� nutrientes�
inferiores�aos�das�plantações�de�algodão.

As fábricas da Altri 
como biorefinarias de 2º geração

A Altri está fortemente 
comprometida em 
aumentar o seu valor 
através da produção 
de novos produtos 
derivados da madeira.
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A Nossa Estratégia Na Sustentabilidade do Nosso Produto

Os projetos de Inovação 
da Altri têm-se focado na 
criação de valor económico 
e de capital intelectual
em 4 eixos estratégicos, 
em áreas adjacentes ao 
negócio atual.

Pasta e Novos 
Produtos Fibrosos

Celulose e 
Especialidades Químicas

Novos Processos e 
Tecnologias

Valorização de Resíduos 
e Correntes Secundárias

O�ODS�9-�Inovação�e�Infraestruturas�é�
um dos objetivos a que os stakeholders 
da� Altri� dão� mais� importância,� pelo�
que� a� Altri� mantém� a� sua� aposta� no�
desenvolvimento de novos produtos e 
soluções.
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A Nossa Estratégia Na Sustentabilidade do Nosso Produto

Novos Produtos Pasta e Fibra

Cadeia de Valor coberta pelos Projectos (source: GRETE)

GRETE H2020, Mai19 - Abr231

• Estudo�I&D�novos�solventes�dissolução�e�regeneração�fibras

• Alargar�a�matéria-prima�de�fibras�têxteis�da�pasta�dissolving�para�papeleira

• Projecto�Europeu�via�BBI�JU�(consórcio�BBI�e�EU)

FIBRE4FIBRE PT2020, CENTI/CITEVE, Mai20 - Mar232

• Estudos�I&D�pastas�Caima�para�Viscose�e�Lyocell

• Funcionalização�de�Pastas�e�Fibras�Têxtil

• Parceria�entre�CENTI,�Citeve�e�Altri

1 GRETE�project�from�the�Bio-Based�Industries�Joint�Undertaking�under�the�European�Union’s�Horizon�2020�research�and�innovation�programme�under�grant�agreement�
Nº837527�-�GRETE�-�H2020-BBI-JTI-2018�“Green�chemicals�and�technologies�for�the�wood-to-textile�value�chain.
2Projeto� Fibre4Fibre� (POCI-01-0247-FEDER-046948)� -� cofinanciado� ao� abrigo� do� Sistema� de� Incentivos� à� Investigação� e� Desenvolvimento� Tecnológico,� no� âmbito�
do�Portugal�2020,�através�do�Programa�Operacional�Competitividade�e� Internacionalização� (COMPETE)�e�do�Fundo�EUropeu�de�Desenvolvimento�Regional� (FEDER)� -�
“Fiber4FIber:�Pasta�solúvel�de�Eucalyptus�globulus�para�o�desenvolvimento�de�novas�fibras�processadas�de�base�celulósica”

Tem sido dado foco aos projetos que possam aumentar o capital 
de�conhecimento�do�grupo�Altri�nas�fibras�têxtil�de�base�celulósica.

Exemplos de Projetos em Curso:

cofinanciado�por:
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A Nossa Estratégia Na Sustentabilidade do Nosso Produto

Valorização Correntes Secundárias

CaimaChem PT2020, Altri/Caima, Mar19 - Set213

• Estudo�I&D�extração�e�recuperação�de�ácido�acético�e�furfural�na�Caima

• Parceria�com�Universidades�Nacionais�e�empresas�tecnológicas�internacionais

3 Projeto�“CaimaChem�-�Investigar�e�desenvolver�novas�técnicas�de�recuperação�e�valorização�de�ácido�acético�e�furfural�provenientes�das�correntes�de�condensados�da�
evaporação�do�processo�produtivo�da�pasta�solúvel”�(POCI-01-0247-FEDER-045125),�cofinanciado�ao�abrigo�do�Sistema�de�Incentivos�à�Investigação�e�Desenvolviento�
Tecnológico�no�âmbito�do�COMPETE�2020,�Portugal�2020�e�Fundo�Europeu�de�Desenvolvimento�Regional�(FEDER),�da�União�Europeia

cofinanciado�por:
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A Nossa Estratégia Na Sustentabilidade do Nosso Produto

Cadeia de Valor Integrada coberta  
pelo Projecto CaimaChem (source: Caima)



Garantir uma gestão responsável da cadeia de 
fornecedores e a satisfação e envolvimento 
dos clientes são elementos essenciais para o 
sucesso da Altri.

Agenda 
Económica

Relatório de SustentabilidadeAgenda Económica
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Os Nossos Fornecedores

Os Nossos 
Fornecedores

A� Altri� reconhece� a� importância� de�
promover a sustentabilidade em toda a 
sua cadeia de valor, desse modo, tem 
implementado um processo de gestão 
dos fornecedores que abrange não só 
o�momento�de�seleção,�mas�também�de�
monitorização� e� avaliação,� procurando�
garantir um acompanhamento ao longo 
de todo o ciclo de vida da parceria.

Este processo aplica-se a 
fornecedores� que� prestem� serviços�
de� caráter� permanente,� de� natureza�
residente ou em regime de outsourcing. 
Estes� fornecedores�devem�ser�de�áreas�
críticas fundamentais para a empresa, 
como materiais, produtos químicos e 
materiais de embalagem cujos consumos 
são considerados como volume costs, 
constituindo� matérias� subsidiárias�
fundamentais para o processo.

A�seleção�é�apenas�o�primeiro�passo�
na gestão de fornecedores, por isso, 
procuramos de modo contínuo promover 
a�formação�e�sensibilização�dos�mesmos,�
em�diversas�matérias,�como�por�exemplo�
nas� áreas� de� Ambiente� e� Segurança�
com especial incidência sobre os 
comportamentos�seguros.

No�ano�de�2020�o�volume�de�formação�
disponibilizado� a� formandos� externos�
foi� de� 3.718� horas,� representando� uma�
diminuição�de�90%�face�ao�ano�de�2019.�
Esta�redução�justifica-se�pelas�restrições�

impostas pela pandemia associada 
ao vírus SARS-COV-2 que impediram 
a� realização� de� ações� de� formação�
presenciais.

De� modo� a� garantir� a� qualidade�
do� serviço� prestado� pelos� nossos�
prestadores� de� serviços,� encontra-se�
implementado�desde�2019,�o�Código�de�
Conduta� de� Fornecedores� de� Serviços�
Florestais,� que� emite� orientações� sobre�
os valores e a conduta esperada, 
orientadora�da�atividade�da�Altri.

Com o propósito de promover 
a economia local e nacional, a 
origem dos fornecedores da Altri 
é um importante critério para a 
seleção dos mesmos, sendo que 
em 2020, 92% do total de gastos 
com fornecedores foram com 
fornecedores nacionais.

Agenda Económica

102-9 308-1204-1 414-1

Preenchimento de um questionário sobre qualidade e 
desempenho ambiental, social e em matéria de SST pelo 
fornecedor

Preenchimento do inquérito de seleção, pelo fornecedor

Avaliação da resposta ao questionário (caso sejam 
preenchidos requisitos mínimos) pelo órgão da Qualidade, 
Ambiente e SST.

São tidos em consideração impactos na qualidade, ambiente, 
desempenho energético e SST.

Se reunir as condições passa a fornecedor pré-qualificado.

Acompanhamento especial do produto (seis meses a um ano) 
seguido de reunião de avaliação que confere ao fornecedor o 
atributo de fornecedor qualificado

Os fornecedores qualificados de matérias são objeto de 
avaliação anual. São avaliados com base em critérios 
económicos, sociais (incluindo práticas de SST) e ambientais 
(incluindo desempenho energético dos produtos).

Em caso de classificação negativa os fornecedores são alvo 
de ações corretivas.

Processo de qualificação e 
avaliação de fornecedores
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Os Nossos Fornecedores

O Código de Conduta de Fornecedores de 
Serviços Florestais1 esclarece sobre a conduta 
esperada relativamente às seguintes matérias:

Agenda Económica

Desempenho

Subcontratação

Ambientais

Auditorias

Segurança e 
Saúde

Igualdade e não 
Descriminação

Ética

Laborais

Confidencialidade

1 Para� mais� informações� sobre� o� Código� de� Conduta� de� Fornecedores� Florestais� aceda� a:� http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/Codigo_Conduta_
Fornecedores_ALTRI_FLORESTAL.pdf.

http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/Codigo_Conduta_Fornecedores_ALTRI_FLORESTAL.p
http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/documents/Codigo_Conduta_Fornecedores_ALTRI_FLORESTAL.p
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Os Nossos Clientes

Os Nossos Clientes

Os�clientes�da�Altri� são�um�grupo�de�
stakeholders�decisivo�para�prossecução�
da missão e cumprimento dos objetivos 
de sustentabilidade, bem como um 
importante� driver� para� a� conceção� e�
implementação�de�novas�soluções.

No� sentido� de� recolher� sugestões�
e� aferir� a� perceção� dos� clientes�
relativamente ao desempenho da 
empresa são realizados a cada 2 anos 
questionários�de�avaliação.

Os� resultados� do� Avaliação� da�
Perceção�externa,�que�se�apresentam�de�
seguida,�são�alvo�de�análise�pela�Gestão�
de topo.

71%� considera� que� os� termos� de�
pagamento são sempre justos, 
consistentes e tão bons quanto os 
praticados pelas melhores empresas

65%�considera�que�o�envio�e�a�entrega�
dos produtos são sempre adequados 

70%�considera�que�a�equipa�de�vendas�
visita a sua empresa sempre que é 
necessária�assistência�

88%�considera� que� a� área� de� apoio� às�
vendas tem sempre�uma�resposta�rápida�
e�lida�com�os�pedidos�de�modo�eficaz

No ano de 2020 não 
foram registadas 
reclamações, mas 
foram identificadas 
11 oportunidades 
de melhoria no 
decorrer do contacto 
permanente que 
mantemos com os 
nossos clientes.

De acordo com a perspetiva dos clientes 
sobre a evolução da Altri nos últimos 12 
meses, de um modo geral, as categorias em 
análise melhoraram, com maior expressão 
no que se refere à assistência de vendas e à 
assistência técnica disponibilizada.

Agenda Económica

Perceção 
externa de 
clientes

42% considera que os produtos 
são sempre competitivos em 
termos de preços

54% considera que os produtos 
são sempre entregues em 
conformidade com o estabelecido

94% considera que os documentos 
de envio e recibos são sempre 
adequados e precisos 

Questões 
Comerciais

Distribuição e Prazos 
de Entrega

Assistência de 
vendas e assistência 
técnica
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• Com base nos princípios 
definidos no Código de 
Conduta do Grupo, a política 
fiscal da Altri descreve os 
principais princípios e diretrizes 
da tributação na Altri

• Os impostos são pagos 
de acordo com as leis e 
regulamentos tributários 
aplicáveis

Os Nossos Clientes

Estratégia 
Fiscal da Altri

Alinhado�com�os� seus� valores,� a�Altri�
tem o compromisso com os stakeholders, 
de total transparência no seu processo 
de�criação�de�valor�económico.

A� Altri,� sendo� um� contribuinte�
responsável�e�prudente,�está�empenhada�
em garantir o cumprimento das leis, 
regras�e�regulamentos�fiscais.�Procurando�
garantir� que� a� sua� estratégia� fiscal� é�
concordante com a atividade económica, 
as estratégias de negócios e comercial, 
nas�diversas�localizações�onde�realiza�as�
suas atividades comerciais.

As� questões� fiscais� são� geridas�
pela� equipa� fiscal,� e� é� complementado�
pelo� apoio� de� assessores� fiscais,� cujos�
serviços�visam�cumprir�as�práticas�fiscais�
locais.

A� Comissão� Executiva� é� responsável�
pela� supervisão� e�monitorização� destas�
políticas,� como� parte� intrínseca� dos�
processos�de�gestão�de�risco�da�Altri.

De�forma�a�garantir�que�este�objetivo�
é� alcançado,� a� Altri� suportada� por�
diretrizes internas, para além do rigoroso 
cumprimento� das� legislações� locais,�
adota� ainda� orientações� internacionais�
em� sede� de� políticas� de� preços� de�
transferência, permitindo desta forma 
alinhar� a� sua� política� fiscal� com� as�
melhores�práticas�de�mercado.

Como acontece com qualquer 
outro gasto intrínseco ao processo de 
criação� de� valor� económico,� a� Altri� tem�
a� obrigação� de� tratar� os� gastos� fiscais�
como� parte� da� sua� responsabilidade�
financeira� para� com� os� stakeholders.� O�
imposto é apenas um dos muitos fatores 
que� são� levados� em� consideração� no�
processo de tomada de decisão.

Com base em motivos devidamente 
razoáveis�e� justificados,�o�Grupo�no�seu�
processo de tomada de decisão em 
resposta à atividade comercial, considera 
os eventuais efeitos dos incentivos 
fiscais� e� outros� benefícios� ou� isenções�
concedidos pelo Estado.

O compromisso com a transparência 
fiscal� também� se� reflete� no�
relacionamento com as Autoridades 
Fiscais e com o Estado. 

O Grupo Altri pauta o 
seu relacionamento 
com todas as 
autoridades fiscais, de 
forma transparente, 
proativa e recetiva, 
sempre com o objetivo 
de minimizar litígios 
e construir laços 
de confiança e de 
parceria. Por tudo o acima 

exposto, a Altri valoriza 
o diálogo permanente 
sobre as questões 
fiscais com os 
stakeholders.

Agenda Económica

Política 
Fiscal da Altri

Conformidade 
Fiscal

207-1 207-3207-2 207-4

• Os impostos pagos são o 
reflexo natural do nosso bom 
desempenho financeiro

• Temos o compromisso de 
melhorar continuamente o 
nosso desempenho económico 
e social

• Acreditamos que os nossos 
negócios desempenham 
um papel de liderança 
na contribuição para o 
desenvolvimento da sociedade 
por intermédio dos impostos 
pagos

Grupo Altri

O Nosso Caminho
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Apostar na gestão eficiente de recursos através 
de projetos de economia circular, garantindo 
a utilização e preservação consciente e 
responsável dos recursos.

Agenda 
Ambiental

Agenda Ambiental

102-7
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Agenda Ambiental
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Economia CircularAgenda Ambiental

Economia 
Circular

Reduzir, reutilizar, recuperar e 
reciclar materiais ou energia.
Este é um dos conceitos-base da 
economia circular que a Altri está a 
explorar em várias áreas do Grupo.

A�Altri,�enquanto�criadora�de�produtos�
renováveis,�aplica�a�economia�circular�ao�
longo de toda a sua cadeia de valor – 
desde as suas florestas geridas de forma 
sustentável,� passando� pelo� processo�
de� produção� das� pastas� de� celulose�
até à forma como reutiliza todos os 
subprodutos.



Relatório de Sustentabilidade

129128

Relatório de Sustentabilidade

129

Economia CircularAgenda Ambiental

Na� Altri,� cerca� de� 96%� das�matérias�
primas�utilizadas�são�renováveis,�sendo�a�
estratégia�do�Grupo�aproveitar�ao�máximo�
todos� os� subprodutos� resultantes� dos�
seus processos e atividades. 

A�Altri� tem�vindo�a�apostar�desde�há�
vários� anos� na� redução� dos� consumos�
de matérias-primas, combustíveis fósseis 
e� do� uso� de� água,� com� o� objetivo� de�
melhorar o seu desempenho ambiental, 
reduzir� os� seus� custos� de� operação� e�
aumentar a sua competitividade.

A�Altri�dispõe�de�Sistemas�de�Gestão�
Ambiental em todas as suas unidades 
industriais,�implementados�e�certificados�
em conformidade com normas 
internacionais de referência. Todos os 
aspetos� ambientais� são� identificados�
e avaliados relativamente a impactes 
e riscos associados, para todas as 
atividades realizadas, sendo também 
definidas� as� medidas� de� controlo� e� de�
mitigação� associadas� para� os� que� são�
considerados�mais�significativos.

Para� as� ações� de� melhoria� ou�
investimentos considerados relevantes, 
é� realizado� um� balanço� ambiental,�
energético�e�de�segurança,�com�o�objetivo�
de avaliar os seus previsíveis efeitos no 
desempenho ambiental, energético e 
de� segurança� da� Empresa,� bem� como�
a prever os impactes e a propor as 
medidas mitigadoras adequadas.

Aumentar eficiência 
operacional das unidades 
industriais, por forma, a 
diminuir a utilização de 
recursos naturais e a 
produção de resíduos.

Produção de produtos de 
maior valor acrescentado:

Neste sentido, o 
Grupo definiu um 
plano de ações que 
consiste em dois 
principais eixos de 
atuação: Todas as unidades industriais 

de produção de pasta e energia 
cumprem escrupulosamente os 
limites definidos nos seus Títulos 
Únicos Ambientais (TUA), em linha 
com o preconizado nas Melhores
Técnicas Disponíveis (MTD), dos 
documentos de referência da 
União Europeia.• Utilização dos subprodutos e resíduos produzidos 

nas suas unidades fabris como matéria prima para 
outras indústrias;

• Produção de fertilizantes a partir de lamas do 
tratamento de efluentes para aplicação na floresta;

• Valorização energética de biomassa florestal residual 
nas centrais termoelétricas a biomassa.

Gestão ambiental nas 
unidades industriais da Altri
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Gestão 
Ambiental

Na Altri, cerca de 96% 
das matérias-primas 
utilizadas são renováveis

A principal matéria-prima utilizada pela 
Altri�no�processo�de�fabrico�de�pasta�de�
papel e solúvel é a madeira, proveniente 
de� plantações� geridas� de� forma�
sustentável.� As�matérias� não� renováveis�
utilizadas, que representam os restantes 
4%,� são� produtos� químicos� como� soda�
cáustica,� o� peróxido� de� hidrogénio,� o�
ácido�sulfúrico�e�o�clorato�de�sódio.

O aumento dos resíduos produzidos na 
atividade de produção de energia na 
GREENVOLT, está relacionado com a entrada 
em operação em julho de 2019 da central da 
Sociedade Bioelétrica do Mondego.

Materiais 
e Resíduos 301-1 301-2

TEMA�RELEVANTE:�

Gestão de Resíduos

100% dos resíduos 
processuais valorizados 
ou reutilizados

ODS�referido�pelos�stakeholders�
no âmbito do processo de 
auscultação�realizado�em�2020.
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No� âmbito� da� CELPA� (Associação�
da� Indústria� Papeleira),� continuam� em�
curso�os�processos�de�desclassificação�
dos principais resíduos processuais, 
permitindo que possam ser considerados 
como subprodutos e utilizados como 
matérias primas por outras indústrias.

As Areias de Caldeiras a Biomassa 
de� Leito� Fluidizado� resultantes� do�
processo� de� produção� de� energia� são�
consideradas como subproduto para 
utilização� na� Pavimentação� e� Fabrico�
de� materiais� para� construção� (cimento,�
argamassas),�desde�2019.

Uma� grande� parte� dos� resíduos�
produzidos� nas� fábricas� de� produção�
de pasta têm potencial para 
serem valorizados energeticamente, 
nomeadamente� as� fibras� e� as� lamas�
biológicas� resultantes� do� tratamento� de�
efluentes.�Na�Altri,�parte�destes�resíduos�
são valorizados energeticamente ou 
nas� caldeiras� de� recuperação� ou� nas�
caldeiras termoelétricas a biomassa.

A� Altri� Florestal� iniciou� os� testes� em�
vaso�com�o�fertilizante�produzido�a�partir�
das� lamas� secundárias� numa�plantação�
de� eucaliptos,� com� objetivo� de� verificar�
a� eficácia� dos� fertilizantes� e� ajustar� a�
sua� composição� face� aos� requisitos�
dos terrenos florestais e do posterior 
licenciamento deste produto. 

Com� a� reutilização� das� lamas�
biológicas� na� fertilização� dos� solos�
florestais, fecha-se o ciclo de vida da 
matéria orgânica que teve origem na 
própria floresta.

Em� 2020� intensificaram-se� os�
contactos com possíveis parceiros para 
a� utilização� dos� resíduos/� subprodutos�
como matérias primas para os seus 
processos�de�produção.

“Regresso�às�Origens”�é�um�projeto�em�
desenvolvimento que tem como objetivo 
devolver à floresta os componentes 
da madeira que não são utilizados no 
processo�de�produção�de�pasta.

• Produção de fertilizantes a 
partir das lamas secundárias 
das ETARi com o parceiro 
AGRISTARBIO

• 15% das areias produzidas 
em 2020 foram enviadas 
para estes destinos como 
subproduto

• Em 2020, foram 
desclassificadas as lamas de 
carbonato para utilização como 
matéria prima para a produção 
de cal para incorporação no 
processo de produção de pasta 
de papel

• Em 2020, 3% das lamas de 
carbonato produzidas tiveram 
este destino

• Em 2020, cerca de 22% destes 
resíduos foram valorizados 
internamente para a produção 
de energia

Principais 
Iniciativas em 2020

Desclassificação de resíduos 
(atribuída pela APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente). Outros projetos em cursoValorização energética

Novos Parceiros

Novos Projetos
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O setor da pasta e 
do papel é um dos 
melhores exemplos 
de economia circular, 
e a água é um dos 
vários recursos 
utilizados de uma 
forma eficiente, 
responsável e em 
cascata por parte 
da Altri.

Os principais poluentes rejeitados 
nos efluentes finais incluem o 
fósforo, azoto, carência química de 
oxigénio (CQO) e os organoclorados 
adsorvíveis (AOX2).

83% de água captada é 
devolvida ao ambiente1

Na� Altri,� a� água� tem� uma� função� de�
elevado valor, quer enquanto recurso 
hídrico nas florestas, quer enquanto 
recurso� de� produção,� nomeadamente�
no� transporte�das�fibras�de�celulose,�na�
sua� lavagem,� na� formação� da� folha� de�
pasta e em circuitos de aquecimento e 
arrefecimento.

Sendo�este�um�recurso�tão�importante,�
a� Altri� assume� o� compromisso� de� o�
preservar e de o utilizar segundo as 
melhores�práticas�aplicáveis.

Na�sua�Política�de�Gestão�Eficiente�da�
Água�e�no�seu�Compromisso�2030,�a�Altri�
assume a responsabilidade de reduzir o 

Desde�2018�que�o�uso�especifico�de�água�se�mantém�praticamente�constante,�ou�
seja,� a�quantidade�de�água�necessária�para�a�produção�de�uma� tonelada�de�pasta�
foi de 22 m3/tSA,�bastante�abaixo�da�referência�das�Melhores�Tecnologias�Disponíveis�
(MTD)�do�PCIP� (Prevenção�e�Controlo� Integrado�de�Poluição)�e�das�diretrizes�do� IFP�
(International�Financial�Corporation),�que�estabelecem�o� intervalo�de�25�m3/tSA�a�50�
m3/tSA�como�melhores�práticas�globais�de�gestão�da�água�para�esta�atividade.

Cerca�de�83%�da� água� captada� nas�
fábricas�é�devolvida�ao�ambiente�após�ser�
devidamente tratada, cumprindo todos 
os�requisitos�definidos�nos�Títulos�Únicos�
de�Recursos�Hídricos�de�cada�uma�das�
unidades� industriais.� Os� restantes� 17%�
acompanham�o�produto�final,�os�resíduos�
ou evaporam-se para a atmosfera.

A� água� devolvida� ao� ambiente� pela�
Altri� é� tratada� pelas� fábricas� nas� suas�
respetivas� Estações� de� Tratamento� de�
Águas� Residuais� (ETARI),� as� quais� são�
altamente� eficientes� e� asseguram� que�
os efluentes descarregados para os 
meios recetores são ecologicamente 
seguros e cumprem todos os requisitos 
regulamentares. 

uso�específico�da�água�e�reciclar,�sempre�
que�possível,�as�águas�residuais�tratadas�
nas unidades industriais.

Atualmente,� e� graças� aos� circuitos�
de� recuperação�de�água� instalados�nas�
diferentes� etapas� do� processo,� a� água�
pode� ser� recirculada� cerca� de� 10� vezes�
antes de ser enviada para tratamento 
nas� Estações� de� Tratamento� de� Águas�
Residuais�existentes�nas�fábricas.

