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1.1 Isto é Altri

Valorizar

as pessoas
774
trabalhadores

15%

Negócio

mulheres

Produção de 1,1 milhões de toneladas
de ﬁbras celulósicas

mulheres em função
de liderança

793 M €
receitas

Empresa cotada no Euronext Lisboa
e integrante do PSI20

Desenvolver
e valorizar a floresta
88,3 mil hectares
de floresta certiﬁcada

9.140 hectares
de áreas de conservação

69%
madeira certiﬁcada
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Apostar na excelência
e inovação tecnológica
Digestor de material ﬁbroso
de granulometria ﬁna
Valorização do
ácido acético e furfural
Altri Operating System

Aﬁrmar a sustentabilidade como

fator de competitividade
147.454 tCO₂e
emissões de âmbito 1 e 2

8.176.442 tCO₂e
stock de CO2 em biomassa viva

19 m³/tsa
uso especíﬁco de água
nas unidades industriais
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1.2 Principais Acontecimentos

Altri adere ao act4nature
Uma iniciativa do BCSD Portugal (Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável), através da qual as empresas são
incentivadas e mobilizadas para proteger,
promover e restaurar a biodiversidade e os
serviços dos ecossistemas, contribuindo para
parar e reverter a sua perda até 2030.

Assinatura do memorando de
entendimento para estudar a
construção de uma unidade
industrial na Galiza
Prevê-se que a unidade industrial venha a
ter capacidade para produzir anualmente
cerca de 200.000 toneladas de pasta
solúvel e ﬁbras sustentáveis, tendo em
vista, principalmente, o fornecimento do
setor têxtil, enquadrando-se no programa
“Next Generation EU” e no Plano Nacional
de Recuperação e Resiliência Espanhol.
Prevê-se ainda, o desenvolvimento de um
plano técnico, operativo e comercial, no
contexto do Proyecto de Gestión Sostenible
de los Bosques Gallegos.

Biotek: Competitividade, Inovação
e Desenvolvimento Estratégico
Passados 50 anos de Celtejo, apresentámos a
nova geração da nossa unidade em Vila Velha de
Ródão: transformamos ativos biológicos renováveis
em milhares de aplicações recicláveis.

Caima arrancou com o projeto DP2.0:
requaliﬁcação da fase de lavagem
de pasta
Antes da fase de branqueamento, foram
instalados dois lavadores de pasta de última
geração, o que permitirá melhorar a qualidade
do produto ﬁnal e reduzir a carga orgânica para
o efluente fabril.
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Altri na corrida pelo planeta rumo
a Glasgow - COP26
Fomos um dos participantes na corrida
Climes to Go. Uma corrida contra o tempo
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Celbi celebra 25 anos no EMAS
Estamos comprometidos com a
sustentabilidade há várias décadas, tendo
sido a Celbi uma das primeiras empresas
nacionais a estar registada no EMAS
(sistema UE de ecogestão e auditorias).

Altri assina manifesto de
promoção da inovação,
desenvolvimento económico e
sustentabilidade para Portugal
Assinámos o manifesto "Inovação,
desenvolvimento económico e
sustentabilidade para Portugal", integrado
no Prémio Nacional de Sustentabilidade.
Com a assinatura deste documento é
assumido o compromisso de desenvolver
um trabalho alinhado com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS),
estipulados pela Organização das Nações
Unidas para 2030, com o Acordo de Paris
e com o Pacto Ecológico Europeu.

Altri no top 10 da pasta e papel
a nível mundial em termos de
sustentabilidade
Fomos classiﬁcados como empresa de
baixo risco para investidores no ESG Risk
Ratings da Sustainalytics.

9.
Anexos

Altri integra programa acelerador
das Nações Unidas para igualdade
de género
Aderimos ao Target Gender Equality, um
programa das Nações Unidas para promover a
igualdade de género na liderança empresarial.

Gestão ambiental da Altri alcança
estatuto de liderança no ranking do CDP
Fomos distinguidos pelo CDP – Disclosure, Insight,
Action – com a classiﬁcação de Leadership (A-)
no combate às alterações climáticas, subindo
um nível face à avaliação do ano passado.
Passamos, assim, a integrar o restrito lote de
empresas internacionais que apresentam um
elevado desempenho do seu impacto nas
alterações climáticas.

“Caima Go Green” representa
investimento de 40 milhões de euros
e fará da Caima a primeira produtora
ibérica de ﬁbras celulósicas livre de
combustíveis fósseis
A construção de uma nova caldeira de biomassa
vai permitir à Caima abandonar os combustíveis
fósseis em todo o seu processo de produção, de
modo a garantir uma total autonomia energética
de fontes exclusivamente renováveis, tornando-se
na primeira empresa ibérica do seu setor a atingir
este marco histórico.
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Processos
de Mudança
em Equilíbrio
1 0 2 -1 4

Alberto Castro
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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“O pêndulo oscilará,
mas tenderá para uma
posição de equilíbrio.”
Desde o início deste século, os paradigmas da economia
e gestão empresarial têm vindo a sofrer alterações.
Mais ou menos em paralelo, recuperou-se a noção de
stakeholders (por contraposição a shareholders), alargouse o espectro de objetivos da empresa, para aquilo que
se convencionou chamar a triple bottom-line e, por fim,
deu-se um enquadramento de conjunto a este processo
no chamado modelo E-S-G (Environment – Social
responsibility – Governance: ambiente, responsabilidade
social e governança). Tantos termos ingleses evidenciam
que muita dessa dinâmica tem uma matriz original anglosaxónica que, entretanto, foi fazendo o seu percurso,
alastrando e impondo-se no mundo dos negócios. As
evidências são múltiplas e variadas, desde a componente
regulatória até à cobertura sistemática destas matérias
nas publicações económicas, desde as tomadas de
posições das cúpulas empresariais (business roundtable)
deste mundo (incluindo a portuguesa), até aos fundos
ESG e assim sucessivamente. A partir do Acordo de
Paris, em 2015, o número de regulamentos e diretivas,
envolvendo matérias climáticas, mais do que triplicou.
O jornal Financial Times tem uma secção chamada Moral
Money e uma cobertura, praticamente diária, das matérias
ESG, incluindo os fundos de investimento especializados
que se multiplicaram nos últimos anos.
Com mais ou menos excessos e, mais ou menos
convictamente (as acusações de greenwashing, têm-se
multiplicado…), as coisas mudaram. Num contexto destes
ganha acuidade o velho princípio de que “à mulher de
César não basta ser séria, é preciso também parecê-lo”. A
uma empresa não basta ter os princípios subjacentes ao
modelo ESG inscrito no seu ADN, nem praticá-los como
rotina, é preciso dar-lhes forma e expressão.
A Altri orgulha-se de não ter feito esta evolução ao
sabor das modas nem, muito menos, em resposta a
imposições externas. Em muitas das matérias implícitas
no paradigma ESG somos herdeiros de uma cultura
empresarial que, passe a redundância, os cultiva e
amplia, como maneira e modo de ser: para nós, desde
há muito que os stakeholders são os nossos parceiros
e os nossos acionistas, que a triple bottom-line são
as pessoas, o planeta e os lucros e que, por isso, não
temos necessidade, nem vocação, para propaganda

(greenwashing). Não estivemos à espera, nem precisamos
de anglicismos. Não é de hoje, nem de agora, que nos
contamos entre as empresas do setor com melhor
desempenho ambiental, inclusive como referência
internacional. Não foi por termos, durante o ano de 2021,
criado as Comissões de Sustentabilidade e de Ética
que esses resultados, explicitados na mensagem da
Presidente da Comissão de Sustentabilidade e detalhados
neste Relatório, apareceram. E, no entanto, essa criação
é, em si, relevante, não apenas como pretexto para a
comunicação externa (sermos e parecermos), mas
porque, como se costuma dizer, “o hábito (também)
faz o monge”, acabando por se refletir na governança
da empresa. A existência daquelas instâncias de
apoio à decisão, desses fóruns, dá regularidade e
permite aprofundar e alargar o debate aos temas da
sustentabilidade, da ética e conduta, num processo em
que a independência dos seus membros constituintes
ganha relevância, pela credibilidade que aporta. As
mensagens do CEO e das Presidentes das Comissões
de Sustentabilidade e de Ética dão expressão a essas
intenções, algumas, como a revisão do Código de Ética, já
levadas à prática.
Como quase sempre acontece em processos de
mudança, há excessos e oportunismos. O pêndulo
oscilará, mas tenderá para uma posição de equilíbrio.
A poeira do espalhafato mediático assentará, tornando
visíveis os reis que afinal iam nus. Temos orgulho no
que fazemos, sabemos o que somos capazes de fazer,
queremos fazer sempre mais e melhor, mas temos a
humildade suficiente para perceber que há muito que não
sabemos, que podemos melhorar comparando-nos com
os melhores, para nos afirmarmos um deles.
2021 só não foi, para nós, um bom ano, porque não
ignorámos o que se continuou a passar à nossa volta. Tal
como em 2020, empenhámo-nos no apoio à comunidade
Altri (trabalhadores, fornecedores, clientes, comunidades
envolventes e acionistas), sem alardes. Sabemos o que é
responsabilidade social. We walk the talk. Não precisamos
de proclamações para fazermos, como diz a canção, “o
que ainda não foi feito”, o que deve ser feito. Este Relatório
é disso testemunho.

→ 13

1.
A Altri
em 2021

2.
Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração

3.
Mensagem do Presidente
da Comissão Executiva

3. Crescer de forma sustentada
e consistente
Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

Crescer
de forma
sustentada
e consistente
1 0 2 -1 4

José Soares de Pina
CEO
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“Os nossos
resultados (...)
espelham o
empenho de toda
a organização
em fazer mais
e melhor”
ɋ U M A N O D E C O N Q U I STAS
Depois de um 2020 desafiante para o Mundo, 2021 veio
mostrar-nos que não é viável esperar pelas condições
ideais para avançar. O nosso sentido de compromisso
para com as pessoas, o planeta e a prosperidade
acentuou-se. A resiliência transformou-se em ousadia,
tornando a Altri numa referência mundial do setor em
inovação e em sustentabilidade.
2021 foi efetivamente um ano de conquistas! Os nossos
resultados financeiros e não financeiros espelham o
empenho de toda a organização em fazer mais e melhor, e
em particular são o resultado do nosso constante enfoque
na melhoria contínua, de forma transversal ao grupo.
A nível de sustentabilidade alcançámos a classificação de
Leadership (A-) para o Clima, no ranking do CDP - Carbon
Disclosure Project, a única atribuída a uma empresa
portuguesa no setor da pasta e papel, e que coloca a Altri
acima da média europeia de B, e também do setor da
pasta e papel a nível internacional, que é de C. Também
nos ESG Risk Ratings da Sustainalytics vimos o reflexo do
nosso empenho ao alcançarmos uma classificação de
19,3 pontos, uma clara evolução face à avaliação do ano
anterior. Com este resultado, entrámos no top 10 a nível
mundial das empresas do setor da pasta e papel. A Altri
passa assim a ser considerada uma “Empresa de Baixo
Risco ESG” para investidores.
É à floresta que vamos buscar a matéria-prima para o
nosso negócio. Ela está intimamente ligada a tudo o que
fazemos e dela depende também a atividade de milhares
de trabalhadores e prestadores de serviços externos. A
floresta contribui de forma inequívoca para a neutralidade
carbónica, assim como para a dinamização da economia
rural como nenhuma outra atividade no País. Importa
preservá-la e valorizá-la através de uma visão integrada,
que inclua também a proteção da biodiversidade e dos
seus ecossistemas.

ɋ N A VA N G UA R DA DA I N OVAÇ ÃO
O respeito que a floresta nos merece é incontornável,
assim como o valor que esta representa para a Altri.
Assumimos o protagonismo na mudança que desejamos
ver no mundo, apostando na inovação. Foi assim que em
2021 começámos a introduzir máquinas de exploração
florestal híbridas. Estes passos são dados com a certeza
de que ainda há muito caminho pela frente, mas sabendo
que estamos na direção certa com a oferta de soluções
amigas do planeta.
A otimização dos processos industriais é uma
preocupação constante nas empresas do grupo Altri,
tendo a redução da produção de resíduos como um
objetivo constante. É mais importante do que nunca
avançar rapidamente para uma bioeconomia circular,
no sentido de garantir a sustentabilidade do fluxo de
materiais, onde a aposta na valorização dos resíduos
ganha especial relevância.
Para a concretização desse objetivo, e na constante
procura de soluções, aprofundámos a nossa parceria no
projeto da Agristarbio focado na produção de fertilizante
a partir de lamas secundárias da ETAR na Biotek.
Continuamos também com a otimização do forno da cal
com o objetivo de reduzir o consumo de cal proveniente
do exterior.
Na Celbi, concluímos um novo projeto para a recolha e
tratamento de gases odorosos, e arrancámos com um
novo digestor de materiais fibrosos de granulometria fina
que permitirá a utilização ao máximo de toda a matériaprima, com base em tecnologia única a nível mundial, ao
mesmo tempo melhorando a nossa eficiência e reduzindo
o consumo específico de madeira.
Já na transição para 2022, e com previsão de conclusão
em 2024, anunciámos o projeto “Caima Go Green”.
Um investimento de 40 milhões de euros para tornar a
Caima na primeira produtora ibérica de fibras celulósicas
totalmente livre de combustíveis fósseis. Esta aposta
permite assim a implementação de projetos de
especialidade inovadores, como a produção de ácido
acético e furfural que, além de valorizar compostos
secundários do processo de fabrico, possibilita a sua
comercialização nos mercados internacionais como
compostos intermédios verdes de alto valor acrescentado.
Esta aposta na Inovação, Sustentabilidade e Melhoria
Contínua associada à Economia Circular, deve-se
a equipas multidisciplinares de excelência, que nos
permitem idealizar e concretizar projetos únicos no mundo.
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ɋ S O M O S F E I TO S D E P E S S OAS
As pessoas são, sem dúvida, o que nos distingue. É nelas
que reside a nossa riqueza e resiliência. Por isso estamos
a trabalhar para lhes garantir um local de trabalho ainda
mais seguro, com políticas de igualdade e oportunidades
de formação e progressão. Estamos já a preparar também
o futuro do trabalho no nosso grupo, onde a mobilidade
de competências a nível funcional e operacional abre
novas perspetivas profissionais. Onde a flexibilidade e
versatilidade das equipas permite níveis de eficiência
ainda mais elevados. Onde a compatibilização entre as
obrigações do trabalho e as necessidades das famílias não
só é possível como desejável. Um futuro onde as nossas
pessoas se sentem cada vez mais realizadas e orgulhosas
da contribuição que dão para construir um mundo mais
renovável.
As pessoas fazem a cultura mas, na sua essência, esta
assenta na conjugação dos valores da organização com
o comportamento da mesma. Foi assim que, através de
um trabalho envolvendo diversas partes da organização,
identificámos os valores base que definem a nossa
cultura. São eles a Integridade, a Simplicidade, a Coragem
e a Excelência. Esta é a bússola que norteia o nosso
comportamento e é sobre ela que queremos construir
o futuro. Foi também com esse intuito que atualizámos
o Código de Ética da Altri, para melhor servir os nossos
stakeholders: entidades internas e externas, trabalhadores,
comunidades, clientes, fornecedores e investidores.

ɋ A S U ST E N TA B I L I DA D E
E STÁ N O N O S S O A D N
A sustentabilidade está no cerne de tudo o que fazemos na
Altri. Exemplo disso é a evolução do Grupo Consultivo para
a Sustentabilidade, originalmente estabelecido em 2020,
para uma Comissão de Sustentabilidade que funciona
dentro do Conselho de Administração. Esta mudança
espelha o reforço do compromisso com a sustentabilidade,
de forma transversal à Companhia.
A nossa ambição em termos de sustentabilidade ficou
amplamente espelhada no lançamento do nosso
Compromisso 2030. Este documento identifica as metas
que nos propomos atingir até 2030 nas mais variadas
áreas, com particular enfoque em sete Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). São doze as metas
que apontam o nosso futuro, desde as emissões de
carbono ao uso de água e consumo de energia, da
igualdade de género à segurança ou à biodiversidade nas
nossas florestas. Nesse sentido começámos, já em 2021,
com o apoio dos líderes Altri das mais variadas áreas, a
monitorizar e impulsionar os objetivos que pretendemos
atingir, através de um plano detalhado com metas
intermédias.
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ɋ O F U T U R O É AG O R A !
Procurando avançar na nossa missão de tornar o mundo
mais renovável, a Altri anunciou no último trimestre de
2021 a assinatura de um Memorando de Entendimento
com um consórcio público-privado da região da Galiza,
em Espanha, para estudar em exclusivo a construção
de uma unidade industrial de raiz para produzir fibras
sustentáveis para o setor têxtil. Este investimento, que
no total poderá ultrapassar os 700 milhões de euros,
ambiciona a construção de uma das melhores fábricas
no mundo em termos de sustentabilidade, e ser uma
referência em termos de rentabilidade operacional. Este
objetivo será atingido através das eficiências inerentes
à integração de várias unidades industriais, que utilizam
matéria-prima de proximidade totalmente certificada,
sem recurso a combustíveis fósseis, auto-suficiente em
termos energéticos e utilizando as melhores tecnologias
disponíveis (BAT). O investimento contempla, ainda,
numa fase subsequente, a incorporação de fibras têxteis
recicladas no seu processo produtivo. Este será um passo
determinante no futuro da Altri, ilustrando a nossa estratégia
de nos focarmos em segmentos de alto valor acrescentado,
que apresentam oportunidades únicas para solucionar
necessidades com base em materiais de origem natural,
celulósica e renovável.
Termino como comecei. 2021 foi um ano de conquistas
para a Altri! Um ano que nos deixou orgulhosos pelo
crescimento de forma sustentada e consistente, e para o
qual toda a organização contribuiu de forma extraordinária.
Esta é a base de trabalho que também definimos para
os próximos anos, sólida e projetada num futuro que se
pretende melhor que o presente.

“Por isso,
renovamos
o nosso
compromisso.
Porque o
futuro, é agora!”
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4.1 O Nosso Negócio
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100%

100%

100%

100%

58,7%

Fibras Celulósicas
BEKP

Fibras Celulósicas
BEKP

Fibras Celulósicas
Solúveis
DWP

Gestão Florestal

Energias
Renováveis1

De modo a promover a sustentabilidade no negócio apostamos em:
→ Substituir os materiais de origem fóssil por materiais de origem renovável;
→ Promover a eficiência na utilização de recursos;
→ Promover a economia circular e a descarbonização;
→ Promover a gestão sustentável das florestas;
→ Aumentar a produção de energia renovável.
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1 . Apresentada na presente informação financeira consolidada como Grupo de Ativos classificados como detidos para distribuição aos acionistas, com referência a 31
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6.
Como
Criamos Valor

Produção de ﬁbras celulósicas de qualidade
B R AN QU EAD AS (BE KP)

SO L Ú V E I S ( D W P )

Utilizadas essencialmente para produção
de papéis de uso doméstico e papel de
impressão e escrita.

Utilizadas essencialmente na produção
de têxteis.

1 029 033

96 622
toneladas2

↓

toneladas

Gestão sustentável
da floresta
Florestas certiﬁcadas FSC® e PEFC™
em território nacional.3 4

88,3

↓

mil hectares

Produção de energia
renovável
Produzida através de biomassa florestal
residual e licor negro.

896
GWh
Energia elétrica proveniente
de fontes renováveis injetada
na rede elétrica nacional.

2 . Mais informação sobre o nosso processo produtivo - "Das fibras celulósicas às fibras têxteis"
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)
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Unidades Industriais
Municípios com
áreas sob gestão florestal
Municípios
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↘
Mercado

3

Continentes

+20
Países

Segmento B2B
Principais clientes são
indústrias transformadoras

Europa

China

Principal mercado
para fibras celulósicas
branqueadas

Principal mercado
para fibras celulósicas
solúveis
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4.2 Governance, Ética,
Políticas e Certificações
1 0 2 -1 6

1 0 2 -1 7

102-18

205-1

205-3

TE M A M AT E R IA L : ÉT I CA , P RÁTICAS A NTICOR RU P ÇÃO E COM PORTAM EN TO AN TI COM PETI TI VO

↘
Governance
A nossa estrutura de Governance é constituída pelos seguintes Órgãos:

Assembleia
Geral

Conselho Fiscal

Conselho de
Administração

Revisor Oficial
de Contas

O modelo de Governance tem vindo a ser reforçado, tendo em 2021 sido criada,
no seio do Conselho de Administração, a Comissão de Sustentabilidade.

A estrutura é composta pelas seguintes Comissões:

Comissão Executiva
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"A preocupação com a sustentabilidade está
completamente “entranhada” nas equipas e
nos colaboradores da Altri e não apenas no
seu Conselho de Administração."

Maria do
Carmo Oliveira
PRESIDENTE DA COMISSÃO
D E S U S T E N TA B I L I D A D E

ADMINISTRADORA
N Ã O - E X E C U T I VA D A A LT R I

↓ Comissão de Sustentabilidade
A Altri criou em 2020 o Grupo Consultivo para a
Sustentabilidade com o objetivo de apoiar o Conselho de
Administração na definição e acompanhamento da sua
estratégia de sustentabilidade.
Em 2021 foi tomada a decisão de evoluir para uma
Comissão de Sustentabilidade, criada no seio do próprio
Conselho de Administração, tendo em vista reforçar
ainda mais a importância e visibilidade da estratégia de
sustentabilidade na estratégia global da Altri. A Comissão
de Sustentabilidade conta, naturalmente, com o apoio dos
vários líderes das áreas operacionais que também faziam
parte do Grupo Consultivo.
A preocupação com a sustentabilidade está
completamente “entranhada” nas equipas e nos
colaboradores da Altri e não apenas no seu Conselho
de Administração. É um tema que é transversal a
toda a organização. E essa preocupação não é de
agora, tem décadas! Há 25 anos a Celbi foi uma das
primeiras empresas nacionais a aderir ao EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). E não se trata apenas
de preocupação.
A Altri tem investido continuamente e de forma muito
intensa na redução do impacto ambiental provocado pela
sua atividade. Só com muito esforço é que é possível ser
uma referência Mundial no uso de água ou alcançar o
estatuto de líder no combate às alterações climáticas pelo
CDP ou ser considerada uma empresa de baixo risco no
ESG Risk Rating da Sustainalytics.

De referir que a Altri lançou, através da Bioelétrica do
Mondego, a primeira emissão de Obrigações Verdes
admitida a negociação na Euronext Lisbon.
Na Altri, apesar dos bons resultados, sabemos que
há ainda muito para fazer! Por isso uma grande parte
dos investimentos programados são na área da
sustentabilidade, como seja a nova central de biomassa
na Caima, um investimento de cerca de 40 M€, que
vai permitir que esta unidade fabril deixe de recorrer a
combustíveis fósseis.
O Compromisso 2030, assumido pela Altri, contém
um conjunto de metas muito ambiciosas, quer na área
ambiental quer em termos de igualdade de género e
segurança e bem-estar no trabalho. Só para dar um
exemplo, apesar de, como mencionado, a Altri ser já uma
referência a nível mundial no uso de água, o compromisso
é reduzir para metade esse consumo até 2030. Alcançar
esses objetivos vai exigir muito investimento e uma
estratégia muito focada.
Compete à Comissão de Sustentabilidade, para além de
propor ao Conselho de Administração novos objetivos e
metas de sustentabilidade e monitorizar o desempenho
dos objetivos definidos, rever e acompanhar os
investimentos necessários à sua prossecução, tendo
sempre em vista a criação de valor a longo prazo.
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↘
Ética e Políticas da Altri
"A Altri promove, assim, uma cultura de lealdade
e transparência, assente na observância do seu
Código de Ética e de Conduta."