A� Altri� tem� como� objetivo� em� 2021,�
reportar� o� seu� desempenho� na� gestão�
da�água�no�âmbito�do�“Water�Disclosure�
Project”�(WDP),�como�forma�de�gestão�e�
medição�da�sua�pegada�hídrica.

Água e 
Efluentes 303-1 303-2 303-3 303-4 303-5

TEMA�MATERIAL:�

Gestão�da�Água

Reduzir o uso 
específico de água  
(m3/tSA) nas fábricas 
da Altri em 50%

Reduzir a carga orgânica 
(CQO, kg O

2
/tSA) nos efluentes 

industriais da Altri em 60%

1 O�valor�de�água�captada�devolvida�ao�ambiente�não�inclui�a�Greenvolt. 2 O AOX diz apenas respeito à Celbi, única empresa do Grupo que utiliza compostos de cloro no processo de branqueamento da pasta

Água



Relatório de Sustentabilidade

137136

Gestão Ambiental Água�e�EfluentesAgenda Ambiental

Os investimentos efetuados na 
Celtejo� permitem� recuperar� uma� parte�
considerável� da� água� do� efluente� e�
voltar� a� utilizá-la� na� produção� de� pasta�
branqueada, que possui requisitos muito 
exigentes�em�termos�de�qualidade.�Esta�
medida� permite� à� Celtejo� retirar� menos�
água� do� Tejo� e� libertar� menos� efluente�
para o rio.

Em� 2020,� iniciou-se� um� estudo�
independente da qualidade da 
água� do� rio� Tejo� com� um� laboratório�
independente�associado�à�Universidade�
de Coimbra. O objetivo é de caracterizar 
as circunstâncias que levam à ocorrência 
de espuma e cor, especialmente na 
região de Abrantes.

Reciclagem 
de efluente

A Altri tem vindo a 
implementar medidas 
que permitem 
descarregar menos 
efluente para o rio Tejo

Em 2020, 20% do 
efluente final da 
Celtejo foi reciclado 
para o processo de 
produção de pasta.
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As� emissões� gasosas� resultam� essencialmente� dos� processos� de� combustão,�
incluem�dióxido�decarbono�(CO

2
),�dióxido�de�enxofre� (SO

2
),�óxidos�de�azoto� (NOx)�e�

partículas�finas.

Quando não gerido corretamente, o CO
2
 contribui para o aquecimento global 

enquanto�que�as�emissões�de�SO
2
�e�NOx�afetam�a�qualidade�do�ar�e�podem�causar�

chuvas�ácidas�e�acidificação�do�solo.

A�Altri� trabalha�para�reduzir�as�suas�emissões�atmosféricas�usando�mais�energias�
renováveis,�melhorando�a�eficiência� energética,� e� apostando�em� tecnologias� limpas�
como� por� exemplo� lavadores� de� gases� e� filtros� de�mangas� associados� a� sistemas�
avançados�de�controlo�processual.

Emissões 
para o Ar 305-7

Emissões gasosas da 
atividade de produção de pasta

Emissões gasosas da atividade 
de produção de energia (Greenvolt)
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Odores 413-2

A� Altri� continua� o� seu� percurso� por�
forma�a�minimizar�o�odor� resultante�das�
atividades�das�suas�fábricas.

Em� 2020,� iniciou-se� um� projeto� na�
Celbi�para� recolha�de�emissões�difusas�
libertadas� nas� áreas� fabris� do� digestor,�
lavagem,�crivagem,�deslenhificação�com�
oxigénio� e� branqueamento.� Os� gases�
recolhidos serão lavados quimicamente 
num equipamento adequado e enviados 
para�queima�na�Caldeira�de�Recuperação.

Com� este� projeto� a� Altri� espera�
alcançar�uma�redução�muito�significativa�
do odor sentido pela comunidade 
envolvente,� uma� vez� que� as� emissões�
difusas� destas� áreas� correspondem�
atualmente� a� cerca� de� 90%� destas�
emissões.� Esta� operação� está� prevista�
iniciar�em�março�de�2021.

Projeto recolha de 
emissões difusas no 
setor da produção de 
pasta
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A Altri tem implementado medidas que 
permitem assegurar que o processo de 
produção de pasta celulósica, energeticamente 
intensivo, é realizado da forma mais eficiente 
possível, nomeadamente através da utilização 
de diversos derivados da madeira cujo teor em 
carbono é considerado ambientalmente neutro.

O investimento em 
novas tecnologias e a 
aposta nas melhores 
práticas de eficiência 
energética têm 
vindo a permitir que 
a energia produzida 
a partir da queima 
de biocombustíveis 
seja cada vez mais 
representativa.

O� foco� da� Altri� tem� sido� o� de�
aumentar� a� eficiência� energética� dos�
seus processos, reduzindo os custos 
dos mesmos. Neste sentido, as três 
unidades� industriais,� Celbi,� Celtejo� e�
Caima,� implementaram� e� certificaram�
os Sistemas de Gestão da Energia em 
conformidade com os requisitos da 
Norma� ISO� 50001,� que� determinam� a�
definição� e� a� implementação� frequente�
de�projetos�e�programas�específicos�de�
otimização�energética.

Em� 2020� verificou-se� uma� redução�
de� cerca� de� 2%� do� consumo� total�
de energia associado à atividade de 
Produção� de� Pasta.� Esta� redução� é�
resultado�das�diversas�ações�de�melhoria�
implementadas� pelas� fábricas� de� pasta�
de celulose com o objetivo de reduzir o 
seu consumo de energia elétrica, sendo 
que� a� redução� deste� consumo� foi� de�
cerca�de�19%�relativamente�a�2019.

O investimento em novas tecnologias 
e� a� aposta� nas� melhores� práticas� de�
eficiência�energética�têm�vindo�a�permitir�
que� a� energia� produzida� a� partir� da�
queima de biocombustíveis seja cada vez 
mais representativa, sendo que cerca de 
91%�das� fontes�de�energia�utilizadas�no�
processo de fabrico são de origem não 
fóssil.

Energia 302-1 302-3 302-4

TEMA�MATERIAL:�

Eficiência�Energética

100% da energia primária  
consumida nas fábricas da Altri 
ser de origem renovável

ODS�referido�pelos�stakeholders�no�
âmbito�do�processo�de�auscultação�
realizado�em�2020.
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Iniciativas em 2020

• Automatização de avisos e 
ajustes da pressão na rede de 
vapor de baixa pressão.

• Otimização de rácios de ar, 
temperatura e pressão do ar 
de combustão na caldeira de 
recuperação.

• Identificação e planificação de 
reparação de fugas de vapor e 
beneficiação de purgadores.

• Otimização dos consumos de 
vapor de baixa pressão e média 
pressão.

• Otimização do desempenho 
de um dos turbogeradores que 
permitiu reduzir a compra de 
energia.

• Otimização de funcionamento 
de bombas de processo 
(instalação de conversores 
de frequência, redução da 
velocidade e da pressão de 
funcionamento de bombas, 
substituição de bombas e 
motores com maior rendimento 
e implementação de lógicas 
de controlo associadas 
às condições ótimas de 
funcionamento).

• Adequação da dimensão 
de alguns equipamentos 
às necessidades atuais do 
processo (bombas e motores 
de menor dimensão).

• Racionalização do consumo 
de ozono no branqueamento 
(consumo de energia elétrica).

• Beneficiação de equipamentos 
e criação de rotinas de 
manutenção, visando o melhor 
desempenho energético dos 
equipamentos.

• Aumento da disponibilidade 
do parque de madeiras, 
permitindo uma otimização da 
operação, com menos tempos 
de paragem, resultando em 
poupanças no consumo de 
energia elétrica.

• Eliminação de fugas nos 
coletores de vapor.

• Implementação de rotinas 
de manutenção preventiva 
nas redes de ar comprimido 
industrial.

• Implementação de ciclos 
de lavagens químicas com 
controladores automáticos e 
temporizadores.

• Redução no consumo 
de energia térmica, em 
comparação com o ano de 
2019, como    resultado de 
otimizações processuais, com 
impacto no consumo de vapor 
em várias áreas da fábrica e 
ainda na geração específica de 
vapor da CR2.

• Reorganização de circuitos e 
instalação de permutadores 
de forma a permitir o 
aproveitamento de energia 
térmica das correntes internas, 
reduzindo o consumo de vapor.

• Reorganização de circuitos 
com vista ao aproveitamento 
de águas perdidas ou 
recuperadas, para reutilização 
e por esta via conduzir a uma 
redução do uso de água.

• Instalação de variadores de 
velocidade em motores de 
ventiladores e bombas.

• Aprovação de um investimento 
para a instalação de uma 
caldeira de biomassa 
que permitirá eliminar a 
dependência de combustíveis 
fósseis. De realçar ainda 

o aumento da 
capacidade da rede 
de energia elétrica 
para injeção na Rede 
Elétrica Nacional.



Relatório de Sustentabilidade

147146

Gestão Ambiental EnergiaAgenda Ambiental

Produção de energia 
elétrica a partir de fontes renováveis

A Altri tem vindo a 
aumentar a produção 
de energia.

A� utilização� de� biomassa� florestal�
para� produção� de� energia� faz� parte� do�
ciclo do carbono que se inicia com a 
fotossíntese,�processo�em�que�as�árvores�
absorvem carbono. O ciclo continua com 
a� utilização� da� madeira� como� matéria�
prima�para�a�produção�de�produtos�que�
armazenam�carbono�até�ao�final�da�sua�
vida. O ciclo é em seguida prolongado 
várias� vezes� com� a� reciclagem� do�
produto�e�sua�reutilização�para�produção�
de� outros� produtos.� No� final� do� seu�
ciclo de vida o produto é valorizado 
energeticamente� libertando� novamente�
o� carbono� para� a� atmosfera.� Dá-se�

A� entrada� em� operação� da� segunda�
unidade� de� produção� de� energia�
renovável� da� Figueira� da� Foz� (a�
Sociedade�Bioelétrica�do�Mondego,�SA),�
no�segundo�semestre�de�2019,�contribuiu�
para� aumentar� a� produção� de� energia�
por� parte� da� Altri.� Esta� Central� produz�
eletricidade� a� partir� da� valorização�
energética de biomassa florestal residual, 
tendo�uma�potência�térmica�de�135�MWt,�
o�que�corresponde�a�produção�líquida�de�
eletricidade�de�34,5�MWe�para� venda�à�
rede�do�Sistema�Elétrico�Público�(SEP).

assim início a um novo ciclo. Em paralelo 
a biomassa residual, que não entra no 
ciclo�de�produção,�é� também�valorizada�
energeticamente� libertando� carbono�
para� a� atmosfera,� e� novas� árvores� vão�
crescendo absorvendo carbono.

O ciclo de carbono da floresta não 
adiciona carbono à atmosfera, ao 
contrário� dos� combustíveis� fósseis,� que�
libertam�carbono�geológico�armazenado�
em depósitos subterrâneos ao longo de 
milhões�de�anos.

A� aposta� da� Altri� na� produção� de�
energia� a� partir� de� fontes� renováveis�
está� alinhada� com� as� estratégias�
nacionais�e�europeias�de�mitigação�das�
alterações�climáticas,�contribuindo�para�a�
descarbonização�da�indústria�e�do�setor�
energético, com impacto positivo nas 
emissões�de�CO

2
 fóssil a nível nacional e 

na dependência de combustíveis fósseis.
Aumentar em pelo menos 60% 
a quantidade de energia 
elétrica renovável injetada na 
Rede Elétrica Nacional (GWh)

ODS�referido�pelos�stakeholders�no�
âmbito�do�processo�de�auscultação�
realizado�em�2020.
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Combate às 
Alterações Climáticas

Nos�últimos� 150�anos,�a� temperatu-
ra� média� mundial� subiu� em� aproxima-
damente� 0,8ºC,� sendo� que� na� Europa�
a�subida�registada�é�de�cerca�de�1ºC.�O�
Sul da Europa e a Península Ibérica são 
destacados�como�das� regiões�da�Euro-
pa potencialmente mais afetadas pelas 
alterações� climáticas,� enfrentando� uma�
variedade de impactos potenciais, no-
meadamente incêndios rurais, ondas 
de calor, intensidade de secas e cheias 
repentinas, entre outros. O aumento da 
temperatura�resulta�dos�gases�com�efei-
to�de�estufa�(que�promovem�a�retenção�
da� radiação� infravermelha� emitida� pela�
Terra).�O�CO

2
�é�o�maior�responsável�por�

este�efeito,�representando�cerca�de�63%�
do aquecimento global mundial, de acor-
do com o Relatório Especial do Painel In-
tergovernamental�para�as�Alterações�Cli-
máticas�(IPCC).De�acordo�com�o�relatório�
“The�Global�Risks�Report�2020”,�do�World�
Economic Forum, uns dos principais ris-
cos globais, tanto em probabilidade de 
ocorrência como em severidade de im-
pacto,� são� os� eventos� climáticos� extre-
mos,�a�fraca�ação�climática�e�a�perda�de�
biodiversidade.

Neste�sentido,�o�esforço�de�governos�
e reguladores para com o combate às 
alterações�climáticas�não�é�novo,�mas�a�

sua preponderância tem vindo a ganhar 
força,�nomeadamente�através�de�defini-
ção� de� metas� concretas� por� parte� dos�
mesmos.� Em� 2016� Portugal� assumiu� o�
compromisso de ser neutro em carbo-
no�até�2050,� tendo�sido�o�primeiro�país�
a comprometer-se com este objetivo. 
Desde�então,�a�nível�nacional� foram�de-
senvolvidos, entre outros, o Plano Nacio-
nal�Energia�e�Clima�(PNEC),�o�Roteiro�para�
a� Neutralidade� Carbónica� 2050� (RNC�
2050)�e�a�Estratégia�Nacional�para�o�Hi-
drogénio�(EN-H2).

Este compromisso foi também assu-
mido� ao� nível� Europeu� em� 2018,� com� a�
posterior�publicação�do�European�Green�
Deal,� que� pretende� tornar� a� Europa� no�
primeiro continente neutro em carbono 
até�2050,�com�uma�redução�de�emissões�
até�2030�de�pelo�menos�55%.

A�Altri,�consciente�que�este�é�um�de-
safio�atual�e�com�impactos�significativos�
no futuro e no desenvolvimento susten-
tável,� investe� de� forma� crescente� em�
estratégias, processos e iniciativas que 
visam� a� ecoeficiência� e� o� combate� às�
alterações�climáticas,�assim�como�a�ges-
tão� eficaz� dos� processos� relativamente�
ao seu potencial impacto no ambiente e 
também na sociedade.

A� Altri� assumiu� o� compromisso� de�
estabelecer� objetivos� de� redução� de�
emissões�de�GEE�alinhados�com�a�ciên-
cia� (Science-Based� Targets),� segundo�
os critérios da Science Based Targets 
Initiative� (SBTi).�Estes�objetivos�de� redu-
ção,�tendo�como�ano�objetivo�2030,�são�
integrados�no�âmbito�do�“Compromisso�
2030”,�e�visa�precisamente�combater�as�
alterações�climáticas.�

Este� compromisso� de� redução� tem�
como�ano�de�referência�2018�e�vem�re-
forçar�a�aposta�da�Altri�em�ser�uma�em-
presa�que�aposta�na�adoção�de�medidas�
urgentes� para� combater� as� alterações�
climáticas�e�os�seus�impactos,�em�alinha-
mento�com�o�ODS� 13�–�Ação�climática.�
Os�objetivos�traçados�estão�a�ser�traba-
lhados de modo a poderem ser aprova-
dos,�de�forma�oficial,�pela�SBTi.

A�Altri�respondeu�pela�primeira�vez�em�
2020�ao�CDP�Climate�Change.�Este�exer-
cício permitiu refletir acerca dos riscos a 
que�o�Grupo�se�encontra�exposto,�assim�
como�as�oportunidades�a� serem�explo-
radas�em�prol�do�combate�às�alterações�
climáticas.�Este�exercício�permitirá,�ainda,�
desenvolver um maior alinhamento do 
reporte�da�Altri� com�as� recomendações�
da Task Force on Climate-Related Finan-
cial�Disclosure�(TCFD).

305-1 305-2 305-3 305-4 305-5

TEMA�MATERIAL:�

Alterações�climáticas�
e�emissões�de�GEE

Reduzir em 60% as emissões 
específicas de GEE de 
âmbitos 1 e 2 (kgCO

2
e/tSA)

Reduzir em 30% as emissões 
de âmbito 3 (kgCO

2
e/tSA)

ODS�referido�pelos�stakeholders�no�
âmbito�do�processo�de�auscultação�
realizado�em�2020.

A Altri apoia o 
compromisso de 
limitar o aquecimento 
global abaixo de 2ºC

Em 2020, a Altri 
foi avaliada com a 
classificação “Rating B” 
no CDP Climate Change
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Sendo� as� alterações� climáticas� e� as�
emissões�de�GEE�um�dos�temas�materiais�
da� Altri,� a� Empresa� assume� o� compro-
misso�de�começar�a�alinhar�o�seu�reporte�
com�as�recomendações�da�TCFD,�dando�
resposta a necessidades do mercado e 
expetativas�dos�stakeholders.�Este�é�para�
a�Altri�um�passo�lógico,�que�dá�continui-
dade�ao�esforço�do�Grupo�de�combater�
as�alterações�climáticas�e�de�promover�a�
transparência neste âmbito, e vem, ainda, 
reforçar�os�seus�compromissos�com�os�
Objetivos� de� Desenvolvimento� Susten-
tável,� nomeadamente�o�ODS�7�Energias�
Renováveis�e�Acessíveis�e�o�ODS�13�Ação�
Climática.

Em�alinhamento�com�o�exercício�reali-
zado�no�âmbito�do�CDP�e�seguindo�as�re-
comendações�da�TCFD,�a�Altri�monitoriza�
os�riscos�e�oportunidades�associados�às�
alterações� climáticas,� identificando� as�
seguintes tipologias principais de risco:

No�que�se�refere�ao�seu�desempenho,�a�Altri�considera�fundamental�
continuar�o� trabalho�que�tem�sido�efetuado�ao� longo�dos�últimos�anos�
de�diminuir�as�emissões�totais�e�as�emissões�específicas�das�atividades�
que desenvolve.

como são os riscos regulatórios, tecno-
lógicos,�de�mercado�e/ou�reputação.�Re-
lativamente aos riscos regulatórios, o co-
mércio�europeu�de�licenças�de�emissões�
(CELE,� EU-ETS)� e� a� regulamentação� de�
energia�e�subsídios�para�energia�renová-
vel têm um grande impacto na estratégia 
da�Altri�e�nas�decisões�de� investimento.�
A�monitorização� dos� riscos� regulatórios�
atuais e emergentes é fundamental para 
a�Altri,�pois�estes�podem�ocasionar�con-
dições�menos�competitivas�de�venda�de�
energia,�maiores� custos� para� endereçar�
novos requisitos ambientais, ou mes-
mo�alterar� o�preço�da� fibra�de�madeira,�
considerando especialmente as políticas 
de�energia� e� carbono�da�UE.�Adicional-
mente,�a�aquisição�de�madeira�certifica-
da pode ser menos acessível devido a 
alterações�imprevistas�nos�esquemas�de�
certificação� florestal.� Questões� reputa-
cionais�podem�também�afetar�a�Altri,�uma�
vez que as atividades do setor da celu-
lose e papel podem ser mal-entendidas, 
como�sendo�atividades�não�sustentáveis,�
podendo�afetar�a�reputação�e�o�valor�da�
marca�da�Altri.

Neste� sentido� a� Altri� garante� a� gestão�
sustentável�da�floresta�e�promove�a�certi-
ficação�florestal�com�normas�internacio-
nais�como�FSC®�e�PEFCTM.

tanto agudos como crónicos. Relativa-
mente aos riscos físicos agudos, consi-
derando que o fornecimento de madeira 
é� a� matéria-prima� mais� importante� da�
Altri,�as�alterações�climáticas�podem�re-
sultar�em�grandes�perdas�financeiras,�po-
dendo impactar negativamente as con-
dições�de� crescimento�das� florestas� ou�
causar�inundações�e�incêndios.

Estes riscos podem afetar o normal fun-
cionamento das propriedades florestais 
e� a� eficiência� da� produção� de� acordo�
com sua intensidade. No que se refere 
aos riscos físico crónicos, os mesmos 
podem�relacionar-se�com�alterações�de�
longo�prazo�nos�padrões�climáticos�que�
podem causar o aumento do nível do 
mar ou ondas de calor crónicas, afetan-
do negativamente os ativos industriais e 
florestais.

A probabilidade de ocorrência dos diferentes 
riscos associados às alterações climáticas e a 
sua severidade de impacto, incluindo o impacto 
financeiro, bem como a respetiva gestão 
e medidas de mitigação e adaptação, são 
analisadas pela Altri como parte integrante dos 
seus processos de avaliação de risco.

Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosure

Emissões 
totais e 
específicas 
de GEE

Risco de transição, Riscos físicos,
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Pegada de carbono da Altri PEGADA DE CARBONO 2019-2020
tCO

2
e

2019 2020

Emissões�de�GEE�de�Âmbito�1�–�Emissões�diretas

Emissões�diretas�das�operações� 137.524 124.155

Emissões�de�GEE�de�Âmbito�2�–�Emissões�indiretas

Emissões�indiretas�–�emissões�associadas�à�aquisiçao�de�eletricidade�(market-based) 36.885 21.670

Emissões�indiretas�–�emissões�associadas�à�aquisiçao�de�eletricidade� 
(location-based)

44.252 23.923

Emissões�de�GEE�de�Âmbito�3�–�Outras�emissões

Transporte�a�montante�(madeira�e�produtos�químicos)� 80.272 54.917

�Transporte�a�jusante�(produto)� 53.120 45.266

Compras�de�bens�e�serviços 119.468 119.668

Atividades relacionadas com os combustíveis e a energia não incluídas nos  
âmbitos 1 e 2

22.228 16.130

Resíduos�gerados�das�operações,�incluindo�transporte� 2.860 2.014

Outras�emissões�relacionadas�com�fornecedores 20.008 15.044

Total�–�Emissões�de�GEE�de�Âmbito�1 137.524 124.155

Total�–�Emissões�de�GEE�de�Âmbito�2�(market-based) 36.885 21.670

Total�–�Emissões�de�GEE�de�Âmbito�2�(location-based)� 44.252 23.923

Total�–�Emissões�de�GEE�de�Âmbito�3 297.956 253.039

Total�–�Emissões�de�GEE�de�Âmbito�1,�2�(market-based)�e�3 459.285 398.864

Outras�–�Emissões�evitadas�associadas�à�venda�de�eletricidade (186.555) (154.961)

Outras – Reservatório de carbono na floresta 8.044.739*

Outras�–�Emissões�biogénicas�da�combustão�de�combustíveis�não�fósseis 1.622.467 2.750.172

*�O�valor�de�reservatório�de�carbono�na�floresta�foi�apurado�com�base�nos�valores�de�2019.

3�As�emissões�de�âmbito�3�não�contemplam�as�centrais�termoelétricas�a�biomassa�da�Greenvolt.�
As�emissões�de�âmbito�1�e�2�incluem�as�centrais�termoelétricas�a�biomassa�da�Greenvolt.

Emissões diretas (âmbito 1)

As�emissões�diretas�da�Altri� referem-
-se,�na�sua�maioria,�a�emissões�de�equi-
pamentos� estacionários� a� gás� natural,�
por fontes detidas ou controladas pela 
Altri.� Destaca-se� a� redução� em� 2020�
face�a�2019,�de�10%,�nas�emissões�deste�
âmbito.

Emissões indiretas (âmbito 2)

As� emissões� indiretas� da� Altri� estão�
associadas� à� produção� da� eletricidade�
adquirida pelo Grupo para o desenvol-
vimento� das� suas� atividades.� Em� 2020�
verificou-se� uma� redução� de� 41%� das�
emissões�deste�âmbito�face�ao�ano�an-
terior, a qual se deve a principalmente ao 
decréscimo de energia elétrica consumi-
da�e�às�medidas�de�eficiência�energética�
implementadas.

Outras emissões 
indiretas,associadas à cadeia de 
valor (âmbito 3)3

As� emissões� indiretas,� relacionadas�
com�a�cadeia�de�valor�da�Altri,�são�a�parte�
mais� significativa�das�emissões� totais�do�
grupo,�representando�cerca�de�63%.
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Contribuição da 
nossa floresta

Biomassa 
enquanto fonte de energia

Relativamente�às�alterações�climáticas�as�florestas�são�vistas�
como�parte�da�solução�devido�ao�seu�papel�de�sumidouros�de�
carbono.  As florestas acumulam carbono enquanto crescem. 
Nesse processo é removido CO

2
 da atmosfera.

As�florestas�geridas�de�forma�sustentável�têm�uma�biomassa�
média�constante�ao�longo�do�tempo,�sendo,�nestas�condições,�
neutras�para�as�alterações�climáticas.

Através� da� GREENVOLT,� a� Altri� contribui� cada� vez� mais� para� uma� produção� de�
eletricidade� de� origem� renovável.� Esta� energia� verde,� diretamente� injetada� na� rede,�
ajuda�a�tornar�o�mix�energético�da�rede�nacional�menos�intensivo�em�carbono�e�mais�
diversificado.

A�utilização�de�biomassa,�em�vez�de�combustíveis� fósseis,� representa�uma�forma�
eficaz�de�mitigar�o�impacto�sobre�as�alterações�climáticas.�A�biomassa�é�considerada�
globalmente� como� -� intrinsecamente� neutra� em� carbono� (e.g.� WBCSD� (2015)� –�
Recommendations� on� Biomass� Carbon� Neutrality),� pois� a� devolução� de� carbono�
biogénico� à� atmosfera� é� compensada� pela� remoção� de� CO

2
 da biomassa em 

crescimento, fechando o ciclo de forma equilibrada.
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Green 
Bonds

A�dedicação�da�Altri�com�o�desenvol-
vimento� sustentável� é� reforçada� com� a�
inclusão�do�financiamento�sustentável�na�
sua�visão�a�longo�prazo.�A�Altri,�conscien-
te�dos�desafios�futuros�e�das�necessida-
des dos seus diversos stakeholders, no-
meadamente acionistas e investidores, 
lançou,�em�2019,�através�da�sua�subsidiá-
ria Sociedade Bioelétrica do Mondego, 
S.A.�(SBM),�a�primeira�emissão�obrigacio-
nista� “verde”�admitida�à�negociação�em�
Portugal�no�mercado�não�regulamentado�
Euronext�Access�Lisbon.

Através�do�financiamento�sustentável,�
a� Altri� promove� o� investimento� em�pro-
jetos que melhorem o seu desempenho 
ambiental, um enquadramento de produ-
ção�de�energia� limpa�e�renovável,�e� for-
talece�a�prevenção�e�controlo�integrados�
da�poluição.

Para�financiar�os�seus�investimentos,�foi�desenvolvido�o�SBM�Green�Bond�
Framework,� que� serviu�de�base�à� emissão�do� seu�SBM�2019-2029�Green�
Bond�(“empréstimo�obrigacionista�verde”),�por�subscrição�particular,�no�mon-
tante�de�Euro�50.000.000�(cinquenta�milhões�de�euros),�com�a�taxa�de�cupão�
de�1,90%.

A utilização dos recursos foi alocada 
exclusivamente ao financiamento da 
central termoelétrica a biomassa de 34,5 
MW, localizada no perímetro fabril da Celbi.

A�Emissão�alinha-se�com�as�condições�estabelecidas�pelos�Princípios�de�
Obrigações�Verdes� (“Green�Bond�Principles”)� publicados�pela� International�
Capital�Market�Association,�tendo�obtido�uma�Second�Party�Opinion�(“SPO”)�
positiva da empresa de ratings ESG e de research independente especiali-
zada�Sustainalytics.

SBM 
Green Bond
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Para a Altri é importante garantir o bem-estar 
dos colaboradores e uma atuação positiva nas
comunidades onde se insere.

Agenda Social

Agenda Ambiental
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A Nossa Resposta  
ao Covid-19

A pandemia apanhou todos de 
surpresa�e,�para�a�Altri,�o�mais�importante�
foi� procurar� uma� estratégia� concertada�
de�resposta�e�de�mitigação�dos�impactos�
nos colaboradores, fornecedores, 
clientes� e� comunidades� em� que� está�
presente.

Deste�modo,�e�num�primeiro�momento,�
a� Altri� implementou� um� Plano� de�
Contingência, estruturado em diferentes 
fases,� com� medidas� de� prevenção,�
controlo� e� vigilância� da� infeção� pela�
Covid-19,� seguindo� as� orientações� da�
Direção-Geral�da�Saúde,�para garantir a 
saúde e segurança dos trabalhadores.

O Grupo trabalhou desde o primeiro 
momento para prevenir a potencial 
ocorrência� de� casos� de� infeções� que�
afetassem� a� operação� das� unidades�
fabris e florestal. Procurou-se direcionar o 
foco no sentido da resiliência operacional, 
criando processos mais redundantes 
ao� nível� da� produção,� da� circulação� de�
pessoas e da forma como operamos. 
Foram� adotadas� medidas� de� mitigação�
básicas� no� combate� à� propagação� do�
vírus�como�o�uso�obrigatório�da�máscara�
e�a�desinfeção�de�espaços,�mas�também�
o teletrabalho sempre que possível 
e� o� desfasamento� de� horários,� como�
também� protocolos� de� prevenção� e�
despiste�e�a�realização�de�testes�rápidos.

Naturalmente que, observando os 
impactos� da� pandemia,� a� Altri� não�
podia� ficar� indiferente,� nesse� sentido� e�
com o propósito de promover o bem-
estar da comunidade, foram levadas 
a� cabo� algumas� ações,� das� quais� se�
destaca�a�oferta�de�um�equipamento�de�
radiologia� digital� ao� Hospital� Distrital� da�
Figueira da Foz, que reduz o tempo de 
diagnóstico�e�o�risco�de�infeção,�elevado�
em doentes com o novo coronavírus e 
a� doação� de� computadores� portáteis� a�
estudantes de Constância e de Torres 
Novas, instrumentos que se tornaram 
de� extrema� importância� para� a� eficaz�
continuidade dos estudos em tempo de 
pandemia.

A�pandemia�teve�um�elevado�impacto�no�mercado�externo�
uma�vez�que�o�confinamento�e�as�restrições�de�circulação�
fizeram� com� que� o� consumo� de� papel� decrescesse� de�
forma muito substancial, no entanto, todas as medidas 
foram tomadas de modo a cumprir com os compromissos 
do negócio.

A pandemia Covid-19 é um tema incontornável quando se 
trata do ano de 2020, neste sentido, a Altri reconhece a 
importância de endereçar o tema, bem como a estratégia na 
gestão da pandemia e dos seus impactos.

“Apesar de vivermos um período 
de enorme complexidade, sem 
precedentes, o elevado nível 
de competência, empenho e 
compromisso das pessoas que 
trabalham na Altri permite-nos 
encarar o futuro com confiança 
redobrada. Um grupo empresarial 
com a dimensão e a presença 
da Altri sabe quais são as suas 
responsabilidades e colocará 
sempre a sustentabilidade das 
operações, a segurança e a 
saúde dos seus trabalhadores, 
assim como o bem-estar das 
comunidades onde opera, nas 
suas principais prioridades.”

Garantir a Saúde 
e Segurança dos 

Trabalhadores

Manter a 
Estratégia Ambiental

Promover o Bem-estar 
da Comunidade

Cumprir com os 
Compromissos do Negócio

José Soares de Pina

CEO
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As Nossas Pessoas

O�Grupo� Altri� tinha� um� total� de� 765� colaboradores� ativos�
a� 31� de� dezembro,� tendo-se� verificado� um� aumento� de�
colaboradores� com� contrato� permanente� e� uma� diminuição�
de colaboradores com contrato a termo, marcando assim 
a� tendência� de� diminuição� da� precariedade� dos� vínculos�
contratuais� na� Altri,� aspeto� particularmente� relevante� no�
contexto�de�instabilidade�que�marcou�o�ano�de�2020.

Reconhecendo�que�as�áreas� industriais�são�marcadas�por�
uma�maior� presença� do� género�masculino,� a� Altri� tem� dado�
continuidade� às� suas� orientações� de� tentar� promover� uma�
maior� igualdade� na� distribuição� entre� géneros,� nas� várias�
funções�da�empresa,�nomeadamente�através�do�recrutamento.

No�ano�de�2020,�do�total�de�colaboradores,�14%�eram�do�
género feminino, mantendo a percentagem relativamente 
ao�ano�de�2019.

Relativamente� à� faixa� etária,� à� semelhança� dos� anos�
anteriores�verifica-se�uma�predominância�de�colaboradores�
com�idades�compreendidas�entre�os�30�e�os�50�anos.

Relativamente ao decréscimo que se observa no 
número�de�pessoas�com�menos�de�30�anos�este�não�está�
relacionado com o número de saídas de colaboradores, 
tendo sido registadas apenas nove saídas de pessoas com 
menos�de�30�anos�durante�o�ano�de�2020.

Um dos principais fatores de diferenciação da Altri são as pessoas, e, 
como tal, a empresa reconhece os seus colaboradores como um fator de 
vantagem competitiva sustentável, pautando a atuação por uma estratégia 
de recursos humanos assente nas seguintes linhas de orientação:

Atrair e reter os melhores 
profissionais

Desenvolver as competências 
dos colaboradores, dotando-os 

de uma maior polivalência

Motivar os colaboradores para 
enfrentar desafios futuros

Promover uma cultura de 
desempenho

102-7 102-8 102-41 401-1 404-1 404-2 405-1
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O�respeito�e�a�promoção�do�direito�ao�
associativismo� e� à� negociação� coletiva�
são encarados com enorme seriedade 
pela�Altri,�tendo�uma�taxa�de�sindicalização�
de�32%,� com�maior� expressão�no� sexo�
masculino,�que�representa�98%�do�total�
de colaboradores sindicalizados.

A� Altri� dispõe� de� um� conjunto� de�
benefícios para os seus colaboradores 
que são transversais à maioria das 
empresas do grupo, com o objetivo de 
promover a saúde e bem-estar dos 
colaboradores,� como� são� exemplo� o�
seguro de saúde, o seguro de vida e o 
fundo�de�pensões.

Relativamente à percentagem de 
colaboradores� com� formação� superior�
verifica-se� que� em� 2020� se�manteve� a�
tendência de aumento da percentagem 
de colaboradores com este nível de 
qualificação,� verificando-se,� também�
que, a percentagem do total de mulheres 
com�este�nível�de�qualificação�é�superior�
à percentagem do total dos homens, 
potencialmente� justificado� pelo� tipo� de�
funções�que�assumem�na�empresa.

O Plano para a Igualdade de Género 
ALTRI� 20211� da� Altri� tem� como� objetivo�
fundamental,� contribuir,� para� alcançar�
uma efetiva igualdade de tratamento 
e� de� oportunidades� entre� mulheres� e�
homens,� promovendo� a� eliminação� da�
discriminação� em� função� do� sexo� e�
fomentando� a� conciliação� entre� a� vida�
pessoal,�familiar�e�profissional2.

Em�2020,�houve�25�novas�contratações,�
sendo que a percentagem do género 
feminino� nas� novas� contratações� subiu�
de� 24%� em� 2019� para� 36%� em� 2020,�
dado�relevante�para�a�concretização�dos�
compromissos� da� Altri� em� matéria� de�
igualdade.

No�âmbito�da�legislação�são�obrigações�legais�da�Altri:

• Garantir 33% de proporção mínima do sexo sub-representado

• Elaborar anualmente o Plano para a Igualdade

O�Plano�para�a�Igualdade�de�género�ALTRI�2021,�abrange�as�seguintes�áreas:

Houve um aumento de 6,4% na percentagem 
de colaboradores com formação superior 
relativamente ao ano de 2019, registando-
se agora que 37% dos colaboradores têm 
formação de nível superior.

O seguro de saúde 
é extensível ao 
agregado familiar dos 
trabalhadores das 
empresas do
grupo Altri.

Em 2020 a Altri tinha 
24 mulheres em 
funções de liderança.

Igualdade 
de Género

Igualdade no 
acesso ao 
emprego

Proteção de 
parentalidade

Igualdade nas 
condições de 
trabalho

Conciliação da 
atividade profissional 
com a vida familiar 
e pessoal

Igualdade 
remuneratória

Duplicar o número de 
mulheres em funções 
de liderança

ODS�referido�pelos�stakeholders�
no âmbito do processo de 
auscultação�realizado�em�2020.

1�O�Plano�para�a�Igualdade�de�Género�ALTRI�2021�está�disponível�para�consulta�no�site.
2�Nos�termos�e�para�os�efeitos�previstos�no�artigo�7.º,�n.º�1,�da�Lei�n.º�62/2017,�de�1�de�Agosto.

http://www.altri.pt/~/media/Files/A/Altri-V2/press-release/pt2020/Altri_PlanoIgualdade2021_20201125.pdf
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A procura pelo desenvolvimento 
e� inovação� na� Altri� traz� alterações�
rápidas� e� frequentes� aos� processos�
da� empresa,� pelo� que� é� importante�
dotar os colaboradores de ferramentas 
adequadas para serem capazes de 
responder� aos� desafios� e� apoiar� a�
criação� de� novas� soluções.� Neste�
sentido,� a� formação� e� qualificação� dos�
colaboradores tem sido privilegiada pela 
Altri,� ainda� que� pelos� constrangimentos�
causados pela pandemia, tenha tido 
menor�expressão�em�2020.

Em� 2020� foram� proporcionadas� aos� colaboradores� 14.055� horas� de� formação,�
perfazendo�uma�média�de�18�horas�por�colaborador.�Observa-se�um�decréscimo�na�
formação�disponibilizada�aos�colaboradores�que�se�justifica�pela�pandemia�que�se�fez�
sentir�durante�2020,�ainda�que�se�tenha�introduzido�novos�modos�de�formação,�como�
a�formação�à�distância,�não�foi�possível�neste�período�proporcionar�toda�a�formação�
planeada aos colaboradores.

Desenvolvimento 
de Competências

Processo

Manutenção

Gestão 
Comportamental

Segurança e 
Ambiente

90 ações  |  + de 6500 horas

24 ações  |  + de 800 horas

64 ações  |  + de 1500 horas

56 ações  |  + de 2000 horas

“Para qualquer organização, em qualquer 
indústria, há (…) fatores que considero essenciais 
(para o sucesso). O (…) contexto da empresa e 
das pessoas. Quando uma organização possui 
talento, está unida, tem uma boa capacidade 
para criar valor e é competente, será uma 
empresa capaz de proporcionar competitividade 
e valor acrescentado aos seus clientes.”

José Soares de Pina

CEO�da�Altri

As principais áreas de 
formação foram:
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No�que�se�refere�à�atração�de�talento,�
pela� natureza� da� atividade� da� Altri,�
existem�alguns�desafios�na�contratação�
de�jovens�qualificados,�tendo�concedido�
52�estágios�em�2020�dos�quais�12�foram�
integrados nas empresas do grupo.

De�modo�a�promover�a�integração�de�
jovens� qualificados� na� indústria,� a� Altri�
tem� estabelecidos� vários� protocolos� e�
parcerias� com� instituições� de� ensino,�
que se consubstanciam sob a forma de 
estágios� profissionais� ou� curriculares� e�
que possibilitam por um lado apresentar 
a empresa aos jovens, como também 
dotá-los� de� conhecimento� prático,�
fundamental� para� a� integração� no�
mercado de trabalho.

Atração 
de Talento

Visando�a�promoção�da�qualificação�dos�jovens�e�a�atração�de�futuros�profissionais�
para�as�suas�empresas,�a�ALTRI�é�parceira�do�Instituto�Politécnico�de�Tomar�(IPT)�no�
desenvolvimento� e� promoção� do� Curso� Técnico� Superior� Profissional� (CTeSP)� de�
“Tecnologias�Integradas�de�Produção�Industrial”.

O�IPT�foi�a�escolha�lógica�do�grupo�Altri�para�o�desenvolvimento�deste�curso,�devido�
ao� know� how� nestas� áreas,� onde� se� destacam� um� corpo� docente� que� lecionou,�
durante mais de uma década, um bacharelato em Tecnologia de Celulose e Papel. 
Assim,�o�plano�de�estudos�deste�CTeSP�e�os�conteúdos�programáticos�foram�redigidos�
em�conjunto�com�quadros�do�grupo�Altri,� com�o� intuito�de�orientar�a� formação�dos�
alunos�para�as�áreas�de�produção�e�de�manutenção.�A�designação�escolhida�para�o�
curso�pretende�integrar�as�áreas�da�Tecnologia�Química,�da�Mecânica,�da�Eletrotecnia�
e�da�Informação.

Este curso de nível 5 permite prosseguir os estudos para uma licenciatura e tem 
a�duração� total�de�2�anos.�E�constituído�por�3�semestres�de�aulas�e� 1�semestre�em�
estágio�que�decorrerá�numa�das�empresas�do�grupo�Altri.

Foram� 13� os� alunos� que� apresentaram� no� passado� dia� 11� de� julho,� de� 2020� nas�
instalações�da�Celbi,�os� trabalhos�finais�da�pós-graduação�em�“Economia�e�Gestão�
Industrial”.

Este�projeto,�que�já�vai�na�segunda�edição,�é�coordenado�por�Eva�Santiago�e�Mário�
Velindro�e�que�nasceu�fruto�de�uma�parceria�entre�o�ISCAC�(Coimbra�Business�School-
CBS),�ISEC�(Instituto�Superior�de�Engenharia�de�Coimbra)�e�Altri�(que�envolve�a�Celbi,�a�
Caima�e�a�Celtejo),�e�conta,�ainda,�com�a�colaboração�de�outros�organismos,�como�o�
Porto�da�Figueira�da�Foz.

Uma� iniciativa�que�culminou�com�o�desafio� lançado�aos�alunos�de�criarem� ideias�
“fora�da�caixa”,�desenvolverem�os�conteúdos�e�gerarem�valor�acrescentado�com�as�
soluções�propostas�para�resolução�de�problemas�reais�das�empresas�do�grupo�Altri.

A�proximidade�entre�a�academia�e�as�empresas�é�naturalmente�um�dos�objetivos�
deste projeto, caracterizado por um networking quase único no país, através do 
contacto� privilegiado� entre� os� diversos� diretores� do� grupo� Altri,� que� são� tutores� e�
formadores�dos�alunos�em�alguns�dos�módulos�da�pós-graduação.

Parceria ALTRI com 
o Instituto Politécnico de Tomar

Parceria com Coimbra Business School
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A� cultura� de� segurança� na� Altri� tem�
os� seus�pilares� assentes� na� seleção�de�
equipamentos� seguros,� na� identificação�
e�sinalização�de�riscos,�no�cumprimento�
de regras e procedimentos operacionais 
e� de� segurança� e,� naturalmente,� nas�
pessoas�que� trabalham�na�organização,�
não� só� porque� a� cultura� de� segurança�
é desenvolvida a pensar nelas, mas 
também porque elas são fulcrais para 
a� manutenção� e� melhoria� contínua� da�
mesma.

Na� Altri,� as� várias� empresas� têm� os�
seus�Sistemas�de�Gestão�da�Segurança�
e�Saúde�do�Trabalho�certificados3, o que 
garante que os processos adotados 

nesta matéria são rigorosamente 
planeados,� verificados� e� preveem� um�
processo devidamente consolidado ao 
nível�da�saúde,�da�segurança�e�do�bem-
estar dos seus colaboradores internos e 
externos.

Existem� mecanismos� para� identificar�
perigos relacionados com o trabalho, 
para avaliar os mesmos e para aplicar a 
hierarquia de controlos. Com o propósito 
de eliminar ou mitigar riscos, e, de modo 
a garantir a qualidade destes processos, 
a� Altri� promove� várias� iniciativas,� como�
formação�sobre�o�tema,�auditorias,�treinos�
e�exercícios�das�Equipas�de�Intervenção�
em Emergência, entre outros.

Sempre�que�ocorre�um� incidente,� os� responsáveis� hierárquicos�em�coordenação�
com�as�equipas�de�segurança�são�responsáveis�por�investigar�as�causas�do�mesmo,�
sempre�que�possível� em�conjunto� com�o(s)� acidentado(s)� de�modo�a� identificar� as�
medidas preventivas e corretivas que eliminem a possibilidade de recorrência do 
acidente.

No sentido de capacitar os colaboradores a cumprir com as 
regras de segurança e a adotar comportamentos seguros e 
preventivos, é feita formação nas seguintes áreas:

Cultura de 
Segurança 403-1 403-2 403-5

3�Para�mais�informações�sobre�os�Sistemas�de�Gestão�implementados�ver:�Sobre�a�Altri-�Certificações

Reuniões Kaizen Diárias

Reuniões da Comissão 

de Ambiente e SST 

(CASST)

Percursos de inspeção de 
Segurança, realizados em 
conjunto pelas equipas 
operacionais e equipas de 
SST

Minutos de Segurança

Safety Walks

Comunicação de 

Incidentes e de 

Quase-Acidentes

Os colaboradores dispõem de diversos 
mecanismos para reportar perigos ou situações perigosas: • Perigos, riscos e medidas 

de prevenção das diversas 
instalações fabris, atividades 
florestais e atividades de 
logística e expedição dos seus 
produtos

• Segurança e Saúde no Trabalho 
Florestal

• Safety clicks - desenvolvimento 
da capacidade individual 
dos líderes das equipas 
operacionais para a análise 
de riscos de segurança no 
planeamento e execução dos 
trabalhos

• Organização do espaço de 
trabalho (6S)

• Segurança e verificação de 
máquinas e equipamentos de 
trabalho

• Transporte e armazenamento 
de substâncias químicas 
(conselheiro de segurança)

• Emergências industriais

• Utilização da rede de combate 
a incêndios e de Extintores

• Primeiros Socorros
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De� modo� a� promover� a� saúde� e�
bem-estar� dos� colaboradores,� a� Altri�
monitoriza os dados de absentismo e 
as suas principais causas, possibilitando 
assim um diagnóstico sustentado 
que permite atuar de forma incisiva 
sobre os aspetos que influenciam os 
resultados,�principalmente�quando�estes�
se� justificam�por�motivos�de�doença�ou�
acidentes.

Em�2020,�a�taxa�de�absentismo�atingiu�
um� valor� total� de� 4,4%,� sendo� que� a�
percentagem� da� taxa� de� absentismo�
imputável� a� incidentes� de� trabalho� e�
doença�se�veio�a�fixar�nos�2,7%.

Quanto aos incidentes de trabalho, 
são ainda considerados os índices 
de frequência e de gravidade para, à 
semelhança� da� análise� do� absentismo,�
permitirem�a�atuação�informada�sobre�as�
principais causas e assim atingir a meta 
de zero incidentes com perda de dias de 
trabalho.

Em� 2020,� o� índice� de� frequência� de�
acidentes� com� baixa� foi� de� 3,7� (“Bom”�
de acordo com a OIT4),�correspondendo�
a� uma� redução� de� 60%� relativamente�
ao� índice�de� 2019.�Quanto� ao� índice�de�
gravidade,� situou-se� nos� 0,11� (“Bom”�
de acordo com a OIT5),� traduzindo-se�
também� numa� redução� de� 15%� face� a�
2019.�

Ao nível da sinistralidade, o ano 
de� 2020� foi� o� ano� com� o� melhor�
desempenho�de�sempre�na�Altri,� tendo-
se� conseguido� uma� redução� de� cerca�
de� 37%� no� número� total� de� incidentes�
envolvendo trabalhadores internos e 
externos,� comparativamente� com� o�
ano� anterior� e� uma� redução� de� 7%� em�
relação�ao�número�total�de�incidentes�de�
trabalho�de�2018.