Laurentina
da Silva Martins
PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE ÉTICA

ADMINISTRADORA
N Ã O - E X E C U T I VA D A A LT R I

A Altri assume a ética como princípio basilar da sua
conduta, enquanto forma de criar valor verdadeiramente
sustentável. Por isso, nortear as decisões com base em
princípios éticos e critérios de responsabilidade social é,
para a Altri, a base de uma verdadeira complementaridade
e interdependência entre a sua atividade e a comunidade
em que se insere, o que potencia a melhoria contínua
da sua performance, promove a qualidade de vida das
pessoas da comunidade e contribui, decisivamente, para a
sua sustentabilidade.
A Altri promove, assim, uma cultura de lealdade e
transparência, assente na observância do seu Código de
Ética e de Conduta, que se encontra em vigor há vários
anos na organização e, atualmente, em fase de revisão,
e que define os princípios e as regras que estabelecem
as relações com as diversas entidades internas e
externas, colaboradores, clientes, fornecedores e demais
stakeholders1.
Na convicção de que, num mundo cada vez mais
complexo e desafiante para as empresas, se torna
necessário o reforço de instrumentos e práticas robustas
para garantia do cumprimento dos princípios de ética
e transparência, o Conselho de Administração da Altri
promoveu a designação da Comissão de Ética, que
funciona na sua direta dependência.

À Comissão de Ética incumbe:
→ Acompanhar e verificar a correta
interpretação e implementação do
sistema de compliance da Altri;
→ Prevenir, detetar e investigar
comportamentos violadores do Código
de Ética e/ou de outros
códigos adotados pela Altri e dos
regulamentos que os complementam
e/ou com eles se relacionem;
→ Servir de destinatário de reporte de
eventuais infrações às regras dos
códigos implementados
pela Altri e de regulamentos
complementares.

Em 2021 não foram reportadas
quaisquer irregularidades à Comissão de Ética.
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auditores externos, clientes, fornecedores e outras pessoas que lhes prestem serviços a qualquer título (parceiros), seja permanente ou ocasionalmente.
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↓ Reporte de irregularidades
O nosso Código de Ética apresenta o processo através do qual é possível o reporte de
irregularidades ao estabelecido pelo mesmo.

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;
Ou para o email:
→ denuncias.conselhofiscal@altri.pt

No ano de 2021, não foram reportadas ao Conselho
Fiscal quaisquer comunicações de irregularidades.
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↓

Anti-corrupção

O nosso Código de Ética e de Conduta inclui regras
sobre o tema da anti-corrupção, embora estas não
sejam exaustivas e constituam apenas orientações
gerais sobre a conduta a adotar perante potenciais ou
reais situações de corrupção ou suborno. Face à recente
legislação publicada, que só entrará em vigor em junho
de 2022, iremos conduzir um processo de criação de
um Regulamento Interno de combate à corrupção que
cumpra com todas as exigências legais e regulamentares
aplicáveis.

Atualmente, em matéria de corrupção, este Código
estabelece que é estritamente proibido qualquer tipo
de corrupção no exercício da atividade, estabelecendo
que os trabalhadores 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 com a Ética nos negócios
que adotamos.

Em 2021 não foram feitas quaisquer comunicações ou reportes
ao Conselho Fiscal relacionadas com suspeitas de corrupção.

↓ Outras Políticas
Na Altri dispomos de um conjunto de políticas que enunciam os compromissos e
orientações relativamente a vários temas para além do nosso Código de Ética e de
Conduta, nomeadamente o Plano para a Igualdade de Género e o Código de Conduta
para Fornecedores de Serviços Florestais1.

Em 2021 publicámos a Política de Sustentabilidade, que apresenta um conjunto de
compromissos de caráter económico ambiental e social.
A Política está disponível no site em:
https://altri.pt/pt/sustentabilidade/politica-de-sustentabilidade
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1 . Mais informação sobre as Políticas e Regulamentos internos disponíveis aqui: https://altri.pt/pt/investidores/governance

6.
Como
Criamos Valor

7.
Os Nossos
Stakeholders

8.
Sobre
este Relatório

9.
Anexos

↘
Certificações
Apostamos na melhoria contínua através da estruturação
dos processos e atividades com base em reconhecidas
normas nacionais e internacionais, refletindo-se na
certificação e reconhecimento externo. A validação dos
nossos processos com base nestes referenciais é um
selo de confiança de que a nossa atividade é gerida e
estruturada de modo a melhorar continuamente.

REFERENCIAL

A LT R I

ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade

Todas as empresas do Grupo

ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental

Todas as unidades industriais

ISO 45001 - Sistema de Gestão da Segurança e Saúde
Ocupacional

Todas as unidades industriais

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

FSC® – Forest Stewardship Council
Altri Florestal e unidades
industriais
PEFC™ – Programme for the Endorsement of Forest
Certification
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4.3 Gestão do Risco
1 0 2 -1 1

1 0 2 -1 5

Para nós a gestão do risco é algo que faz parte da gestão
diária da organização, no entanto, e com a urgência das
alterações climáticas e dos potenciais impactos que
podem ter no negócio, o processo de gestão do risco tem
vindo a ganhar cada vez mais importância.

temas ESG (ex: riscos relacionados com o clima). Duas
vezes por ano são revistas as diferentes análises de
riscos e oportunidades de negócio e uma vez por ano são
avaliadas as ações de mitigação e gestão dos riscos e
oportunidades.

Na Altri dispomos de um sistema integrado multidisciplinar
nos processos de identificação, avaliação, priorização,
gestão e monitorização de riscos, no âmbito do Sistema
de Gestão da Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança,
onde estão integrados os riscos relacionados com os

Os riscos são priorizados de acordo com
uma matriz de relevância, resultado da
avaliação da magnitude do impacto e
probabilidade de ocorrência.

↓ Processo de Análise do risco
A gestão do risco é assegurada por todas as direções, com base na seguinte metodologia:
Identificação e priorização dos riscos, internos e externos, que podem afetar
de forma material a prossecução dos objetivos estratégicos da Altri.

Identificação de fatores de risco que podem afetar as nossas operações e
atividades, através de processos e mecanismos de controlo por parte dos
responsáveis operacionais das várias direções.

Ponderação do impacto e da probabilidade de ocorrência de cada fator de
risco e avaliação da necessidade de resposta, consoante o nível de exposição.

Implementação e acompanhamento de ações de mitigação relevantes.

Monitorização constante do nível de exposição aos fatores críticos.
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Riscos
→ Identificação dos trabalhadores com os

Oportunidades
→ Matéria-prima renovável

valores e cultura da empresa

→ Organização em renovação com muitos
trabalhadores jovens

→ Limitações de acesso à matéria-prima
→ Prestação do serviço dos fornecedores
e subcontratados

→ Perceção das comunidades envolventes

→ Autossuficiência energética
→ Fiabilidade operacional
→ Boa reputação e bom nível de serviço
aos clientes

→ Organização em renovação com
muitos trabalhadores jovens

das unidades fabris

→ Impacto ambiental das unidades
industriais/Restrições ambientais à
produção industrial

→ Incêndios e catástrofes naturais
→ Impacto das alterações climáticas
→ Reputação do setor
→ Ciber ataques
→ Restrições na injeção de energia na rede
elétrica nacional

→ Boa capacidade de delegação/aceitação
de responsabilidades

→ Orientação clara para os objetivos
e metas

→ Projeto de melhoria contínua - Altri
Operating System

→ Inovação e desenvolvimento de produtos
e de processos

→ Investimento em equipamentos
tecnologicamente mais evoluídos

→ Pandemias (SARS CoV-2)

→ Promoção da economia circular

→ Acidentes de trabalho

→ Descarbonização da indústria e

→ Constrangimentos na cadeia de
transporte do produto

prevenção dos efeitos das alterações
climáticas

→ Promoção da eficiência energética
A Altri tem em curso um projeto de alinhamento do
processo de gestão do risco com os referenciais COSO
ERM 2017 e ISO 31000:2018.

→ Transformação digital
→ Qualidade da infraestrutura disponível

Objetivos:

→
→
→

Visão e gestão integrada do risco

→
→

Transparência na comunicação ao mercado

→ Proximidade geográfica ao cliente

Formalizar e profissionalizar a gestão do risco
Robustecer o Sistema de Controlo Interno e
Compliance

Atuação integrada das diferentes linhas de defesa e
Unidades de Negócio

→ Património florestal e o seu papel no
sequestro de carbono

→ Deslocalização dos centros de produção
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5.1 Áreas
Na Altri trabalhamos em diferentes áreas, convergindo todas
elas para o desenvolvimento de soluções e produtos mais sustentáveis.

Gestão de Energia
Renovável

Gestão Florestal
Sustentável

Fibras Alternativas
e Recicladas

Produção Eﬁciente de
Fibras Celulósicas
BHKP e DWP

Conversão
Industrial

Segmentos de
Consumo

Produção de Fibras
Sustentáveis

Fibra Lyocell

Produção de
Especialidades
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→
5.2 Eixos
A nossa estratégia de negócio assenta em quatro eixos que orientam a atividade e futuros investimentos nas diferentes
áreas em que operamos. Os temas ESG são parte integrante do nosso funcionamento, sendo os mesmos abordados
de forma transversal e ao longo de toda a organização:

1. VALORIZAR AS PESSOAS

2. DESENVOLVER E VALORIZAR A FLORESTA

3. APOSTAR NA EXCELÊNCIA E NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

4. AFIRMAR A SUSTENTABILIDADE COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE
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→
5.3 Compromisso 2030
↓ O nosso contributo para os ODS
A Altri reconhece a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) como parte de
um acordo comum, de ambição global, que pretende acabar com a pobreza, proteger o planeta e melhorar a vida e as
perspetivas de todos os cidadãos do mundo. O contributo da Altri para os ODS reflete-se no nosso Compromisso 2030.
A Altri apoia todos os dezassete ODS, com especial enfoque nos objetivos 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 15, identificados como
mais relevantes para a nossa agenda e para os quais as nossas operações e produtos têm um maior impacto. O
Compromisso 2030 surge do facto de reconhecermos que temos impactos positivos que contribuem para os ODS,
com consciência dos impactos negativos que temos a responsabilidade de mitigar.
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→

O Plano para a Igualdade de Género Altri 2021 tem como objetivo
fundamental, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 7.°, n.°
1, da Lei n.° 62/2017, contribuir, ainda mais, para alcançar uma efetiva
igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens,
promovendo a eliminação da discriminação em função do género e
fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.

→

As florestas têm um papel fundamental na manutenção natural dos
ciclos hidrológicos e na absorção do CO2, e, por esse motivo, aumentam
a resiliência aos impactos das alterações climáticas. A aposta na
gestão sustentável das florestas contribui para o ODS 6 - Água potável
e saneamento. De igual modo procuramos reduzir o uso de água nos
nossos processos produtivos, tornando-os mais eficientes.

→

O consumo de energia proveniente de fontes renováveis é essencial
para a redução da pegada ecológica e consequente mitigação dos
impactos ambientais. Na Altri produzimos energia de fontes renováveis e
procuramos que o consumo de energia das nossas unidades industriais
seja também de fontes renováveis.

→

Damos ênfase a uma cultura inclusiva, com valores fortes e um
sentido de propósito, onde a saúde e a segurança dos colaboradores
vem sempre em primeiro lugar. Trabalhamos continuamente e
comprometemo-nos em assegurar medidas para promover o aumento
da saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Estas medidas vão
desde as nossas operações às medidas de segurança implementadas
durante a pandemia global. Temos uma política interna de prevenção,
para assegurar o bem-estar e a saúde e segurança dos nossos
colaboradores e prestadores de serviços.
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→

As nossas operações são desenvolvidas com recurso a matérias-primas
renováveis e estão assentes numa gestão sustentável da floresta, o
que contribui para o consumo e uso responsável de recursos. O mundo
necessita que o consumo de materiais transite para materiais que
sejam renováveis e recicláveis - bioeconomia circular - para combater
as alterações climáticas. De igual modo, procuramos tornar os nossos
processos mais eficientes no sentido de gerar menos resíduos e de
reintegrar os que não conseguimos evitar na nossa cadeia produtiva.

→

Quando não é gerido adequadamente, o CO2 contribui para as
alterações climáticas, enquanto as emissões SO2 e o NOx afetam
a qualidade do ar e podem causar chuvas ácidas e consequente
acidificação dos solos. O Sistema de Comércio de Emissões da União
Europeia (EU ETS) - o primeiro sistema obrigatório de comercialização
de licenças de emissões de GEE- cobre 40% das emissões da EU e
é um dos maiores elementos regulatórios no combate às alterações
climáticas. O ETS concede licenças de carbono às industrias onde é
considerado que os custos relacionados com as políticas climáticas
podem fazer com que as empresas transfiram a produção para países
fora da UE, com menor exigência de requisitos.
A Altri está a desenvolver uma ferramenta de avaliação das suas
emissões, desde a floresta à utilização final das fibras celulósicas, para
realizar o cálculo das emissões de modo mais transversal e adaptado
à sua realidade. A vantagem desta ferramenta é permitir o cálculo e a
divulgação de dados relativos a emissões de GEE, incluindo as emissões
evitadas e o sequestro de carbono existente nas nossas florestas.
Pretendemos mostrar que a Altri contribui de modo relevante para o
ODS 13 - Ação Climática e tornar as nossas operações e respetivos
impactos mais transparentes para os clientes.

→

As florestas são cada vez mais valorizadas principalmente pelo seu
potencial na mitigação das alterações climáticas. A gestão sustentável
das florestas salvaguarda a biodiversidade e ajuda no combate às
alterações climáticas. O Painel Intergovernamental em Alterações
Climáticas (IPCC) reconhece a importância da gestão sustentável da
floresta e do solo no combate às alterações climáticas e na proteção da
biodiversidade. Na Altri, procuramos focar o planeamento a longo prazo
para assegurar que as nossas operações florestais estão preparadas
e adaptadas às alterações climáticas. Os riscos e oportunidades
relacionados com as alterações climáticas e florestas e uso do solo são
tidos em conta no nosso processo de gestão do risco, parte integrante
da abordagem de gestão da Altri. A melhoria da produtividade e a
alta qualidade das matérias-primas ajudam a maximizar os benefícios
através da substituição de produtos de origem fóssil.
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→ Compromisso 2030

(ANO
BASE)

2021

GRAU DE
CUMPRIMENTO1
(2021)

META
2030

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

20

19

100%

10

Reduzir a carga orgânica (CQO, kg O2/tSA) nos
efluentes industriais da Altri em 60%

11

11

78%

4

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

625

896

99,9%

1000

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

83%

90%

99%

100%

Duplicar o número de mulheres em funções de
liderança

19

24

92%

38

100% dos resíduos processuais valorizados ou
reutilizados

77%

81%

100%

100%

Reduzir em 60% as emissões específicas de GEE de
âmbito 1 e 2 (kgCO2/tSA)

192

131

98%

66

Reduzir em 30% as emissões de âmbito 3 (kgCO2/tSA)

292

256

91%

202

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

57%

69%

102%

80%

Duplicar a área sob gestão de conservação natural
(ha)

7980

9140

93%

16000

2

4

100%

15

n.d.

21

0%

0

2018

Desenvolver 13 estações de biodiversidade e biospots

Caminhar no sentido de atingir zero acidentes com
dias perdidos2

1 . Grau de cumprimento do objetivo em relação às metas definidas para o ano de 2021
2 . Mais do que 3 dias perdidos
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→
5.4 Valorizar as Pessoas
A aposta no desenvolvimento das pessoas é um dos nossos principais desígnios,
pelo que foi criado o Altri People Lab, um conceito que agrega as principais ações de
promoção e valorização de trabalhadores através de programas de:

Desenvolvimento
de soft skills e
gestão de carreira
SER ALTRI

Engagement
com a organização

IDENTIDADE

Gestão
e liderança

ESTRATÉGIA , GESTÃO, LIDERANÇA
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SABER ALTRI

Desenvolvimento técnico e
especializações
verticais
FUNCIONAL

Promoção da
inovação e
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INOVAÇÃO & SUSTENTABILIDADE
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↘
Promoção da
diversidade e igualdade
1 0 2 -8

4 05-2

T E M A M AT E R IA L : D IR EITOS HU MA NOS (IGUA L DADE DE OPORTUN I DADES, DI VERSI DADE , N ÃO DI SCRI M I N AÇÃO)

A diversidade e a igualdade de género são uma preocupação que reconhecemos como atual e pertinente e, embora
as nossas áreas de atividade – eminentemente industriais –, sejam historicamente mais propensas à predominância de
homens, temos, desde há vários anos, vindo a definir e implementar medidas que se materializam numa maior paridade
de género.

Trabalhadores por género

15% Feminino

Desenvolvemos o Plano para a Igualdade de Género, que
apresenta uma ação estruturada que visa consolidar um
paradigma social em que a representatividade equilibrada
é real. O Plano para a Igualdade de Género tem como
objetivo fundamental contribuir para alcançar uma efetiva
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens,
promovendo a eliminação da discriminação em função
do género e fomentando o equilíbrio saudável entre a
vida pessoal, familiar e profissional, levando a que os
trabalhadores se sintam ainda mais comprometidos com
a Altri.

85% Masculino

O Conselho de Administração da Altri, sem perder o
fio condutor da meritocracia, promove políticas de
diversidade a vários níveis:

→

Políticas de progressão na carreira, avaliação de
desempenho e revisões salariais definidas tendo por
base preocupações de promoção da diversidade;

→

Processos de recrutamento apresentando listas de
potenciais trabalhadores a recrutar suficientemente
representativas de ambos os géneros;

→

Instruções operacionais para que as equipas
multidisciplinares formadas no âmbito dos mais
variados projetos sejam constituídas tendo sempre,
por base, a preocupação de uma equilibrada
representatividade.
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→ Valorizar as pessoas ↘ Promoção da diversidade e igualdade

ɋ P L A N O PA R A A I G UA L DA D E D E G É N E R O :
→

Reconhece e prioriza a igualdade de oportunidades
entre mulheres e homens como direito elementar
e assume o compromisso na implementação de
políticas transversais e positivas que tornem esse
direito numa realidade incontornável;

→

Reduz os desequilíbrios detetados no presente e
previne desequilíbrios no futuro;

→

Promove uma mudança na cultura organizacional
incentivadora da igualdade, o que se traduz também
num compromisso efetivo com a realização de
um investimento em montante adequado à sua
prossecução.

O Plano abrange as seguintes áreas

Estratégia, Missão e
Valores da Empresa

Igualdade no
Acesso a Emprego

Formação Inicial e
Desenvolvimento

Igualdade nas Condições
de Trabalho

Promoção/progressão
na Carreira Profissional

Proteção na Parentalidade

Equilíbrio Saudável entre a Vida
Profissional e a Vida Familiar e
Pessoal

Prevenção da Prática
de Assédio no Trabalho

No sentido de cumprir com os nossos objetivos, integrámos o Target
Gender Equality, o programa acelerador do United Nations Global
Compact que apoia as empresas na definição de metas ambiciosas
para a representação e liderança das mulheres nos cargos de
gestão. Composto por uma análise de diagnóstico, workshops de
capacitação e aprendizagem entre pares, o Target Gender Equality
conferiu-nos a possibilidade de consubstanciar o nosso contributo
para o ODS 5 - Meta 5, que advoga uma representação, participação
e liderança igualitárias nas organizações.
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Nº de mulheres em funções de liderança

38

24

24

2021

Obj. 2030

19

2019

2018

19

2020

26

Obj. Anual

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso
→
→

Revisão do Plano de Igualdade de Género

→

Gestão de carreiras e recrutamentos

Adesão da Altri à iniciativa TGE (Target Gender Equality), um programa
das Nações Unidas, acelerador da promoção da igualdade de género
nas organizações e na liderança empresarial
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→ Valorizar as pessoas

↘
Desenvolvimento
de competências
40 4-1

4 0 4-2

Apostamos no desenvolvimento de competências dos
trabalhadores da Altri, tendo vindo a melhorar o nosso
desempenho, no sentido de promover mais formação. Na
Altri, as pessoas são o ativo mais valioso, pelo que apostar
nelas e no seu desenvolvimento revela-se positivo não
apenas para as próprias, como para a empresa, que passa
a beneficiar de uma força de trabalho mais qualificada,
com capacidade de inovar e desenvolver soluções
melhoradas e que promovam a sustentabilidade.
Em 2021, houve um aumento de 34% do volume total de
horas de formação, recuperando o acentuado decréscimo
que se observou em 2020, causado pelos impactos da

pandemia. Verificou-se também uma maior igualdade
na distribuição do número de horas de formação entre
homens e mulheres, cujo número médio de horas de
formação é, atualmente, igual, promovendo, desse modo,
uma efetiva igualdade no acesso à formação.

Por termos perfis de trabalhadores
bastante diferentes entre si e atuarmos em
diversas áreas, procuramos diversificar a
nossa oferta de formação, concentrando-a
em cinco principais temas:

Processo

Outras
98

ações

+ 2 200

horas

44

ações

+ 5 500

horas

Segurança
Gestão
comportamental
57

ações

+ 1 300

horas

Manutenção
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↘
Gestão do Desempenho
Em 2021 arrancámos com o desenho do modelo do
Sistema de Gestão do Desempenho por Objetivos (GPO),
através do Programa Altri People Performance, que
consiste numa metodologia de medição do desempenho
dos trabalhadores, de modo a alinhar objetivos e
expectativas de desempenho, reconhecer talento e
recompensar o mérito.

A análise decorrente permitirá criar a
Matriz de Performance Altri, ferramenta
importante para o cumprimento da missão
do Altri People Performance.

Em 2022, avançaremos com o processo anual de Gestão
por Objetivos, que será partilhado com trabalhadores
através de um plano de comunicação interno específico,
estando prevista, complementarmente, no segundo
trimestre do ano, a formação dos gestores de avaliação
de desempenho internos.

Potencial

ALTO

MÉDIO

BAIXO

ABAIXO DO
ESPERADO

ESPERADO

ACIMA DO
ESPERADO

Desempenho
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↘
Cultura de Segurança
403-5

4 03-9

TE M A M AT E R IA L : SAÚD E , S EGU RA NÇA E B EM- ESTA R D O S TRABALHADORES

A cultura de segurança está presente no modo como
gerimos as diversas atividades que desenvolvemos, como
por exemplo, a seleção e manutenção de equipamentos
seguros, a identificação e sinalização dos riscos, o
cumprimento das regras e procedimentos internos e
externos e o envolvimento e sensibilização dos nossos
trabalhadores, sendo este último aspeto fulcral para a
manutenção de um local de trabalho seguro e com zero
acidentes.
A promoção da saúde e do bem-estar das pessoas,
é por nós também reconhecida como uma forma de
valorização dos nossos trabalhadores, pelo que, a par da
disponibilização de um plano de saúde equitativo, com
mais garantias de risco, melhor proteção para doenças
graves, maior rede de prestadores de cuidados médicos
e uma superior agilização de processos, temos vindo a
reforçar a promoção de ambientes de trabalho cada vez
mais seguros e saudáveis, com particular destaque na
prevenção da doença.

Para uma visão global e integrada deste domínio e uma
efetiva promoção de uma cultura de segurança, foi criada
a Direção Clínica, Saúde Ocupacional e Bem-Estar da Altri,
liderada pelo Médico do Trabalho. Esta área é responsável
pela definição, promoção e aplicação das políticas de
saúde e bem-estar e pela coordenação dos serviços de
medicina do trabalho das empresas do Grupo, dando
resposta às exigências específicas de cada empresa.
De modo a agir adequadamente e a implementar
ações de melhoria eficazes, monitorizamos indicadores
relacionados com a Saúde e Segurança no Trabalho.
Em 2021, o nosso rácio de acidentes de trabalho de
comunicação obrigatória diminuiu 32%, relativamente ao
ano transato1.
Contudo, foi registado um pior desempenho em 2021,
ao nível da gravidade dos incidentes com trabalhadores
internos, como se evidencia nos indicadores “Índice de
frequência” e “Índice de gravidade”, apresentados nos
gráficos seguintes:

Acidentes de Trabalhadores Internos

Estes indicadores de sinistralidade continuam, apesar de tudo, dentro da
classificação de “Bom”, estipulada pela Organização Internacional do Trabalho.
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1 . Mais informação sobre o rácio de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória disponível na Tabela GRI para a opção ‘De acordo’- Essencial.
* . 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
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As principais causas dos incidentes registados foram a
não utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI)
adequado para as tarefas a realizar, o não cumprimento
do procedimento de consignação dos equipamentos,
e as condições de acesso ao local de intervenção
inadequadas e/ou mal sinalizadas. Para mitigar as duas
primeiras causas, a Altri iniciou, ainda no decurso de 2021,
um intenso programa de formação sobre riscos químicos
e a adequada utilização de EPI, sobre comportamentos
seguros nas atividades industriais tendo ainda efetuado
uma profunda revisão e uniformização do procedimento
de consignação dos equipamentos nas suas unidades
fabris. Está atualmente em análise o processo de
comunicação, na vertente SST, visando promover a
Cultura de Segurança na Altri, nomeadamente através de
uma análise profunda das causas raiz, numa abordagem
inovadora no panorama industrial português.