4 �Avaliação�do�Índice�de�Frequência�(If)�segundo�a�Organização�Internacional�do�Trabalho�(OIT):�If:�<�20�Bom�|�20�–�50�Aceitável�|�50�–�80�Insuficiente�|�>�80�Mau
5�Avaliação�do�Índice�de�Gravidade�(Ig),�segundo�a�OIT:�Ig:�<�0,5�Bom�|�0,5�–�1�Aceitável�|�1�–�2�Insuficiente�|�>�2�Mau

Caminhar no sentido de atingir 
zero acidentes com dias perdidos

ODS�referido�pelos�stakeholders�no�âmbito�do�
processo�de�auscultação�realizado�em�2020.
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Programa Comportamentos Seguros

Assumido na ALTRI como um programa 
estratégico para a obtenção dos zero incidentes 
com dias perdidos, deu-se continuidade em 2020, 
com o apoio da LTM, ao denominado programa de 
Comportamentos Seguros – Passos Seguros, 
assentando nas seguintes etapas:

Implementação� de� rotinas� base� do� sis-
tema� de� segurança� comportamental�
(safety� walks,� minutos� de� segurança)� e�
de� monitorização� de� processos� críticos�
(consignações� e� trabalhos� em� espaços�
confinados).

Foram� ainda� implementadas� reuniões�
mensais�em�cada�fábrica�e�uma�reunião�
mensal de steering ao nível do grupo 
de� coordenação� operacional� da� ALTRI,�
onde são analisados os indicadores de 
desempenho� dos� safety�walks,�minutos�
de� segurança� e� dos� processos� críticos,�
respetivas medidas corretivas e ponto de 
situação�da�implementação�do�programa�
Comportamentos�Seguros.

Dinamização�de�workshops�de�interven-
ção� junto�dos� líderes�operacionais,�com�
o objetivo de desenvolver a capacidade 
individual�para�análise�de�riscos�de�segu-
rança,�no�momento�de�início�ou�distribui-
ção�de�trabalhos.�Cada�líder�deve�ser�ca-
paz�de�estabelecer�pontos�de�avaliação�
de�risco�e�implementação�de�medidas�de�
segurança,�antes�da�execução�das�ativi-
dades da sua equipa.

Pretende-se, ainda, que cada líder seja 
capaz de treinar a sua equipa neste ato 
de� prevenção.� Ainda� em� dezembro� de�
2020� foi� iniciado� o� primeiro� conjunto�
de�workshops�sobre�a� temática� “Riscos�
Químicos”.� Em� 2021� serão� dinamizados�
workshops sobre outros temas.

A� formação� Comportamentos� Seguros�
traduziu-se no arranque deste programa, 
iniciado�em�2015�na�Celbi.�

Atualmente,�existe�um�número�significati-
vo de novos recursos humanos nas orga-
nizações,�fruto�da�renovação�de�colabo-
radores,�pelo�que�se�optou�pelo� reforço�
desta� importante� formação� comporta-
mental�em�segurança�aos�novos�colabo-
radores�da�ALTRI,�a�concretizar�durante�o�
primeiro�semestre�de�2021.

Definição�de�cinco�regras�principais�que�
visam� reforçar� os� comportamentos� se-
guros�e�a�corresponsabilização�de�todos�
os trabalhadores pelo seu cumprimento.

Gestão e 
Steering

Safety Clicks Formação 
Comportamentos 
Seguros

Passos Seguros

1 2 3 4

1. É obrigatório circular nos 
caminhos pedonais.

2. Os óculos de proteção são 
obrigatórios em todo o 
perímetro fabril.

3. Só é permitida a utilização 
de andaimes após 
aprovação.

4. É proibido o acesso a zonas 
delimitadas, exceto por 
pessoas autorizadas.

5. É proibido fumar fora dos 
locais autorizados.
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Formação na Frente de Trabalho Formação Itinerante

No âmbito das suas atividades 
de� gestão� florestal,� a� Altri� Florestal�
relaciona-se com cerca de 115 empresas 
prestadoras� de� serviços� florestais�
dispersas por todo o território.

No sentido de promover e melhorar 
as�condições�de�saúde�e�segurança�de�
todos os trabalhadores que operam nas 
florestas�sob�gestão�da�empresa,�a�Altri�
Florestal desenvolveu um programa de 
formação� ativo,� realizado� com� base� no�
seu Sistema de Gestão Florestal que se 
traduz no cumprimento dos requisitos 
das�mais�exigentes�normas�internacionais�
de gestão florestal.

A� Altri� Florestal� promove� a� formação�
contínua dos seus colaboradores e 
fornecedores, de forma a manter as 
competências adequadas aos novos 
desenvolvimentos� e� desafios� do� setor�
florestal.� O� programa� de� Formação�
na� Frente� de� Trabalho� (FFT)� pretende�
assegurar� a� eficaz� transmissão� dos�
requisitos de trabalho através da 
realização�de�curtas�ações�de�formação�
na frente de trabalho e com elevada 
frequência�de� realização.�Esta� formação�
incide sobre os aspetos de saúde e 
segurança,� os� impactes� ambientais� e�
sociais�e�as�corretas�técnicas�e�práticas�
de trabalho.

Após quase duas décadas de 
formação� na� frente� de� trabalho,� de�
atualização� de� conteúdos� e� adaptação�
às�técnicas�florestais,�o�aperfeiçoamento�
da� formação� e� criação� de� melhores�
condições� levou� a� que� fossem�
desenvolvidos métodos inovadores para 
a� realização� da� formação� nos� diversos�
locais de trabalho.

A� Altri� desenvolveu� uma� pequena�
sala� de� formação� itinerante,� através� da�
transformação� de� uma� carrinha� ligeira�
de mercadorias. Iniciou-se então um 
modelo diferente e complementar 
de� formação� que� permite� transmitir� a�
mensagem� de� uma� forma� mais� fácil�
e� prática� aos� colaboradores� dos� FSF�
dispersos�pelo�território�florestal�da�Altri.�
O�veículo�está�equipado�com�cadeiras�e�
com um sistema de vídeo e som, o que 
facilita� a� apresentação� dos� conteúdos�
aos colaboradores.

A� carrinha� de� formação� itinerante�
permitiu desmaterializar a sala 
de� formação,� facilitando� a� troca�
de� experiências,� uma� vez� que� os�
colaboradores FSF se mantêm no 
seu� local� de� trabalho,� ficando� mais�
confortáveis� e� desinibidos,� mas�
igualmente protegidos da chuva, do 
vento�e�do�sol,�se�necessário.

A� FFT� prevê� a� realização� de� uma�
ação� de� formação� no� início� de� todos�
os� trabalhos,� na� qual� são� explicadas� as�
orientações�gerais�do�Código�de�Práticas�
Florestais� e� as� particularidades� da� obra�
em�causa.�Desta�forma,�os�colaboradores�
recebem� formação� detalhada� sobre� o�
trabalho� que� irão� executar� de� seguida,�
garantindo que interiorizam a mensagem 
sobre os procedimentos adequados, de 
um modo mais imediato. Por outro lado, a 
realização�da�formação�na�frente�de�obra,�
assegura que os colaboradores iniciem o 
trabalho�em�alerta.�

Após� a� formação,� é� entregue� o�
“Cartão� de� Formação”� da� Altri� Florestal�
específico� para� cada� uma�das� funções.�
No�verso�do�cartão�estão� resumidos�os�
principais� procedimentos� de� segurança�
para� a� função� em� causa,� tal� como� os�
equipamentos� de� proteção� individual�
a utilizar pelo operador. É-lhes ainda 
fornecido�outro�cartão�com�os�contactos�
da� Altri� Florestal� e� os� contactos� e�
procedimentos de emergência.
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A Nossa 
Comunidade

Deste�modo,�procura�ativamente�estar�
próximo�das�comunidades�em�que�atua,�
através�de�ações�de�diversas�naturezas,�
em� várias� organizações� das� mais�
diferentes�áreas.

No� ano� de� 2020,� para� além� dos�
habituais apoios e contributos a 
instituições�e�organizações� locais,�a�Altri�
procurou envolver a comunidade no 
sentido de promover a transparência, 
o� diálogo� institucional� e� estimular� um�
relacionamento duradouro.

Um� dos� marcos� do� ano� 2020� foi�
o� evento� ‘Celtejo� de� Portas� Abertas’�
que convidou diferentes stakeholders 
a� ‘entrar’� e� a� conhecer� a� atividade� da�
empresa e a verem respondidas as suas 
dúvidas�e�preocupações.

A comunidade onde 
a Altri se insere é da 
maior importância 
para o sucesso da 
organização.

413-1 413-2

Entrevista ao Presidente da Câmara de Vila 
Velha de Ródão

No�último�trimestre�de�2020,�a�revista�
“Altri� News”� entrevistou� Luís� Pereira,�
presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Ródão, uma das comunidades 
em�que�o�Grupo�Altri�atua.�Esta�conversa�
foi sobre o futuro e o desenvolvimento 
sustentável� e� revela� a� proximidade� e� a�
preocupação� com� a� Comunidade� que�
marcam o espírito da empresa.

Quando questionado sobre o modo 
com a autarquia encara os investimentos 
realizados� pela� Celtejo,� Luís� Pereira�
respondeu:

“A�criação�de�emprego�e�a�fixação�de�
famílias e jovens no concelho estão entre 
as prioridades do município de Vila Velha 

de Ródão. É com agrado que encaramos 
os investimentos feitos, especialmente 
porque vão ao encontro de outra grande 
preocupação� nossa:� a� garantia� de� um�
desenvolvimento�sustentável,�que� tenha�
em conta o respeito pelo meio ambiente 
e que contribua para o aumento da 
qualidade de vida e do bem-estar 
da comunidade rodense. Tendo em 
conta� que� os� últimos� investimentos�
realizados�pela�Celtejo�visam�a� redução�
da�dependência�do�rio�Tejo�e�a�redução�
dos impactos ambientais decorrentes da 
sua�atividade,�com�vista�a�uma�produção�
mais� sustentável,� só� podemos� encarar�
de� forma� positiva� o� esforço� feito� pela�
empresa.”



Relatório de Sustentabilidade

183182

A Nossa ComunidadeAgenda Social

Doação de Equipamentos ao 
Hospital Distrital da Figueira da Foz

Promoção do 
Bem-estar e Conforto 
das Crianças

A� Altri� e� a� The� Navigator� Company�
doaram equipamentos de radiologia 
digital� ao� Hospital� Distrital� da� Figueira�
da Foz, equipamentos estes que vão 
permitir� a� realização�de� radiografias�em�
doentes infetados, diminuindo assim 
o tempo de diagnóstico e reduzindo o 
risco�de� infeção,�elevado�nos�pacientes�
com Coronavírus.

Este novo equipamento permite que o 
Hospital�Distrital�da�Figueira�da�Foz�deixe�
de ter de deslocar os doentes infetados 
para� o� serviço� de� radiologia,� evitando�
assim�contaminações�que�podem�causar�
infeções.

O novo raio-X, um equipamento digital 
portátil�de�última�geração,�permite�reduzir�
as� repetições� dos� exames,� baixando�
substancialmente�as�doses�de� radiação�
recebidas pelos pacientes, e disponibiliza 
imediatamente as imagens aos clínicos, 
contribuindo para uma tomada de 
decisão�mais� rápida� e� eficaz,� ajudando�
na� redução� dos� custos� de� operação� e�
na�prestação�de�melhores�cuidados�aos�
doentes.

A Celbi, com esse espírito de apoio 
que caracteriza todo o Grupo, acedeu 
de imediato ao pedido de ajuda dos 
encarregados� de� educação� das�
crianças�do�Jardim�de�Infância�da�Leirosa�
para equipar as salas de aula com ar 
condicionado, e, desse modo, promover 
o�bem-estar�das�crianças.

Este� pedido� levou� ao� diálogo� entre�
várias�partes,�nomeadamente�a�Celbi,�o�
Agrupamento�de�Escolas�do�Paião�(AEP)�
e a Câmara Municipal da Figueira da Foz 
(CMF).� Deste� diálogo� decidiu-se� que� o�
apoio�da�Celbi�seria�o�necessário�para�a�
instalação�de�três�ares�condicionados.

A comunidade 
representa um 
elemento do 
quotidiano sobre o 
qual se tem especial 
atenção em todo o 
Grupo Altri.
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Apoio a Jovens em Risco de Insucesso e 
Abandono Escolar

Protocolo com o 
Centro Desportivo Recreativo e Cultural

A� Associação� de� Empresários�
pela� Inclusão� Social� (EPIS)� tem� vindo�
a providenciar incentivos e apoios 
adicionais para promover a inclusão 
social de jovens em risco de insucesso 
ou� abandono� escolar.� De� modo� a� dar�
resposta ao seu propósito, a EPIS 
disponibiliza um conjunto de bolsas de 
cariz�social�para�premiar�as�boas�práticas�
de inclusão social e o mérito académico.

Foi assinado o protocolo entre o 
Centro� Desportivo� Recreativo� e� Cultural�
de� Vila� Velha� de� Ródão� (CDRC)� e� a�
empresa� Celtejo.� Este� protocolo� visa�
apoiar� financeiramente� a� academia� de�
futebol�desta�associação�por�um�período�
protocolado de três anos.

Com� mais� de� 60� jovens� atletas�
a frequentar a academia o apoio 
disponibilizado�pela�Celtejo�é�visto�como�
fundamental para prosseguir na senda do 
desenvolvimento� desportivo� dos� jovens�
do concelho de Vila Velha de Ródão.

Este� protocolo� vem� reforçar� o�
compromisso� da� Celtejo� de� criar� e�
fortalecer� relacionamentos� duradouros�
com as comunidades envolventes, 
através de parcerias e apoios como o 
protocolo que se apresenta.

A� Caima,� empresa� pertencente� ao�
grupo� Altri,� inspirada� pela� iniciativa,�
durante� o� ano� letivo� 2020/2021,�
financiará� duas� bolsas� de� mérito� para�
alunos do concelho de Constância que 
tenham� concluído� o� ensino� secundário�
e continuem os seus estudos no ensino 
superior.

Paralelamente, e na sequência dos 
impactos�da�pandemia,�a�Caima�partici-
pou�na�campanha�de�doação�de�compu-
tadores e acesso à Internet, campanha 
através�da�qual� financiou�cinco�compu-
tadores�portáteis�que� foram�distribuídos�
por alunos de Constância e Torres Novas, 
num� esforço� de� promoção� da� inclusão�
digital�dos�alunos�mais�vulneráveis.
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‘Artes à Praia’ Celtejo de Portas Abertas

A� Associação� de� Moradores� da�
Praia� da� Leirosa� e� a� Associação� da�
Amizade�e�das�Artes�Galego�Portuguesa�
desenvolveram� o� projeto� ‘Artes� à� Praia’,�
que�consiste�na�elaboração�de�pinturas�
e� na� criação�de�painéis� de� azulejos� em�
locais�selecionados�por�vários�artistas�na�
praia�da�Leirosa.

O objetivo desta iniciativa é 
homenagear as pessoas da terra e as 
suas�tradições,�honrando�o�local�eleito.

Nos�últimos�três�anos�a�Celtejo�investiu�
um� valor� superior� a� 130� milhões� de�
euros para melhorar o seu desempenho 
ambiental e, no sentido de informar a 
comunidade sobre os impactos e as 
melhorias�do�seu�desempenho,�a�Celtejo�
promoveu� o� evento� ‘Celtejo� de� Portas�
Abertas’.

O�evento�contou�com�a�presença�de�
vários� responsáveis� da� Altri,� autarcas�
regionais,� associações� ambientalistas� e�
diversos�meios�de�comunicação�social.

O�principal�objetivo�desta�ação�foi�o�de�
responder e esclarecer todas as dúvidas 
relacionadas com o real impacto de Vila 
Velha de Ródão no Tejo, noticiado nos 
media� pela� poluição� no� rio,� geralmente�
apontado ao tecido produtivo do 
concelho.�Os�exemplos�apresentados�no�
evento�Celtejo�de�Portas�Abertas�são�uma�
amostra�do�alcance�e�da�complexidade�
das� várias� medidas� implementadas�
pela� Altri� relacionadas� com� a� economia�
circular e alinhadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento�Sustentável� (ODS)� das�
Nações�Unidas.

Durante�o�evento,�foram�apresentados�
os� projetos� e� resultados� das� várias�
iniciativas levadas a cabo para diminuir 
os impactos negativos da atividade 
da� Celtejo,� tendo� existido� espaço� para�
perguntas.

Seguiu-se� uma� visita� à� fábrica� e� à�
ETARI� para� possibilitar� aos� participantes�
que vissem o modo como decorre a 
atividade da empresa.

No� fim� do� evento,� os� participantes�
saíram� elucidados� sobre� as� várias�
medidas� e� ações� desenvolvidas� pela�
Celtejo,� concluindo� que� a� qualidade� do�
efluente�pode�ultrapassar�a�qualidade�da�
água�do�Tejo.

Pedro�Baptista,�quando�questionado�sobre�o�balanço�final�da� iniciativa,�considera�
que�foi�“um�sucesso�e�um�virar�de�página�na�relação�da�Celtejo�com�a�comunidade�e�
com�as�organizações�que�se�apresentam�como�protetoras�do�rio�Tejo”.

Esta iniciativa foi vista pelo Presidente do 
município como: “muito meritória, que revela 
maturidade e uma preocupação com a 
transparência que é muito positiva, (…). Dá uma 
oportunidade àqueles que geralmente não têm 
acesso às instalações da empresa de ficarem a 
conhecer mais de perto o seu funcionamento e 
os investimentos que têm sido feitos.”

Com o projeto aprovado pela Câmara 
Municipal da Figueira da Foz e pela Junta 
de Freguesia da Marinha das Ondas, a 
Celbi�decidiu�apoiar�a�execução�faseada�
de diversas pinturas e painéis, atendendo 
a que se trata de uma iniciativa que 
valoriza e homenageia a comunidade 
local, contribuindo ainda para melhorar a 
paisagem urbana da vila.
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Apoio à Melhoria do Conforto 
Térmico de Pessoas Idosas e Crianças

A Santa Casa de Misericórdia de 
Vila Velha de Rodão viu-se obrigada a 
reorganizar as suas respostas sociais 
em consequência da pandemia, o que 
implicou� um� grande� esforço� financeiro�
para�a�organização.

Foi, assim, estabelecido um protocolo 
entre�a�instituição�e�a�Celtejo,�no�âmbito�
do� Desenvolvimento� do� Setor� Social�
e� Eficiência� Energética,� no� sentido� de�
reduzir os impactos negativos causados 
pela pandemia.

A�sua�assinatura�vem�reforçar�o�papel�
da� Celtejo� enquanto� agente� importante�
para o desenvolvimento do setor social 
no concelho, através de projetos de 
responsabilidade� social� e� utilização� de�
combustíveis,� verificando-se� impactos�
positivos do ponto de vista ambiental, 
mas� também� para� a� diminuição� de�
custos�suportados�pela�instituição.

A� Santa� Casa� da� Misericórdia� irá�
beneficiar� do� apoio� na� aquisição� de�
pelletes, para o período de Inverno 
(2020� /� 2021),� destinado� à� utilização�
nas caldeiras que integram o sistema 
de�climatização�da�Estrutura�Residencial�
para� Pessoas� Idosas,� Centro� de� Dia� e�
Creche,�melhorando,�assim,�as�condições�
de� conforto� térmico� dos� utentes� da�
instituição.

Complementarmente,� a� Celtejo� pres-
tou� ainda� apoio� na� realização�de� testes�
para despistagem do vírus SARS-CO-
VID-2�aos�colaboradores�da�Santa�Casa�
da Misericórdia.

Comissão de Acompanhamento Ambiental

A Celbi, em conjunto com a The 
Navigator� Company� –� Complexo�
da� Figueira� da� Foz,� formou� em� 2019�
uma Comissão de Acompanhamento 
Ambiental�(CAA).

Esta Comissão foi criada com o 
objetivo de implementar uma política de 
abertura� e� de� partilha� do� desempenho�
ambiental das empresas, bem como 
possibilitar� a� partilha� das� preocupações�
da comunidade local.

A CAA é constituída por um conjunto 
de� várias� partes� interessadas,� onde� se�
incluem representantes do município 
e� de� organizações� públicas� e� privadas�
locais.

Durante� o� ano� de� 2020� não� foram�
realizadas� reuniões� devido� ao� contexto�
de pandemia vivido.

Pretende-se continuar com esta 
iniciativa e que esta seja um canal de 
comunicação�com�as�partes�interessadas�
locais, de forma a garantir um alinhamento 
das� necessidades� e� expetativas� das�
mesmas, com os objetivos estratégicos 
das empresas.

A�Altri� Florestal� e� a�Caima� prestaram�
apoio�para�aquisição�de�um�telescópio�de�
última�geração�para�o�Centro�de�Ciência�
Viva em Constância, com o qual têm um 
protocolo estabelecido. No âmbito desse 
protocolo� promovem,� ainda,� ações� de�
divulgação� da� ciência� na� estação� de�
Biodiversidade�da�Altri�Florestal.

A�Celbi�disponibilizou�apoio�financeiro�
para� o� Projeto� de� Inclusão� da� Cáritas,�
com� a� qual� existe� já� uma� parceria�
estabelecida,� através� da� aquisição� de�
medicação�e�bens�essenciais� a� famílias�
carenciadas em isolamento na Praia da 
Leirosa.
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AltriFlorestal Diálogo com as Comunidades Locais

A�Altri�liga-se�diretamente�às�comunidades�locais�através�do�diálogo�com�os�vizinhos�
e�dos� representantes�do�poder� local� ( juntas�de� freguesia,�municípios)�que� recebem�
informação�sobre�as�atividades�florestais�que�estão�planeadas�nos�respetivos�territórios.

Este�diálogo�permite� identificar�e�discutir�os�potenciais� impactos�decorrentes�das�
operações�e�promover�as�medidas�para�os�prevenir.�Permite�também�estabelecer�uma�
rede�de�comunicação�e�alerta�sobre�qualquer�ocorrência�ou�emergência.

Ações de comunicação
A� Altri� responde� com� entusiasmo� às�

solicitações� que� nos� são� endereçadas�
para� participar� em� eventos� de�
divulgação/sensibilização� das� boas�
práticas� florestais,� investigação� e�
desenvolvimento,� conservação� e�
biodiversidade,� segurança� no� trabalho�
florestal, etc.

Procura� promover� várias� iniciativas�
onde�convidamos�as�partes�interessadas�
para debater temas relevantes da gestão 
florestal.� Esta� participação� permite� uma�
troca�de�informações�entre�os�diferentes�
agentes do sector visando a transmissão 
de conhecimentos sobre a gestão 
florestal�sustentável.

Envolvimento com a 
comunidade

As�ações�de�envolvimento�pretendem�
dinamizar� o� diálogo� com� partes�
interessadas e posicionar-nos como 
uma referência no desenvolvimento das 
regiões�onde�atuamos.

Estas parcerias pretendem obter 
um� reconhecimento� da� importância�
da nossa empresa enquanto agente 
de desenvolvimento económico e a 
construção�de�uma�relação�de�confiança�
entre os diferentes agentes para a 
criação�de�valor,�tanto�económico�como�
ambiental e social.

Com a intervenção prevê-se a devolução de 
200-250 milhões de litros de água por ano 
para afluentes e aquíferos, para todos os usos, 
benefício considerável numa região que sofre de 
escassez hídrica.

O projeto Plantar Água é um projeto da ANP | 
WWF com o apoio da Fundação Coca-Cola e 
visa o restauro ecológico de áreas ardidas na 
Serra do Caldeirão. 

Decorre� entre� 2019-2022� e� procura�
devolver, ao território e às suas comuni-
dades�todos�os�serviços�ambientais�per-
didos.

Através� de� técnicas� específicas� de�
restauro ecológico mediterrânico e das 
melhores� práticas� de� gestão� florestal,�
intervencionará� 100� ha� de� 6� parcelas�
afetadas pelos incêndios florestais de 
2012� no� Sítio� do� Barranco� da� Corte�
/� Ribeira� da� Foupana,� freguesia� de�
Cachopo – concelho de Tavira.