Atualmente, a formação de SST pode ser ministrada em
sala, nas nossas instalações, ou poderá ser ministrada na
frente de trabalho, tanto no posto de trabalho nas fábricas
como no exterior, o que conseguimos através da nossa
carrinha de formação itinerante.
No que se refere à monitorização de indicadores
relacionados com os trabalhadores externos, iniciámos em
2021 um acompanhamento mais rigoroso dos mesmos,
tendo sido identificadas como principais causas dos
incidentes as falhas na avaliação de riscos das tarefas a
realizar, a não utilização de EPI adequado para a tarefa
a realizar e o não cumprimento do procedimento de
consignação dos equipamentos.

Acidentes de Trabalhadores Externos

* . 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
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Nº de Incidentes com +3 dias perdidos

Em 2021 foram promovidas 172 ações de sensibilização
e 8545 horas de formação, nas seguintes áreas e sobre os seguintes temas:

Integração de Saúde e
Segurança no Trabalho
(SST)

Perigos, riscos e medidas
de prevenção das diversas
instalações fabris - Registo
da Identificação de Perigos
e Avaliação de Riscos
(RIPAR)

Segurança e Verificação de
Máquinas e Equipamentos
de Trabalho

Preparação e Consignação
de Trabalhos

Primeiros Socorros e
Utilização de Extintores
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Emergências Industriais

Riscos Químicos

Segurança e Saúde no
Trabalho Florestal em
parceria com a CELPA
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Considerando o exposto e no sentido de atingir o nosso objetivo de zero acidentes,
foi desenvolvido um conjunto de medidas a implementar em 2022:

Melhorar o processo de
comunicação de SST
“Top/Down”

Realizar auditorias
Internas e interfábricas
aos processos de
consignação (iniciado em
abril de 2021)

Retomar a formação CSIP
e Implementar formação
de Segurança da Indústria
Florestal a trabalhadores
externos, ao nível da
CELPA

Realizar reuniões mensais
regulares de análise
de sinistralidade com
Técnicos de Saúde e
Segurança do Trabalho
das Empresas Externas

Promover Safety Walks
e Minutos de Segurança
focados nas principais
ocorrências de SST

Instalar proteções
nos órgãos móveis de
máquinas

Dar continuidade
ao programa
“Comportamentos
Seguros – passos
Seguintes”

Desenvolver a capacidade
individual dos líderes das
equipas operacionais para
serem “Embaixadores de
Segurança” através dos
Safety Clicks

Criação do Safety-Lab
- uma nova metodologia,
baseada no estudo de
comportamentos, numa
lógica de aproximação de
bottom-up.
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Valorizar a Floresta
T E M A M AT E R I A L : G E STÃO FLOR ESTA L E P ROTEÇÃO DA BI ODI VERSI DADE

↘
Estratégia e Estações
de Biodiversidade
Através da AltriDiversity, a estratégia de conservação
e promoção da diversidade biológica e da paisagem,
pretende-se conduzir a atuação da empresa na proteção
e valorização dos espaços naturais presentes nas áreas
florestais sob gestão da Altri Florestal.
Em 2021 fomentaram-se os eixos da estratégia referentes
à conservação e restauro dos habitats com elevado valor
de conservação e contribuiu-se para o reforço do eixo de
monitorização e comunicação da presença e proteção
dos valores naturais. Em 2021 foi constituído o grupo de
trabalho – Sustentabilidade Florestal.

ɋ GRUPO
S U ST E N TA B I L I DA D E F LO R E STA L
O seu âmbito e propósito são:
→

Partilha de informação e acompanhamento dos
projetos no âmbito da Estratégia de Biodiversidade;

→

Análise dos indicadores de acompanhamento
da AltriDiversity com base nos objetivos de
implementação da estratégia de biodiversidade;

→

Análise e decisão sobre temas de sustentabilidade
com relação direta com as atividades de gestão
florestal e abastecimento de madeira e biomassa.
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As principais conquistas das ações
concretizadas no âmbito
da estratégia foram:
→

O reforço do capital natural através da gestão ativa,
nomeadamente com a concretização das ações de
restauro dos habitats de elevado valor de conservação.

→

O aumento das práticas e atividades económicas
com impacto positivo na gestão do capital natural,
com a instalação de duas estações de biodiversidade
e um centro de interpretação da biodiversidade,
conjugado com a instalação de um campo de
alimentação para aves necrófagas.

Para alcançar estes objetivos procedeu-se ao controlo
de invasoras lenhosas na propriedade de Cabeço
Santo, em Águeda. Esta medida permitiu o restauro dos
habitats ribeirinhos e carvalhais adjacentes, facilitando a
regeneração natural da vegetação nativa, nomeadamente
os habitats de urzais e medronhais, e em alguns locais a
evolução para o carvalhal de Carvalho-alvarinho
(Quercus robur).
A instalação de duas estações de biodiversidade (Cabeço
Santo e Palmeiro), e do centro de interpretação da
biodiversidade do Galisteu, permitiram gerar benefícios
no apoio à monitorização dos valores naturais, à sua
divulgação perante as comunidades onde se inserem e à
existência de infraestruturas físicas para o usufruto destes
locais pelas mesmas comunidades.
O campo de alimentação de aves necrófagas no Galisteu
permitiu uma gestão integrada para o fomento das
populações de espécies de aves de rapina ameaçadas,
garantindo um suporte na alimentação destas espécies,
o que favorece a sua permanência no território do
Parque Natural do Tejo Internacional e o aumento da
probabilidade e sucesso da nidificação.

Mais de
10% da área
florestal da
Altri são
áreas de
conservação.
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Área conservação natural
Em 2021 foram alterados os processos internos da
atividade de angariação (compra e arrendamento de
propriedades), onde se incluiu a revisão dos critérios de
prospeção de áreas de conservação adjacentes às áreas
de produção florestal, com o principal objetivo de dedicar
a sua gestão à manutenção e incremento dos valores
naturais.
Foram efetuados diversos contactos com entidades e
proprietários gestores de áreas com elevado valor natural
(ex. Municípios), com o objetivo de valorizar áreas com
elevado potencial de conservação, através de acordos de
gestão com a Altri.

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso

→

Criação de duas novas Estações de Biodiversidade (EBIO)
- Palmeiro e Cabeço Santo

→

Planeamento de dois novos biospots - um localizado na
área da Biotek e outro nas proximidades do Centro de
Ciência Viva de Constância

Estações de Biodiversidade e Biospots
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↓ Projeto de Conservação da Biodiversidade:

Águia-de-Bonelli - (Aquila fasciata) – Projeto LIFE LxAquila

No projeto LIFE LxAquila, coordenado pela Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves, pretende-se juntar
as comunidades locais, autoridades e especialistas,
para proteger as águias-perdigueiras (ou águias-debonelli) que, na Área Metropolitana de Lisboa, vivem
extraordinariamente perto das comunidades. O objetivo
é criar uma rede de custódia composta por proprietários
de terrenos privados e entidades públicas, que serão
guardiões dos valores naturais da região e em particular
das águias-de-bonelli, e, desse modo, demonstrar que é
possível compatibilizar a conservação de predadores com
as atividades humanas.

De entre as principais ações do projeto
LIFE LxAquila, destacam-se:
→

Monitorização dos casais reprodutores e marcação de
juvenis, obtendo informação fundamental para servir
de base às ações de conservação;

→

Promoção das melhores práticas de gestão
agroflorestal, para aumentar a resiliência ao fogo nas
áreas de nidificação e aumentar a abundância das
presas selvagens.

No último trimestre de 2021 foi instalada uma plataforma
de nidificação numa propriedade da Altri Florestal na
região Oeste.
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↓ Seguimento do compromisso

da Altri para o act4nature Portugal
→ Duplicar a área de conservação

9 140 ha

área de conservação

→ Conservar e restaurar os
ecossistemas de elevado
valor de conservação
→ Divulgar publicamente
a concretização dos
compromissos assumidos
no Act4Nature

Relatório de
Sustentabilidade

Projetos implementados:
1. Parceria com GEOTA-Renature
Monchique
2. Cabeço Santo
3. Parceria com Montis-propriedades
Costa Bacelo e Viveiro
4. Parceria com WWF- ANP no projeto
"Plantar Água"
5. Altri Florestal é cofinanciadora
e parceira no projeto LIFExAquila
liderado pela SPEA

→ Produzir e plantar
1M de plantas autóctones

105 ha

de área plantada

→ Alargar a rede de estações de
biodiversidade e de biospots
n.° de estações de biodiversidade:

→ Incentivar a certificação
florestal em Portugal por
forma a fomentar boas
práticas de gestão florestal e
assegurar que 80% da madeira
consumida nas fábricas da Altri
tem origem certificada

69%

de madeira certificada
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→ Integrar outras atividades
com valor (económico, social
e ambiental)
Projetos implementados:
1. Projeto Medronho XXI
2. Parceria com empresa Buiinink Int.
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Em 2021, a Altri
deu mais um passo
rumo a um futuro
mais sustentável

ao unir-se ao grupo das 27 empresas que, em
Portugal, assumiram compromissos no âmbito
do act4nature Portugal, uma iniciativa promovida
pelo BCSD Portugal no âmbito do act4nature
internacional, lançado em França, em 2018, com
o objetivo de mobilizar as empresas a proteger,
promover e restaurar a biodiversidade.

“A preservação da biodiversidade no património florestal gerido pela Altri é um dos objetivos
do nosso Compromisso 2030. Queremos proteger o nosso Capital Natural em todas as suas
dimensões, equilibrando a produção de matéria-prima, essencial para o nosso negócio, com a
conservação de todas as outras formas de vida que temos a responsabilidade de cuidar e deixar
às gerações futuras. Por esta razão, é de forma natural que nos identificamos e subscrevemos os
princípios do act4nature.”

José Soares de Pina
C E O D A A LT R I

De modo a respeitarmos a divulgação dos compromissos assumidos no âmbito do act4nature, incluímos em anexo ao presente Relatório o ponto de situação relativamente aos
compromissos assumidos.
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↓ Estratégia de Abastecimento de Madeira Certificada:
Em 2021, a Altri Florestal abasteceu as unidades industriais do
Grupo com 69% de madeira certificada.
Este é o resultado de um trabalho contínuo no incentivo da
boa gestão florestal dos fornecedores de matéria-prima e
na valorização da madeira, conseguida através
da diferenciação de preços na madeira certificada.

A Altri Florestal integra ainda as duas associações
nacionais que representam o FSC® e o PEFC™,
participando ativamente na construção dos normativos
de gestão florestal.

Gestão florestal da Altri
alcança resultado histórico
em auditoria externa de
recertificação FSC®, dando
assim início ao quarto ciclo de
certificação.

→

A consistência na aplicação dos procedimentos
e sua efetiva implementação nas atividades de
gestão;

→

A capacidade de toda a equipa técnica e
operacional em demonstrar as práticas de gestão
florestal e a capacidade da organização em
responder aos novos desafios;

→

A Altri Florestal realizou a sua auditoria externa de
recertificação FSC® (Forest Stewardship Council®)
de gestão florestal, não tendo sido identificada pela
equipa auditora qualquer não conformidade. A equipa
auditora salientou os principais aspetos positivos na
evolução do desempenho na gestão florestal da Altri,
nomeadamente:

O foco na segurança e formação dos
trabalhadores e fornecedores de serviços;

→

A estratégia de diversificação dos produtos
florestais e a valorização dos serviços de
ecossistema associados (ex. Biodiversidade).

Estes resultados são fruto do esforço diário de todos
os trabalhadores para garantir que as florestas Altri
sejam uma referência na gestão florestal responsável.

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso

→
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O aumento do consumo de madeira certificada resulta
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do consequente aumento no autoabastecimento e
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Madeira Certificada

↓ Gestão do Risco na Atividade Florestal
De modo a gerir eficazmente os riscos na atividade
florestal, é feita a avaliação prévia de possíveis impactos
ambientais decorrentes das operações florestais, realizada
antes da execução das operações, através da análise dos
locais dos trabalhos. Os resultados das análises, incluindo
medidas preventivas, são integrados nos projetos
operacionais seguindo o Código de Práticas Florestais.
A Altri Florestal realiza também a monitorização da
execução dos projetos de florestação com o objetivo de
avaliar se as medidas previstas no projeto estão a ter o
efeito desejado ou se é necessário intervir para corrigir

ou adequar futuros procedimentos. Na monitorização
dos impactos sociais, por exemplo, é considerada
a proximidade das populações locais, dos terrenos
cultivados e o cumprimento da legislação aplicável.
A gestão de ameaças bióticas à floresta Altri é feita tendo
como pilares os Princípios da Proteção Integrada. Os
organismos nocivos são permanentemente monitorizados
e são estimados os seus possíveis impactos e riscos
deles decorrentes, sendo dada prioridade à investigação
e aplicação do controlo natural de pragas e à pesquisa de
eucaliptos mais resistentes.

↓ Altriflorestal
No âmbito do Projeto RePLANT, está em desenvolvimento
o protótipo de um equipamento ARD (Alfaia, Ripper e
Discos), para mobilização localizada do solo e plantação.
O protótipo em teste está a ser desenvolvido pela
empresa FRAVIZEL e já se efetuaram testes na Calha
do Grou. Esta alfaia tem como objetivo efetuar duas
operações de preparação do solo para a plantação em
simultâneo: a ripagem e a gradagem. Além disso, tem a
possibilidade de efetuar uma fertilização de fundo.

O desenvolvimento desta máquina permite
a otimização na preparação dos solos
para replantação, diminuindo o número de
passagens necessárias, o calcamento do
solo e ainda o consumo de combustíveis
fósseis, dado que permite três operações
em simultâneo.
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5.6 Apostar na Excelência
e na Inovação Tecnológica
↘
Visão

Sermos líderes na inovação de excelência e um parceiro reconhecido
para os stakeholders da Altri, desenvolvendo soluções focadas, lean
e de alto valor acrescentado.

Objetivos para a inovação e desenvolvimento tecnológico
1. Desenvolver novos produtos – desenvolvimento de
know-how interno que permita ao grupo desenvolver,
produzir e comercializar produtos de maior valor
acrescentado.

4. Avaliar novos negócios - manter atualizada a
informação sobre as áreas core e a contínua
prospeção de novas áreas de negócio dentro do setor
e em áreas adjacentes.

2. Identificar e desenvolver processos e tecnologia
inovadores – que sustentem a eficiência dos
processos produtivos e suportem a produção de novos
produtos.

5. Desenvolver o capital intelectual – consolidar e
sistematizar a informação científica e técnica de base,
que permita formar ou reforçar as competências dos
quadros que garantam a sustentabilidade a longo-prazo.

3. Monitorizar State-of-the-Art – acompanhamento
da tecnologia que possa impactar de forma relevante
o negócio e desenvolver benchmarks de forma a
identificar áreas de melhoria e riscos.

6. Consolidar atividades I&D&I – ser o agente pivot de
coordenação e sistematização de todas as ações de
investigação, desenvolvimento e inovação (I&D&I) para
a área tecnológica da Altri.

INOVAÇÃO
e Desenvolvimento
Tecnológico

AMBIENTE DE
INOVAÇÃO

NETWORK CIENTÍFICA
E INVESTIGAÇÃO

TECNOLOGIAS E
MERCADOS

POLÍTICAS E
FINANCIAMENTO
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Os nossos projetos de inovação focam-se na criação de valor económico e de capital intelectual em quatro eixos
estratégicos, em áreas adjacentes ao negócio atual, visando a criação de novos produtos e, sempre que possível,
baseados na Economia Circular.

Projetos de Inovação incluem diferentes temas:

Fibras Celulósicas e Novos
Produtos Fibrosos

Especialidades Químicas
de Celulose

Novos Processos e
Tecnologias de Produção
de Fibras Celulósicas

Valorização de Resíduos
e Correntes Processuais

↓ Tudo começa na floresta
A madeira e a biomassa têm uma vasta gama de aplicações potenciais, que a indústria
das fibras celulósicas tem vindo a explorar há décadas.
A madeira tem um conjunto alargado de aplicações1

Papel

Embalamento

Higiene

Celulose

Têxteis

40-55%

Dispersantes

Resinas
e colas

Carros, pneus
e baterias

Lenhina

20-30%

Hemicelulose
Extratáveis
Cinzas
Adoçante

Cosmética

Curtimento

Ração

15-30%
2-10%
2-5%
1-3%

Fármacos

1 - Composição típica aproximada de várias espécies de madeira em % da massa seca
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↘
Projetos de Investigação
e Desenvolvimento (I&D)
↓ GRETE
Projeto de desenvolvimento de novos solventes e
dissolução e regeneração de fibras, que tem como
objetivo alargar a utilização da matéria-prima de fibras
têxteis da pasta dissolving para papeleira.
STATUS:
a decorrer até 2023

CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
Estudo de materiais fibrosos alternativos para a produção de fibras têxteis de base celulósica com uma menor
intensidade de consumo e uma menor pegada ambiental.1

PARCERIAS:
Celbi, VTT, Universidade Aveiro, Universidade Helsínquia, Metsa, BOKU e Materially

↓ FIBER4FIBER
Projeto que pretende desenvolver as pastas dissolving
da Caima para a sua otimização nas aplicações das
fibras têxteis de base celulósica, nomeadamente para
os processos de Viscose e Lyocell.
STATUS:
a decorrer até 2023

CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
Através da otimização do produto pasta dissolving, permite aumentar a eficiência de conversão de ciclo de vida
da madeira até à fibra têxtil. Consolida a visão da produção de matéria-prima para um mercado de fibras têxteis
de base celulósica que se perfilam como a alternativa sustentável às fibras de algodão e fibras sintéticas, e.g.
Poliéster.2

PARCERIAS:
Altri, Caima, CENTI e Citeve
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1 . O GRETE é um projeto da Bio-Based Industries Joint Undertaking no âmbito do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo
do acordo de subvenção No837527 – GRETE – H2020-BBI- JTI-2018 “Green chemicals and technologies for the wood-to-textile value chain”.
2 . Projeto FIBER4FIBER (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”.
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↓ CAIMACHEM
Projeto de investigação sobre a extração e
recuperação de ácido acético e furfural em
condensados de evaporação na fábrica da Caima.
STATUS:
Concluído em setembro de 2021

CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
A aplicação do conhecimento desenvolvido neste projeto permitirá a utilização de correntes secundárias para a
produção de dois novos produtos de base renovável, aumentando a criação de valor para a mesma quantidade
de madeira. Ao mesmo tempo, permite reduzir carga orgânica dos condensados (tratamento no processo)
antes da alimentação à estacão de tratamento de efluentes (tratamento fim de linha).3

PARCERIAS:
Altri, Caima, Universidades nacionais e
empresas internacionais de tecnologia

↓ B2-SOLUTIONS
Projeto de desenvolvimento de bioplásticos para aplicação
em plásticos flexíveis em revestimento de papel e de
biocompósitos para aplicação em plásticos semirrígidos e
rígidos na produção de componentes de moldagem por
injeção para indústria automobilística e outras indústrias.
STATUS:
a decorrer até 2023

CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
Avaliação da utilização de correntes, subcorrentes ou resíduos fibrosos e não fibrosos da indústria de pasta para
a valorização na produção de compósitos, substituindo materiais plásticos de natureza fóssil.4

PARCERIAS:
Altri, Celbi, United Resins, United BioPolymers, The Navigator Company, Simoldes,
Universidade de Aveiro e Universidade de Coimbra

3 .Projeto “CaimaChem – POCI-01-0247-FEDER-045125- cofinanciado 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.
4 . Projeto “B2-Solutions” – POCI01-0247-FEDER-048505- cofinanciado 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.
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↓ HIGH2RPAPER
Projeto para o desenvolvimento de um novo papel
reciclado com incorporação de pasta crua de rejeitos da
indústria de pasta branqueada de eucalipto, com base nos
princípios da economia circular, dando origem a produtos
de maior valor acrescentado.
STATUS:
a decorrer até 2023

CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
Valorização de resíduos fibrosos da indústria de pasta para a produção de cartão ou produtos cartonados
“coreboard”.1

PARCERIAS:
Biotek, Universidade Beira Interior, Papeleira Coreboard e Universidade de Coimbra

Rejeitos do processo de
produção de ﬁbras celulósicas
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Produtos cartonados
“coreboard”

1 . Projeto “High2RPaper” – POCI-01-0247-FEDER-049716- cofinanciado 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.
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↘
Projetos de Inovação
Industrial e Economia Circular
↓ Cozimento de Material Fibroso de Granulometria Fina
A Altri iniciou em 2018 um estudo para avaliar a
viabilidade de um digestor de material fibroso de
granulometria fina. Em novembro de 2021 ocorreu
o arranque da instalação industrial, finalizando este
processo de I&D num investimento industrial produtivo.
Este projeto foi um importante milestone na atividade
de inovação da Altri, tendo sido implementada uma
tecnologia que é um protótipo a nível mundial.
STATUS: Concluído em novembro de 2021
CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
Reaproveitamento de material fibroso de granulometria fina
desperdiçada no processo,
permite aumentar a eficiência produtiva, reduzindo o consumo
específico de madeira.

PA RCERIAS: Andritz

NOVEMBRO
DE 2018

Estimativa
de materiais
disponíveis

NOVEMBRO
DE 2018 A
DEZEMBRO
DE 2019

Estudos
Laboratoriais

MAIO
DE 2020

OUTUBRO
DE 2020 A
OUTUBRO
DE 2021

NOVEMBRO
DE 2020 A
OUTUBRO
DE 2021

2021

Pré-viabilidade
e aprovação
do projeto

Implementação
do projeto
industrial

Taskforce de
impacto do
processo

Arranque da
instalação
industrial

“Este é um daqueles projetos que nos deixa orgulhosos. Tecnologicamente inovador à escala global
e com o conceito de economia circular. Combina conhecimento, trabalho de equipa, melhoria
contínua e inovação, que são marcas registadas do grupo Altri em geral e da Celbi em particular.”

Paulo Jordão
D I R E TO R I N D U S T R I A L D A C E L B I
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Processo de produção
de ﬁbras celulósicas

Rejeitos/ incozidos

Fibras celulósicas

Digestor de material ﬁbroso
de granulometria ﬁna

Material ﬁbroso
de granulometria ﬁna

“Este projeto é o culminar dos esforços de colaboração entre a ANDRITZ e a Altri, desde a conceção,
desenvolvimento e testagem, até à implementação. Esta primeira tecnologia do género foi também
possível graças à contribuição conjunta das equipas multidisciplinares da Altri e da Celbi, incluindo
Inovação, Engenharia, Operações e Laboratório. A implementação bem sucedida deste projeto
demonstra empenho e o investimento do grupo Altri na Inovação e na Melhoria Contínua”

Gabriel Sousa
D I R E TO R E X E C U T I V O PA R A A I N O VA Ç Ã O E D E S E N V O LV I M E N TO T E C N O LÓ G I C O D A A LT R I
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↓ Ácido Acético e Furfural na Caima

Desde 2018 que a Altri se encontra a estudar a viabilidade industrial de recuperar o ácido acético
e furfural, presentes nos condensados da evaporação. Este projeto de Inovação Industrial é
suportado pelo conhecimento gerado no projeto I&D CaimaChem.

STATUS: A decorrer
PARCERIAS: Sulzer Chemtech
CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE:
A remoção do ácido acético e furfural permite:

→

Valorizar estes compostos e minimizar o impacto no
efluente;

→

Aumentar o volume de negócios da Caima
acrescentando valor ao seu processo sem impacto no
consumo de madeira;

→

Transformar uma subcorrente num produto, levando a
uma diminuição da carga orgânica dos condensados
para tratamento de efluente, com redução dos custos
inerentes;

→

Produzir dois produtos de base renovável, baseados
num conceito de economia circular, que agregará valor
económico, ambiental e social à Caima;

→

Criar sinergia com a caldeira de biomassa, que
originará o vapor de base renovável necessário para a
unidade de separação do acético e furfural.
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Estes projetos estão em
desenvolvimento com o objetivo
de recuperar estes dois compostos
que serão consumidos como
matéria-prima de várias indústrias
químicas, permitindo dessa forma
uma valorização ambientalmente
sustentável.
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ɋ S O B R E O ÁC I D O AC É T I C O
O ácido acético é a matéria-prima base para uma cadeia de produção de produtos químicos.
Destacam-se quatro linhas: VAM, PTA, Ésteres Acetato e Anidrido Acético. O processo
convencional de ácido acético baseia-se na carbonilação do metanol fóssil, pelo que o processo
da Caima seria uma alternativa de base renovável.
Principais Aplicações do Ácido Acético

→

Solventes, tintas
e revestimentos

→

Cosmética

→
→
→

→
→
→

Plástico
Têxteis
Packaging

Plásticos de vinil
Tintas de latex
Adesivos

→

Compostos de
moldagem

→

Fibras têxteis

→
→

Desinfetantes
Agroquímicos

ɋ SOBRE O FURFURAL
O furfural é um químico base de utilizações diversas. A sua principal utilização é como álcool
furfurílico, em solventes, indústria farmacêutica e outras especialidades. O furfural é produzido na
sua totalidade por via renovável, através da desidratação ácida dos açúcares C5 presentes na
biomassa (sólida ou licor).
Principais Aplicações do Furfural

→
→
→
→

Medicamentos
Perfumes
Solventes
Inseticidas

→
→
→

Lubrificante
Combustível
Fungicida

→
→
→
→

Resina
Fragrâncias
Perfumes

→
→
→

Polímeros
Adesivos
Nylon

Herbicidas
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→ Apostar na Excelência e na Inovação Tecnológica

↘
Altri Operating System
A melhoria contínua constitui um compromisso
permanente na procura de vantagem competitiva e no
contínuo reforço da nossa posição ao longo da cadeia
de valor.

Na Altri valorizamos a excelência operacional, de gestão e
o desenvolvimento de pessoas. O compromisso de pensar
de forma diferente e a necessidade de mudar para melhor,
todos os dias, em todas as áreas e com o envolvimento
de todos, é uma característica cultural que já faz parte do
nosso ADN. O Altri Operating System, enquanto modelo
de gestão e de governance, poderá assegurar e potenciar
as sinergias do processo de transformação em curso.

Com este propósito, no âmbito dos projetos de melhoria
contínua orientados às áreas operacionais que atualmente
decorrem no Grupo Altri, torna-se clara a sinergia de
temas e o potencial valor acrescentado de uma vertente
de entreajuda entre as várias unidades.

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

O nosso objetivo é transformar a estratégia em ação,
desafiando e preparando-nos para o futuro, através
de uma gestão metódica e focada na melhoria dos
processos e no compromisso de todos.

Objetivos:
→

Fomentar a partilha, comunicação, conhecimento e
experiências entre colegas;

→

Quebrar paradigmas, inclusive o de unidades fabris
independentes;

→

Estimular a capacidade de identificar problemas,
desafios e oportunidades de melhoria;

→

Recolher insights de ações já testadas;

→

Esclarecer questões e discutir (se possível,
validar) previamente a eficácia de contramedidas
identificadas pela equipa.

ACRESCENTAR VALOR AOS CLIENTES, AOS
ACIONISTAS, AOS PARCEIROS E À SOCIEDADE

EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

EXCELÊNCIA
NA GESTÃO

MELHORIA CONTÍNUA
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↓ Metodologia Hoshin
Em novembro de 2021 decorreu um evento transversal
às três unidades industriais com um objetivo simples:
desdobrar a estratégia em atividades de melhoria
contínua.
Nas empresas, é frequente existir um desalinhamento
nas diferentes prioridades. Esta ausência de alinhamento
impede as organizações de alcançarem todo o potencial
de crescimento para o qual estão dotadas.
Para fazer face a isto, o Strat to Action é uma metodologia
KAIZEN™ que potencia a comunicação na organização,
garantindo a implementação das decisões estratégicas

e a priorização do que é mais importante. Desde o topo
até ao ponto de impacto, nível no qual as causas raiz são
identificadas e resolvidas, todos os trabalhadores são
envolvidos. Por diferenciar o essencial, o Strat to Action
consiste num exercício de focalização.

Este processo é composto por ciclos
anuais, que se desencadeiam nas etapas
de Planeamento e Revisão, denominadas
de Hoshin Planning e Hoshin Review,
respetivamente.

Strategic
Initiative

Project B

Just
Do It

Project A
CI Project

Just
Do It

Action Plan

CI Project
Project C

Strategic
Initiative

→

Como alinhar toda a organização
para apoiar a estratégia de
negócio?

→

Como organizar os recursos para
implementar a estratégia?

→

Como focar a organização em
melhorar em vez de manter?

Action Plan
Just
Do It

CI Project
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O Strat to Action é usado para alinhar os Objetivos e Metas a atingir, focando:

→

No "Como" executar as melhorias nos processos críticos da organização.

→

No "Desdobramento" dos objetivos de melhoria até ao ponto de impacto.

S T R AT
TO ACTION
Strategic
Initiative

CI Project

CI Project

Strategic
Initiative

Just
Do It

Action
Plan

CI Project

Just
Do It

Project B

Special
Project

Project C

Just
Do It

ɋ I M P L E M E N TAÇÃO D E K A I Z E N D I Á R I O
A metodologia KAIZENTM foi implementada na Altri
com foco nas tarefas diárias dos trabalhadores. Foram
incorporadas rotinas de reuniões breves e focadas
na gestão e acompanhamento de equipas, em áreas
operacionais da Altri, com a criação de quadros de
equipa, com indicadores-chave de desempenho (KPI) e
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cronograma de trabalhos. As reuniões das equipas são
otimizadas seguindo a agenda e, mais recentemente
em alguns casos, com a utilização da ferramenta de
modelação de dados PowerBI, centrando a reunião em
discussões sobre desvios dos indicadores, prioridades e
avaliação de ações de melhoria.
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ɋ M E TO D O LO G I A KO B E TS U N A G E STÃO D E P R OJ E TO S N A A LT R I
A título de exemplo, o primeiro Kobetsu a ser implementado na Altri Florestal foi
a “Otimização do Consumo de Biomassa”, focado nos seguintes objetivos:

a.

b.

Testar a eficiência da
aplicação da técnica de
crivagem dos cepos,
originando 0% de inertes
à entrada da fábrica.

c.

Qualificar a biomassa de
acordo com o seu poder
calorífico, alterando a
métrica na aquisição
de €/toneladas para
€/GigaJoule.

Comparar o valor de
energia adquirido e
produzido, permitindo
detetar perdas no
processo de produção
de energia.

Adicionalmente, o trabalho realizado permitiu desenvolver um portfólio de diferentes
fontes de biomassa e poder calorífico associado e uma aplicação de vistorias de
biomassa e mecanismos de reporte à fábrica.

“Os objetivos propostos foram alcançados, o líder deste kobetsu considera que os resultados
apresentados são de grande magnitude, não só do ponto de vista financeiro, mas também pelas
diversas melhorias introduzidas em processos estratégicos para a sustentabilidade do negócio.”

Tiago Cordeiro
T É C N I C O D E G E S TÃ O D E A B A S T E C I M E N TO B I O M A S S A

O mais recente projeto concluído com a aplicação
desta metodologia foi “Identificação e Diagnóstico
da Vitalidade do Eucalipto”, que contribuiu para a
sistematização do registo e reporte de situações de
mortalidade identificadas em povoamentos florestais.
Este kobetsu iniciou-se com a identificação de potenciais
causas de mortalidade de eucalipto, sintomas de
vitalidade (fatores bióticos e abióticos) e definição das
métricas a acompanhar.

Adicionalmente, foi criado um Guia de Campo de
sintomas e causa de falta de vitalidade dos povoamentos
de eucalipto, com estrutura descritiva de apoio à tomada
de decisão, e ainda o desenvolvimento da aplicação
“Diagnóstico Vitalidade”, com a possibilidade de
georreferenciar o local e associar fotografias das áreas
afetadas.

“Este projeto é transversal à área florestal e resultará na partilha de casos detetados entre os técnicos
florestais e soluções ou medidas de prevenção.”

Clara Araújo
C O O R D E N A D O R A D E P R O J E TO S D E F LO R E S TA Ç Ã O
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→

5.7 Afirmar a Sustentabilidade
como Fator de Competitividade
↘
Combate às alterações climáticas
T E M A M AT E R I A L : A LTERAÇÕES CL IMÁTICAS E EMISS ÕES DE GEE

As alterações climáticas são um dos maiores desafios da
atualidade, impactando o ambiente e as pessoas através
de desastres naturais, da perda de ecossistemas e meios
de subsistência.
A importância que atribuímos à gestão sustentável das
florestas assenta no princípio de que as alterações
climáticas apresentam desafios e oportunidades, e que
a gestão sustentável da floresta é parte da solução dos
problemas relacionados com as alterações climáticas,
colocando-nos numa posição única e privilegiada
enquanto agentes ativos na implementação de soluções.

Os desenvolvimentos da agenda
regulamentar global, europeia e nacional,
como a introdução da Lei de Bases do
Clima, o estabelecimento de metas de
redução das emissões, a necessidade
de transitar para uma economia circular
e os requisitos para uma vida saudável,
definem o nosso caminho para o futuro.

NOVEMBRO
DE 2016

DEZEMBRO
DE 2019

MARÇO
DE 2020

O primeiro acordo climático
verdadeiramente global
- o Acordo de Paris - foi aprovado
na Conferência do Clima de Paris
(COP21) em 2015 e entrou em
vigor em novembro de 2016.

O Pacto Ecológico Europeu
estabelece um plano de ação
para promover o uso eficiente de
recursos através da transição para
uma economia limpa e circular,
restaurar a biodiversidade e
diminuir os agentes poluidores.

A União Europeia (UE) propôs uma
Lei do Clima Europeia, como parte
integrante do Pacto Ecológico
Europeu que propõe a meta de
redução das emissões na UE em
55% até 2030 e, como nível de
ambição geral, a UE deve atingir a
neutralidade climática até 2050.
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Apesar da crescente problematização do tema das
alterações climáticas, na Altri a preocupação com a
sustentabilidade é algo transversal a toda a organização
e que faz parte da sua esfera de interesses e prioridades
há alguns anos. A título de exemplo, há 25 anos, a Celbi foi
uma das primeiras empresas nacionais a aderir ao EMASEco Management and Audit Scheme.

Climate
Change
Leadership

"Esta classificação,
em 2021, foi a única
atribuída a uma empresa
portuguesa no setor da
pasta de papel e colocounos acima da média
europeia de B, e do setor
da pasta de papel, a nível
internacional, de C."

O nosso esforço tem sido reconhecido através de diversos
índices e ratings internacionalmente reconhecidos, de que
é exemplo o CDP - Disclosure, Insight, Action, através do
qual obtivemos a classificação de A- Leadership, no que
diz respeito à nossa atuação no combate às alterações
climáticas, passando a integrar o restrito lote de empresas
internacionais que apresentam um elevado desempenho
em termos de boas práticas ambientais.

Low
Risk

Exemplo desse reconhecimento foi também a
classificação de Baixo Risco (19,3 pontos) no ESG Risk
Ratings da Sustainalytics, que nos coloca no top 10
a nível mundial entre as empresas do setor da pasta e
papel, passando a ser considerada uma “Empresa de
Baixo Risco ESG” para investidores.
De referir também que lançámos, através da Bioelétrica
do Mondego, a primeira emissão de Obrigações Verdes
admitida a negociação na Euronext Lisbon. Apesar do
nosso reconhecido desempenho e dos bons resultados,
sabemos que ainda há muito para fazer. Por esse motivo,
uma grande parte dos nossos investimentos programados
incidem sobre a área da sustentabilidade, nomeadamente
a nova central de biomassa da Caima - “Caima Go
Green”, um investimento de cerca de 40 milhões de
euros, que vai permitir que esta unidade fabril deixe de
recorrer a combustíveis fósseis.

José Pina, CEO.
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↓ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
De acordo com o World Economic Forum, as alterações
climáticas representam o maior risco (severidade) a nível
global, nos próximos 10 anos. À medida que a temperatura
da Terra aumenta, os eventos climáticos extremos são
cada vez mais comuns, perturbando os ecossistemas
naturais e a saúde humana, causando perdas económicas
nos negócios, ameaçando os seus ativos e infraestruturas.
Neste contexto, e em alinhamento com diversas iniciativas
internacionais (ODS, Acordo de Paris, European Green
Deal, entre outros), existe uma crescente necessidade
por parte da comunidade de investidores em analisar a
resiliência das empresas face aos riscos e oportunidades
climáticas, requerendo os mercados financeiros
informação clara, abrangente e precisa sobre os impactos
das alterações climáticas no desempenho das empresas.
Neste sentido, e de modo a promover a divulgação de
informação comparável e de qualidade, o Financial Stability
Board (FSB) criou a Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD), para melhorar e aumentar

Governance

Estratégia

Gestão do Risco

Métricas e Metas
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a divulgação de informação financeira relacionada com o
clima. A TCFD, no seu contexto de trabalho, publicou um
conjunto de recomendações de reporte de informação
financeira, relacionada com riscos e oportunidades
climáticas, centrada em quatro áreas-chave: Governance;
Estratégia; Gestão do Risco; e Métricas e Metas.

O aumento de qualidade no reporte,
através do alinhamento com as
recomendações da TCFD, permite uma
melhor avaliação da exposição das
empresas aos riscos climáticos a curto,
médio e longo-prazo, levando a uma
tomada de decisão mais informada sobre
onde e quando os investidores devem
alocar o capital.
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ɋ A J O R N A DA DA A LT R I
Face ao contexto atual, e sendo as alterações climáticas
e as emissões de GEE um dos nossos temas materiais,
temos a preocupação e ambição de alinhar o reporte com
as recomendações da TCFD. Neste sentido, identificamos
oportunidades de melhoria de forma contínua, de modo
a fornecer a melhor resposta possível às expetativas
do mercado de capitais e aos diferentes stakeholders.
Este é um passo lógico para nós, dando continuidade
ao esforço e ambição do Grupo de contribuir para a
mitigação das alterações climáticas, em alinhamento com
o Compromisso 2030.
Tendo em conta as melhores práticas de gestão e
reporte, e face à nossa génese e cultura, efetuamos uma
monitorização dos riscos e oportunidades climáticas
de forma regular, reportando informação relevante

2012

Primeiro
relatório de
sustentabilidade
do Grupo Altri
(RS 2011)

2019

Lançamento da
primeira Green
Bond do Grupo
Altri

de acordo com as recomendações da TCFD no CDP
– Climate Change, tendo obtido em 2021 o resultado
Leadership (A-). Adicionalmente, o presente relatório
pretende também dar resposta às recomendações da
TCFD, apresentando informação relacionada com as
quatro-áreas chave referidas. Alguns pontos relevantes
são o modelo de governo para as alterações climáticas,
os impactos associados aos riscos e oportunidades das
alterações climáticas, a forma de identificação, avaliação
e gestão dos mesmos, e diversas métricas e metas
relevantes para avaliar e gerir os riscos e oportunidades
climáticas. É apresentada também, em anexo, uma tabela
de correspondência entre as recomendações da TCFD e
o canal de comunicação onde reportamos a informação
mais detalhada para o efeito.

2020

Revisão da
Estratégia de
Sustentabilidade
e do Grupo Altri:
"Compromisso
2030"

Primeira
resposta ao CDP
Climate Change
(Management B)

Compromisso
da Altri com a
definição de
Science-based
Targets

Segunda resposta
ao CDP Climate
Change (Leadership
A-) e primeira ao
CDP Forests e CDP
Water

Submissão do
Science-based
Targets para
aprovação pela
tutela

Exercício de
alinhamento do
reporte com as
recomendações
da TCFD

2021

Compromisso
de alinhamento
do reporte da
Altri com as
recomendações
da TCFD

A Altri aderiu ao
United Nations
Global Compact

O exercício de avaliação e reporte é
dinâmico, sendo revisto de forma contínua,
de modo a garantir que as nossas práticas
de gestão e reporte se mantêm alinhadas
com as necessidades do mercado de
capitais e adequadas face ao contexto
empresarial no qual o Grupo se enquadra.
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↓ TCFD

GOVERNANCE
A sustentabilidade na Altri tem em consideração os
aspetos ambientais, sociais e de governance em todas
as operações. A nossa preocupação e o nosso esforço
são claros - contribuir para o desenvolvimento sustentável
e assentar as prioridades estratégicas em objetivos de
melhoria contínua, inovação e sustentabilidade. Neste
sentido, o Conselho de Administração (CA) delega na
Comissão Executiva (CE) a responsabilidade de assegurar
a gestão da sustentabilidade e das alterações climáticas,
com o apoio da Comissão de Sustentabilidade e da
Direção de Sustentabilidade.
Em 2021, a Altri criou a Comissão de Sustentabilidade (CS),
cujo principal objetivo é o de apoiar o CA na definição e
no acompanhamento da estratégia de sustentabilidade,
em alinhamento com o ‘Compromisso 2030’, integrando
a temática das alterações climáticas (ex. avaliar e gerir
riscos e oportunidades das alterações climáticas; propor

metas e iniciativas de redução de emissões de Gases de
Efeito de Estufa (GEE); proceder à revisão de estratégias,
metas e orçamentos e monitorização do desempenho,
entre outros). A CS reúne pelo menos com uma
periodicidade trimestral e reporta diretamente ao CA.1
A Comissão de Sustentabilidade conta com o apoio da
Direção de Sustentabilidade, que lidera o trabalho diário e
operacional, em alinhamento com outras áreas relevantes
do Grupo, com responsabilidade direta na implementação
e gestão diária dos temas de sustentabilidade e alterações
climáticas (ex. Operacional, Jurídica, Recursos Humanos,
Aprovisionamento e Logística, Abastecimento Florestal
e de Madeira, Financeira, Relações com Investidores e
Comercial). Adicionalmente, a Direção de Sustentabilidade,
pela figura da Diretora Executiva de Sustentabilidade,
reporta de forma direta e regular à Comissão Executiva.

ESTRATÉGIA
Alinhados com a visão e estratégia, ambicionamos
ser uma empresa de referência na produção de fibras
celulósicas de eucalipto, assente numa gestão florestal
sustentável. Para concretizar esta ambição, definimos
como objetivo a implementação de processos de melhoria
contínua do desempenho ambiental, nomeadamente a
diminuição da pegada ecológica, o aumento da eficiência
operacional nas unidades industriais, o aumento da

→ 76

produtividade e a promoção de uma gestão florestal
sustentável. Alicerçados nesta visão, e sendo as
alterações climáticas um tema material, monitorizamos
os riscos e oportunidades associados às alterações
climáticas, identificando os riscos transitórios (ex. político/
legal, reputacional, entre outros), os riscos físicos
(ex.: agudos) e as oportunidades climáticas (ex.: novos
produtos e serviços, eficiência de recursos, entre outros)

1 . Mais detalhes sobre a composição, funções e competências da CA podem ser consultados no Capítulo Sobre nós > Governance, Ética, Políticas e Certificações.
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R I S C O S C L I M ÁT I C O S
TIPO DE RISCO
TRANSIÇÃO –
POLÍTICO E LEGAL
Regulação existente e
emergente/ aumento
do preço das emissões
de GEE

TRANSIÇÃO –
REPUTACIONAL
Estigmatização do
setor/alterações nas
preferências dos
consumidores

FÍSICO – AGUDO
Aumento da frequência
e severidade de
eventos climáticos
extremos

DESCRIÇÃO
E I M PA C TO D O R I S C O

R E S P O S TA A LT R I

As fábricas da Altri (Biotek, Caima
e Celbi) estão abrangidas pelo
Comércio Europeu de Licenças
de Emissão (CELE, EU-ETS). Com
a passagem da fase III para a
fase IV do CELE (2021-2030), a
alocação de licenças gratuitas irá
ser reduzida, pelo que pode ser
necessário adquirir licenças de
emissão de CO2e caso as fábricas
não acompanhem a transição
energética e os objetivos
europeus definidos, podendo ter
um impacto financeiro relevante,
principalmente com o aumento
do preço do CO2e.

→

No âmbito do ‘Compromisso 2030’, estabelecemos
diversas metas de redução de GEE, nomeadamente:

→
→

Consumir 100% da energia primária de origem renovável

→

Implementação anual de diversas iniciativas de eficiência
energética e redução de emissões de GEE.

→
→

Certificação ISO 50001 das fábricas Biotek, Caima e Celbi.

A questão das alterações
climáticas tem tido forte
relevância nos últimos anos
e, sobretudo, desde que o
Parlamento Europeu declarou
a emergência climática e
ambiental e promoveu diversos
compromissos relevantes (ex.
Compromisso 1,5ºC, Fit for 55,
Green Deal). Nesse sentido,
a maioria dos stakeholders
está mais atenta às questões
relacionadas com o clima,
exigindo novas soluções e
produtos de baixo carbono.

→

Investimento futuro numa unidade industrial (Espanha),
com capacidade de produção anual de 200 mil toneladas
de pasta solúvel e fibras sustentáveis, contribuindo para o
reforço da economia circular e descarbonização do setor
têxtil.

→

Desenvolvimento do projeto FIBER4FIBER, o qual pretende
desenvolver pastas solúveis de celulose para a produção
de fibras de base celulósica como a viscose e lyocell,
permitindo distinguir os produtos com origem renovável.

→

A Altri define diversos critérios e procedimentos para
minimizar os impactos ambientais, por exemplo a política
de abastecimento de madeira e áreas de conservação e
biospots.

→

As florestas geridas pela Altri possuem mais de 8,1 milhões
de toneladas de stock de CO2 em biomassa viva.

O aumento da frequência
e intensidade de eventos
climáticos extremos (ex.
tempestades, inundações,
secas, altas temperaturas e/ou
incêndios) podem ter um impacto
negativo na estabilidade do
abastecimento de madeira, que
é a principal matéria-prima do
processo produtivo. A madeira
é proveniente de florestas
próprias e o restante é adquirido
principalmente a fornecedores da
Península Ibérica e uma pequena
fração de fontes certificadas
na América do Sul. Por outro
lado, períodos de seca mais
prolongados e temperaturas
elevadas, aumentam o risco
de incêndios florestais,
colocando em risco os nossos
ativos florestais em Portugal,
comprometendo o valor de ativos
biológicos.

→

A implementação de uma tecnologia inovadora
de cozimento de madeira (Digestor de Material de
Granulometria Fina) melhorou a eficiência de utilização da
matéria-prima, aumentando a capacidade de produção
(2,5%) e reduzindo o consumo específico de madeira e
desperdícios.

→

Membro ativo da AFOCELCA (agrupamento de empresas
para vigilância e combate aos incêndios florestais).
2,9 M€ investidos em silvicultura preventiva e 3,8 M€
nos dispositivos de deteção e combate aos incêndios
florestais da AFOCELCA.

→

Definição de Estratégia de combate aos incêndios
florestais, tendo por base quatro critérios técnicos: tempos
de chegada; ataque inicial em massa (golpe único); dano
material; perigo potencial.

→

Reflorestação de 2.000 ha de acordo com as melhores
práticas em vigor e envolvimento de mais de 300 pessoas
na prevenção, vigilância e combate a incêndios rurais.

→

Investimento nos Viveiros do Furadouro, com uma
capacidade de produção anual de cerca de 7 milhões de
plantas para plantação nas florestas e/ou venda a clientes.

→

Adesão ao act4nature Portugal, comprometendonos publicamente a proteger, promover e restaurar a
biodiversidade.

Reduzir em 60% as emissões específicas de GEE de
âmbito 1 e 2 e reduzir em 30% as emissões âmbito 3,
contribuindo ambas para o Science Based Target (SBT)
submetido (em fase de validação e aprovação pela SBTi).