Os�objetivos�prioritários�da�intervenção�
são o restauro ecológico da ribeira da 
Foupana e as suas encostas, numa 
perspetiva� de� reposição� das� funções� e�
características� ecológicas,� a� reposição�
da flora espontânea e o contributo para a 
melhoria�do�ciclo�da�água�e�do�solo.

Na�reposição�da�Floresta�salienta-se�a�
instalação�de�50�mil�árvores�e�arbustos,�
beneficiando,� recuperando� e� instalando�
os povoamentos florestais e adaptando-
os� aos� impactos� das� alterações�
climáticas,� em� especial� ao� risco� de�
incêndio rural.

ANP�–�WWF�Portugal�(Plantação)
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Relatório de Sustentabilidade

A Altri, consciente da importância e do seu 
papel para contribuir para o desenvolvimento 
sustentável nos três eixos do ambiente, 
sociedade e economia, assume o compromisso 
de incorporar a sustentabilidade e as boas 
práticas em todas as atividades que desenvolve.

Sobre  
este Relatório

Sobre este Relatório

102-1 102-46 102-48 102-49 102-50 102-53 102-54 102-56
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Sobre este Relatório

O presente Relatório de Sustentabili-
dade,�o�quarto�elaborado�pela�Altri,�apre-
senta a todos os stakeholders do Grupo 
a�forma�como�a�Altri�cria�valor�económi-
co, social e ambiental para a sociedade. 
Contribuir para o desenvolvimento sus-
tentável�é�o�grande�objetivo�da�Altri.

A� informação� constante� do� Relatório�
foi� verificada� pela� PwC,� que� elaborou�
um relatório independente de garantia 
limitada� de� fiabilidade� incluído� nos�
Anexos.

Período de reporte
O� período� do� reporte� incide� sobre� a�

atividade�do�Grupo�Altri�desde�1�de�janeiro�
de� 2020� a� 31� de� dezembro� de� 2020.�
Sempre que possível e para permitir 
uma�visão�comparativa�da�evolução�dos�
principais indicadores, referem-se factos 
relativos a anos anteriores.

Âmbito
O� Relatório� contém� informação� de�

todas as empresas que integram o 
perímetro�de�consolidação�do�Grupo�Altri.�
As�exceções�a�esta�regra,�caso�existam,�
estão�assinaladas�junto�do�texto.

Decreto-Lei n.º 89/2017 
de 28 de julho e Global 
Reporting Initiative (GRI)

O Relatório pretende dar resposta ao 
Decreto-Lei� n.º� 89/2017,� que� transpõe�
a� Diretiva� 2014/95/UE,� relativamente�
à� divulgação� de� informações� não�
financeiras� e� de� informações� sobre� a�
diversidade,� informações� essas� cuja�
divulgação�é�exigida�a�grandes�empresas�
e�grupos,�como�é�o�caso�do�Grupo�Altri.�
Em cumprimento dos citados diplomas 
legais, o presente Relatório apresenta 
dados� e� informações� que� permitem�
compreender�a�evolução,�o�desempenho,�
a� posição� e� o� impacto� das� atividades�
do Grupo em matéria ambiental e 
social� mas� também� em� relação� aos�
seus colaboradores, à igualdade entre 
mulheres�e�homens�e�à�não�discriminação,�
bem� como� ao� respeito� pelos� Direitos�
Humanos� e� ao� combate� à� corrupção� e�
tentativas� de� suborno� (vide� Tabela� de�
Correspondência com os requisitos do 
Decreto�de�Lei�(DL)�nº�89/2017).

O presente relatório foi elaborado 
de acordo com os GRI Standards para 
a� opção� “De� acordo”� –� Essencial� (vide�
Tabela�GRI).

Contactos
Para esclarecimentos adicionais sobre 

a�informação�apresentada�neste�Relatório�
de�Sustentabilidade,�por�favor�consulte�o�
website ou entre em contacto através do 
seguinte�email:�sustentabilidade@altri.pt

http://www.altri.pt
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Tabela GRI para a Opção 
“De Acordo” - Essencial 

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nome�da�organização Sobre este Relatório ✓

102-2
Atividades, marcas, produtos e 
serviços

Sobre Nós - O nosso negócio
✓

Sobre Nós - Produto e Mercado

102-3 Localização�da�sede
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818  
4100-320�Porto
PORTUGAL

✓

102-4 Localização�das�operações Sobre Nós- O nosso negócio ✓

102-5 Propriedade e natureza legal http://www.altri.pt/pt/about/overview ✓

102-6 Mercados servidos
Sobre Nós- O nosso negócio

✓
Sobre Nós - Produto e Mercado

102-7 Dimensão�da�organização

A�Altri�em�2020

✓

Como criamos valor- Na gestão do 
nosso capital natural

Agenda Social

Agenda Ambiental

102-8
Informação�sobre�colaboradores�e�
outros trabalhadores

Agenda Social - As nossas pessoas 
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓ 8

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

102-9 Cadeia de fornecedores
Agenda Económica- Os nossos 
fornecedores

✓

102-10
Alterações�significativas�na�
organização�e�na�cadeia�de�
fornecedores

No�ano�de�2020�não�houve�alterações�
significativas�a�registar

✓

102-11 Abordagem�ao�princípio�de�precaução

Sobre Nós- Governance, ética e políticas 
do Grupo ✓

Sobre Nós- Gestão do Risco

102-12 Iniciativas�externas
A�nossa�Estratégia�-�Associações�e�
compromissos�externos

✓

102-13 Membro�de�associações
A�nossa�Estratégia�-�Associações�e�
compromissos�externos

✓

ESTRATÉGIA

102-14 Mensagem do Presidente
Mensagem do Presidente do Conselho 
de�Administração

✓

102-15
Principais impactos, riscos e 
oportunidades

Sobre Nós- Gestão do Risco ✓

ÉTICA E INTEGRIDADE

�102-16
Valores, princípios, standards e 
normas de conduta

Sobre Nós- Missão, Visão e Valores

✓ 16Sobre Nós- Governance, ética e políticas 
do Grupo

102-17
Mecanismos de aconselhamento e 
preocupações�éticas

Sobre Nós- Governance, ética e políticas 
do Grupo ✓

Sobre Nós - Gestão do Risco

GOVERNANCE

102-18 Estrutura de governance
Sobre Nós- Governance, ética e políticas 
do Grupo

✓

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

102-40
Lista�dos�grupos�de
Stakeholders

A nossa Estratégia - Envolvimento com 
os Stakeholders

✓

102-41 Acordos coletivos de trabalho
Agenda Social- As nossas pessoas 
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓� 8

  

2020 Altri

Tipo de Contrato por Género

Contratos�permanentes�(n.°) 708

Masculino 609

Feminino 99

Contratos�a�termo�(n.°) 57

Masculino 46

Feminino 11

Tipo de emprego por género

Tempo�integral�(n.°) 765

Masculino 655

Feminino 110

Tempo�parcial�(n.°) 0

Masculino 0

Feminino 0

Total de colaboradores 765

2020 Total

Colaboradores�abrangidos�por�acordos�de�negociação�colectiva

Total�de�colaboradores�(n.°) 765

Total�de�colaboradores�sindicalizados�(n.°) 245

Masculino 240

Feminino 5

Percentagem�de�colaboradores�sindicalizados�(%) 32%

Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos  
de�negociação�coletiva�(%)

88%

Legenda:
S/V -�Sem�Verificação
ODS -�Objetivos�de�Desenvolvimento�Sustentável
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

102-42
Identificação�e�seleção�de
Stakeholders

A nossa Estratégia - Envolvimento com 
os Stakeholders

✓

102-43
Abordagem de envolvimento com 
Stakeholders

A nossa Estratégia - Envolvimento com 
os Stakeholders
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓

  

ACIONISTAS

• Assembleia Geral Anual;

• Relatório e Contas, Relatório de Governo da Sociedade e Relatório de Sustentabilidade, 
elaborados�pelo�órgão�de�administração�e�apresentados�ao�escrutínio�dos�acionistas;

• AltriNews�–�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

CLIENTES

• Visitas;

• Inquéritos dos clientes; 

• Avaliação�da�perceção�externa�dos�clientes;

• Parcerias estratégicas;

• AltriNews�-�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre;

• Relatório e Contas, Relatório de Governo da Sociedade e Relatório de Sustentabilidade.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

COLABORADORES

• Reuniões�diárias�e�semanais;

• Intranet;

• Reunião�de�Chefias�e�Quadros�para�divulgação�dos�objetivos�da�Empresa;

• Ações�de�formação;

• Reuniões�com�Comissões�Sindicais;

• Comissão de Ambiente,

• Saúde�e�Segurança�no�Trabalho;

• Programas�de�Participação;

• AltriNews�-�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre;

• MyCeltejoChannel.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

COMUNIDADE 
ACADÉMICA

• Protocolos�de�colaboração�com�Universidades;

• Concessão�de�estágios�curriculares�e�pós-curriculares�em�colaboração�com�os�Centros�de�
Formação,�Escolas�e�Universidades;

• Estágios�Profissionais�em�colaboração�com�o�Instituto�de�Emprego�e�Formação�Profissional;

• Visitas�às�fábricas;

• AltriNews�-�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

  

COMUNIDADES/ 
ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

• Doações�financeiras;

• Colaboração�no�apoio�a�Instituições�de�Solidariedade�Social;

• Ações�de�voluntariado;

• Organização�conjunta�com�corporações�de�bombeiros�de�simulacros�de�atuação�em�
emergências;

• Cedência�do�campo�de�treinos�para�corporações�de�bombeiros;

• Cedência�de�material�informático;

• Apoio a diversas iniciativas de Escolas;

• Programa: Academia de Verão;

• AltriNews�-�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre;

• Relatório de Sustentabilidade.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

ENTIDADES OFICIAIS

• Envio�regular�de�estatísticas�e�relatórios�de�diversa�natureza�(fiscal,�laboral,�ambiental,�saúde�e�
segurança�no�trabalho,�formação�profissional,�etc.);

• AltriNews�-�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre;

• Relatório de Sustentabilidade.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

FORNECEDORES

• Qualificação�e�avaliação�de�fornecedores�de�serviços�e�de�matérias-primas;

• Ações�de�formação�a�prestadores�de�serviço,�contemplando�matérias�ambientais�e�de�
segurança;

• Parcerias�com�a�CELPA;

• Sessões�de�informação�sobre�ambiente�e�segurança,�destinadas�a�responsáveis�de�empresas�
de�prestação�de�serviços;

• Participação�dos�técnicos�de�segurança�de�empresas�externas�nas�ações;

• Cartão�de�Segurança�da�Indústria�Papeleira�(CSIP);

• Programa�Comportamentos�responsáveis;

• Formação�na�Frente�de�Trabalho�na�Floresta;

• AltriNews�-�enquanto�ferramenta�da�comunicação�das�atividades�desenvolvidas�pelo�Grupo�a�
cada trimestre;

• Relatório de Sustentabilidade.

• Website�da�Altri�www.altri.pt

  

http://www.altri.pt
http://www.altri.pt
http://www.altri.pt
http://www.altri.pt
http://www.altri.pt
http://www.altri.pt
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

102-44
Principais�questões�e�preocupações�
levantadas pelos Stakeholders

A nossa Estratégia - Envolvimento com 
os Stakeholders

✓Foram�registadas�oito�sugestões�de�
melhoria�na�Celbi,�uma�na�Celtejo�e�duas�
na Caima.

PRÁTICA DE REPORTE

102-45
Entidades incluídas nas 
demonstrações

R&C�2020 ✓

102-46
Definição�do�conteúdo�do�relatório�e�
dos limites dos tópicos

Sobre este Relatório ✓

102-47 Lista�dos�tópicos�materiais Matriz de Materialidade ✓

102-48 Reformulação�de�informação Sobre este Relatório ✓

102-49 Alterações�no�relatório Sobre este Relatório ✓

102-50 Período�de�reporte
Sobre este Relatório - 1 de janeiro de 
2020�a�31�de�dezembro�de�2020

✓

102-51 Data�do�relatório�mais�recente 2019 ✓

102-52 Ciclo de relatórios Anual ✓

102-53
Contacto�para�questões�sobre�o�
relatório

Sobre este Relatório ✓

102-54
Opção�“de�acordo”�com�os�GRI�
Standards

Sobre este Relatório ✓

102-55 Índice�de�conteúdo�GRI Presente tabela ✓

102-56 Verificação�externa Sobre este Relatório ✓

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 200 - DIVULGAÇÕES ECONÓMICAS

GRI 201 - DESEMPENHO ECONÓMICO

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�com�
base na metodologia descrita no capítulo Matriz de 
Materialidade.�Com�relação�direta�com�a�Desempenho�
Económico,�o�tema�“Desempenho�económico”�foi�
considerado�um�tema�de�materialidade�elevada�(vide�
Matriz�de�Materialidade).

�✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�divulga�a�gestão�do�desempenho�económico�
através do seu Relatório e Contas.

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Altri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�no�
seu Relatório e Contas.

✓

201-1
Valor económico direto 
gerado e distribuído

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓

5
7
8
9

2020 Total�(Milhares�de�Euros)

VALOR�ECONÓMICO�DIRETO�GERADO�(€) 615.648.688

Receitas�(1) 615.648.688

VALOR�ECONÓMICO�DISTRIBUÍDO�(€) 560.668.759

Custos�Operacionais�(2) 449.166.301

Salários�e�Benefícios�dos�Colaboradores�(3) 39.011.970

Pagamentos�a�Investidores�(4) 61.539.502

Pagamentos�ao�Estado�(5) 10.856.929

Donativos�e�outros�investimentos�na�comunidade�(6) 94.057

VALOR�ECONÓMICO�ACUMULADO�(€) 54.979.929

(1)� Vendas�+�Prestações�de�serviços�+�Outros�rendimentos�(excluindo�transações�intra-grupo)
(2)� Custo�das�vendas�+�Fornecimento�de�serviços�externos�+�Outros�gastos�(excluindo�transações�intra-grupo)
(3)� Custos�com�o�pessoal�(excluindo�transações�intra-grupo)
(4)� Dividendos�distribuídos�pela�Altri�SGPS
(5)� Pagamentos�de�Imposto�sobre�o�Rendimento�Coletivo
(6)� Donativos
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 204 - PRÁTICAS DE COMPRA

204-1
Proporção�de�despesas�
com fornecedores 
locais

Agenda Económica- Os nossos fornecedores
Nota: os valores apresentados neste indicador são 
referentes�às�unidades�industriais�da�Altri.

✓ 12

GRI 205 - ANTICORRUPÇÃO

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�
com base na metodologia descrita no capítulo 
Matriz�de�Materialidade.�Com�relação�direta�
com�a�Anticorrupção,�o�tema�“Ética,�Práticas�de�
Anticorrupção�e�Comportamento�Anticompetitivo”�foi�
considerado�um�tema�de�materialidade�elevada�(vide�
Matriz�de�Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�a�Anticorrupção�(vide�Sobre�Nós�-�Governance,�
ética�e�políticas�do�Grupo).

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Altri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�
neste�Relatório�(vide�Sobre�Nós�-�Governance,�ética�e�
políticas�do�Grupo).

✓

205-1
Operações�avaliadas�
quanto ao risco de 
corrupção

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo
O�Grupo�Altri�dispõe�de�um�Código�de�Ética�e�de�
Conduta�que�estabelece�regras�anti-corrupção�que�
estão�enraizadas�na�organização.�No�decurso�do�
exercício�de�2020�não�foram�identificadas�quaisquer�
práticas�enquadráveis�em�matéria�de�corrupção.

✓ 16

205-2

Comunicação�
e�formação�
sobre políticas e 
procedimentos 
anticorrupção

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo ✓ 16

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 207 - IMPOSTOS

207-1 Abordagem�tributária

Agenda�económica-�Estratégia�Fiscal�da�Altri
A�Altri�responde�parcialmente�ao�requerido�pelo�
indicador, pelo que assume o compromisso de 
melhorar�o�reporte�no�próximo�Relatório�(2021).

✓

207-2
Governo. Controlo e 
gestão�de�risco�fiscal

✓

207-3

Envolvimento de 
stakeholders e 
gestão das suas 
preocupações�quanto�
a impostos

✓

207-4 Relato�por�geografia

Agenda�económica-�Estratégia�Fiscal�da�Altri
A�contribuição�do�Grupo�Altri�através�da�sua�atividade�
para�o�Estado�em�questões�fiscais,�é�detalhada�e�
analisada�nas�notas�anexas�ao�Relatório�e�Contas�
Consolidado.

A�Altri�responde�parcialmente�ao�requerido�pelo�
indicador, pelo que assume o compromisso de 
melhorar�o�reporte�no�próximo�Relatório�(2021).

✓

GRI 300 - DIVULGAÇÕES AMBIENTAIS

GRI 301 - MATERIAIS

301-1
Consumo de materiais 
por peso ou volume

Agenda Ambiental- Gestão Ambiental- Materiais e 
resíduos�Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

O�material�cujo�consumo�é�mais�significativo�é�a�
madeira�representando�70%�do�consumo�total�de�
materiais

✓
8
12

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

205-3
Incidentes de 
corrupção�confirmados�
e�ações�tomadas

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo ✓ 16

Total�de�órgãos�de�governance�(n.º)
4 - Assembleia Geral, Conselho 
de�Administração,�Conselho�

Fiscal e ROC

Total de órgãos de governance aos quais foram comunicadas as políticas e procedimentos 
anticorrupção�(n.º)

100%

Percentagem de órgãos de governance aos quais foram comunicadas as políticas e 
procedimentos�anticorrupção�(%)

100%

Percentagem de colaboradores aos quais foram comunicadas as políticas e procedimentos 
anticorrupção�(%)

100%

Total�de�casos�confirmados�de�corrupção�(n.º) 0

Total�de�casos�que�resultaram�no�despedimento�de�colaboradores�ou�em�ações�disciplinares�(n.º) 0

N.º�total�de�casos�de�não-renovação�de�contratos�com�parceiros�devido�a�casos�de�corrupção�(n.º) 0

N.º�total�de�ações�judiciais�contra�a�organização�ou�colaboradores�devido�a�casos�de�corrupção�(n.º) 0

2020 TOTAL

Total�materiais�renováveis�(t) 4.647.747

Total�materiais�não�renováveis�(t) 184.743

%�materiais�renováveis 96%

%�materiais�não�renováveis 4%
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

301-2
Materiais usados 
provenientes de 
reciclagem

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
8
12

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

302-3 Intensidade energética
Agenda Ambiental- Gestão Ambiental  
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓

7
8
12
13

2020 TOTAL

Quantidade�de�material�renovável�utilizado�-�madeira�(t) 4.647.747

Total�de�material�utilizado�(t) 4.832.490

Percentagem�total�de�materiais�renováveis�usados 96%

2020 TOTAL

COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

COMBUSTÍVEIS CELE (GJ) 13.980.425

Gás�Natural�(GJ) 1.288.887

Fuelóleo�(GJ) 179.402

Gasóleo�(GJ) 160

Licor�negro�(GJ) 12.250.407

Gases�não�condensáveis�(GJ) 138.366

Metanol�(GJ) 123.203

2020 TOTAL

COMBUSTÍVEIS NÃO CELE - EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS (GJ) 14.447.523

Gasóleo�(GJ) 99

Gás�Natural�(GJ) 68.783

Licor�negro�(GJ) 1.612.025

Biomassa�(GJ) 12.759.659

Outros-�Fuelóleo�(GJ) 6.957

COMBUSTÍVEIS NÃO CELE - EQUIPAMENTOS MÓVEIS (GJ) 14.192

Gasóleo�(GJ) 14.192

Consumo total de combustíveis (GJ) 28.442.140

Consumo de combustíveis de origem renovável (GJ) 26.883.660

Consumo de combustíveis de origem não renovável (GJ) 1.558.480

ENERGIA CONSUMIDA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

Consumo�de�energia�(GJ) 16.945.375

Energia�elétrica�(GJ) 2.423.597

Vapor�(GJ) 14.521.778

ENERGIA VENDIDA (GJ)

Energia�vendida�(GJ) 3.504.614

 

Celbi Celtejo Caima TOTAL

INTENSIDADE ENERGÉTICA

Intensidade�energética�(tSA/MJ) 12,7 18,9 25 15,2

 

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 302 – ENERGIA

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�tiveram�como�base�o�
cruzamento�dos�resultados�dos�temas�materiais�
dos peers da Empresa com a perspetiva interna 
da�Atri.�Com�relação�direta�com�a�Energia,�o�tema�
“Energia�e�alterações�climáticas”�foi�considerado�um�
tema�de�materialidade�muito�elevada�(vide�Matriz�de�
Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�a�Energia�(vide�capítulo�02.�Agenda�Ambiental�-�
Materiais,�água,�energia�e�odores).

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Atri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�
neste�Relatório�(vide�capítulo�02.�Agenda�Ambiental�-�
Materiais,�água,�energia�e�odores�).

✓

302-1
Consumo de energia 
dentro�da�organização

Agenda Ambiental- Gestão Ambiental Indicador 
respondido�na�tabela�abaixo.

✓

7
8
12
13

Nota:�Para�o�rácio�apenas�é�considerada�energia�elétrica�e�vapor.
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Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

302-4
Redução�do�consumo�
de energia

Agenda Ambiental - Gestão Ambiental
Na Celbi, as iniciativas desenvolvidas para a melhoria 
da�eficiência�energética�foram:�Definição�do�modo�
eficiente�de�funcionamento�de�motores,�Limpeza�de�
motores,�Otimização�de�conjuntos�motor,�bomba�e�
válvula,�Instalação�de�conversores�de�frequência,�
Instalação�de�iluminação�led,�Sistema�de�controlo�no�
MOPS dos motores com conversor de frequência.
Na�Celtejo,�as�iniciativas�desenvolvidas�para�a�
melhoria�da�eficiência�energética�foram:�Redução�da�
velocidade e pressão de funcionamento de bombas, 
implementação�de�conversores�de�frequência�para�
controlo�das�bombas�e�otimização,�substituição�
de bombas e motores com maior rendimento e 
implementação�de�lógicas�de�controlo�associadas�as�
condições�ótimas�de�funcionamento,�beneficiação�de�
equipamentos�e�criação�de�rotinas�de�manutenção,�
eliminação�de�fugas�nos�coletores�de�vapor,�
implementação�de�ciclos�de�lavagens�químicas�
com�controladores�automáticos�e�temporizadores�e�
implementação�de�rotinas�de�manutenção�preventiva�
nas redes de ar comprimido industrial.
Na Caima, as iniciativas desenvolvidas para a melhoria 
da�eficiência�energética�foram:�Implementação�
de�lógicas�de�controlo�cascata,�instalação�de�VSD�
para�controlo�de�bombas�e�otimização,�melhoria�da�
disponibilidade�do�P.�Madeiras�(3C),�40%�da�fábrica�
com�iluminação�LED,�instalação�de�um�venting�do�
pote�de�condensados�e�recuperação�de�energia�flash,�
implementação�programa�lav.�químicas,�instalação�de�
cordão�de�empanque�mais�adequado�e�criação�de�
rotinas�de�manutenção.