Projeto Caima Go Green: investimento futuro de €40M
na Caima para tornar as operações neutras em carbono
(biomassa face a combustíveis fósseis).
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TIPO DE
O P O RT U N I DA D E
PRODUTOS
E SERVIÇOS
Desenvolvimento
e expansão de
produtos/serviços
low carbon

FONTE DE ENERGIA
Participação em
mercados de
carbono

FONTE DE ENERGIA
Uso de fontes de
energia de baixa
emissão
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DESCRIÇÃO
E I M PA C TO D O R I S C O

5.
A Nossa
Estratégia

↓ TCFD

R E S P O S TA A LT R I

A nossa cadeia de valor assenta principalmente na
utilização de recursos renováveis, p.e. produtos de
biomassa. Os regulamentos europeus de clima e
energia, o EU-ETS e a Diretiva de Energia Renovável
(RED), enfatizam a produção de energia com origem
renovável, incluindo a biomassa. Por outro lado, a
Estratégia de Bioeconomia da Comissão Europeia
(atualizada em 2018 em alinhamento com os ODS e
o Acordo de Paris) também apoia o desenvolvimento
de indústrias baseadas em biomassa e a
substituição parcial de produtos não renováveis por
alternativas mais sustentáveis e de base biológica.
Espera-se que a bioeconomia desempenhe um
papel importante na economia de baixo carbono
nos próximos anos. O estabelecimento de acordos
favoráveis dentro desses esquemas em relação
a incentivos ao uso de soluções baseadas em
matérias-primas renováveis, o uso de biomassa e
a produção de outras energias isentas de carbono
podem ser vantagens competitivas para nós e para
a indústria.

→

Utilização de biomassa, quer através do
licor negro (subproduto do processo
de produção de pasta e por sua vez
combustível renovável) e/ou através de
biomassa florestal residual no processo
de produção de eletricidade. A energia
elétrica produzida pelas nossas unidades
industriais é suficiente para suprir as
necessidades das fábricas, estando a
autossuficiência energética garantida.

→

Investimento futuro numa unidade
industrial em Espanha, capacitada para
produzir anualmente 200 mil toneladas
de pasta solúvel e fibras renováveis,
contribuindo para o reforço da economia
circular e descarbonização do setor têxtil.

→

Desenvolvimento do projeto FIBER4FIBER,
o qual pretende otimizar as pastas
solúveis de celulose para a produção de
fibras têxteis de base celulósica, como a
viscose e lyocell, permitindo distinguir os
produtos com origem renovável.

Desde a Fase III do EU-ETS, o número de licenças
foi reduzido, pressionando diferentes indústrias
a acelerarem o caminho da transição energética.
Adicionalmente, alinhada com a descarbonização
da economia e o Acordo de Paris, a Fase IV (20212030) é mais rigorosa em termos de atribuição
de licenças de emissão, reduzindo as licenças
gratuitas. As três fábricas da Altri estão abrangidas
pelo EU-ETS, e duas delas, a Biotek (em Vila
Velha de Ródão) e a Celbi (em Leirosa) recebem
licenças gratuitas de atribuição de CO2e. No
entanto, apesar das reduções das licenças durante
a fase III do EU-ETS, as medidas de redução das
emissões implementadas permitiram que a Altri
tenha um excesso de licenças em carteira, que
podem ser comercializadas num mercado em
alta, considerando que iremos continuar com o
investimento em medidas e programas de eficiência
energética, na aposta nas energias renováveis, na
redução das emissões de GEE e nos produtos e
serviços de baixo carbono.

→

Certificação ISO 50001 das fábricas
Biotek, Caima e Celbi.

→

Implementação anual de diversas
iniciativas de eficiência energética e
redução de emissões de GEE.

→

Projeto Caima Go Green: investimento
futuro de €40M na Caima para tornar as
operações neutras em carbono (biomassa
em detrimento de combustíveis fósseis).

A utilização de fontes de energia com origem
100% renovável representa uma oportunidade:
reduzir a nossa dependência energética dos
combustíveis fósseis; atingir de forma mais rápida
a neutralidade carbónica, em alinhamento com o
compromisso português e europeu (2050) e com a
nossa estratégia e ‘Compromisso 2030’; e reduzir
os custos associados aos consumos de energia e
emissões de CO2.

→

Projeto Caima Go Green: investimento
futuro de €40M na Caima para tornar as
operações neutras em carbono (biomassa
em detrimento de combustíveis fósseis).

→

Utilização de biomassa proveniente de
licor negro (subproduto do processo
de produção de pasta e por sua vez
combustível renovável) e biomassa
florestal residual no processo de
produção de eletricidade. A energia
elétrica produzida utilizada para suprir as
necessidades das fábricas.
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GESTÃO DO RISCO
Para a Altri, uma alteração substantiva (impacto financeiro)
pode ser descrita como aquela que nos pode afetar
diretamente ou à nossa cadeia de valor: financeiramente,
alterações relevantes nos principais KPI financeiros
(ex. receitas), ou estrategicamente, como é o caso das
alterações que impossibilitem a prossecução dos nossos
objetivos estratégicos.
A gestão do risco é levada a cabo numa perspetiva
de criação de valor, com uma identificação clara das
situações que constituem uma ameaça suscetível de
afetar os objetivos do negócio.

A gestão do Grupo, assente em critérios
de sustentabilidade, assume um papel
cada vez mais determinante no seio da
organização, sendo que a gestão do risco
é monitorizada, de uma forma holística
(incluindo as componentes ambiental e
social), cada vez com maior acuidade.

→ 79

1.
A Altri
em 2021

2.
Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração

3.
Mensagem do Presidente
da Comissão Executiva

4.
Sobre
Nós

→ Afirmar a Sustentabilidade (...) ↘ Combate às alterações climáticas

5.
A Nossa
Estratégia

↓ TCFD

MÉTRICAS E METAS
Os investidores e outras partes interessadas requerem
um entendimento profundo de como uma organização
mede e monitoriza os seus riscos e oportunidades,
nomeadamente dos que estão relacionados com as
alterações climáticas. O acesso às métricas e metas
utilizadas permite que os stakeholders avaliem melhor
a potencial relação risco-retorno da organização, a
capacidade de cumprir as obrigações financeiras, a
exposição geral aos impactos climáticos e o progresso
na gestão, mitigação e adaptação aos mesmos.

O modo como gerimos a sustentabilidade
na Altri considera diversas métricas
inter-relacionadas, alinhadas com a
descarbonização da economia e diversas
metas, no âmbito do Compromisso 2030.

MÉTRICAS

TA R G E T S

ENERGIA E CLIMA

ENERGIA E CLIMA

→
→

Consumo específico de energia (GJ/tSA);

→

SBT (aprovação em curso): reduzir as emissões
específicas de GEE de âmbitos 1+2 (kg CO2e/tSA)
em 60% até 2030.

→
→
→

Emissões evitadas (t CO2e);

→

SBT (aprovação em curso): reduzir as emissões
específicas de GEE de âmbito 3 (kg CO2e/tSA) em
30% até 2030.

Eletricidade renovável produzida e injetada na REN
(GWh) e consumo de energia primária de origem
renovável nas fábricas Altri (GJ);

→

Aumentar em pelo menos 60% a quantidade de
energia elétrica renovável injetada na REN (GWh) até
2030.

→

Sequestro de carbono (t CO2e).

→

100% da energia primária consumida nas unidades
industriais da Altri ser de origem renovável até 2030.

Emissões específicas de GEE de âmbitos 1, 2 e 3
(kg CO2e/tSA);
Consumo de Vapor (t/tSA);

ECONOMIA CIRCULAR

ECONOMIA CIRCULAR

→
→

→

Origem renovável das matérias-primas utilizadas (%);
Valorização de subprodutos e resíduos (%).

100% dos resíduos processuais valorizados ou
reutilizados.

BIODIVERSIDADE

BIODIVERSIDADE

→

Consumo de madeira com certificação de gestão
florestal (%);

→

→
→

Área sob gestão de conservação natural (ha);

Aumentar em 40% a percentagem do consumo de
madeira com certificação de gestão florestal até
2030 (act4nature).

→

Duplicar a área sob gestão de conservação natural
(ha) (act4nature).

→

Desenvolver 13 estações de biodiversidade e
biospots (n.º) (act4nature).

Número de estações de biodiversidade e biospots
(n.º).

ÁGUA E EFLUENTES

ÁGUA E EFLUENTES

→

Carga orgânica (CQO, kg O2 /tSA) nos efluentes
industriais da Altri;

→

→
→

Uso específico de água (m3/tSA).

Reduzir o uso específico de água (m3/tSA) nas
unidades industriais da Altri em 50% até 2030
(act4nature).

→

Reduzir a carga orgânica (CQO, kg O2/tSA) nos
efluentes industriais da Altri em 60% até 2030.

Mapeamento do uso de água em zonas de stress
hídrico (%).
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ɋ P R ÓX I M O S PAS S O S
Temos a ambição de reforçar a incorporação das questões climáticas na estrutura de apetência ao risco do Grupo, e
considerá-las em todos os processos e decisões de negócio. No entanto, a identificação e quantificação dos impactos
das alterações climáticas é um processo em contínuo desenvolvimento. Na Altri, temos o compromisso de continuar a
refinar a abordagem de gestão dos riscos e oportunidades climáticas, estando comprometidos com a melhoria contínua
nas atividades, tendo como objetivo desenvolver novas práticas de gestão no que se refere às alterações climáticas,
assim como melhorar o alinhamento do reporte com as recomendações da TCFD e outros referenciais relacionados.

Governance

A Altri planeia manter uma supervisão sólida do
CA sobre os riscos e oportunidades climáticas,
alinhada com o Compromisso 2030. Diferentes
líderes da empresa devem ser chamados a refletir
sobre as implicações das alterações climáticas nas
atividades da empresa e na sua cadeia de valor.

Gestão do Risco

A Altri planeia continuar a aprofundar as análises
de riscos climáticos (riscos de transição e físicos),
aperfeiçoando a quantificação dos impactos
financeiros, de modo a implementar medidas de
mitigação e gestão mais adequadas e a alavancar
o desenvolvimento de oportunidades de negócio,
apoiando a execução estratégica da Altri.

Estratégia

A Altri pretende aprofundar as diferentes análises
para apresentar avaliações de impacto mais
detalhadas dos riscos e oportunidades climáticas
para diferentes horizontes temporais e cenários
de temperatura, reforçando a forma como são
consideradas as questões relacionadas com o
clima em todas as áreas de negócio, tomada de
decisões estratégicas e planeamento financeiro.

Métricas e Metas

A Altri compromete-se com a revisão contínua
das atuais métricas e metas (ex. objetivos de
redução de GEE- SBT; circularidade; produção de
energia renovável) e com o estabelecimento de
novas métricas e metas adequadas à gestão dos
riscos e oportunidades climáticas identificadas (ex.
incentivos financeiros ao nível da gestão de topo
associados à gestão das alterações climáticas;
preço interno de carbono).
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↓ Impacto Climático
3 0 5-1

3 0 5-2

3 05-3

3 05- 4

3 05-5

Procuramos que o nosso impacto no clima seja cada vez
mais positivo, nomeadamente através da substituição
de materiais de origem fóssil, da gestão sustentável da
floresta e da oferta de soluções renováveis. Os efeitos
positivos no clima consequentes da nossa ação são
atingidos através do sequestro de carbono pela absorção
de CO2 da atmosfera pelas árvores, assim como através
da substituição de materiais de origem fóssil e finita por
materiais renováveis.

Emissões diretas
ÂMBITO 1

124 061 tCO₂e
Emissões indiretas

28%

DO TOTA L
DE E M ISSÕES

ÂMBITO 2

23 392 tCO₂e

5%

DO TOTA L
DE E M ISSÕES

Outras emissões indiretas
associadas à cadeia de valor
ÂMBITO 3

288 383 tCO₂e

66%

DO TOTA L
DE E M ISSÕES

Combatemos as alterações climáticas através do fornecimento de materiais renováveis,
da eficiência de produção e da gestão florestal sustentável.
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ɋ E ST I M AT I VA D O I M PACTO C L I M ÁT I C O A N UA L DA A LT R I
tCO 2e
2021
2019

2020
Altri Indústria

Altri Florestal

Total

120 971

3 090

124 061

EM ISSÕES D E G EE D E Â M BI TO 1 – EM I SS Õ E S DI RETAS

Emissões diretas das operações

133 294

122 419

EMISSÕES D E G EE D E Â M BI TO 2 – EM I SS Õ E S I NDI RETAS

Emissões indiretas – emissões
associadas à aquisição de
eletricidade (market-based)

36 417

21 407

23 326

66

23 392

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

43 690

23 743

22 317

85

22 402

EMISSÕES D E G EE D E Â M BI TO 3 – OU T RAS E MI SS Õ E S

Compras de bens e serviços

119 468

119 668

112 295

2 886

115 181

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

22 228

16 130

23 628

203

23 831

Transporte a montante
(madeira e produtos químicos)

80 272

54 917

80 856

19

80 875

Tratamento de resíduos gerados
das operações, incluindo transporte

2 860

2 014

2 172

—

2 172

Transporte a jusante (produto)

53 120

45 266

43 650

—

43 650

Outras emissões relacionadas com
fornecedores

20 008

15 044

2 950

19 724

22 674

Total – Emissões de GEE de
Âmbito 3

297 956

253 039

265 550

22 832

288 383

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

467 668

396 865

409 847

25 988

435 836

Outras – Emissões evitadas
associadas à venda de eletricidade

(186 555)

(154 961)

(15 353)

—

(15 353)

—

(8 176 442)

(8 176 442)

1 381 374

—

1 381 374

Outras – Reservatório de carbono
na floresta
Outras- Emissões biogénicas da
combustão de combustíveis não
fósseis (tCO2 biogénicas)

(8 044 739)

1 544 501

1 466 622
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Emissões diretas (âmbito 1)

Emissões biogénicas de CO2

As nossas emissões diretas estão associadas sobretudo,
nas fábricas de fibras celulósicas, à combustão de
combustíveis fósseis durante o processo de produção e,
na atividade da Altri Florestal, à utilização de combustíveis
fósseis em equipamentos estacionários e frota, bem
como às emissões diretas e indiretas de N2O resultantes
da aplicação de fertilizantes. Em 2021, em linha com
as melhores práticas de reporte, passaram também
a ser incluídas no âmbito 1 as emissões de CH4 e N2O
associadas à utilização de combustíveis não fósseis, nas
unidades industriais. Apesar da inclusão deste novo tipo
de fonte, o total de emissões de âmbito 1 manteve-se
praticamente inalterado.

A utilização de combustíveis não fósseis - biomassa
e subprodutos do processo de produção de pasta - é
considerada neutra em termos de emissões de CO2,
uma vez que corresponde à libertação de carbono
que foi removido da atmosfera através do crescimento
dessa mesma biomassa. Em 2021, a Altri passou a
contabilizar e reportar as emissões biogénicas1 de todos
os combustíveis de origem não fóssil utilizados nas suas
fábricas: biomassa florestal residual; licores sulfíticos
(licores negros); outros gases de origem biogénica
gerados no processo de produção; e biogás gerado no
tratamento anaeróbio dos efluentes.

Emissões indiretas (âmbito 2)
As emissões indiretas de âmbito 2 estão associadas à
produção da eletricidade adquirida pela Altri a terceiros.
Em 2021 registou-se um aumento global de 8% nestas
emissões (calculadas segundo o market-based method),
resultado essencialmente do aumento, na mesma ordem
de grandeza, do conteúdo carbónico da eletricidade
adquirida.

Outras emissões indiretas (âmbito 3)
As emissões da cadeia de valor – a montante e a jusante
da operação própria – representam cerca de dois terços
do nosso total de emissões. A categoria mais relevante
corresponde à produção de bens e serviços adquiridos,
onde são contabilizadas as emissões associadas à
produção da madeira e dos produtos químicos utilizados
nas unidades industriais, bem como dos fertilizantes e
fitofármacos aplicados nos viveiros e áreas florestais sob
gestão Altri. O transporte subcontratado, a montante e
a jusante das instalações (em especial madeira para as
unidades industriais e fibras celulósicas para instalações
de clientes), é também relevante. As outras emissões de
fornecedores estão associadas a transportes internos
realizados por terceiros nas fábricas e às operações
subcontratadas de silvicultura, exploração florestal e
defesa da floresta contra incêndios.
Em 2021 foi ajustada a metodologia de contabilização de
algumas categorias de emissões indiretas, em particular a
categoria 3 (atividades relacionadas com os combustíveis
e eletricidade não incluídas nos âmbitos 1 e 2), em que
passaram a ser consideradas as perdas de eletricidade
não apenas na rede de transporte mas também na rede
de distribuição, e na categoria 4 (transporte a montante
(madeira e produtos químicos)), em que passou a ser
incluído também o transporte de plantas para os viveiros
da Altri Florestal.
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Reservatório de carbono
No final de 2021 estavam armazenadas, nas áreas
florestais sob gestão Altri, 8,2 milhões de toneladas de
CO2, referentes ao stock de carbono acumulado em
88 267 hectares de floresta sob gestão própria, dos
quais 37 173 hectares são arrendados.

Cálculo integrado da
pegada de carbono Altri
Estamos a implementar um processo de contabilização
integrada das emissões, remoções e armazenamento
de carbono que ocorrem ao longo de toda a cadeia de
valor – produção florestal, fabrico de pasta e utilização
de produtos –, através do qual pretendemos quantificar
e comunicar, de forma rigorosa e transparente, o impacto
climático líquido da nossa atividade e o nosso contributo
para o ODS 13.
Consideramos fundamental apostar na redução das
nossas emissões totais, mas sobretudo apostar na
melhoria da eficiência dos nossos processos, pelo que
monitorizamos o valor de emissões específicas e os
nossos compromissos de redução assentam sobre os
mesmos.

O nosso compromisso
até 2030 é reduzir
em 60% as emissões
específicas de âmbito
1 e 2, e 30% as
emissões de âmbito 3.

1 . Em linha com as orientações da metodologia The GHG Protocol, estas emissões de CO2 são reportadas separadamente, atendendo à sua natureza distinta.
As emissões de CH4 e N2O que ocorrem também na combustão destes combustíveis estão contabilizadas em âmbito 1.
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Este ano, apresentamos resultados de
redução das emissões específicas de
âmbito 1 e 2 de cerca de 33% em relação
ao valor base de 2018, estando a progredir
na persecução do estabelecido nos
nossos compromissos.
Emissões GEE âmbito 1 e 2

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso

→

Otimização do regime de funcionamento da caldeira
de recuperação e da turbina associada
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ɋ G E STÃO DAS E M I S S Õ E S D E Â M B I TO 3
Na Altri, reconhecemos que a nossa responsabilidade ultrapassa o
impacto direto das nossas operações, apostando cada vez mais na
redução de impactos negativos ao longo da nossa cadeia de valor.
Por este motivo, temos vindo a implementar iniciativas que incluem
intervenientes da nossa cadeia de valor, no sentido de melhorarem
a sua performance e reduzirem os seus impactos negativos.

G I G A L I N E R S ( C A S E S T U DY 1 ) :
Desenvolvemos com a Luís Simões uma parceria
inovadora em Portugal, que nos permitiu criar uma
alternativa de transporte mais eficiente e ambientalmente
mais sustentável. A solução consiste no desenvolvimento
de veículos de transporte de 25,25 metros, designados
por gigaliners, que fazem o transporte de pasta de papel
entre a nossa unidade industrial na Leirosa (Celbi) e o
Porto Marítimo da Figueira da Foz.
A Luís Simões coloca ao nosso serviço oito veículos que
reúnem um conjunto de características que fazem desta a
solução mais eficiente para efetuar esse transporte. Esta
combinação permite circular com um peso bruto até 60
toneladas, além de apresentar pesos por eixo inferiores
aos máximos autorizados por lei atualmente, por ter oito
eixos, permitindo uma redução estimada em cerca de
30% no desgaste nas vias rodoviárias, comparativamente
à deterioração provocada pelos veículos convencionais.

Esta solução multimodal rodo-marítima surge da
necessidade de se encontrarem fórmulas alternativas
de agregar valor à cadeia de abastecimento, através do
desenvolvimento e implementação de soluções eficientes,
aumentando a competitividade de ambas as empresas.

Benefícios:
→ Redução em cerca de 33% do número de
camiões a circular entre a Celbi e o Porto
da Figueira da Foz (equivalente a 40 000
veículos por ano)

→ Redução do consumo total de combustível
em cerca de 15% por tonelada/percurso
percorrido

A chave passa pelo desenvolvimento de soluções que aumentem a eficiência do
transporte sem aumentar o volume de tráfego. A solução desenvolvida pela Luís
Simões, em parceria com a Altri, contou com o know-how da Reta – Serviços Técnicos
e Rent-a-Cargo, empresa do grupo Luís Simões que se dedica ao desenho de veículos
adaptados a atividades específicas dos clientes.

Grandes no
tamanho,
pequenos
na pegada
ecológica
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MÁQUINAS HÍBRIDAS (CASE STUDY 2):
Temos ao nosso serviço, desde dezembro de 2021, a
segunda máquina híbrida em Portugal para corte de
madeira. Esta aposta prende-se com a nossa ambição
em diminuir a pegada de carbono, estendendo esse
compromisso às atividades florestais e à nossa cadeia de
valor. Dado que o mercado deste tipo de equipamentos
ainda se encontra pouco desenvolvido, as primeiras
atividades a serem abrangidas são as de exploração
florestal e preparação de terrenos. Pretendemos estar na
linha da frente quanto à evolução do mercado no setor,
impulsionando a utilização deste tipo de tecnologia junto
da bolsa de fornecedores de serviços da Altri Florestal.
Esta tecnologia híbrida tem um funcionamento diferente
de um automóvel, uma vez que as baterias são auto
carregadas e não ligadas à energia. A parte híbrida desta
máquina debita à volta de 120 cavalos que complementam
os 400 cavalos Diesel.

Emissões GEE âmbito 3

Esta máquina trabalha a uma média de 1 200 rotações por
minuto (rpm), enquanto uma máquina sem esta tecnologia
trabalha a 1 750/1 800 rpm.

No trabalho com madeiras de maior porte,
verifica-se uma maior eficiência e maior
poupança, uma vez que o híbrido permite
uma aceleração estável, ao contrário
dos picos de consumo verificados nas
máquinas convencionais. Assim, o menor
consumo de combustível e o desempenho
estável do motor, representam menos
emissões de gases com efeito de estufa
para o ambiente.

Medidas implementadas em 2021
para a concretização do compromisso

→

Apoio a fornecedor de
serviços na aquisição
de uma máquina
processadora (harvester)
híbrida. O modelo
(Logset) permitirá uma
poupança significativa
de combustível que se
reflete diretamente na
redução de emissões
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ɋ O C O N T R I B U TO D O S N O S S O S P R O D U TO S
PA R A O C O M B AT E ÀS A LT E R AÇ Õ E S C L I M ÁT I CAS
O combate às alterações climáticas e a redução
dos impactos ambientais estão na agenda de várias
empresas a jusante, o que valoriza as nossas práticas e
nos destaca de forma positiva no mercado. Contribuímos
para soluções sem plástico e renováveis que promovem
a redução dos impactos dos nossos clientes.
Na Altri, colaboramos regularmente com projetos que
visam minimizar o impacto climático e contribuir para ser
parte da solução no combate às alterações climáticas.
A batalha contra as alterações climáticas não pode
ser posta de parte, sendo que é mais importante do
que nunca acelerar a transição para uma bioeconomia
circular. O mundo precisa de materiais renováveis e
recicláveis para combater as alterações climáticas
e limitar o uso de recursos finitos, que tenham uma
grande pegada de carbono. Estes materiais podem
diminuir o impacto climático, promover uma vida mais
saudável, reduzir os químicos no ambiente, promover
a durabilidade dos produtos e uma abordagem mais
circular para materiais e carbono.
Enquanto o consumo de têxteis continua a aumentar,
os consumidores estão cada vez mais conscientes
dos impactos negativos das fibras artificiais de
origem petrolífera e do algodão. Tendo em conta as
alterações climáticas, produtores, retalhistas e donos
de marcas estão a repensar cada passo da cadeia de
valor – desde o fornecimento de matérias-primas, à
produção, embalamento e logística. Quando os nossos
produtos substituem outros, de origem fóssil ou doutras
alternativas não renováveis, estamos a beneficiar
significativamente o clima.
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Temos vindo a aumentar a área de floresta sob a nossa
gestão, o que nos permite garantir um desempenho mais
sustentável nos nossos produtos, que são baixos em
carbono, apoiando a mitigação de alguns dos desafios
mundiais nas questões do clima. O benefício climático e
a valorização económica de plantar floresta são obtidos
enquanto promovemos a biodiversidade e outros aspetos
sustentáveis.

Queremos ser líderes no combate às
alterações climáticas, priorizando:
→

Biodiversidade

→

Uso do solo

→

Benefícios climáticos

→

Comunidades resilientes

Estando bem informados das condições de crescimento
das árvores, podemos intervir nas flutuações de
desenvolvimento que possam ocorrer devido às
alterações climáticas.

As nossas florestas apoiam um
fornecimento de madeira competitivo e
criam valor através da gestão sustentável,
mitigando os impactos das alterações
climáticas e otimizando o uso do solo.
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3 05-7

As emissões gasosas resultam essencialmente dos
processos de combustão, incluem dióxido de carbono
(CO2), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx)
e partículas finas. Quando não é gerido corretamente,
o CO2 contribui para o aquecimento global, enquanto
as emissões de SO2 e NOx afetam a qualidade do ar e
podem causar chuvas ácidas e acidificação do solo.

Na Altri, trabalhamos para reduzir as emissões
atmosféricas através da (crescente) utilização de energias
provenientes de fontes 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 NOx (kg/tSA)

Emissões SO2 (kg/tSA)

Emissões Partículas (kg/tSA)

Emissões TRS (kg/tSA)
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↘
Economia Circular
A otimização dos processos
industriais é uma preocupação
constante nas empresas da Altri,
sendo a redução da produção de
resíduos um princípio subjacente
ao modo como desenvolvemos a
nossa atividade. No entanto, e uma
vez que os processos de eliminação
deste fluxo se revelam de extrema
complexidade, considerando todo
o processo produtivo, o nosso
foco é a valorização dos resíduos,
reintegrando-os no nosso processo
produtivo, ou a sua valorização
através da utilização noutras
indústrias, nomeadamente através
da integração dos princípios de
bioeconomia circular.

ɋ BIOECONOMIA CIRCULAR
A bioeconomia circular integra os conceitos de
economia circular e de bioeconomia, focando-se
na utilização de matérias-primas naturais em
ciclos fechados.
O conceito de bioeconomia circular, aplicado à gestão florestal,
estimula o aproveitamento dos recursos, como a madeira, biomassa
e produtos florestais não lenhosos, e a valorização dos serviços do
ecossistema, contribuindo para a redução da exploração de matériasprimas naturais e para a promoção da inovação e desenvolvimento
de produtos com valor acrescentado nas indústrias de base florestal
e em novos setores, de que são exemplo os setores químico,
farmacêutico ou têxtil.

São vários os exemplos de projetos
desenvolvidos com o objetivo de promover a economia circular, nomeadamente:
→

O projeto HIGH2RPAPER

→

Cozimento de material fibroso de granulometria fina

→

O ácido acético e o furfural

Para a concretização do objetivo da Altri de valorizar e
reutilizar 100% dos resíduos processuais, assumido no
Compromisso 2030, promovemos a criação de parcerias
para o desenvolvimento de novos modos de utilização dos
subprodutos, em substituição de matérias-primas virgens.

Os resíduos para os quais estamos à procura de novas soluções são:
→

Dregs

→

Grits

→

Lamas de Cal e Cinzas Forno

→

Cinzas Caldeiras Biomassa

→

Areias e Escórias Caldeiras

→

Lamas Primárias
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Atualmente, é realizada a valorização de lamas de cal no
processo de fabrico do cimento. Foram efetuados ensaios
para incorporação de lamas de cal na produção de pasta
cerâmica de revestimento, e em lotes argilosos para
a produção de revestimento cerâmico.

Foram também realizados testes de
incorporação de cinzas do forno da cal no
processo de fabrico de pasta de cerâmica
de porcelanato e em lotes de feldspato.

→

Lamas de
Cal e Cinzas Forno

→

Areias da
Caldeira de Biomassa

Florestas Altri

→

Cinzas da
Caldeiras de Biomassa

→

Composto Orgânico

Indústria do
Cimento

Pasta
Cerâmica de
Revestimento

Argamassas

LAMAS
DA CA L

Revestimento
Cerâmico

Alcalinizante
Agrícola

No âmbito do Kobetsu 'Regresso às origens', foram
identificadas possíveis aplicações de resíduos
produzidos nas nossas instalações industriais, com vista
à sua aplicação para melhorar a qualidade dos solos,
nomeadamente das plantações de eucalipto, que são
a nossa principal matéria-prima. O objetivo é devolver
elementos que foram retirados à floresta na madeira e na
biomassa, presentes nos resíduos. Atualmente, encontrase em análise a possibilidade de utilizar as lamas de
cal e as cinzas da caldeira de biomassa como corretivo
alcalinizante dos solos, e a utilização das areias de leito
fluidizado no enchimento de depressões existentes nos
caminhos florestais.

Esta utilização permitirá o recurso a
resíduos para obter as mesmas finalidades
que recursos naturais virgens que, embora
abundantes, não são inesgotáveis.

↓ Parcerias com Universidades e Institutos Superiores
Na Altri temos colaborado com Universidades e Institutos Superiores, disponibilizando
resíduos produzidos nas nossas unidades industriais para projetos de desenvolvimento
de novos produtos nos quais essas instituições estão envolvidas.
O Grupo Altri, está a estabelecer uma parceria com
a Universidade de Aveiro, no sentido de desenvolver
produtos, para empresas parceiras, onde serão
incorporados resíduos produzidos nas instalações do grupo
nesses produtos em aplicações distintas com foco na
área da construção, cerâmica e vidro. A importância desta
parceria, visando a substituição direta de matérias-primas
por resíduos, reside no desenvolvimento de mecanismos
que suportem e criem condições para essa aplicação.

Pretendemos acrescentar valor aos resíduos, através de
iniciativas e parcerias, permitindo a redução da extração
de matérias-primas virgens e contribuir para uma
economia circular.
As nossas unidades industriais têm características
específicas que permitem a implementação e o
desenvolvimento de diferentes projetos de valorização de
resíduos.
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↓ Agristarbio – produção de fertilizante a partir de
lamas secundárias da ETAR

Este projeto-piloto pretende criar uma solução
de valorização dos resíduos orgânicos através da
produção de fertilizantes, utilizando lamas secundárias
como matéria-prima. As lamas resultam de efluentes
provenientes da estação de tratamento de águas residuais
industriais (ETARI) da Biotek, que derivam do tratamento
de efluentes do fabrico de pasta de fibras celulósicas.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Agristarbio,
empresa proprietária da tecnologia aplicada na instalação,
que teve como objetivo o desenvolvimento e produção de
fertilizantes organominerais, ajustados às necessidades
do binómio solo-cultura, otimizados para serem utilizados
nas florestas e plantações próprias. O produto obtido
é um substituto dos adubos químicos de síntese, que
sendo rico em matéria orgânica contribui para uma melhor
fertilização e estrutura do solo.

Lamas

Efluente

Fertilizante

Unidade
Industrial

Floresta

< 3 horas
Zero Emissões GEE
Sem subprodutos

RESÍDUO ORGÂNICO
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↓ Otimização do forno da cal

O processo produtivo tem um elevado consumo de cal, proveniente de um fornecedor externo, aumentando os custos
e a geração de resíduos processuais. Com base nas nossas políticas de melhoria contínua foi desenvolvida uma
metodologia que permite reduzir o consumo de cal.

Este projeto veio otimizar o processo em três vertentes:
→

Aumento da capacidade de produção do forno da cal, permitindo uma maior eficiência produtiva e uma menor
dependência de fornecedores externos e de outros fatores de produção, não controlados pela Altri;

→

Redução da produção de resíduos e consequente diminuição da pegada ambiental;

→

Benefício económico que resulta da poupança no consumo de cal e da redução dos custos de transporte dos
resíduos anteriormente produzidos.

↓ Recolha e tratamento de gases mal odorosos

Os Concentrated Not Condensible Gases (CNCG) e Stripped off Gases (SOG), são gases que resultam do processo de
evaporação e são normalmente enviados para o forno da cal ou caldeira de recuperação.
Atualmente, na Biotek, o tratamento dos CNCG e SOG
não permite a recuperação de químicos, nomeadamente
de enxofre, fator que desequilibra o balanço químico
das instalações. Os CNCG têm um alto teor em enxofre
- um dos constituintes dos licores de cozimento - sendo
uma matéria-prima essencial ao processo de produção.

Pretendemos efetuar estudos de comparação técnicoeconómica das soluções tecnológicas disponíveis
para conversão do enxofre presente nestes gases em
ácido sulfúrico, promovendo a sua valorização química
e energética e consequente redução dos impactos
ambientais negativos.
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3 03-4

A água é um bem cada vez mais escasso, tendo Portugal
atingido em 2021 a situação de seca meteorológica
em cerca de 94% do seu território1. A nível nacional,
cerca de 8% do consumo de água deve-se à indústria2,
acrescentando responsabilidade em empresas como a
Altri na gestão responsável deste recurso.
Neste sentido, procuramos gerir o uso da água, o seu
consumo e a sua descarga de modo a gerar o menor
impacto negativo possível sobre o meio ambiente.

Uso de Água

35%

De modo a melhorar a gestão do uso da
água e dos efluentes líquidos, têm sido
implementadas diversas medidas de
monitorização e melhoria da eficiência,
entre outras:

→

Requalificação das operações de lavagem
de forma a permitir o fecho de circuitos e a
consequente redução do consumo de água.

→

Verificação das caixas e condutas da rede de
incêndios para deteção e reparação de fugas;

→

Inspeção e reparação das torres de
arrefecimento de água;

→

Criação de condições para reciclagem da água
branca, devolvida pelos clientes locais;

→

Melhoria da segregação de condensados da
evaporação para reutilização no processo de
fabrico;

→

Requalificação do processo de lavagem
de forma a permitir o fecho de circuitos e a
consequente redução do consumo de água.
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77%

% de água captada
evaporada
% de água captada
devolvida ao ambiente

→

Análise de indicadores e normalização
de desvios relativamente aos valores
estabelecidos;

→

Verificação das caixas subterrâneas da rede de
incêndios para deteção e reparação de fugas;

→

Inspeções e melhorias nas torres de
arrefecimento;

→

Redução dos transbordos de águas de
selagem;

→

Colocação de um permutador na instalação
das emissões difusas para diminuir a
temperatura da água morna produzida, de
forma a manter a rede de águas equilibrada;

→

Utilizar água recuperada na instalação das
emissões difusas;

→

Listagem das possíveis utilizações de efluente
clarificado no lugar de água de processo ou
água de 45ºC.

1 . IPMA, 2022. Evolução da Situação de Seca Meteorológica. Informação disponível aqui.
2 . APA, 2016. Volumes captados por setor e região. Informação disponível aqui.
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As medidas implementadas, e os esforços de sensibilização interna para
o uso responsável de água, contribuíram para a diminuição de 1% do valor
de uso específico de água, face aos resultados do ano anterior.
Uso Específico de Água (m3/ton)

Carga Orgânica - CQO (kg O2/tSA)

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso

→

Otimização dos fatores de diluição nos equipamentos de
lavagem de pasta;

→

Otimização dos fechos de circuito alcalinos do
branqueamento;

→

Otimização e estabilização das condições processuais do
branqueamento para a melhoria do seu desempenho e
consequentemente para a redução da carga orgânica nos
efluentes gerados.

→

Colocação ao serviço do 2º bioreator do tratamento
anaeróbico.
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↘
Energia
3 0 2 -1

3 0 2 -3

3 02- 4

Na Altri, temos vindo a trabalhar no sentido de melhorar
a eficiência energética dos nossos processos produtivos,
o que tem representado uma redução contínua do
consumo de energia e, consequentemente, dos custos.
O desenvolvimento de medidas e melhorias é suportado
pelos processos implementados nas fábricas, estando
todas certificadas pela ISO 50001- Sistema de Gestão da
Energia, o que representa a garantia de melhoria contínua
associada à promoção da eficiência energética.

Em 2021, registou-se uma redução de 3% no consumo
total de energia, tendo sido observado um aumento de
0,4% no consumo de energia elétrica e uma redução
de 3% no consumo de energia térmica. Relativamente
ao consumo específico de energia, que relaciona os
valores do consumo de energia com os valores de
produção, registou-se uma redução de 5%, o que revela
uma melhoria significativa da eficiência dos processos
produtivos, que atualmente necessitam de 14,5 GJ por
cada tonelada produzida, menos 0,7 GJ por tonelada em
comparação com 2020.

Iniciativas implementadas para a melhoria da eficiência energética:

→

Instalação de permutador no branqueamento
e otimização do funcionamento dos
compressores.

→

Substituição de lâmpadas de halogéneo
e fluorescentes por iluminação LED.

→
→

Instalação de conversores de frequência.
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Substituição de motores antigos por motores
de elevada eficiência energética.

→

Priorização de consumo no parque de
madeiras nas horas de vazio;

→

Inspeções/levantamento de fugas de vapor
e reparação;

→

Inspeções/levantamento de fugas de ar
comprimido e reparação;

→

Melhorias no sistema de condensação de
turbina (alteração de ângulo de pás);

→

Levantamento de loops de controlo com
possibilidade de melhoria de eficiência
energética de bombagem.
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Energia Elétrica Injetada na Rede Nacional

Energia de Origem Renovável

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso
→
→
→

Upgrade da turbina da Ródão Power.
Aumento da estabilidade e injeção da Ródão Power.
Autoconsumo da Ródão Power.

→

Utilização de hidrogénio verde nos fornos de cal da Biotek
e da Celbi.

→

Contactos com fornecedores para a identificação de soluções
alternativas viáveis disponíveis no mercado.

→

Avaliação da viabilidade de projetos de produção de
energia elétrica renovável para auto-consumo a partir de
energia solar fotovoltaica

→

Entrada em exploração da nova central a biomassa da Caima
(licenciamentos e adjudicação dos equipamentos principais)

→

Colocação ao serviço do segundo bioreator anaeróbico na
Caima (maior produção e aproveitamento de biogás) que levará à
estabilização do processo e permitirá reduzir o uso de gás natural
como combustível de recurso em caso de perturbação.

→ 97

1.
A Altri
em 2021

2.
Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração

3.
Mensagem do Presidente
da Comissão Executiva

4.
Sobre
Nós

5.
A Nossa
Estratégia

→ Afirmar a Sustentabilidade como Fator de Competitividade

↘
Resíduos
3 0 6-3

Pela natureza da nossa atividade,
quase 100% dos resíduos produzidos
são resíduos não perigosos, o que
significa que apenas uma parte ínfima
dos resíduos tem o potencial de
representar um risco para a saúde
pública ou para o ambiente. Mesmo
representando uma parte pouco
significativa, levamos a cabo todas
as medidas necessárias para garantir
que estes resíduos são devidamente
encaminhados e tratados, eliminando
os riscos de potenciais impactos
negativos.

Destino dos Resíduos Processuais Produzidos nos
Processos de Produção

Tem-se observado um
aumento relevante na
valorização energética dos
resíduos que produzimos.
Essa valorização representa o destino de cerca de 27%
dos resíduos processuais, quando em 2019 representava
cerca de 9%. Atualmente, 43% dos resíduos processuais
das unidades industriais têm como destino final a
deposição em aterro, o que representa uma melhoria do
desempenho relativamente a 2020, em que cerca de 47%
dos resíduos tinham esse destino.
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Para além de apostarmos na valorização dos nossos
resíduos, apostamos também na eficiência dos nossos
processos, no sentido de gerar cada vez menos resíduos,
evitando as operações de tratamento. Tem sido visível
a melhoria do nosso desempenho, tendo conseguido
uma redução de cerca de 9% nos resíduos gerados, por
tonelada de pasta produzida, face a 2019.
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Resíduos valorizados ou reutilizados

Medidas implementadas em 2021 para a concretização do compromisso
→

Dinamização de projetos de otimização operacional na área do
forno da cal, melhorando o rendimento da instalação com
a consequente redução de resíduos produzidos.

→

Desenvolvimento de projeto de investigação na área da
reutilização de resíduos processuais para a transformação
em novos produtos.

→

Instalação de um ensaio, em ambiente controlado, para
comparação de novos fertilizantes organominerais (AgriStarBio),
produzidos a partir de lamas de ETARI.
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5.8 Taxonomia
↘
Taxonomia UE para atender aos
requisitos do regulamento (UE) 2020/852
A União Europeia tem vindo a desenvolver esforços no
sentido de dar resposta aos grandes desafios ambientais
mundiais e a orientar a sociedade para o desenvolvimento
sustentável.
Dada a natureza dos desafios ambientais mundiais,
é necessário seguir uma abordagem sistémica e
prospetiva da sustentabilidade ambiental, que contrarie
as crescentes tendências negativas, nomeadamente
as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, o
consumo excessivo de recursos, a escassez de alimentos,
a acidificação dos oceanos, a deterioração das reservas
de água doce e a alteração do sistema de uso do
solo, bem como o aparecimento de novas ameaças,
como produtos químicos perigosos e os seus efeitos
combinados.
A prossecução destes objetivos exige a alocação de um
valor substancial de capital a projetos sustentáveis, pelo
que se deve procurar fomentar os mesmos e eliminar os
obstáculos ao seu financiamento. Adicionalmente, existe a
necessidade crescente de transparência e inclusão de riscos
ambientais e sociais nos modelos de governo das empresas
e na forma como estas dão resposta aos mesmos.
A União Europeia envidou esforços para harmonizar
os critérios que definem se uma atividade económica
é qualificada como sustentável do ponto de vista
ambiental. Neste sentido, o Regulamento UE 2020/852
(Taxonomia UE) promove a harmonização e financiamento
transfronteiriço das empresas e das atividades, com o
propósito de facilitar a angariação do financiamento para
projetos sustentáveis do ponto de vista ambiental. Este
Regulamento estabelece critérios uniformes de seleção
dos ativos subjacentes a estes investimentos.
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A regulação da taxonomia da União Europeia, publicada
no jornal oficial da União Europeia a 22 de junho de
2020, estabelece o framework de suporte à classificação
das atividades economicamente sustentáveis do
ponto de vista ambiental para efeitos de investimento,
apresentando-se como um instrumento chave para se
atingir o caminho da neutralidade carbónica, proposto
pela Comissão Europeia e adotado em 2019 com o Pacto
Ecológico europeu.

Deste modo, para dar cumprimento a essa
regulação, foram publicados em 2021 no
jornal oficial da União Europeia, dois atos
delegados:
i. A 9 de dezembro de 2021, o ato delegado relativo ao
clima, com aplicação a partir de 1 de janeiro de 2022.
Este regula os critérios de avaliação para aferir se uma
atividade é sustentável do ponto de vista ambiental, ao
contribuir para os objetivos de mitigação e adaptação
às alterações climáticas, e para estabelecer se essa
atividade económica não prejudica significativamente
o cumprimento de nenhum dos restantes objetivos
ambientais estabelecidos na regulação da taxonomia
da União Europeia e se realiza em conformidade com
as salvaguardas mínimas sociais; e
ii. A 10 de dezembro de 2021, o ato delegado relativo
ao artigo 8º, com aplicação a partir de 1 de janeiro
de 2022. Este regula o reporte de informação
financeira ambiental para as empresas abrangidas
pela Diretiva de Relato de Informação Não Financeira
(que será substituída pela Diretiva sobre o Reporte
de Sustentabilidade Corporativo), nomeadamente
a proporção da receita (volume de negócios),
das despesas de capital (CapEx) e das despesas
operacionais (OpEx), que estejam associadas a
atividades económicas sustentáveis do ponto de
vista ambiental.
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Desde a sua constituição, a Altri tem vindo a desenvolver
a sua atividade de forma ética, íntegra e transparente,
proporcionando resultados que são fruto da sua
visão de gestão, da eficiência dos seus processos, da
contínua inovação, do profissionalismo e competência
da sua equipa, da competitividade da sua oferta e
da sua reputação no mercado. Neste sentido, a Altri
pretende continuar a desenvolver as ações necessárias
para a posicionar como uma referência, garantindo
o alinhamento com macro objetivos internacionais e
mantendo a sua competitividade económica no longo
prazo.
De acordo com a Diretiva 2013/34/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho Europeu, a Altri encontra-se
obrigada à publicação de demonstrações não financeiras,
pelo que se encontra no âmbito do Regulamento (UE)
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu
de 18 de junho de 2020 – Definição de Framework que
facilite o investimento sustentável. Desta forma, a Altri
iniciou o processo de estruturação das práticas internas
que permitam cumprir com os requisitos da Taxonomia
UE e, desta forma, alinhar-se com as boas práticas de
sustentabilidade e reporte de informação.

A Taxonomia da UE é uma importante ferramenta de
transparência, que permite reportar o alinhamento das
atividades (atuais e futuras), com o desenvolvimento
sustentável, do ponto de vista ambiental.
Com referência a 31 de dezembro de 2021, a Altri
divulga publicamente pela primeira vez, neste relatório,
informações sobre a chamada Taxonomia UE no que
respeita à elegibilidade das suas atividades económicas
relativamente aos objetivos climáticos, materializada
pela dimensão do seu peso nos proveitos (volume de
negócios), despesas operacionais (OpEx) e despesas de
capital (CapEx).
No primeiro ano de aplicação, de acordo com o conteúdo
do Ato Delegado (UE) 2021/2178 da Comissão Europeia,
a Altri divulga a percentagem da receita (volume de
negócios), despesas de capital (CapEx), e despesas
operacionais (OpEx) referente às atividades elegíveis de
acordo com a taxonomia, sem a necessidade de aferir os
critérios técnicos de avaliação, ou seja, sem determinar
o alinhamento das referidas atividades com os objetivos
climáticos, determinando apenas qual a percentagem
dos três indicadores que está associada a atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental.
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↓ Especificação dos

indicadores-chave de desempenho (ICD)

i.

Volume de negócios:
A proporção do volume de negócios é calculada como a parte do volume de negócios líquido resultante de
produtos ou serviços, associada a atividades económicas elegíveis de acordo com a taxonomia (numerador),
dividida pelo volume de negócios líquido correspondente ao crédito reconhecido de acordo com as IFRS
(denominador), nas rubricas Vendas e Prestações de serviços (Nota 41 do anexo às demonstrações financeiras
consolidadas);

ii.

Despesas de capital (CapEx):

O denominador abrange as adições dos ativos fixos tangíveis e intangíveis durante o exercício, excluindo os
efeitos resultantes de depreciações, amortizações e quaisquer remensurações, nomeadamente resultantes
de reavaliações, justos valores e imparidades. O denominador abrange também as adições dos ativos fixos
tangíveis e intangíveis resultantes de concentrações de atividades empresariais (entradas de perímetro ao
custo histórico). O numerador corresponde à parte das despesas de capital incluída no denominador que:

a.

Esteja relacionada com ativos ou processos associados a atividades económicas elegíveis pela taxonomia;

b.

Seja parte de um plano para expandir as atividades económicas elegíveis pela taxonomia, ou para permitir
que as atividades económicas elegíveis para a taxonomia se tornem alinhadas pela taxonomia;

c.

Esteja relacionada com a aquisição da produção de atividades económicas elegíveis pela taxonomia e com
medidas individuais que capacitem a transformação das atividades em causa em atividades hipocarbónicas
ou que permitam reduções das emissões de gases com efeito de estufa, e desde que essas medidas
sejam aplicadas e operacionais no prazo de 18 meses.

iii.

Despesas operacionais (OpEx):

O denominador deve cobrir os custos diretos não capitalizados relacionados com a investigação e
desenvolvimento, as medidas de renovação de edifícios, a locação a curto prazo, a manutenção e a reparação,
bem como quaisquer outras despesas diretas relacionadas com a manutenção diária dos ativos fixos tangíveis,
pela Empresa ou por terceiros a quem sejam subcontratadas atividades, que sejam necessárias para assegurar
o funcionamento continuado e efetivo desses ativos. O numerador corresponde à parte das despesas de
capital incluída no denominador que:

a.