✓

7
8
12
13

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

303-1
Interações�com�a�água�
como um recurso 
partilhado

A�Altri,�no�âmbito�da�gestão�responsável�da�
água�enquanto�recurso�natural,�mapeou�as�suas�
operações�em�função�do�risco�associado�à�utilização�
de�água,�através�da�ferramenta�Aqueduct�Water�
Tool,�desenvolvida�pelo�WRI.�De�acordo�com�este�
mapeamento,�100%�das�operações�da�Altri�estão�
localizadas em zonas em que o stress hídrico tem um 
nível�de�baixo�a�médio.
A�Celbi�efetua�a�captação�de�água�no�rio�Mondego�
e�em�furos�de�águas�subterrâneas�para�uso�no�
processo de fabrico de pasta, ao longo do qual 
existem�diversos�fechos�de�circuitos�de�forma�a�
reduzir�ao�máximo�a�água�fresca�captada.�No�final�
do�processo,�as�águas�são�tratadas�e�devolvidas�ao�
meio�recetor�respeitando�os�critérios�definidos�para�a�
qualidade�do�efluente�final.
A�Celtejo�efetua�a�captação�de�água�no�rio�Tejo,�
para uso no processo de fabrico de pasta e também 
fornece�água�tratada�da�ETA�às�fábricas�da�Navigator�
e�Paper�Prime.�No�processo�de�produção�de�pasta�
foram�implementadas�várias�ações,�nomeadamente�
fecho de circuitos, reciclagem de efluente tratado 
da�ETARi�da�Celtejo,�dada�a�elevada�qualidade�que�
atingida,�permitindo�assim�reduzir�a�captação�de�
água.�No�final�do�processo,�as�águas�são�tratadas�e�
devolvidas ao meio recetor respeitando os critérios 
definidos�para�a�qualidade�do�efluente�final.
A�Caima�efetua�a�captação�de�água�no�rio�Tejo,�para�
uso no processo de fabrico de pasta, ao longo do 
qual,�existem�diversos�fechos�de�circuitos�de�forma�
a�reduzir�ao�máximo�a�água�fresca�captada.�No�final�
do�processo,�as�águas�são�tratadas�e�devolvidas�ao�
meio�recetor�respeitando�os�critérios�definidos�para�a�
qualidade�do�efluente�final.
Na�GREENVOLT�–�Energias�Renováveis�a�água�é�
captada da albufeira da barragem da Aguieira e 
segue�os�requisitos�estabelecidos�na�Licença�de�
Utilização�de�Recursos�Hídricos�-�Captação�de�águas�
superficiais.

✓ 6

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

303-2
Gestão dos impactos 
relacionados com a 
descarga�de�água

O�ponto�de�descarga�e�a�qualidade�do�efluente�final�
encontram-�se�definidos�na�licença�de�rejeição�de�
águas�residuais.
Como diretrizes para a qualidade do efluente, são 
também�seguidos�os�valores�identificados�no�BREF�
setorial.

São�realizadas�monitorizações�anuais�ao�meio�recetor�
de�acordo�com�o�título�de�utilização�privativa�do�
espaço�marítimo�nacional�e�a�definição�dos�VLE�a�
seguir são de acordo com o período em questão 
(estiagem,�húmido,�excecional).

✓

303-3 Captação�de�água Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓

Celbi Celtejo Caima

Quantificação�das�reduções�alcançadas�(GJ/tSA) ‘-0,33GJ/tSA’ 1,98�GJ/tSA 2,08�GJ/tSA

 

Celbi Celtejo Caima

Objetivo�de�redução�do�uso�da�água-2020 16m3/tSA 22m3/tSA 40m3/tSA

 

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 303 - ÁGUA E EFLUENTES

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�com�
base na metodologia descrita no capítulo Matriz de 
Materialidade.�Com�relação�direta�com�a�Água,�o�
tema�“Gestão�da�Água”�foi�considerado�um�tema�de�
materialidade�elevada�(vide�Matriz�de�Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�a�Água�(vide�Agenda�Ambiental�–�Gestão�
Ambiental).

✓

103-4
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Altri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�
neste�Relatório�(vide�Agenda�Ambiental�–�Gestão�
Ambiental).

✓
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Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

303-4 Efluentes Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

303-5 Consumo�de�água Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓

TOTAL

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Captações�superficiais�(m3) 21.380.701

Captações�subterrâneas�(m3) 3.478.000

Uso�total�de�água�(m3) 24.858.701

TOTAL

EFLUENTE TOTAL POR DESTINO

TOTAL�-�Volume�de�efluente�descarregado�(m3) 18.441.074

Águas�superficiais�(m3) 9.068.864

Água�do�mar�(m3) 9.372.210

EFLUENTE TOTAL POR CATEGORIA

Água�doce�(m3) 9.068.864

Outros�tipos�de�água�(m3) 9.372.210

Área�Protegida Área�(ha)

Parque Natural Tejo Internacional 1.905

Parque Natural Serra de São Mamede 1.075

Paisagem Protegida Serra de Montejunto 342

Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros 109

Parque Natural Serra da Estrela 7

Parque�das�Serras�do�Porto 129

Serra da Gardunha 410

Total 3.977

TOTAL

CONSUMO DE ÁGUA

Consumo�total�de�água�de�todas�as�áreas�em�megalitros. 6.294.842

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 304 - BIODIVERSIDADE

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�com�
base na metodologia descrita no capítulo Matriz 
de�Materialidade.�Com�relação�direta�com�a�
Biodiversidade,�o�tema�“Gestão�florestal�e�proteção�
da�biodiversidade”�foi�considerado�um�tema�de�
materialidade�elevada�(vide�Matriz�de�Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�a�Biodiversidade�(vide�Como�criamos�valor-�Na�
Capital�Natural).

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Atri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�
neste�Relatório�(vide�Como�criamos�valor-�No�Capital�
Natural).

✓

304-1

Instalações�
operacionais�(próprias,�
arrendadas�ou�geridas)�
nas�áreas�adjacentes�
a�áreas�protegidas�e�
áreas�com�alto�valor�de�
biodiversidade fora das 
áreas�protegidas

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
6
14
15

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

303-2
Gestão dos impactos 
relacionados com a 
descarga�de�água

O�ponto�de�descarga�e�a�qualidade�do�efluente�final�
encontram-�se�definidos�na�licença�de�rejeição�de�
águas�residuais.
Como diretrizes para a qualidade do efluente, são 
também�seguidos�os�valores�identificados�no�BREF�
setorial.

São�realizadas�monitorizações�anuais�ao�meio�recetor�
de�acordo�com�o�título�de�utilização�privativa�do�
espaço�marítimo�nacional�e�a�definição�dos�VLE�a�
seguir são de acordo com o período em questão 
(estiagem,�húmido,�excecional).

✓

303-3 Captação�de�água Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
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Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

304-2

Impactos�significativos�
das atividades, 
produtos�e�serviços�
sobre a biodiversidade

Como Criamos Valor- No nosso capital Natural 
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓
6
14
15

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

304-3
Habitats�protegidos�ou�
recuperados

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
6
14
15

Sítio�de�Importância�Comunitária Área�(ha)

São Mamede 1.901

Monchique 2.093

Nisa�/�Lage�da�Prata 794

Serra de Montejunto 343

Cabrela 284

Malcata 284

Serra�da�Lousã 267

Serras da Freita e Arada 243

Rio Paiva 210

Serra da Gardunha 223

Serras de Aire e Candeeiros 136

Sicó�/�Alvaiázere 130

Carregal do Sal 105

Valongo 106

Serra de Montemuro 87

Cabeção 59

Estuário�do�Tejo 28

Alvão�/�Marão 11

Estuário�do�Sado 8

Serra da Estrela 7

Caldeirão 1

Total 7.320

Habitat Nome Área

3120
Águas�oligotróficas�muito�pouco�mineralizadas�em�solos�geralmente�arenosos�do�oeste�
mediterrânico com Isoetes spp

60

3170 Charcos�temporários�mediterrânicos 2

4020 Charnecas�húmidas�atlânticas�temperadas�de�Erica�ciliaris�e�Erica�tetralix 3

4030 Charnecas secas europeias 559

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp 83

5230 Matagais�arborescentes�de�Laurus�nobilis 4

5330 Matos�termomediterrânicos�pré-desérticos 877

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 1.693

6420 Pradarias�húmidas�mediterrânicas�de�ervas�altas�da�Molinio�-�Holoschoenion 2

8220 Vertentes�rochosas�siliciosas�com�vegetação�casmofítica 25

91B0 Freixiais�termófilos�de�Fraxinus�angustifolia 5

91
Florestas�aluviais�de�Alnus�glutinosa�e�Fraxinus�excelsior�(Alno-Padion,�Alnion�incanae,�Salicion�
albae�)

95

91F0
Florestas�mistas�de�Quercus�robur,�Ulmus�laevis,�Ulmus�minor,�Fraxinus�excelsior�ou�Fraxinus�
angustifolia�das�margens�de�grandes�rios�(�Ulmenion�minoris�)

1

9230 Carvalhais�galaico-portugueses�de�Quercus�robur�e�Quercus�pyrenaica 21

9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 4

9260 Florestas de Castanea sativa 8

92A0 Florestas-galerias�de�Salix�alba�e�Populus�alba 104

92B0
Florestas-galerias�junto�aos�cursos�de�água�intermitentes�mediterrânicos�com�Rhododendron�
ponticum�,�Salix�e�outras�espécies

1

92D0 Galerias�e�matos�ribeirinhos�meridionais�(�Nerio-Tamaricetea�e�Securinegion�tinctoriae�) 19

9330 Florestas de Quercus suber 94

9340 Florestas�de�Quercus�ilex�e�Quercus�rotundifolia 90
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304-4

Espécies�incluídas�na�Lista�
Vermelha�da�IUCN�(International�
Union�for�Conservation�of�
Nature)�e�em�listas�de�espécies�
de�conservação�nacional,�cujos�
habitats�se�encontram�em�áreas�
afetadas�pelas�operações�da�
empresa

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
6
14
15

Aves

Noitibó-de-nuca-vermelha�-�Caprimulgus�ruficollis VU

Chasco-ruivo - Oenanthe hispanica VU

Abutre-preto�-�Aegypius�monachus CR

Águia-real�-�Aquila�chrysaetos EN

Cegonha-preta - Ciconia nigra VU

Abutre-do-Egito - Neophron percnopterus EN

Açor�-�Accipiter�gentilis VU

Alcaravão - Burhinus oedicnemus VU

Coruja-do-nabal - Asio flammeus EN

Noitibó-da-Europa - Caprimulgus europaeus VU

Tartaranhão-caçador�-�Circus�pygargus EN

Falcão-peregrino - Falco peregrinus VU

Ógea�-�Falco�subbuteo VU

Colhereiro - Platalea leucorodia VU

Águia-Imperial�-�Aquila�adalberti CR

Anfíbios e Répteis

Salamandra -lusitânica - Chioglossa lusitanica VU

Cágado-de-carapaça-estriada�-�Emys�orbicularis EN

Tritão-palmado - Triturus helveticus VU

Mamíferos

Morcego-de-franja�-�Myotis�nattereri VU

Lobo-ibérico�-�Canis�lupus EN

Invertebrados

Euphydryas�aurinia VU

Coenagrion mercuriale VU

Invertebrados

Lampreia-de�rio�-�Lampetra�fluviatilis CR

Enguia-europeia - Anguilla anguilla EN

Boga-de-boca-arqueada - Iberohondrostoma 
lemmingii

EN

Boga-portuguesa�-�Iberochondrostoma�
lusitanicum

CR

Bordalo - Squalius alburnoides VU

Escalo�do�Sul�-�Squalius�pyrenaicus EN

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 305 - EMISSÕES

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�com�
base na metodologia descrita no capítulo Matriz de 
Materialidade.�Com�relação�direta�com�as�Emissões,�
o�tema�“Alterações�climáticas�e�emissões�dos�gases�
com�efeito�estufa”�foi�considerado�um�tema�de�
materialidade�elevada�(vide�Matriz�de�Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�as�Emissões�(vide�Agenda�Ambiental-�Combate�
às�alterações�climáticas).

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Altri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�
neste�Relatório�(vide�Agenda�Ambiental-�Combate�às�
alterações�climáticas).

✓

305-1

Emissões�diretas�de�
Gases de Efeito de 
Estufa
-�GEE�(Âmbito1)

Agenda�Ambiental-�Combate�às�alterações�climáticas ✓

3
12
13
14
15

305-2
Emissões�indiretas�
deGEE�(Âmbito�2)

Agenda�Ambiental-�Combate�às�alterações�climáticas ✓

3
12
13
14
15

305-3
Outras�emissões�
indiretas de GEE 
(Âmbito�3)

Agenda�Ambiental-�Combate�às�alterações�climáticas ✓

3
12
13
14
15

305-4
Intensidade das 
emissões�de�GEE

Agenda�Ambiental-�Combate�às�alterações�climáticas ✓
13
14
15

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

305-5
Redução�das�Emissões�
GEE

Agenda�Ambiental-�Combate�às�alterações�climáticas ✓

Intensidade�das�emissões�de�GEE�das�fábricas�de�pasta�(kgCO
2
e/tSA)�para�âmbito�1�e�2 132

Intensidade�das�emissões�de�GEE�das�fábricas�de�pasta�(kgCO
2
e/tSA)�para�âmbito�3 230

Redução�de�emissões�2019-2020�(ktCO
2
e)�em�âmbito�1,�2�e�3 (74)

Emissões�evitadas�associadas�à�venda�de�eletricidade�(tCO
2
e)�-�inclui�Celbi�e�Bioelétricas (154.961)
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305-6

Emissões�de�
substâncias que 
destroem a camada do 
ozono

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
3
12
13

TOTAL

EMISSÃO DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DA CAMADA DE OZONO

Gases�Fluorados�(kgCO
2
e) 370 PRODUÇÃO�DE�RESÍDUOS TOTAL

Peso�total�dos�resíduos�gerados�(t) 240.460

RESÍDUOS PERIGOSOS 281

Valorização 71

Eliminação 210

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 240.179

Valorização 183.975

Eliminação 56.204

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

305-7

Óxidos�de�azoto�(NOx),�
óxidos�de�enxofre�(SOx)�
e�outras�emissões�
significativas

Agenda Ambiental- Gestão Ambiental ✓

3
12
14
15

GRI 306 - RESIDUOS

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�com�
base na metodologia descrita no capítulo Matriz de 
Materialidade.�Com�relação�direta�com�os�Resíduos,�
o�tema�“Gestão�de�Resíduos”�foi�considerado�um�
tema�de�materialidade�elevada�(vide�Matriz�de�
Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�a�gestão�de�resíduos�(vide�Agenda�Ambiental-�
Materiais�e�Resíduos).

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Atri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-os�
neste�Relatório�(vide�Agenda�Ambiental-�Materiais�e�
Resíduos).

✓

306-1

Geração�de�resíduos�e�
impactos�significativos�
relacionados com 
resíduos

Nas�unidades�industriais�da�Altri,�parte�das�lamas�
primárias�e�secundárias�resultantes�do�tratamento�de�
efluentes�da�fábrica�são�encaminhadas�para�a�caldeira�
de�biomassa,�instalada�no�complexo�industrial,�
para�valorização�energética.�As�lamas�primárias�e�
secundárias�e�rejeitos�da�crivagem,�são�gerados�na�
própria�atividade,�no�processo�de�produção�de�pasta.

✓

3
6
12
14

306-2
Gestão de impactos 
significativos�
associados a resíduos

Nas�unidades�industriais�da�Altri,�no�âmbito�das�
otimizações�realizadas,�as�lamas�secundárias�
resultantes�do�tratamento�de�efluente�da�fábrica�são�
encaminhadas�para�a�caldeira�de�recuperação,�para�
valorização�energética.

✓

3
6
12
14

306-3 Resíduos Gerados Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓

3
6
12
14

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 307 - COMPLIANCE AMBIENTAL

307-1
Não conformidade com 
as leis e regulamentos 
ambientais

No�decurso�de�2020�nenhuma�das�empresas�da�Altri�
foi�objeto�de�qualquer�sanção�(definitiva/transitada�em�
julgado)�em�matéria�ambiental.

✓ 16

GRI 308 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

308-1

Novos fornecedores 
que foram selecionados 
com base em critérios 
ambientais

Agenda Económica- Os nossos fornecedores ✓

GRI 400 - DIVULGAÇÕES SOCIAIS

GRI 401 - EMPREGO

401-1
Novas�contratações�
e rotatividade de 
colaboradores

Agenda Social- As nossas pessoas Indicador 
respondido�na�tabela�abaixo.

✓
5
8



Relatório de Sustentabilidade

219218

Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

TOTAL

TOTAL DE COLABORADORES 765

Faixa etária (n°)

<�30�anos 111

Dos�30�aos�50�anos 430

>�50�anos 224

Género (n°)

Masculino 655

Feminino 110

NOVAS CONTRATAÇÕES 25

Faixa etária (n°)

<�30�anos 9

Dos�30�aos�50�anos 15

>�50�anos 1

Género (n°)

Masculino 16

Feminino 9

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES 3,27%

Faixa etária (n°)

<�30�anos 1,18%

Dos�30�aos�50�anos 1,96%

>�50�anos 0,13%

Género (n°)

Masculino 2,09%

Feminino 1,18%

SAÍDA DE COLABORADORES 33

Faixa etária (n°)

<�30�anos 9

Dos�30�aos�50�anos 6

>�50�anos 18

Género (n°)

Masculino 20

Feminino 13

TAXA DE ROTATIVIDADE 4,31%

Faixa etária (n°)

<�30�anos 1,18%

Dos�30�aos�50�anos 0,78%

>�50�anos 2,35%

Género (n°)

Masculino 2,61%

Feminino 1,70%

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

401-2

Benefícios concedidos 
aos colaboradores em 
regime full-time que 
não são concedidos 
aos colaboradores 
temporários�ou�em�part-�
time

Os�benefícios�de�Fundo�de�Pensões,�Seguros�de�
Saúde�e�Seguro�de�Vida�são�aplicáveis�apenas�aos�
colaboradores do quadro permanentes.

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓ 8

Celbi Celtejo Caima Altri�Florestal Viveiros FlorestSul

BENEFÍCIOS

Seguro de Saúde X X X X X X

Seguro de Vida X X X X X

Fundo�de�Pensões X X X X X

Pagamento�dos�3�primeiros�dias�de�baixa�à�caixa�
não�cobertos�pela�Segurança�Social.

X X X X

Complemento�do�subsídio�de�baixa�à�caixa�
até�90�dias�de�forma�a�manter�a�remuneração�
líquida.

X X X X X

Subsídio de nascimento X

 
Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 403- SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

Formas 
de Gestão

103-1
Explicação�do�tema�
material e dos seus 
limites

Os�temas�materiais�da�Altri�foram�definidos�com�
base na metodologia descrita no capítulo Matriz de 
Materialidade.�Com�relação�direta�com�a�Saúde�e�
Segurança�Ocupacional,�o�tema�“Saúde,�segurança�
e�bem-estar�dos�colaboradores”�foi�considerado�
um�tema�de�materialidade�elevada�(vide�Matriz�de�
Materialidade).

✓

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

A�Altri�tem�promovido�várias�iniciativas�relacionadas�
com�a�Saúde�e�Segurança�Ocupacional�(vide�Agenda�
social-�As�nossas�pessoas).

✓

103-3
Evolução�da�forma�de�
gestão

A�Altri�realiza�a�medição�e�monitorização�dos�
indicadores�associados�a�este�aspeto�e�reporta-
os�neste�Relatório�(vide�Agenda�social-�As�nossas�
pessoas).

✓

403-1
Sistema de gestão de 
saúde�e�segurança�do�
trabalho

Agenda�Social-�As�nossas�pessoas-�Cultura�de�
Segurança

A�Altri�tem�implementado�um�Sistema�de�
Gestão�de�Saúde�e�Segurança�(ver�Sobre�Nós-�
Certificações)�que�abrange�todos�os�locais�de�
trabalho, trabalhadores internos e trabalhadores 
dos�prestadores�de�serviços,�à�exceção�da�Altri�
Florestal,�Altri,�SL,�Altri�e�FlorestSul�(cujos�referenciais�
implementados são os Referenciais normativos PEFC 
e�FSC�®)�que�abrange�os�trabalhadores�internos.

✓
3
8



Relatório de Sustentabilidade

221220

Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

403-2

Identificação�de�
perigos,�avaliação�de�
riscos�e�investigação�
de incidentes

Agenda�Social-�As�nossas�pessoas-�Cultura�de�
Segurança

De�modo�a�garantir�a�qualidade�dos�processos�
para�identificação�de�perigos,�avaliação�de�riscos�e�
investigação�de�acidentes�a�Altri�tem�implementado�
o Sistema de Gestão de SST, no âmbito do qual são 
realizadas�auditorias�de�certificação�e�auditorias�
internas,�promove�formação�e�divulga�informação�
sobre as normas SST e sobre riscos no local de 
trabalho,�procede�à�análise�de�incidentes�e�quase-
acidentes,�promove�treinos�e�exercícios�para�as�
Equipas�de�Intervenção�em�Emergências,�realiza�
inspeções�aos�locais�de�trabalho�e�simulacros�para�
treino�das�equipas�de�1.ª�intervenção�e�de�acidentes�
em trabalho florestal e tem uma brigada de incêndios 
para resposta às emergências.
Para�a�investigação�de�incidentes�laborais�existem�
procedimentos implementados que determinam a 
forma de investigar, discutir e implementar as medidas 
necessárias�para�minimizar�a�ocorrência�de�incidentes�
laborais, é utilizada a metodologia dos 5 porquês, é 
feita�comunicação�de�incidente�e�divulgada�por�toda�a�
organização.
A�avaliação�e�melhoria�do�Sistema�de�Gestão�de�SST�
são garantidas através da revisão periódica do próprio 
sistema, do estabelecimento de objetivos e planos 
de�melhoria�em�SST�e�da�atualização�da�matriz�de�
avaliação�de�riscos.

✓
3
8

403-3
Serviços�de�saúde�do�
trabalho

Na�Altri,�o�Médico�do�trabalho�coordena�e�orienta�dos�
serviços�de�medicina�do�trabalho,�nomeadamente�
as�atividades�de�enfermagem,�realiza�exames�
médicos�periódicos�para�avaliação�da�aptidão�
dos�trabalhadores�para�o�exercício�das�suas�
funções�e�colabora�com�os�serviços�de�segurança�
na�identificação�dos�riscos�para�a�saúde�dos�
trabalhadores,�bem�como�na�análise�das�causas�dos�
acidentes�de�trabalho�ou�da�ocorrência�de�doenças�
profissionais.�Adicionalmente,�contamos�com�um�
Técnico�de�Segurança,�o�qual�executa,�orienta�e�
coordena�as�atividades�do�serviço�de�segurança,�
nomeadamente�no�respeitante�à�distribuição,�controlo�
de�funcionamento�e�conservação�do�material�de�
segurança.�Executa,�ainda,�inspeções�às�condições�de�
segurança�das�instalações�ou�de�trabalho�do�pessoal�
e elabora relatórios e apuramentos estatísticos sobre 
sinistralidade�e�colabora�nos�processos�de�informação�
e�formação�dos�trabalhadores�e�demais�intervenientes�
nos�locais�de�trabalho�nas�áreas�de�prevenção�e�
segurança,�processo�através�do�qual�se�assegura�a�
qualidade�do�serviço.

✓
3
8

403-4

Participação�dos�
trabalhadores,�consulta�
e�comunicação�
aos trabalhadores 
referentes a saúde e 
segurança�do�trabalho

Para�a�participação�e�consulta�dos�colaboradores�
no Sistema de Gestão de SST são promovidas 
reuniões�pela�Comissão�de�Ambiente,�Segurança�
e Saúde, onde estão presentes Representantes 
dos�Trabalhadores,�responsáveis�de�topo�da�Altri�e�
o�Médico�do�Trabalho,�é�ainda�feita�a�consulta�aos�
trabalhadores�relativamente�à�utilização�de�EPI�e�na�
elaboração�dos�RIPAR.

✓
3
8

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

403-5

Formação�de�
trabalhadores em 
saúde�e�segurança�do�
trabalho

Agenda�Social-�As�nossas�pessoas-�Cultura�de�
Segurança

✓
3
8

403-6
Promoção�da�saúde�do�
trabalhador

A�Altri�promove�a�saúde�dos�seus�trabalhadores�
através�de�serviços�de�medicina�e�enfermagem�
no�posto�médico,�consultas�e�prescrição�de�
medicamentos,�campanhas�de�sensibilização�sobre�
saúde�e�bem-estar,�recomendações�do�médico�
do�trabalho�alertando�para�riscos�para�a�saúde�do�
trabalhador�(ex:�tabaco,�excesso�peso...)�e�ausências�
para�consultas�médicas,�consideradas�justificadas�e�
com�remuneração.