Esteja relacionada com ativos ou processos associados a atividades económicas elegíveis pela taxonomia,
incluindo necessidades de formação e outras necessidades de adaptação dos recursos humanos, e custos
diretos não capitalizados que representem investigação e desenvolvimento; ou

b.

Seja parte do plano CapEx para expandir as atividades económicas elegíveis pela taxonomia ou para
permitir que as atividades económicas elegíveis para taxonomia se tornem alinhadas pela taxonomia num
calendário predefinido;

c.

Esteja relacionada com a aquisição da produção de atividades económicas elegíveis pela taxonomia
e com medidas individuais que capacitem a transformação das atividades em causa em atividades
hipocarbónicas ou que permitam reduções das emissões de gases com efeito de estufa, bem como com
medidas individuais de renovação de edifícios, e desde que essas medidas sejam aplicadas e operacionais
no prazo de 18 meses.
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↓ Volume de Negócios
Percentagem do volume de negócios referente a atividades elegíveis
VOLUME DE
NEGÓCIOS (EUROS)

VOLUME DE
NEGÓCIOS
(% DO TOTAL)

4.8 - Produção de eletricidade a partir de bioenergia

6 097 653

1%

4.20 - Cogeração de calor/frio e de eletricidade a partir de bioenergia

45 153 261

6%

Sub-total atividades elegíveis (A)

51 250 914

7%

Volume de negócios de atividades não elegíveis (B)

733 966 411

93%

TOTAL VOLUME NEGÓCIOS CONSOLIDADO (A+B)

785 217 325

100%

ATIVIDADES DE NEGÓCIO

A . ATIVIDAD ES EL EG Í V EI S

B. ATIVIDADES N ÃO EL EG Í V EI S

Uma vez que o core business do Grupo Altri é a produção de fibras celulósicas branqueadas de eucalipto, uma atividade
não elegível, o volume de negócios do Grupo Altri referente a atividades elegíveis está, essencialmente, associado às
atividades de: (i) produção de eletricidade a partir de bioenergia, e (ii) cogeração de calor/frio e de eletricidade a partir de
bioenergia, estando estas atividades incluídas na taxonomia dos anexos I e II do Ato Delegado do Clima (Regulamento
Delegado da Comissão (UE) 2021/2139), contribuindo as referidas atividades para o objetivo da mitigação das alterações
climáticas. De referir que a principal atividade do Grupo se refere à produção e venda de pasta de papel, não sendo essa
atividade elegível ao abrigo do Ato Delegado do Clima (Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2021/2139).

↓ Despesas de Capital (CapEx)
Percentagem das despesas de capital referente a atividades elegíveis
CAPEX (EUROS)

CAPEX (% DO TOTAL)

1.3 - Gestão Florestal

15 238 519

39%

4.20 - Cogeração de calor/frio e de eletricidade a partir de bioenergia

4 512 780

12%

5.1 - Construção, ampliação e exploração de sistemas de captação,
tratamento e abastecimento de água

45 420

0%

5.3 - Construção, ampliação e exploração de sistemas de recolha e
de tratamento de águas residuais

1 101 953

3%

20 898 672

54%

18 150 719

46%

39 049 391

100%

A . ATIVIDAD ES EL EG Í V EI S

Sub-total atividades elegíveis (A)
B. ATIVIDAD ES N ÃO EL EG Í V EI S
Volume de negócios de atividades não elegíveis (B)
TOTAL CAPEX CONSOLIDADO (A+B)

O montante total de despesas de capital incluídas no denominador do indicador representa o montante total de
adições ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, nas rubricas de ativos fixos tangíveis, intangíveis e
direitos de uso (Notas 9, 12 e 10, respetivamente, do anexo às demonstrações financeiras consolidadas), referente a
atividades continuadas.
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↓ Alocação das adições de ativos fixos tangíveis,
intangíveis e direitos de uso entre atividades
continuadas e atividades descontinuadas
ATIVO FIXOS
TANGÍVEIS

ATIVOS
INTANGÍVEIS

DIREITOS
DE USO

TOTAL

Atividades continuadas

30 367 853

279 931

8 401 607

39 049 391

Atividades descontinuadas

16 095 485

36 498 545

1 134 690

53 728 720

TOTAL ADIÇÕES

46 463 338

36 778 476

9 536 297

92 778 111

ADIÇÕES DE 2021

As adições de ativos fixos tangíveis, intangíveis e direitos
de uso das atividades descontinuadas, tal como referido
nas Notas 1 e 7 do anexo às demonstrações financeiras
consolidadas, correspondem às adições ocorridas nas
referidas rubricas no exercício de 2021 na Greenvolt e
suas subsidiárias.
As despesas de capital incorridas no exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 pelo Grupo Altri, estão
essencialmente associadas às atividades de: (i) gestão
florestal, (ii) cogeração de calor/frio e de eletricidade
a partir de bioenergia, (iii) construção, ampliação e
exploração de sistemas de captação, tratamento e
abastecimento de água e (iv) construção, ampliação e
exploração de sistemas de recolha e tratamento de águas
residuais, estando estas atividades incluídas na taxonomia
dos anexos I e II do Ato Delegado do Clima (Regulamento
Delegado da Comissão (eu) 2021/2139), contribuindo
as referidas atividades para o objetivo da mitigação e
adaptação às alterações climáticas.

Relativamente às adições de CapEx
associadas a atividades elegíveis, as
mesmas foram, essencialmente, efetuadas
de forma a aproximar o Grupo Altri
dos objetivos definidos no quadro do
Compromisso 2030 e act4nature e que
apresentam o seguinte detalhe:
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→

Ampliar a rede de estações de biodiversidade e
biospots. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2021, o Grupo Altri instalou 4 novas estações de
biodiversidade e 2 biospots integrados nas áreas sob
gestão florestal da Altri;

→

Conservar e/ou restaurar os ecossistemas de
elevado valor de conservação. Em 2021, o Grupo
Altri implementou 5 projetos de relevância local,
que contribuíram diretamente para a conservação
e restauro de valores naturais, estabelecendo as
parcerias adequadas sempre que possível de âmbito
local e privilegiando o contacto com a comunidade
escolar;

→

Desenvolver ações de conservação, restauro e
promoção de valores ambientais, integradas com
as atividades regulares de produção florestal em
territórios de dimensão, importância e relevância
ao nível da paisagem, contribuindo para as
políticas regionais e nacionais de conservação da
diversidade biológica e com impacto demonstrativo.
Em 2021, o Grupo Altri instalou uma plataforma de
nidificação dedicada ao fomento da população
regional de Águia-de-Bonelli numa área sob gestão
da Altri;

→

Reduzir o uso específico de água (m3/tSA) nas
unidades industriais da Altri em 50%. Para este
objetivo, em 2021, o Grupo Altri investiu na reparação
das torres de arrefecimento de água, criou condições
para reciclagem da água branca devolvida pelas
papeleiras, melhorou a segregação de condensados
da evaporação para reutilização no processo de
fabrico e instalou variadores de velocidade para
melhorar o controlo de nível dos potes de águas de
selagem de forma a evitar o transbordo;
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Reduzir a carga orgânica (CQO, kg O2/tSA) nos
efluentes industriais da Altri em 60%. Para este
objetivo, em 2021, o Grupo Altri investiu na otimização
dos fatores de diluição nos equipamentos de lavagem
de pasta, na otimização dos fechos de circuito
alcalinos do branqueamento e de estabilização das
condições processuais do branqueamento para a
melhoria da sua performance e, consequentemente, a
redução da carga orgânica nos efluentes gerados;

Biotek, tendo entrado em exploração a nova central
de biomassa da Caima, sendo colocado em serviço
o 2.º bioreator anaeróbico na Caima (maior produção
de biogás), o que permitirá reduzir o uso de gás
natural como combustível de recurso em caso de
perturbação, garantindo a otimização do fornecimento
de biomassa à caldeira;

→

100% da energia primária consumida nas unidades
industriais da Altri ser de origem renovável. Neste
âmbito, em 2021, o Grupo Altri passou a utilizar
Hidrogénio Verde nos fornos de cal da Celbi e da

Reduzir 30% as emissões de âmbito 3 (kgCO2/tSA).
A Altri Florestal apoiou um fornecedor de serviços na
aquisição de uma máquina-processadora (harvester)
híbrida. O modelo (Logset) permite uma poupança
significativa de combustível, que se reflete diretamente
na diminuição das emissões.

↓ Despesas operacionais (OpEx)
Percentagem das despesas operacionais referente a atividades elegíveis
OPEX
(EUROS)

OPEX
(% DO TOTAL)

3 787 605

8%

810 671

2%

4.20 - Cogeração de calor/frio e de eletricidade a partir de bioenergia

4 161 627

9

5.1 - Construção, ampliação e exploração de sistemas de captação, tratamento
e abastecimento de água

201 394

0%

5.3 - Construção, ampliação e exploração de sistemas de recolha e de
tratamento de águas residuais

877 027

2%

9 838 324

21%

Volume de negócios de atividades não elegíveis (B)

37 306 946

79%

TOTAL OPEX CONSOLIDADO (A+B)

47 145 270

100%

ATIVIDADES DE NEGÓCIO
A . ATIVIDAD ES EL EG Í V EI S
1.3 - Gestão Florestal
4.8 - Produção de eletricidade a partir de bioenergia

Sub-total atividades elegíveis (A)
B. ATIVIDADES N ÃO EL EG Í V EI S

O montante total de despesas operacionais incluídas no denominador do indicador representa o montante total de
gastos operacionais reconhecidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, nas linhas de custos com a atividade
florestal, conservação e reparação e rendas e alugueres na rubrica de fornecimentos e serviços externos (Nota 43 do
anexo às demonstrações financeiras consolidadas).
As despesas operacionais do Grupo Altri estão, essencialmente, associadas às atividade de: (i) gestão florestal, (ii)
produção de eletricidade a partir de bioenergia, (iii) cogeração de calor/frio e de eletricidade a partir de bioenergia, (iv)
construção, ampliação e exploração de sistemas de captação, tratamento e abastecimento de água e (v) construção,
ampliação e exploração de sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, estando estas atividades incluídas
na taxonomia dos anexos I e II do Ato Delegado do Clima (Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2021/2139),
contribuindo dessa forma para o objetivo da mitigação e adaptação às alterações climáticas.
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6.1 Das fibras celulósicas
às fibras têxteis
A indústria têxtil tem um enorme impacto no meio
ambiente, desde o impacto dos microplásticos libertados
para o ambiente, pelas lavagens (estima-se que
represente 35% do total de microplásticos libertados
para o ambiente1), até às emissões de gases com efeito
estufa (estima-se que 10% das emissões mundiais
tenham origem na produção de vestuário e de calçado2).
Complementarmente, o consumo mundial per capita de
fibras têxteis tem vindo a aumentar exponencialmente,

sendo esperado que atinja os 17,1 quilogramas por
indivíduo em 2030 (atualmente o consumo per capita
ronda os 14 quilogramas por pessoa). Considerando a
premência deste tema, decidimos apostar na produção
de fibras celulósicas para o setor têxtil, nomeadamente na
produção de fibras celulósicas solúveis de base florestal,
que se revelam alternativas mais sustentáveis quando
comparadas com as restantes soluções baseadas em
fibras de origem fóssil, como por exemplo, o poliéster.

DAS FIBRAS FLORESTAIS ÀS FIBRAS TÊXTEIS

Pasta Solúvel
DWP

MADEIRA

Dissolução de
Celulose

PASTA

MODA E
TÊXTIL LAR

Regeneração
de Celulose

CELULOSE

TECIDO

Acabamento, Impressão
e Tingimento

FIBRAS

FIO

Acabamento
e Tingimento

Acabamento
e Tingimento

DAS FIBRAS TÊXTEIS AOS PRODUTOS TÊXTEIS
Fonte: Adaptação do Projeto GRETE

A produção de produtos têxteis a partir de fibras celulósicas processadas3 é obtida a partir de processos de
derivatização ou dissolução direta. Em ambos os casos, o material de partida é uma pasta designada por “pasta
solúvel”, obtida de madeira softwood (ex. pinho) ou hardwood (ex. eucalipto). A designação pasta solúvel, para a
distinguir da pasta papeleira, implica em termos tecnológicos condições de cozimento da madeira mais agressivos, de
modo a que o produto acabado tenha características que permitam a sua dissolução.

→ 108

1, 2 . Informação divulgada pelo parlamento europeu sobre “O impacto da produção e dos resíduos têxteis no ambiente”, disponível aqui.
3 . Man Made Cellulosic Fibres – MMCF na terminologia inglesa.
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↓ Aplicação de Pasta Solúvel

A Caima é a única empresa em Portugal, e uma das poucas na Europa, a produzir pasta
solúvel pelo processo do bissulfito de magnésio para utilização na indústria têxtil.

1

Floresta Certiﬁcada

2

Transporte

3

Processo

4

Fibras celulósicas

5

Aplicações ﬁnais

Atualmente a Caima tem capacidade para
produzir cerca de 125 mil toneladas de fibras
celulósicas por ano.
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→ Das fibras celulósicas às fibras têxteis

↘
Sobre as fibras celulósicas têxteis
As fibras usadas na produção de fibras processadas de
base celulósica têm a mesma origem biológica que as
fibras papeleiras.

O processo para chegar à fibra têxtil
tem, no entanto, algumas diferenças
significativas:

2. O grau de pureza em celulose (α-celulose) é superior
ao das pastas papeleiras, o que se consegue
eliminando, através de ataque ácido, complementado
por tratamentos alcalinos, as hemiceluloses.
A necessidade de ter produtos mais puros de celulose,
surge do facto de que, com as tecnologias atuais, as
hemiceluloses provocam perdas de rendimento na
conversão e geram fibras têxteis de qualidade inferior.

1. A pasta usada designa-se por solúvel, por
oposição à papeleira, porque tem um maior nível de
despolimerização das cadeias de celulose (cadeias
mais curtas), o que permite, noutras etapas do
processo, dissolver esta pasta num solvente adequado.

Da madeira a pasta papeleira (paper grade pulp)

Da madeira a pasta solúvel
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MATÉR IA-PRI M A

P RO C E SS O

A P L I CAÇÃO P RE F E RE N C IA L

Fibra longa

Sulfato (PHK)

Acetatos

Fibra Longa

Sulfito

Éteres

Fibra Curta

Sulfato (PHK)

Viscose/Lyocell

Fibra Curta

Sulfito

Viscose/Lyocell

Fonte: Chemical Changes of Cellulose Pulps in the Processing to Viscose Dope P. Strunk, A. Lindgreen, B. Eliasson and R. Agnemo, 2011; Characterization of cellulose pulps and the
influence of their properties on the process and production of viscose and cellulose ethers; Peter Strunk, 2021.

Embora com uma presença mais forte na produção
de fibras celulósicas para aplicações papeleiras,
nomeadamente tissue, impressão, escrita e
especialidades, desde 2013 que marcamos presença
no mercado das pastas solúveis para aplicações têxteis,
através da Caima. Inicialmente vocacionados para
produtos de fibras têxteis, como a viscose, iniciámos
um processo de otimização do produto que permitiu
consolidar a nossa posição como fornecedor sustentável.
Atualmente, procuramos evoluir para a produção de

pastas solúveis para clientes que produzem fibras têxteis,
como o lyocell, e simultaneamente analisar oportunidades
de evolução na cadeia de valor das fibras de base
celulósica.

Mantemos, também, uma forte atenção aos
diferentes fluxos de materiais secundários que
resultam dos processos industriais, com vista
a criar maior valor acrescentado.

Fibras têxteis de base celulósica: uma alternativa renovável, mais sustentável
Com base num estudo científico de Análise de Ciclo de Vida de fibras celulósicas processadas, a fibra lyocell é a
que apresenta menor impacto ambiental, à exceção da viscose produzida com fibras recicladas e do linho. Esta
é uma tecnologia validada desde os anos 80 e apresenta uma alternativa, em termos de qualidade de produto e
sustentabilidade, à viscose.

Fonte: Tradução de “Degradation of synthetic and wood-based cellulose fabrics in the marine environment: Comparative assessment of field, aquarium, and bioreactor
experiments”, Sarah-Jeanne Royer, Kara Wiggin, Michaela Kogler, Dimitri D. Deheyn; Science of the Total Environment 791 (2021) 148060
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↘
Iniciativas da Altri na fileira têxtil
O processo que agora culmina com o anúncio público
do projeto Gama, a ser desenvolvido na Galiza, resulta
de uma estratégia de criação de valor a longo prazo, que
tem vindo a ser desenhada e implementada nos últimos
anos, alinhada com a nossa visão, que se reflete no
desenvolvimento das nossas atividades.
2019

2019 - 2021

2019 - 2023

2020 - 2023

Fase 1.
Parceria
CENTI/CITEVE

Fase 2.
Ensaios pasta
Caima tipo
Lyocell em
potenciais
clientes

Fase 2.
Projeto GRETE
(Consórcio
internacional)

Fase 2. Projeto
FIBER4FIBER
(Caima /
CENTI/CITEVE)

2020 - 2022

OUTUBRO DE 2021

Fase 2.
Projeto interno
Pulp4Lyocell

Fase 3.
Anúncio
público
Projeto Gama

↓ 1. Sobre a parceria CENTI/CITEVE
O investimento no setor têxtil, baseado na produção de
fibras celulósicas, foi definido como área estratégica
para a Altri. A parceria com a CENTI e CITEVE teve
um papel fundamental, que nos permitiu acelerar o
desenvolvimento desta área. Esta parceria tripartida tem
sinergias complementares face aos recursos de que cada
organização dispõe, unindo duas fileiras críticas para
a economia nacional: Indústria de Fibras Celulósicas e
Indústria Têxtil.
A Altri, é uma referência nos processos industriais
de produção de fibras celulósicas. O CENTI detém
competências únicas ao nível do desenvolvimento de
materiais avançados e possui uma relação privilegiada
com a indústria têxtil. O CITEVE é o centro de competência
por excelência para toda a fileira têxtil portuguesa,
marcando também presença na Ásia, América-latina e África.

Os nossos principais objetivos
de cooperação são:
1. Aumentar a competitividade dos setores da pasta
de fibras celulósicas para papel e têxtil nacional
– Desenvolvimento de competências técnicas e de
know-how interno que permita ao país e às suas

→ 112

indústrias desenvolver, produzir e comercializar
produtos de maior valor acrescentado, associados à
fileira da pasta e papel, florestal e têxtil;
2. Suportar o desenvolvimento do negócio da Altri Construção de uma base técnica e científica sólida
que suporte a visão estratégica e o desenvolvimento
do negócio da Altri na área da pasta solúvel e
respetivas fibras regeneradas de celulose, nas suas
diferentes tecnologias;
3. Desenvolver novos produtos renováveis com base
em fibras celulósicas e processos inovadores –
Acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia e
de processos que permitam produzir fibras funcionais
e biomateriais de base celulósica de elevado valor
acrescentado;
4. Criar plataforma de formação técnica e desenvolver
capital intelectual – Desenvolvimento, consolidação
e sistematização de informação científica e técnica de
base, que permita formar ou reforçar as competências
dos quadros em novas áreas do conhecimento,
associadas às fibras de base celulósica mais
sustentáveis.
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A parceria está estruturada em três fases de investigação e desenvolvimento:
i) conversão da pasta solúvel para fibra têxtil, ii) celulose regenerada para aplicações têxteis e técnicas e iii) fibras
regeneradas de celulose para aplicações técnicas.

Fase 1

Pasta Solúvel para Têxteis

Fase 2

Fibras Celulósicas
Regeneradas Avançadas

Incremento da
Cooperação
Altri/CENTI

Materiais

Fase 3 Lignocelulósicos Avançados

No âmbito destas parcerias, está
a ser criado o novo Laboratório
de Fibras Avançadas Altri, nas
novas instalações do CENTI.
Este novo laboratório irá
suportar a nossa estratégia de
desenvolvimento e inovação.

↓ 2. Projetos I&D
Temos apostado no desenvolvimento de projetos e iniciativas na fileira têxtil, de que são exemplo o projeto GRETE,
FIBER4FIBER, e o projeto Pulp4Lyocell, em desenvolvimento desde junho de 2020, na Caima.

↓ 3. Projeto Gama
Com base no nosso percurso de inovação e desenvolvimento na fileira têxtil, foi anunciada, em outubro de 2021, a
parceria com a Junta da Galiza para avaliar a possibilidade de um novo projeto industrial. Este projeto prevê a produção
anual de cerca de 200.000 toneladas de pasta solúvel e fibras sustentáveis, visando sobretudo o fornecimento do setor
têxtil e enquadrando-se no programa 'Next Generation EU' e no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência Espanhol.
Este projeto está ainda enquadrado no Compromisso 2030 da Altri.

Esta unidade estará também capacitada para fornecer o cluster têxtil do Noroeste
peninsular, contribuindo para o reforço da economia circular e para a descarbonização
de um importante setor económico, como é o setor têxtil.
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7.1 Quem são
Reconhecemos a importância dos nossos stakeholders e do seu envolvimento para o
nosso sucesso a longo prazo.

Trabalhadores

Comunidade
académica

Acionistas/
Investidores

Comunicação
social

Sindicatos

Parceiros e
Fornecedores

Decisores
políticos

Manter o diálogo com os nossos stakeholders é
fundamental para a identificação das suas preocupações,
tendências globais e expetativas de mercado. O nosso
envolvimento com os nossos stakeholders é realizado
através de interações estruturadas, questionários de
satisfação a clientes e trabalhadores, auscultação de
investidores1 e ainda por intermédio dos nossos canais
de reclamações.
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Clientes

ONG

Comunidades
locais

O envolvimento com os stakeholders nos media e redes
sociais é também importante para perceber as opiniões,
preocupações e tendências, tanto localmente, nas
proximidades das nossas unidades empresariais, como
também ao nível do Grupo Altri, numa perspetiva mais
global.

1 . Mais informação sobre os mecanismos de envolvimento de stakeholders disponíveis na Tabela GRI para a opção ‘de acordo’- Essencial.
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→
7.2 Associações e
Compromissos Externos
Em 2021, colaborámos ativamente com várias
organizações, no sentido de dar resposta às principais
necessidades e expetativas do mercado, nomeadamente:

→

Science Based Targets initiative2

→

→

International Union of Forest Research Organizations
(IUFRO)

Business Council for Sustainable Development (BCSD
Portugal)

→

Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC)

→

United Nations Global Compact

→

Centro Pinus

→

World Wildlife Fund (WWF)

→

→

Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas
e do Ambiente (ANEFA)

COTEC Portugal

→

→

CELPA - Associação da Indústria Papeleira

Associação Empresarial da Região de Santarém
(NERSANT)

→

Tecnicelpa

→

Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB)

→

Confederation of European Paper Industries (CEPI)

→

→

Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC) Portugal

Iniciativa Business & Biodiversity

→

→

IberLinx

Forest Stewardship Council (FSC Portugal)

→

→

AFOCELCA

Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz
(ACIFF)

→

CDP - Disclosure Insight Action

A Altri apoia os dez princípios do Global Compact da ONU,
onde estão integrados os princípios de Direitos Humanos,
alinhados com a nossa estratégia de sustentabilidade.
O UN Global Compact apresenta um conjunto de iniciativas para encorajar as
empresas em todo o mundo a assumirem a responsabilidade dos impactos
provocados pelas suas operações. Anualmente, divulgamos publicamente o
progresso do nosso compromisso no website do UN Global Compact.
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7.3 Fornecedores
1 92 - 9

2 0 4-1

3 08-1

414-1

Ciente da importância do equilíbrio entre o desempenho
financeiro e o seu contributo para o desenvolvimento
sustentável, trabalhamos ao longo da nossa cadeia de
valor com clientes, parceiros, fornecedores, instituições
académicas e de investigação e start-ups para conduzir
à inovação e encontrar novas soluções para alguns dos
desafios mundiais da sustentabilidade.
Os fornecedores são uma parte fundamental da cadeia de
valor, uma vez que a nossa atividade está intrinsecamente
ligada à sua capacidade de resposta, tanto a nível da
prestação de serviços e entrega de materiais, como do
cumprimento das exigências legais, fiscais, ambientais e

políticas de sustentabilidade, particularmente relevantes
para a relação de confiança que desejamos manter com
os fornecedores.
Com o propósito de promover a economia local e
nacional, a origem dos nossos fornecedores é um
importante critério para a seleção dos mesmos, sendo
que em 2021,

84% do total de gastos com
fornecedores foram realizados
com fornecedores nacionais1.