✓
3
8

403-7

Prevenção�e�mitigação�
de impactos de saúde 
e�segurança�do�
trabalho diretamente 
vinculados com 
relações�de�negócios

A�Altri�procede�à�distribuição�de�folhetos�informativos,�
disponibilização�de�documentação�de�Segurança�
(RIPAR,�Procedimentos,�Normas),�divulgação�de�
vídeos�de�SST�nos�circuitos�de�TV�internos,�afixação�
de�sinalética�de�Segurança�e�divulgação�das�
Comunicações�dos�Incidentes�e�Quase�Incidentes.

✓
3
8

403-8

Trabalhadores�cobertos�
por um sistema de 
gestão de saúde e 
segurança�do�trabalho

No�caso�das�unidades�industriais�da�Altri,�os�
trabalhadores�internos�e�externos,�que�desempenhem�
funções�no�local,�estão�abrangidos�pelo�Sistema�de�
SST�que�é�auditado�internamente�e�externamente.
No�caso�da�Altri�Florestal,�Altri�SL�e�FlorestSul,�em�
que estão implementados os referenciais normativos 
PEFC�e�FSC®�cuja�revisão�contempla�a�análise�do�
desempenho�da�SST�e�a�definição�de�Planos�de�
Melhoria�ao�nível�da�SST,�100%�dos�trabalhadores�
internos�estão�cobertos�pelo�sistema.

✓
3
8

403-9 Acidentes de trabalho

Os principais tipos de acidentes de trabalho com 
trabalhadores internos: Traumatismos, queimaduras 
e�ferimentos�ligeiros,�entaladelas,�irritações�oculares,�
esforços�físicos�excessivos�e�contato�com�objetos�
cortantes.�Com�os�trabalhadores�externos�foram:�
fraturas, quedas a nível diferente e ao mesmo 
nível,�traumatismos,�esforços�físicos�excessivos,�
queimaduras, entaladelas e contato com objetos 
cortantes,�queda�em�altura,�irritações�oculares
Para�identificar�os�perigos�relacionados�com�riscos�
de�acidente�de�trabalho�grave�ou�para�eliminá-los/
mitigá-los�a�Altri�dispõe�de�Planos,�procedimentos�
e�normas�de�segurança,�registos�de�identificação�
de�perigos�e�avaliação�de�riscos,�sinalização�de�
segurança,�RIPARs,�Ficha�de�Dados�de�Segurança,�
Monitorização�de�exposição�a�agentes�físicos�e�
químicos,�inspeções�SST,�implementação�de�medidas�
de�proteção�coletivas,�melhoria�das�infraestruturas�e�
equipamentos.
Os principais perigos que contribuíram para acidentes 
de�trabalho�graves�foram:�trabalhos�em�altura,�
trabalhos�que�requerem�a�utilização�de�máquinas,�
utilização�de�produtos�químicos,�trabalhos�em�
espaços�confinados,�trabalhos�a�quente,�trabalhos�de�
limpeza�em�equipamentos�móveis,�abate�e�transporte�
de�madeira,�exposição�a�condições�atmosféricas�
adversas.
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓
3
8



Relatório de Sustentabilidade

223222

Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

TOTAL

VALORES ABSOLUTOS PARA OS COLABORADORES

Óbitos�resultantes�de�acidente�de�trabalho 0

Acidentes�de�trabalho�graves�(excluindo�óbitos) 1

Acidentes�de�trabalho�de�comunicação�obrigatória 43

N.º de horas trabalhadas 1.278.909

RÁCIOS PARA OS COLABORADORES

Mortes�resultantes�de�acidente�de�trabalho 0

Acidentes�de�trabalho�graves�(excluindo�mortes) 0,8

Acidentes�de�trabalho�de�comunicação�obrigatória 33,6

VALORES ABSOLUTOS PARA COLABORADORES EXTERNOS

Mortes�resultantes�de�acidente�de�trabalho 1

Acidentes�de�trabalho�graves�(excluindo�mortes) 4

Acidentes�de�trabalho�de�comunicação�obrigatória 82

Nota�1:�Não�foi�possível�recolher�os�dados�relativos�a�colaboradores�externos�de�modo�a�calcular�os�rácios�para�o�período�em�
análise,�estão,�no�entanto,�a�ser�implementados�mecanismos�que�permitam�o�reporte�desta�informação�para�o�próximo�ano.

Nota�2:�Os�dados�apresentados�referem-se�às�empresas:�Celbi,�Caima,�Celtejo�e�Altri�Florestal.

Nota:�Os�dados�apresentados�não�incluem�os�colaboradores�da�Altri�Sales.

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

403-10 Doenças�Profissionais

No�ano�de�2020�apenas�se�registou�uma�doença�
ocupacional�de�comunicação�obrigatória�na�Caima.
Os�principais�tipos�de�doenças�ocupacionais�
registados são alergias a agentes químicos.
De�modo�a�mitigar�ou�eliminar�os�riscos�e�perigos�a�
Altri�procede�à�monitorização�de�riscos�de�exposição�
nos�postos�de�trabalho�(ao�ruído,�substância�químicas,�
ergonómicos),�efetuados�pelos�técnicos�de�segurança�
e acompanhados pelo médico do trabalho.

✓
3
8

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 404 - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

404-1
Médias de horas de 
formação�por�ano�e�por�
colaborador

Agenda Social - As nossas pessoas
Indicador�respondido�nas�tabelas�abaixo.

✓
4
5
8

2020

TOTAL DE COLABORADORES MASCULINO FEMININO TOTAL

Quadros�e�Técnicos�Superiores�(n.°) 94 24 118

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas�(n.°) 95 10 105

Restantes�trabalhadores�(n.°) 466 76 542

Total�(n.°) 655 110 765

TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO (H) MASCULINO FEMININO TOTAL

Quadros�e�Técnicos�Superiores�(n.°) 1.806 619 2.425

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas�(n.°) 1.491 632 2.123

Restantes�trabalhadores�(n.°) 7.078 2.428 9.506

Total�(n.°) 10.375 3.679 14.054

MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO POR CATEGORIA (H/COLABORADOR) MASCULINO FEMININO TOTAL

Quadros�e�Técnicos�Superiores�(n.°) 19 26 21

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas�(n.°) 16 63 20

Restantes�trabalhadores�(n.°) 15 32 18

 



Relatório de Sustentabilidade
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

404-3

Percentagem de 
colaboradores que 
recebem regularmente 
avaliação�de�
desempenho e de 
desenvolvimento de 
carreira

As�empresas�do�grupo�Altri�não�têm�um�sistema�
formal�de�avaliação�de�desempenho�ou�de�
desenvolvimento de carreiras, de forma assumida. 
Está�em�curso�a�elaboração�de�um�Plano�de�Sucessão�
para�Titulares�de�Funções�Críticas�e�deverá�em�2021�
ser construído um sistema formal que permita dar 
feedback sobre o desempenho dos colaboradores.

✓ 8

GRI 405 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

405-1
Diversidade�dos�órgãos�
de governance e dos 
colaboradores

Agenda Social - As nossas pessoas Indicador 
respondido�na�tabela�abaixo.

✓
5
8

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

404-2

Programas de melhoria 
de competências dos 
colaboradores e à 
transição

Agenda Social - As nossas pessoas
Indicador�respondido�na�tabela�abaixo.

✓ 8

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua
TOTAL

Ações Horas

Processo 90 6.806

Gestão�e�Comportamental 64 1.581

Manutenção 24 841

Segurança�e�Ambiente 56 2.021

(Outro) 128 2.807

TOTAL 362 14.054

 

2020 FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL

Quadros�e�Técnicos�Superiores�(n.°)

<�30�anos 4 — 4

Dos�30�aos�50�anos 54 18 72

>�50�anos 36 6 42

TOTAL 94 24 118

Quadros�e�Técnicos�Superiores�(%)

<�30�anos 3.4% 0.0% 3,4%

Dos�30�aos�50�anos 45.8% 15.3% 61,0%

>�50�anos 30.5% 5.1% 35,6%

TOTAL 79,7% 20,3%

 

ÓRGÃOS DE GOVERNANCE POR CATEGORIA FUNCIONAL FAIXA ETÁRIA E GÉNERO

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL

Órgãos�de�governance�(n.°)

<�30�anos 0 0 0

Dos�30�aos�50�anos 0 0 0

>�50�anos 8 4 12

TOTAL 8 4 12

Órgãos�de�governance�(%)

<�30�anos 0% 0% 0%

Dos�30�aos�50�anos 0% 0% 0%

>�50�anos 66,7% 33,33% 100%

TOTAL 66,7% 33,33%

 

COLABORADORES COM FORMAÇÃO SUPERIOR MASCULINO FEMININO TOTAL

N.º�de�colaboradores�com�formação�superior�(n.º) 195 85 280

Taxa�de�colaboradores�com�formação�superior�(%) 29,8% 77,3% 36,6%

 

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas�(n.°)

<�30�anos 2 3 5

Dos�30�aos�50�anos 50 4 54

>�50�anos 43 3 46

TOTAL 95 10 105

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas�(%)

<�30�anos 1,9% 2,9% 4,8%

Dos�30�aos�50�anos 47,6% 3,8% 51,4%

>�50�anos 41,0% 2,9% 43,8%

TOTAL 90,5% 9,5%

Restantes�trabalhadores�(n.°)

<�30�anos 76 26 102

Dos�30�aos�50�anos 271 33 304

>�50�anos 119 17 136

TOTAL 466 76 542

Restantes�trabalhadores�(%)

<�30�anos 14,0% 5,0% 18,8%

Dos�30�aos�50�anos 50,0% 6,0% 56,1%

>�50�anos 22,0% 3,0% 25,1%

TOTAL 86,0% 14,0%

TOTAL (N.°) 655 110 765
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

GRI 406 - NÃO-DISCRIMINAÇÃO

406-1
Casos de 
discriminação�e�
medidas tomadas

Não�houve�registo,�durante�o�exercício�de�2020,�de�
qualquer�reporte�de�situações�discriminatórias�que�
impusessem a tomada de medidas concretas de 
combate�a�tais�situações.

✓
5
8
16

GRI 413 - COMUNIDADES LOCAIS

413-1

Operações�com�
envolvimento da 
comunidade local, 
avaliação�de�impactos�
e desenvolvimento de 
programas

Agenda Social- A nossa comunidade ✓

413-2

Operações�com�
impactos negativos 
significativos�atuais�
e potenciais nas 
comunidades locais

Agenda Social- A nossa comunidade

Agenda Ambiental- Gestão Ambiental- Odores
✓

1
2

GRI 414 - AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

414-1

Novos fornecedores 
que foram 
selecionados com base 
em critérios sociais

Agenda Económica- Os nossos fornecedores ✓

GRI 417 - MARKETING E ROTULAGEM

417-1

Requisitos de 
informação�e�rotulagem�
para produtos e 
serviços

A�Altri�dá�cumprimento�ao�regulamento�Regulamento�
(UE)�N.º�453/2010�de�20�de�maio�de�2010,�tendo�
disponível�para�todos�os�produtos�uma�ficha�
de�segurança�com�a�descrição�das�principais�
características,�aplicações�e�regras�de�utilização�e�
reciclagem.

As�pastas�para�utilização�em�produtos�papeleiros�
estão aprovadas pelo Nordic Ecolabelling of Paper 
Products e pelo European Ecolabel, e assim podem 
ser utilizadas em produtos que pretendam utilizar 
esterótulo ambiental.

✓
12
16

GRI 419 – CONFORMIDADE SOCIOECONÓMICA

419-1

Não conformidade com 
as leis e regulamentos 
na�área�social�e�
económica

Em�2020�foi�aplicada�à�subsidiária�Sociedade�
Bioelétrica do Mondego S.A., uma coima de montante 
equivalente�a�22.500�euros�relacionada�com�questões�
económicas.

Para além do mencionado, não foram aplicadas 
coimas/multas/�sanções�monetárias�ou�não�
monetárias,�em�relação�a�qualquer�uma�das�empresas�
do�Grupo�Altri,�por�incumprimento�das�leis�e/ou�
regulamentos�na�área�social�e�económica.�Não�se�
verificou,�em�relação�a�todas�as�empresas�do�Grupo�
Altri,�qualquer�não�conformidade�com�leis�e/ou�
regulamentos�na�área�social�e�económica.

✓ 16

Divulgações Localização/Omissão Verificação ODS

405-2
Rácio�entre�o�salário�
base�e�remuneração�da�
mulher e do homem

Indicador�respondido�na�tabela�abaixo. ✓
5
8
10

REMUNERAÇÃO BASE POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÉNERO (€) RÁCIO F/M

Quadros e Técnicos Superiores 0,79

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas 0,85

Restantes trabalhadores 0,90

Total 0,92

REMUNERAÇÃO BASE POR CATEGORIA FUNCIONAL E GÉNERO (€) RÁCIO F/M

Quadros e Técnicos Superiores 0,75

Quadros�médios�e�Chefias�Diretas 0,82

Restantes trabalhadores 0,71

Total 0,79

 Nota:�Os�dados�apresentados�não�incluem�os�colaboradores�da�Altri�Sales.
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

Requisito Resposta

MODELO EMPRESARIAL

DL 89/2017 - Art°3° (Remetido para o N°2 do Art°508°- G do CSC) - Diretiva 2014/95/UE- Art. 19a (1)(a)

Modelo empresarial da empresa

Sobre Nós

A nossa Estratégia

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

DIVERSIDADE NOS ORGÃO DO GOVERNO

DL 89/2017 - Art°4° (Remetido para o Art° 245.°- N.° 1 r) e N.°2 do CVM) - Diretiva 2014/95/UE - Art. 20 (1)(g)

Política de diversidade aplicada pela sociedade 
relativamente�aos�seus�órgãos�de�administração�e�de�
fiscalização

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

QUESTÕES AMBIENTAIS

DL 89/2017 - N°2 do Art°3° (Remetido para o N°2 do Art°508° do CSC) - Diretiva 2014/95/UE - Art. 19a (1) (a-e)

Políticas�específicas�relacionadas�com�questões�
ambientais

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Sobre�Nós-�Certificações

Agenda Ambiental

Resultados�da�aplicação�das�políticas
Como criamos valor

Agenda Ambiental

Principais riscos associados e a forma como esses 
riscos são geridos

Sobre Nós- Gestão do Risco

Indicadores-chave de desempenho
Agenda Ambiental

Como criamos valor

 

QUESTÕES SOCIAIS E RELATIVAS AOS TRABALHADORES

DL 89/2017 - N°2 do Art°3° (Remetido para o N°2 do Art°508° do CSC) - Diretiva 2014/95/UE - Art. 19a (1) (a-e)

Políticas�específicas�relacionadas�com�questões�sociais�e�
relativas aos trabalhadores

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

Resultados�da�aplicação�das�políticas
Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

Principais riscos associados e a forma como esses riscos 
são geridos

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

Sobre Nós- Gestão do Risco

Indicadores-chave de desempenho Agenda Social- As nossas pessoas

 

Tabela de Correspondência  
com os Requisitos do  
Decreto de Lei (DL) nº 89/2017
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Tabela�GRI�para�a�Opção�“De�Acordo”�-�EssencialAnexos

�Resultados�da�aplicação�das�políticas
Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

Principais riscos associados e a forma como esses riscos 
são geridos

Agenda Social- As nossas pessoas

Sobre Nós- Gestão do Risco

Indicadores-chave de desempenho
Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS

N°2 do Art°3° do DL 89/2017 (Remetido para o N°2 do Art°508° do CSC) - Diretiva 2014/95/UE - Art. 19a (1)(a-e)

Políticas�específicas�relacionadas�com�o�respeito�dos�
Direitos�Humanos

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

No�Código�de�Ética�e�de�Conduta�do�Grupo�Altri�está�estabelecido�
que:�O�Grupo�Altri�respeita�e�promove�os�direitos�humanos,�
conforme�consagrado�na�Declaração�Universal�dos�Direitos�
Humanos�das�Nações�Unidas�e�norteia�a�sua�atuação�no�respeito�
pela�igualdade�de�oportunidades.

Para além do estabelecido no documento que orienta a conduta 
dos�colaboradores,�a�Altri�pauta�a�sua�atuação�pelo�cumprimento�
integral�de�toda�a�legislação�aplicável�em�matéria�de�Direitos�
Humanos,�considerando�que,�as�legislações�nacionais�e�europeias�
salvaguardam desde logo os direitos fundamentais.
Considerando�o�exposto,�a�Altri�promove�a�igualdade�de�
oportunidades,�o�respeito�pelos�Direitos�Humanos�e�repudia�
em�absoluto�qualquer�utilização�do�trabalho�infantil�e�forçado,�
reconhecendo estas matérias como princípios que integram o 
ADN�do�Grupo.

Resultados�da�aplicação�das�políticas

Principais riscos associados e a forma como esses riscos 
são geridos

 

IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS E NÃO DISCRIMINAÇÃO

N°2 do Art°3° do DL 89/2017 (Remetido para o N°2 do Art°508° do CSC) - Diretiva 2014/95/UE - Art. 19a (1)(a-e)

Políticas�específicas�relacionadas�com�questões�de�
igualdade�entre�mulheres�e�homens�e�não�discriminação

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Agenda Social- As nossas pessoas

“As�práticas�e�os�procedimentos�laborais�do�Grupo�Altri�repudiam�
a�discriminação�e�quaisquer�tratamentos�diferenciados�em�função�
da�raça,�género,�origem�étnica�ou�social,�orientação�sexual,�política�
ou�de�associação�sindical�ou�convicção�religiosa”�in�Código�de�
Ética�e�de�Conduta�da�Altri

COMBATE À CORRUPÇÃO E TENTATIVAS DE SUBORNO

Nº2 do Artº3º do DL 89/2017 (Remetido para o n.º2 do Artº508º do CSC) - Diretiva 2014/95/UE - Art. 19a (1)(a-e)

Políticas�específicas�relacionadas�com�o�combate�à�
corrupção�e�tentativas�de�suborno

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Resultados�da�aplicação�das�políticas Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Principais riscos associados e a forma como esses riscos 
são geridos

Sobre Nós - Governance, ética e políticas do Grupo

Sobre Nós- Gestão do Risco
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Relatório Green BondsAnexos

Relatório 
Green Bonds

Relatório de  
Alocação e Impacto 2020

Enquadramento Descrição do Projeto

Resumo da SBM Green Bond Framework:

O� Grupo� Altri,� através� da� sua�
subsidiária� Sociedade� Bioelétrica� do�
Mondego,� S.A.� (“SBM”),� e� o� Banco� BPI,�
S.A.� (“BPI”)� lançaram�a�primeira�emissão�
obrigacionista� “verde”� admitida� à�
negociação�em�Portugal�no�mercado�não�
regulamentado� Euronext� Access� Lisbon�
em�fevereiro�de�2019.

A Sociedade Bioelétrica do Mondego, 
S.A.� é� uma� empresa� Portuguesa,� detida�
a� 100%�pelo�Grupo�Altri,� que� se�dedica�
à� construção,� operação� e� manutenção�
de uma central termoelétrica a biomassa, 
com�capacidade�de�34,5�MW,�localizada�
na Figueira da Foz.

Para�financiar�os�seus�investimentos,�a�
SBM desenvolveu um SBM Green Bond 
Framework, que serviu de base à emissão 
do� seu� SBM� 2019-2029� Green� Bond�
(“empréstimo�obrigacionista� verde”),�por�
subscrição� particular,� no� montante� de�
Euro� 50.000.000� (cinquenta�milhões� de�
euros),�com�a�taxa�de�cupão�de�1,90%.

A� utilização� dos� recursos� foi� alocada�
exclusivamente� ao� financimento� da�
central termoelétrica a biomassa de 34,5 
MW,� localizada� no� perímetro� fabril� da�
Celbi, ainda que na fase inicial do projeto 
tenha�havido�aporte�de� fundos�próprios�
da acionista da SBM.

A�operação�destinou-se�a�financiar�os�
investimentos da Sociedade Bioelétrica 
do�Mondego,�S.A.,�na�construção�de�uma�
nova central termoelétrica a biomassa do 
Grupo�Altri,�localizada�na�Figueira�da�Foz,�
contribuindo�para�a�prossecução�de�uma�
política estruturante no campo energético, 
que permite diminuir a dependência 
externa� e� o� efeito� de� estufa� resultante�
da�utilização�de�combustíveis� fósseis.�A�
utilização�de�biomassa�florestal,�por�outro�
lado,� além� de� contribuir� para� a� criação�
de emprego e para o ordenamento da 
floresta, permite reduzir os riscos de 
incêndio, promovendo um ambiente de 
produção� de� energia� limpa� e� renovável,�
reforçando� assim� o� compromisso� de�
sustentabilidade�do�Grupo�Altri.

Este investimento da SBM contribuiu 
para� a� diversificação� das� fontes�
energéticas� do� Grupo� Altri� e� insere-
se� na� estratégia� definida� para� a�
política energética nacional, através da 
construção�de�uma�central�de�produção�
de� eletricidade� a� partir� de� fontes� não�
convencionais� (designadamente,� a�
valorização� energética� de� biomassa�
florestal).

A Central de Biomassa entrou em 
funcionamento�em� julho�de�2019,� tendo�
produzido� no� ano� de� 2020� um� total� de�
285.974�MWh.

A Emissão alinha-se com as 
condições�estabelecidas�pelos�Princípios�
de� Obrigações� Verdes� (“Green� Bond�
Principles”)�publicados�pela� International�
Capital Market Association, tendo obtido 
uma� Second� Party� Opinion� (“SPO”)�
positiva da empresa de ratings ESG e 
de research independente especializada 
Sustainalytics.

Neste documento apresenta-se, 
conforme previsto no SBM Green Bond 
Framework,�o�reporte�anual�a�investidores�
relativamente�à�alocação�do�investimento,�
incluindo� informação� relevante� sobre�
a� aplicação� dos� fundos� e� sobre� os�
benefícios� ambientais� resultantes.� A�
informação� aqui� incluída� encontra-se�
disponível�no�site�da�Altri,�em�http://www.
altri.pt/pt/investors/green-funding/green-
bond.

Uso dos 
recursos

O�objetivo�principal�é�a�utilização�dos�recursos�em�projetos�verdes,�que�resultem�
em�benefícios�ambientais�claros.�Os�critérios�de�elegibilidade�definidos�no�SBM�
Green Bond Framework são:

1. Energia�Renovável�e�Limpa
2. Prevenção�e�Controlo�Integrados�da�Poluição

Impactos 
positivos

• Eficiência�energética.
• Diminuição�da�fatura�energética�nacional.
• Criação�de�emprego�e�crescimento�da�economia.
• Redução�do�risco�de�incêndio�florestal�/�Gestão�Sustentável�da�Floresta.
• Aumento da economia circular.

Avaliação e 
seleção de 
projetos

• Os projetos da SBM são propostos ao Grupo de Trabalho sobre 
Investimentos, que é formado por administradores da SBM. Esse grupo 
gere e revê todos os projetos propostos.

• Os�projetos�elegíveis�são�selecionados�de�entre�os�vários�setores�elegíveis�
e�resultam�da�aplicação�dos�critérios�de�elegibilidade,�sob�responsabilidade�
do Comité Green Bond.

• Apenas os projetos aprovados pelo Grupo de Trabalho sobre Investimentos 
e�pelo�Comité�Green�Bond�serão�considerados�para�financiamento.

• Os projetos verdes elegíveis são monitorizados e alvo de relatórios numa 
base anual.

Gestão de 
fundos

• O�produto�líquido�da�Green�Bond�será�aplicado�num�único�projeto/empresa.
• O�Departamento�Financeiro�garante�a�alocação�dos�fundos�segundo�um�

procedimento�interno�que�visa�definir�o�destino�dos�fluxos�de�caixa,�definir�
contas reservadas para valores não investidos e ajustar periodicamente os 
valores.

• As receitas não desembolsadas imediatamente serão mantidas e não 
serão investidas em projetos não verdes, projetos intensivos em atividades 
com�emissões�de�gases�com�efeito�de�estufa�(GEE)�ou�atividades�
controversas.�Serão�investidas�de�acordo�com�a�liquidez�da�SBM�e�/�ou�
atividades�de�gestão�de�responsabilidade,�seguindo�as�melhores�práticas�
do mercado.

Reporte

• A�SBM�fornecerá�uma�atualização�anual�sobre�o�uso�dos�recursos�
relacionados com a Green Bond.

• O�relatório�deve�divulgar�uma�descrição�dos�fundos�restantes�e�do�valor�
fundos alocados e não alocados.

• A�informação�divulgada�deve�incluir�indicadores�de�desempenho�para�
permitir o acesso ao impacto ambiental dos projetos verdes elegíveis.

• Exemplos�de�produtos�e�indicadores�de�impacto�considerados�

1. Energias Renováveis e Limpas:
• Capacidade�instalada�de�energia�renovável�(MW)
• Geração�anual�esperada�de�energia�renovável�(MWh)
• Emissão�anual�estimada�de�GEE�evitada�ou�reduzida�(tCO

2
e)

• 
2. Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
• Redução�de�resíduos�de�biomassa�na�floresta
• Emissão�anual�estimada�de�GEE�evitada�ou�reduzida�(tCO

2
e)

 

http://www.altri.pt/pt/investors/green-funding/green-bond.
http://www.altri.pt/pt/investors/green-funding/green-bond.
http://www.altri.pt/pt/investors/green-funding/green-bond.
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Relatório de alocação de recursos
Relatório de indicadores de impacto ambiental  
(dados entre janeiro e dezembro de 2020)

A�alocação�de�recursos�foi� integralmente�efetuada�em�2019�(essa� informação�poderá�ser�vista�em�maior�detalhe�no�Relatório 
Green�Bonds�2019,�que�foi�revisto�pela�Sustainalytics�e�pela�Deloitte).

Projetos verdes elegíveis 
(1)

Valor�disponível�(€)
(2)

Alocação�de�
recursos a
projetos 

(3)

Valor�alocado�(€)
(4)

Peso face ao valor 
do�ativo�(%)�

(5)

Utilização�dos�
recursos da 

Green�Bond�(%)
(6)

1.�Energia�Renovável�e�Limpa
2.�Prevenção�e�Controlo
Integrados�da�Poluição

50.000.000
Central de
Biomassa

50.000.000 60,28% 100%

TOTAL 50.000.000 50.000.000

Projetos verdes 
elegíveis 

(1)

Valor 
disponível�(€)

(2)

Peso no 
 total da

Green Bond
(%)
(3)

Valor  
elegível�(%)

(4)

Capacidade 
instalada
(MW)
(5)

Produção�
anual de 
energia 
renovável
(MWh)

(6)

Emissões�
de CO

2
 

evitadas
(tonCO

2
e)

(7)

Redução�de�
resíduos de 
biomassa na 
floresta�(ton)

(8)

Central de
Biomassa

50.000.000 100% 100% 34,5 285.974 60.912
416.576

(50%�humidade)

TOTAL 50 285.974 60.912 416.576
(1)�Categorias�de�projetos�elegíveis

(2)�Valor�total�da�Green�Bond

(3)�Projeto�a�que�os�recursos�foram�alocados

(4)�Valor�alocado�ao�projeto

(5)�Peso�do�valor�da�Green�Bond�no�valor�total�do�projeto

(6)�Nível�de�utilização�dos�recursos�da�Green�Bond

(1)�Identificação�dos�projetos�enquadrados�nas�categorias�elegíveis:�1.�Energia�Renovável�e�Limpa�e�2.�Prevenção�e�Controlo�
Integrados�da�Poluição

(2)�Valor�total�da�Green�Bond

(3)�Peso�do�projeto�no�valor�total�da�Green�Bond

(4)�Valor�elegível

(5)�Capacidade�instalada�de�produção�de�energia�renovável�do�projeto

(6)�Produção�total�de�energia�renovável�pelo�projeto�no�período�de�referência,�entre�janeiro�e�dezembro�de�2020

(7)�Emissões�evitadas.�As�emissões�evitadas�são�as�correspondentes�às�emissões�que�ocorreriam�caso�a�eletricidade�produzida�
resultasse�do�sistema�nacional,�usando-se�como�referência�o�fator�de�emissão�da�rede�nacional,�disponível�em:�https://www.erse.pt/
media/hnsfi3om/energia_em_numeros_edicao_2019.pdf

(8)�Biomassa�utilizada�pela�Central�de�Biomassa

http://www.altri.pt/pt/investors/green-funding/green-bond
http://www.altri.pt/pt/investors/green-funding/green-bond
https://www.erse.pt/media/hnsfi3om/energia_em_numeros_edicao_2019.pdf
https://www.erse.pt/media/hnsfi3om/energia_em_numeros_edicao_2019.pdf
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IInnttrroodduuccttiioonn  

In 2019, Sociedade Bioelétrica do Mondego (“SBM”) issued green bonds aimed at financing the 34.5 MW 
biomass power plant, located in the manufacturing area of Figueira da Foz in central Portugal. In 2021, SBM 
engaged Sustainalytics to review the projects funded through the issued green bonds and to provide an 
assessment as to whether the projects met the Use of Proceeds criteria and the Reporting commitments 
outlined in the SBM Green Bond Framework.   

EEvvaalluuaattiioonn  CCrriitteerriiaa  

Sustainalytics evaluated the projects and assets funded in 2019 based on whether the projects: 

1. Met the Use of Proceeds and Eligibility Criteria outlined in the SBM Green Bond Framework; and 
2. Reported on at least one of the Key Performance Indicators (KPIs) for each Use of Proceeds criteria 

outlined in the SBM Green Bonds Framework. 

Table 1 lists the Use of Proceeds, Eligibility Criteria, and associated KPIs. 

TTaabbllee  11::  UUssee  ooff  PPrroocceeeeddss,,  EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa,,  aanndd  aassssoocciiaatteedd  KKPPIIss  

 

1 Sociedade Bioelétrica do Mondego, S.A. is a Portuguese company, wholly-owned by the Altri Group. 
2 EU, “Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants”, (2010), at: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/best-available-techniques-bat-reference-document-large-combustion-plants-industrial  

UUssee  ooff  
PPrroocceeeeddss 

EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa KKeeyy  ppeerrffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorrss  ((KKPPIIss)) 

RReenneewwaabbllee  
aanndd  CClleeaann  
EEnneerrggyy  

Loans to finance the construction of a new 
biomass power plant located in Figueira da 
Foz 

• Endogenous renewable energy 
source (biomass), thereby avoiding 
greenhouse gas emissions; 

• Energy production from biomass 
from Altri Group’s1 own operations 
and external sources to supply to 
the national grid. 

• Installed renewable energy 
capacity (MW) 

• Expected annual renewable 
energy generation (MWh) 

• Estimated annual GHG emission 
avoided or reduced (tCO2e) 

IInntteerrggrraatteedd  
PPoolllluuttiioonn  
PPrreevveennttiioonn  
aanndd  CCoonnttrrooll  

Loans to finance the implementation of the 
Best Available Techniques released by the EU 
for the energy production sector2 to reduce 
air emission and greenhouse gas reduction of 
the biomass power plant 

• Reduction of air emissions and 
greenhouse gas reduction.  

• Contribution to decreased GHG 
emissions. 

• Design and operation of biomass 
power plant according to the Best 
Available Techniques reference 
document (BREF) published by the 

• Reduction of biomass waste in 
the forest 

• Estimated annual GHG emission 
avoided or reduced (tCO2e) 

• Emissions of dust, nitrogen 
oxides (NOx), sulphur dioxide 
(SO2) and hydrochloric acid and 
hydrofluoric acid (HCL and HF) 
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IIssssuuiinngg  EEnnttiittyy’’ss  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

SBM is responsible for providing accurate information and documentation relating to the details of the 
projects that have been funded, including description of projects, amounts allocated, and project impact. 

IInnddeeppeennddeennccee  aanndd  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  

Sustainalytics, a leading provider of ESG and corporate governance research and ratings to investors, 
conducted the verification of SBM’s Green Bond Use of Proceeds. The work undertaken as part of this 
engagement included collection of documentation from SBM employees and review of documentation to 
confirm the conformance with the SBM Green Bonds Framework. 

Sustainalytics has relied on the information and the facts presented by SBM with respect to the Nominated 
Projects. Sustainalytics is not responsible nor shall it be held liable if any of the opinions, findings, or 
conclusions it has set forth herein are not correct due to incorrect or incomplete data provided by SBM. 

Sustainalytics made all efforts to ensure the highest quality and rigor during its assessment process and 
enlisted its Sustainability Bonds Review Committee to provide oversight over the assessment of the review. 

CCoonncclluussiioonn  

Based on the limited assurance procedures conducted,3 nothing has come to Sustainalytics’ attention that 
causes us to believe that, in all material respects, the reviewed bond projects, funded through proceeds of 
SBM’s Green Bond, are not in conformance with the Use of Proceeds and Reporting Criteria outlined in the 
SBM Green Bonds Framework. SBM has disclosed to Sustainalytics that the proceeds of the green bond were 
fully allocated as of December 2019. 

DDeettaaiilleedd  FFiinnddiinnggss  

TTaabbllee  22::  DDeettaaiilleedd  FFiinnddiinnggss  

EElliiggiibbiilliittyy  
CCrriitteerriiaa  

PPrroocceedduurree  PPeerrffoorrmmeedd FFaaccttuuaall  FFiinnddiinnggss EErrrroorr  oorr  
EExxcceeppttiioonnss  
IIddeennttiiffiieedd 

UUssee  ooff  
PPrroocceeeeddss  
CCrriitteerriiaa  

Verification of the projects funded by the 
green bond in 2019 to determine if projects 
aligned with the Use of Proceeds Criteria 
outlined in the SBM Green Bonds 
Framework and above in Table 1. 

All projects reviewed 
complied with the Use 
of Proceeds criteria. 

None 

RReeppoorrttiinngg  
CCrriitteerriiaa  

Verification of the projects funded by the 
green bond in 2019 to determine if impact 
of projects was reported in line with the 
KPIs outlined in the SBM Green Bonds 
Framework and above in Table 1. For a list 
of KPIs reported please refer to Appendix 
1. 

All projects reviewed 
reported on at least one 
KPI per Use of Proceeds 
criteria. 

None 

   

 

3 Sustainalytics limited assurance process includes reviewing the documentation relating to the details of the projects that have been funded, including 
description of projects, estimated and realized costs of projects, and project impact, which were provided by the Issuer. The Issuer is responsible for 
providing accurate information. Sustainalytics has not conducted on-site visits to projects. 

European Union for the energy 
production sector. 
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AAppppeennddiixx  

AAppppeennddiixx  11::  AAllllooccaattiioonn  aanndd  IImmppaacctt  RReeppoorrttiinngg  bbyy  EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa  

GGrreeeenn  BBoonndd  AAllllooccaattiioonn  RReeppoorrtt   

The proceeds' allocation was made in full in 2019 (this information can be seen in more detail in the 2019 Green Bonds 
Report, which was reviewed by both Sustainalytics and Deloitte). 

EElliiggiibbllee  GGrreeeenn  PPrroojjeecctt    
((11))  

SSiiggnneedd  
aammoouunntt  

  ((€€))  
((22))  

PPrroocceeeeddss  
aallllooccaattiioonn  pprroojjeecctt  

((33))  

AAllllooccaatteedd  
aammoouunntt  

((€€))  
((44))  

WWeeiigghhtt  iinn  
aasssseettss  ttoottaall  

vvaalluuee    
((%%))  
((55))  

PPeerrcceennttaaggee  
ooff  pprroocceeeeddss  

aallllooccaatteedd  
((%%))  
((66))  

1. Renewable and Clean 
Energy 
2. Integrated Pollution 
Prevention and Control 

50,000,000 Biomass  
Power Plant 50,000,000 60.28% 100% 

TToottaall  50,000,000  50,000,000   
(1) Categories of eligible projects 
(2) Total Green Bond amount 
(3) Project to which proceeds were allocated  
(4) Amount allocated to the project 
(5) Weight of Green Bond proceeds in the total value of the project  
(6) Percentage of use of Green Bond proceeds 

 
 

GGrreeeenn  BBoonndd  IImmppaacctt  RReeppoorrtt  (data from January to December 2020, inclusive)  

EElliiggiibbllee  GGrreeeenn  
PPrroojjeecctt  

((11))    

WWeeiigghhtt  iinn  
ttoottaall  GGrreeeenn  

BBoonndd  
((%%))  
((22))  

EElliiggiibbllee  
vvaalluuee    
((%%))  
((33))  

IInnssttaalllleedd  
ccaappaacciittyy  

((MMWW))  
((44))  

RReenneewwaabbllee  eenneerrggyy  
aannnnuuaall  ggeenneerraattiioonn  

((MMWWhh))  
((55))  

CCOO22  eemmiissssiioonnss  
aavvooiiddeedd    

((ttoonnCCOO22ee))  
((66))  

RReedduuccttiioonn  ooff  
bbiioommaassss  wwaassttee  iinn  

tthhee  ffoorreesstt  ((ttoonn))  
((77))    

Biomass  
Power Plant 

100% 100% 34.5 285,974 60,912 416,576 
(50% wet) 

TToottaall        228855,,997744  6600,,991122  441166,,557766  
 

(1) Identification of projects falling under the eligible categories: 1. Renewable and Clean Energy and 2. 
Integrated Pollution Prevention and Control 

(2) Weight of the project in total Green Bond proceeds 
(3) Eligible value  
(4) Installed renewable energy capacity 
(5) Renewable energy generation by project in the reference period, between January and December 2020 
(6) Avoided emissions. Avoided emissions are those corresponding to the emissions that would occur if 

the electricity produced resulted from the national system, using as a reference the emission factor of 
the national network 
https://www.apren.pt/contents/publicationsreportcarditems/boletim-energias-renovaveis-dezembro-
2019-vf.pdf 

(7) Biomass used by the Biomass Power Plant 
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DDiissccllaaiimmeerr  

CCooppyyrriigghhtt  ©©22002211  SSuussttaaiinnaallyyttiiccss..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

The information, methodologies and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics 
and/or its third party suppliers (Third Party Data), and may be made available to third parties only in the form 
and format disclosed by Sustainalytics, or provided that appropriate citation and acknowledgement is 
ensured. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute an endorsement of any 
product or project; (2) do not constitute investment advice, financial advice or a prospectus; (3) cannot be 
interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business 
transactions; (4) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations 
nor of its creditworthiness; and/or (5) have not and cannot be incorporated into any offering disclosure. 

These are based on information made available by the issuer and therefore are not warranted as to their 
merchantability, completeness, accuracy, up-to-dateness or fitness for a particular purpose. The information 
and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. 
Sustainalytics accepts no liability for damage arising from the use of the information, data or opinions 
contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third 
party names or Third Party Data is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not 
constitute a sponsorship or endorsement by such owner. A list of our third-party data providers and their 
respective terms of use is available on our website. For more information, 
visit http://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers. 

The issuer is fully responsible for certifying and ensuring the compliance with its commitments, for their 
implementation and monitoring. 

In case of discrepancies between the English language and translated versions, the English language version 
shall prevail.    
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AAbboouutt  SSuussttaaiinnaallyyttiiccss,,  aa  MMoorrnniinnggssttaarr  CCoommppaannyy  

Sustainalytics, a Morningstar Company, is a leading ESG research, ratings and data firm that supports 
investors around the world with the development and implementation of responsible investment strategies. 
The firm works with hundreds of the world’s leading asset managers and pension funds who incorporate ESG 
and corporate governance information and assessments into their investment processes. The world ’s 
foremost issuers, from multinational corporations to financial institutions to governments, also rely on 
Sustainalytics for credible second-party opinions on green, social and sustainable bond frameworks. In 2020, 
Climate Bonds Initiative named Sustainalytics the “Largest Approved Verifier for Certified Climate Bonds” for 
the third consecutive year. The firm was also recognized by Environmental Finance as the “Largest External 
Reviewer” in 2020 for the second consecutive year. For more information, visit www.sustainalytics.com. 

 

 

  

 



Relatório de Sustentabilidade

245244

Carta�de�VerificaçãoAnexos

Carta de Verificação

 

 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal 
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal 
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt  
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000 
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,  
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.   

 

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade 
 
 
Exmo. Conselho de Administração de Altri, S.G.P.S., S.A., 
 

Introdução 

Fomos contratados pela Administração da Altri, S.G.P.S., S.A. (“Altri” ou “Empresa”) para a realização 
de um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre os indicadores identificados abaixo na secção 
“Responsabilidades do auditor”, que integram a informação de sustentabilidade incluída no Relatório 
de Sustentabilidade 2020 (“Relatório”), relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, preparada 
pela Empresa para efeitos de divulgação do seu desempenho anual em matéria de sustentabilidade. 

Responsabilidades do Conselho de Administração 

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação dos indicadores identificados 
abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório de Sustentabilidade 2020, de 
acordo com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global Reporting Initiative”, versão GRI 
Standards, para a opção “De acordo – Essencial”, e com as instruções e critérios divulgados no 
Relatório de Sustentabilidade 2020, bem como a manutenção de um sistema de controlo interno 
apropriado, que permita uma adequada preparação da informação mencionada. 

Responsabilidades do auditor 

A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia limitada de fiabilidade, 
profissional e independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo 
abaixo. 
 
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica (ISAE) 3000 
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International 
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e 
executado com o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se os indicadores GRI 
Standards identificados no Relatório de Sustentabilidade 2020, estão isentos de distorções 
materialmente relevantes.  
 
O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos 
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação 
de sustentabilidade incluída no Relatório de Sustentabilidade 2020, as diretrizes GRI Standards. 
 
Para tanto o referido trabalho consistiu em: 
 
(i) Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 

como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às 
matérias incluídas no relato; 

(ii) Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de 
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social; 
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Restrições de uso 

Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da 
Empresa, para efeitos da divulgação do Relatório de Sustentabilidade 2020, pelo que não deverá ser 
utilizado para quaisquer outras finalidades. Não assumiremos quaisquer responsabilidades perante 
terceiros, para além de Altri, pelo nosso trabalho e pela conclusão expressa neste relatório, o qual 
será anexado ao Relatório de Sustentabilidade 2020 da Empresa. 
 
7 de abril de 2021 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 

 
António Brochado Correia, R.O.C.  

 
 

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade   Altri, S.G.P.S., S.A.  
31 de dezembro de 2020   PwC  2 de 3 
 

(iii) Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha, 
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através 
de cálculos e validação de dados reportados; 

(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(v) Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da 
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

(vi) Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade com 
os auditados pelo auditor externo, no âmbito da revisão legal das demonstrações financeiras 
da Altri do exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 

(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base no 
princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a metodologia 
descrita pela Empresa no Relatório; 

(viii) Verificar que a informação de sustentabilidade a incluir no Relatório cumpre com os requisitos 
das diretrizes da GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”. 

 
Os procedimentos efetuados foram mais limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida menos segurança do que num trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade. 
 
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da 
nossa conclusão. 

Qualidade e independência 

Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente, 
mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente, que inclui políticas e procedimentos 
documentados sobre o cumprimento dos requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas 
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). 

Conclusão 

Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os 
indicadores identificados acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório de 
Sustentabilidade 2020, relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, não tenham sido 
preparados, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das 
diretrizes GRI Standards e com as instruções e critérios divulgados no mesmo e que a Altri não tenha 
aplicado, na informação de sustentabilidade incluída no mesmo Relatório de Sustentabilidade 2020, 
as diretrizes GRI Standards, na opção “De Acordo – Essencial”. 
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Notas Metodológicas - 
Pegada de Carbono 2020

Para�o�cálculo�da�pegada�de�carbono�
da� Altri� foram� incluídas� as� fábricas�
de� pasta� Celbi,� Celtejo� e� Caima� e,�
adicionalmente,�a�Altri�Florestal1.�Em�2019,�
a�Altri� restruturou�e� refinou�o�cálculo�da�
pegada de carbono, de modo a melhorar 
o seu em alinhamento com diversos 
frameworks e referenciais internacionais, 
tais�como�o�GHG�Protocol,�o�CDP�Climate�
Change e o Framework for Carbon 
Footprints for Paper and Board Products 
da CEPI.

O� reporte�da�pegada�de�carbono�de�
2020,�encontra-se�alinhado�com�o�GHG�
Protocol, de acordo com os três âmbitos 
de� reporte.� São� também� reportadas,� de�
forma� independente,� outras� emissões,�
tais como o stock de carbono da floresta; 
emissões� evitadas� pela� venda� de�
eletricidade�e�emissões�biogénicas.

Foram considerados os seguintes âmbitos:

Âmbito 1:�referente�às�emissões�de�gases�com�efeito�de�estufa�(GEE)�diretas�das�
operações,�por�fontes�detidas�ou�controladas�pela�Altri.�Inclui�as�emissões�no�âmbito�
do�CELE�e�outras�emissões�como�outros�combustíveis�da�Caima�e�as�fugas�dos�gases�
fluorados.�O�âmbito�1�incluiu�ainda,�em�2020,�a�gestão�interna�de�resíduos.

Âmbito 2:� referente� às� emissões�de�GEE� associadas� à� produção�da� eletricidade�
adquirida� pela� Altri.� Estas� emissões� foram� calculadas� segundo� as�metodologias� de�
market-based e location-based.

Âmbito 3:�referente�a�outras�emissões�indiretas�de�GEE�associadas�à�cadeia�de�valor�
da�Altri2. As categorias calculadas neste âmbito são:

• Transporte�a�montante�e�a�jusante�-�a�categoria�de�transportes�foi�subdividida�
em�duas:�transporte�a�montante�e�a�transportes�a�jusante,�isto�é,�transportes�da�
madeira�e�produtos�químicos�(transporte�a�montante)�e�transporte�de�produto�
(transporte�a�jusante);

• Compra�de�bens�e�serviços�-�incluem�a�compra�de�produtos�químicos,�biomassa�
externa,�fertilizantes�e�fitofármacos.

• Atividades relacionadas com combustíveis e energia não incluídas nos âmbitos 
1 e 2 – calculado com base nos dados de atividade presentes nos âmbitos 
1� e� 2,� como� as� emissões� associadas� à� extração,� refinação� e� transporte� de�
combustíveis e perdas na rede;

• Resíduos� gerados� das� operações� (incluindo� transporte)� –� inclui� os� resíduos�
gerados�nas�fábricas�de�pasta;

• Outras�emissões�–�fornecedores,�incluindo�informação�disponível�de�prestadores�
de�serviço�e�subcontratados�de�transportes�internos�de�madeiras�e�pasta�nas�
fábricas�de�pasta�e�subcontratados�da�Altri�Florestal,�nomeadamente�operações�
de�silvicultura,�operações�de�exploração�e�operações�de�DFCI.

Outras emissões:

• Reservatório�de�carbono�da�floresta:�no�âmbito�da�Altri�Florestal,�foi�calculado�
o stock de carbono na floresta sob a sua gestão. Este stock diz respeito ao 
reservatório�de�carbono�da�floresta�no�final�de�2020.

• Emissões�evitadas:�foi�revista�a�metodologia�de�cálculo�das�emissões�evitadas.�
Para este efeito, foi considerada a energia elétrica injetada na rede pelas 
fábricas�de�pasta�(apenas�as�fábricas�excedentárias�em�energia�elétrica�foram�
consideradas�neste�cálculo)�e�pelas�centrais�bioelétricas.

• Emissões� biogénicas:� foram� calculadas� as� emissões� biogénicas� associadas�
ao�consumo�de�combustíveis�de�origem�não�fóssil�nas�fábricas�de�pasta.�Os�
principais combustíveis de origem não fóssil são o licor negro e a biomassa.

Exclusões:�as�emissões�de�GEE�associadas�ao�uso�do�produto�e�ao�fim�de�vida�
do�produto�encontram-se�fora�do�âmbito�de�reporte�da�pegada�de�carbono,�uma�vez�
que� a�Altri� é� um�produtor� de�pasta�de�papel.�Outras� categorias� de� âmbito�3� foram�
consideradas�como�não�relevantes�ou�não�aplicáveis�à�atividade�da�Altri.

1 �O�valor�das�emissões�associadas�à�Altri�Florestal�em�2020�mantém-se�face�a�2019.
2�As�emissões�de�âmbito�3�não�contemplam�as�centrais�termoelétricas�a�biomassa�da�Greenvolt.
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