Gastos com Fornecedores

16%

84%
gastos com fornecedores
internacionais
gastos com fornecedores
nacionais

Com o objetivo de manter uma relação de
proximidade e de facilitar a verificação daqueles
que são os requisitos exigidos pela Altri, é
solicitado aos fornecedores que se registem
no Portal de Qualificação de Serviços Externos
(“PQSE” ou “Portal”) e facultem a documentação
exigida, que é validada e verificada regularmente
pelas nossas equipas.
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1 . Em 2020 os gastos com fornecedores nacionais representavam 92% do volume total de compras e, em 2021, representam 84%, o que se deve a alterações
sobretudo na Altri Abastecimento de madeira, que teve uma substituição de fornecimentos de madeira nacional por importações, fruto de circunstâncias de mercado.
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A informação registada no Portal permite também ao Grupo Altri ter um maior conhecimento sobre as políticas e
práticas de gestão dos fornecedores. Atualmente, dos mais de 400 fornecedores registados e aprovados para
manterem relações contratuais com a Altri, existe já uma percentagem significativa com certificações relevantes em
matéria de sustentabilidade, conforme detalhe no quadro abaixo.

SISTEMA D E G ESTÃO

% FO RNEC E DO RE S C E RT I F I CA DOS

Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14001

22%

Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho - ISO 45001

17%

Sistema de Gestão de Energia - ISO 50001

4%

Sistema de Gestão de Qualidade - ISO 9001

39%

A existência do PQSE permite também que a avaliação
dos fornecedores ocorra de forma simples, uma vez que
esta é igualmente feita através do Portal. Os critérios de
avaliação incidem não só sobre a execução técnica, mas
também sobre outros pontos de extrema relevância, como
o comportamento em matéria ambiental e de saúde e
segurança no trabalho. Os fornecedores são notificados
do resultado detalhado da avaliação após a sua
conclusão. Sempre que necessário, são implementadas
medidas corretivas, havendo, no entanto, uma preferência
pelas medidas preventivas que são apresentadas ao
longo de toda a relação contratual.

Laborais, com vista à obtenção de políticas de atuação
mais sustentáveis.

Acreditamos que esta proximidade se torna benéfica na
relação com o fornecedor, tornando possível a atuação
de forma preventiva e consequentemente a melhoria
contínua da relação contratual.

Este documento estabelece que todos
aqueles que estão abrangidos pelo Código
devem pautar a sua conduta pelos valores
éticos que regem a Altri e cumprir com os
princípios e regras do Código de Ética e
Conduta da Altri.

Com o objetivo de fortalecer o compromisso e
alinhamento dos objetivos do Grupo Altri com o dos seus
fornecedores, está prevista a publicação do Código de
Conduta do Fornecedor, que visa a obtenção de maior
compromisso, entre outras matérias, no que respeita à
Proteção do Ambiente, dos Direitos Humanos e Relações

Atualmente, e desde 2019, encontra-se implementado
o Código de Conduta de Fornecedores de Serviços
Florestais, o grupo de fornecedores mais significativo
do Grupo, e junto do qual consideramos que temos
a responsabilidade de atuar. O Código aplica-se aos
trabalhadores, parceiros, fornecedores e subcontratados
dos Fornecedores de Serviços Florestais, abrangendo uma
parte significativa da cadeia de valor e ampliando a esfera
de atuação.
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7.4 Estratégia Fiscal
2 07-1

2 07-2

207-3

↘
Abordagem tributária
e Política fiscal da Altri
Alinhado com os nossos valores, temos
um compromisso com os stakeholders de
total transparência no processo de criação
de valor económico.
Sendo um contribuinte responsável e prudente, estamos
empenhados em garantir o cumprimento das leis, regras
e regulamentos fiscais, em todos os territórios em que
desenvolvemos a nossa atividade, promovendo uma
tributação consciente, incentivando a prevenção e a luta
contra a fraude e procurando garantir que a estratégia
fiscal é concordante com a atividade económica e as
estratégias de negócios e comercial nas diversas localizações.

ɋ G R U P O A LT R I
→

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

→

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

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

De forma a garantir que este objetivo é alcançado,
suportados por diretrizes internas e pelo rigoroso
cumprimento das legislações locais, adotamos
orientações internacionais em sede de políticas de
preços de transferência, permitindo desta forma alinhar
a política fiscal com as melhores práticas de mercado.
Tendo em conta os padrões de reporte e comunicação
cada vez mais elevados, comprometemo-nos ainda a
seguir e a implementar proativamente uma política fiscal
transparente e uma ação fiscal responsável, cumprindo
com o contributo para a Sociedade nos territórios onde
operamos, através do pagamento dos impostos.
Como acontece com qualquer outro gasto intrínseco
ao processo de criação de valor económico, temos a
obrigação de tratar os gastos fiscais como parte da nossa
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 razoáveis e justificados,
no nosso processo de tomada de decisão em resposta
à atividade comercial, consideramos os eventuais efeitos
dos incentivos fiscais e outros benefícios ou isenções
concedidas pelo Estado.
Na Altri, não temos quaisquer investimentos em operações
em jurisdições definidas pelo Conselho da União Europeia
como jurisdições não cooperantes para fins fiscais ou em
quaisquer jurisdições de sigilo semelhante.

De acordo com a nossa estratégia fiscal,
as localizações das nossas empresas são
motivadas por razões comerciais e de
racional empresarial.
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↘
Conformidade Fiscal
e Governance
Para assegurar uma gestão do risco fiscal adequada, e o
cumprimento da regulamentação fiscal, são dedicados
recursos humanos apropriados e suficientemente
qualificados. Desta forma, as questões fiscais são geridas
pela equipa fiscal, que é complementada pelo apoio
de assessores fiscais, cujos serviços visam auxiliar no
cumprimento das práticas fiscais locais.
Tendo em conta a dispersão das equipas, que surge
naturalmente com a presença em várias jurisdições, é
promovida uma forte comunicação e diálogo contínuo
entre a equipa fiscal central e as equipas fiscais presentes
em cada geografia. Em situações em que existam
incertezas ou questões sobre qualquer assunto, as
equipas de cada geografia procuram expor a situação à
equipa central, sendo definida uma estratégia de ação em
conjunto, estratégia essa que pode exigir o envolvimento
dos assessores fiscais. Desta forma, existe uma
centralização das decisões em situações mais complexas.
A política fiscal da Altri é apoiada por análises comparativas
das melhores práticas de mercado e controlos internos
relacionados, com o objetivo de identificar e gerir possíveis
riscos fiscais associados, garantindo a conformidade com
as declarações e exigências fiscais locais, bem como
outros requisitos existentes.

↘
Envolvimento
de Stakeholders

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

A Comissão Executiva é sempre informada
das principais implicações fiscais das
transações mais relevantes, sendo as
mesmas submetidas à sua aprovação.

ɋ O N O S S O CA M I N H O
→

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.

O compromisso com a transparência fiscal também se
reflete no relacionamento com as Autoridades Fiscais e com
o Estado. Pautamos o nosso relacionamento com todas as
autoridades fiscais pela transparência, proativa e recetiva,
sempre com o objetivo de minimizar litígios e construir laços
de diálogo, de confiança e de parceria.
Estamos empenhados em colaborar e apresentar toda a
documentação e informações relevantes às autoridades
fiscais, para assegurar o tratamento correto das
transações no que diz respeito à tributação e para evitar
quaisquer litígios fiscais numa data posterior. Por tudo o
acima exposto, valorizamos o diálogo permanente sobre
as questões fiscais com os stakeholders através dos
diversos meios existentes para o efeito.
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7.5 Comunidade
Na Altri, procuramos trabalhar com e para as nossas
comunidades, através da criação de emprego, mas também
através do apoio a projetos locais, nomeadamente projetos
de cariz social. Este ano, para apresentar as principais
iniciativas nas quais participámos e para as quais tivemos
a honra de poder contribuir, convidámos as associações
apoiadas a dizerem, na primeira pessoa, quais os impactos
do apoio providenciado pelas empresas da Altri.

↘
Altri distribui 50
computadores pela comunidade
A Altri distribuiu, nos dias 11 e 12 de
fevereiro, 50 computadores a alunos
de escolas de agrupamentos escolares
situados na envolvente geográfica das
suas principais unidades industriais.
O grupo, através das suas unidades Celbi (Figueira
da Foz), Caima (Constância), Bioelétrica (Mortágua) e
Biotek (em Vila Velha de Ródão), inventariou algumas
das necessidades de agrupamentos escolares do Paião
(Figueira da Foz), Constância, Mortágua e Vila Velha de
Ródão, ao nível de equipamentos informáticos, de forma
a dar o seu contributo para a mitigação das carências
sentidas, sobretudo num momento em que as aulas
decorrem em regime remoto.
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↘
Biotek apoia Santa Casa da
Misericórdia de Vila Velha de Ródão
responsabilidade social e a utilização de combustíveis
com nítidas vantagens ambientais, contribuindo
desta forma para minimizar o acréscimo de custos
suportados pela instituição. Com efeito, demonstra a
importância da Biotek como agente fundamental para
o desenvolvimento do setor social da comunidade, do
concelho de Vila Velha de Ródão.

"O fenómeno pandémico que acerca o país, causa
diariamente um profundo impacto nas instituições de
cariz social. A Santa Casa de Misericórdia de Vila Velha
de Rodão, enquanto associação de inclusão social,
não permaneceu incólume, tendo sido forçada a
implementar medidas de reorganização das respostas
sociais. Medidas essas, que implicaram um grande
esforço financeiro.
Com o propósito de atenuar os efeitos
socioeconómicos sentidos, a Santa Casa de
Misericórdia de Vila Velha de Ródão e a Biotek S.A,
celebraram um importante protocolo no âmbito
do Desenvolvimento do Setor Social e Eficiência
Energética.
A sua assinatura é reveladora do entendimento e
conhecimento que se tem da realidade de cada
entidade, com destaque para os projetos de

A Santa Casa da Misericórdia, é uma associação
que acomoda 112 idosos em três edifícios diferentes,
e que comporta nas suas instalações, uma creche
com 33 crianças. Através do protocolo com a Biotek,
será possível que esta entidade, beneficie do apoio
requerido, na aquisição de pellets, para o período de
Inverno (2020/2022).
Representa este apoio, pelo qual nos encontramos
agradecidos, uma ajuda preciosa, destinada à
utilização nas caldeiras que integram o sistema de
climatização da Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas, Centro de Dia e Creche, melhorando desta
forma as condições de conforto térmico dos utentes
que habitam a referida estrutura.
De igual de forma, é necessário que seja concedida
uma palavra final de apreço, pelo apoio que a
Biotek tem oferecido na realização de testes
para despistagem do vírus SARS-COVID-2 aos
colaboradores da Santa Casa da Misericórdia. Sendo
importante notar que o número de colaboradores (106)
é atualmente mais elevado que o normal, motivado
pelas circunstâncias vividas no nosso País.

Eng. Joaquim Espírito Santos
V I C E - P R O V E D O R S A N TA C A S A D A M I S E R I C Ó R D I A D E V I L A V E L H A D E R Ó D Ã O
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Caima apoia Centro
de Ciência Viva de Constância
nas observações de objetos celestes, transferir as
imagens para ecrãs, perante os quais eram projetados
debates ajustados ao público participante.

O Centro Ciência Viva de Constância (CCVC) é uma
associação sem fins lucrativos, vocacionada para
a divulgação da Astronomia e ciências afins e, em
particular, para o apoio ao ensino formal nas Escolas.
Dezasseis anos depois de iniciar a sua atividade,
equipando-se o melhor possível e ajustando o quadro
de mediadores de ciência às caraterísticas da sua
missão, a pandemia COVID-19 veio criar dificuldades,
resultantes não só da diminuição drástica do número
de visitantes/participantes e consequentemente
quebra de receitas, como em encargos adicionais
indispensáveis à garantia de condições sanitárias
de espaços e equipamentos utilizados, bem como
no esforço de inovação para criar atividades
predominantemente ao ar livre.
Embora sem a possibilidade de utilizar a sala do
planetário – nos períodos de maior gravidade
da pandemia – recorreu-se a métodos digitais e
adaptaram-se câmaras digitais aos telescópios para,

Tendo surgido no mercado um pequeno telescópio
que, através de Wi-Fi, dispensa a colocação dos olhos
nas oculares e transfere as imagens captadas para os
telemóveis dos participantes, o CCVC solicitou à Caima
e à Altri Florestal apoio financeiro para a sua aquisição.
Satisfeito o pedido, o equipamento tornou-se num
apoio fundamental nas sessões de observação –
nas instalações do CCVC e em ações realizadas em
espaços exteriores – juntando, simultaneamente, uma
excelente qualidade de imagens com a evidência de
notáveis progressos tecnológicos agora ao alcance de
públicos não especializados.
Quase em simultâneo, obteve-se autorização da Altri
para criar um percurso pedestre que atravessa a área
florestal da empresa em direção ao Ribeiro Carvalho,
de onde se acede ao rio Zêzere e, depois, se desce o
rio – em canoas - até à foz, em plena zona histórica de
Constância. Foi notável a aceitação do pedido, a que a
Altri acrescentou o propósito de proceder a um estudo
de pormenores importantes associados à fauna e
à flora da região (em diferentes épocas do ano) e à
produção de biospots a instalar no referido percurso.
Mercê de um apoio significativo - de equipamento
e qualificação de espaços - o CCVC possui agora
conteúdos que conjugam a inovação tecnológica, a
biodiversidade e o património, importantes contributos
para uma maior atratividade do público.

Máximo Ferreira
A S T R Ó N O M O E C O O R D E N A D O R C I E N T Í F I C O D O C E N T R O C I Ê N C I A V I VA D E C O N S TÂ N C I A
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↘
Grupo Altri promove
o Desafio “Mês Coração”
É inegável o papel decisivo que o desporto, mais
precisamente a atividade física tem, de modo que se
consiga obter um estilo de vida saudável. A prática
regular de uma atividade física traz vantagens físicas,
mentais e até sociais, devendo ser associada a hábitos
alimentares adequados, de forma a prevenir ou gerir
problemas e preocupações de saúde.
Ciente da essencialidade desta condição e aproveitando
a chegada do mês de maio, tradicionalmente associado
ao mês do coração, lançámos um desafio aos nossos
trabalhadores. Este desafio consistiu numa competição
saudável entre os mesmos, que teve como principal
propósito promover a redução do sedentarismo e a
prática de atividade física, não esquecendo o objetivo
solidário.
Durante o mês de maio, os nossos trabalhadores foram
então desafiados a atingirem os objetivos de atividade
física da Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim,
para participar, cada colaborador instalou uma app no seu
telemóvel e pediu adesão ao CLUBE Altri. Sempre que o
trabalhador praticasse atividade física e a registasse na
app, contribuía com “Moedas Coração” para uma bolsa
comum.
No final do mês de maio, o valor de “Moedas Coração”
da bolsa comum foi convertido em valor monetário,
e depois doado a três instituições. Por fim, o TOP 10
de colaboradores que mais contribuíram para a bolsa
comum, tiveram como recompensa, a possibilidade de
indicar a instituição que gostariam que fosse contemplada
com o donativo da empresa.

Considerando os resultados obtidos, há que reconhecer
que a iniciativa foi um grande sucesso. Os quase 100
“atletas” que aderiram e os mais de 10.000 quilómetros
percorridos - entre caminhadas, corridas e passeios de
bicicleta - revelaram uma extraordinária cooperação entre
os nossos trabalhadores na angariação de “Moedas
Coração”, de forma a que fosse concretizado o objetivo
solidário.

Foram obtidas “819 Moedas Coração”
na bolsa comum, que depois foram
convertidas em euros (cada moeda
coração foi atribuído um valor de 5 €),
obtendo assim 4.095,00€ a distribuir
por 3 instituições, nomeadamente:
→ APPACDM (Lavos):
https://appacdm-figfoz.com/
→ Santa Casa da Misericórdia (Constância):
https://scmconstancia.pt/
→ Fundação João Almiro (Campo de
Besteiros): http://joaoalmiro.pt/
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↘
Celbi apoia
Projeto Sem Diferenças E8G
Em 2017, a Cáritas de Coimbra, candidata-se pela
primeira vez ao Programa Escolhas, que centra a sua
ação na promoção do Sucesso Escolar e a diminuição
do abandono e absentismo escolar, com foco em
comunidades vulneráveis. Na 6ª geração do programa
Escolhas, a intervenção centrou-se na Localidade da Praia
da Leirosa. A Celbi decidiu desde a sua conceção, tornarse parceira e esta parceria mantém-se até hoje.

A Cáritas de Coimbra, no seu equipamento situado na
Praia da Leirosa, desenvolve um trabalho de estreita
articulação e apoio às comunidades da freguesia da
Marinha das Ondas, Figueira da Foz e freguesias vizinhas
há mais de 30 anos e, nos últimos 12 anos, o trabalho de
cooperação com a Celbi, tem crescido e sido cada vez
mais importante para o crescimento da estrutura e apoio
às comunidades.
Tem sido uma cooperação de bons vizinhos, em que
as dificuldades os aproximaram e criaram uma relação
de força. A Cáritas sempre atenta aos problemas das
Comunidades, e a Celbi empenhada na resolução de
alguns dos problemas com apoio económico. Assim
nasceu uma parceria para tantas ações e projetos ao
longo da última década.
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Em 2021, foi apresentada a recandidatura do projeto à
sua 8ª geração alargando a sua intervenção à Freguesia
da Marinha das Ondas, que tem como característica a
sua multiculturalidade, uma freguesia que concentra uma
elevada percentagem de pessoas oriundas de outros
países e onde as desigualdades socioeconómicas são
acentuadas. Com esta intervenção do Consórcio, de
9 entidades, pretende-se minimizar as desigualdades,
promover o sucesso escolar e desenvolver competências
pessoais. O projeto e o trabalho de parceria com
entidades locais, públicas e privadas, é assente numa
intervenção desenhada com base na rentabilização de
recursos e sinergias facilitando uma abordagem integrada
no território abrangido, facilitadora dos processos
participativos e de maior capacitação.
O objetivo, nesta geração, foi a promoção da dignidade
humana e a necessidade de mudança social com
efeitos mais positivos sobre o indivíduo, a família e a
comunidade, melhorando os níveis de sucesso escolar,
a progressão escolar e a adaptação a uma nova era
digital e tecnológica, diminuindo a exclusão social e as
desigualdades no acesso.
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O apoio da Celbi ao longo do desenvolvimento deste
projeto, nas várias gerações, tem sido substancial:
a criação de espaços destinados à inclusão
digital; a criação de atelier de desenvolvimento de
competências pessoais e artísticas, tal como costura
e artes manuais; o apoio no aluguer de autocarros
para as saídas e passeios que vão ao encontro do
trabalho desenvolvido; apoio em produção de material
de divulgação e publicidade; cedência de placas de
pasta de papel para a realização de várias atividades
artísticas; cedência de paletes para decoração de
espaços interiores e exteriores da sede do projeto;
apoio em soluções mais específicas e eventuais,
tentando responder com prontidão e eficiência
aos problemas que mais afetam as pessoas e a
comunidade.
No ano de 2021, a Celbi disponibilizou mais 12 novos
computadores completos para as salas CID que estão
em funcionamento na Junta de Freguesia da Marinha
das Ondas e na sede do projeto na Praia da Leirosa,
onde se desenvolvem atividades ligadas às novas
tecnologias: arte digital, estudo criativo, cidadania
digital, tão importantes para o desenvolvimento
de competências pessoais e para diminuir a
desigualdade no acesso.

9.
Anexos

Em 2021, o projeto acompanhou 143 crianças
e jovens, 163 familiares e outras pessoas da
comunidade que de forma indireta beneficiaram do
apoio prestado pela Celbi.
A Celbi desenvolveu ainda ações de sensibilização
junto dos seus trabalhadores para a participação nas
diferentes campanhas de recolha de bens realizadas
no âmbito do projeto, nomeadamente roupa de
crianças e adulto, material escolar, cobertores e
agasalhos, facilitando a divulgação das campanhas e
a articulação com a Cáritas.
Nesta 8ª geração, para além da Cáritas de Coimbra
e a Celbi, fazem parte o Município da Figueira da
Foz, Junta de Freguesia da Marinha das Ondas,
Agrupamento de Escolas do Paião, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens da Figueira da Foz,
Figueira Domus, Universidade de Coimbra – Centro de
Competências Digitais Softciências e a Microplásticos.

Marta Amaral
D I R E TO R A T É C N I C A D A C Á R I TA S D I O C E S A N A D E C O I M B R A
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Climes to Go
O Grupo Altri foi um dos participantes na corrida Climes
to Go. Uma corrida contra o tempo pelo combate às
alterações climáticas, rumo a Glasgow. Foram 10 dias,
cerca de três mil quilómetros e um percurso que passou
por Espanha, França, Inglaterra e acabou na Escócia,
onde decorria a Conferência das Nações Unidas sobre
as Alterações Climáticas – COP26. A iniciativa Climes to
Go juntou este ano três equipas, com quatro elementos,
e transformou uma maratona numa competição amigável
onde a sustentabilidade e a defesa do clima estavam
em primeiro lugar. A Altri juntou-se à Fundação Calouste
Gulbenkian e à Oney Bank no apoio às equipas.
Ao longo da viagem, as equipas monitorizaram tanto a sua
pegada hídrica como a sua pegada carbónica, e deram
resposta a desafios previamente definidos. Cada equipa
tinha um orçamento em climas (uma moeda fictícia que
avaliava as suas escolhas), que perdiam ou ganhavam
de acordo com as diversas opções ao longo da viagem
(consumo de água, meios de transporte utilizados,
alimentação, alojamento e performance ao realizar os
desafios e tarefas).
Entre os objetivos desta corrida estavam:

→

A mobilização da sociedade portuguesa para a
urgente transição climática, através de um convite
à participação direta de uma forma apelativa e
desafiante;
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→

Demonstrar que o caminho da descarbonização rumo
à neutralidade carbónica é possível, necessário e
inevitável;

→

Mostrar a viabilidade dos diferentes modos de
transporte (em alternativa aos combustíveis fósseis)
para percorrer longas distâncias;

→

Demonstrar a influência dos estilos de vida na nossa
pegada de carbono, analisando o impacto das nossas
escolhas e dos nossos comportamentos no dia a dia
e alertar para a necessidade de adaptação, tendo em
conta os efeitos das alterações climáticas, em especial
em localizações mais vulneráveis.

A viagem culminou num side event na COP26 em
Glasgow, onde os participantes tiveram a oportunidade de
partilhar a sua experiência.

No sentido de envolver todos os
colaboradores do grupo nesta viagem, a
Altri trouxe a exposição da iniciativa para
as suas fábricas, de forma itinerante. Ali
podia acompanhar-se o dia a dia de cada
equipa ao longo da viagem, com o objetivo
de perceber os desafios encontrados e as
soluções alcançadas.
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Altri
participou na
corrida pelo
planeta rumo
a Glasgow
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→
7.6 Resposta à COVID-19
A pandemia de COVID-19 promoveu profundas e rápidas
mudanças laborais, impondo exigentes e complexos
desafios ao nível da gestão da saúde e segurança dos
trabalhadores.
Para limitar o impacto negativo que a COVID-19 causou a
nível económico e social, e assegurar um desenvolvimento
sustentável, foi fundamental alocar a responsabilidade
social da empresa à proteção e promoção da saúde e
bem-estar dos trabalhadores. Neste sentido, elaborámos
o Plano de Contingência para a COVID-19, visando:

MARÇO 2020

Início da testagem regular
dos colaboradores para
despiste de COVID-19

→

Prevenir e controlar a transmissão da infeção por
SARS-CoV-2 nos locais de trabalho;

→

Prevenir e controlar outros riscos profissionais que,
direta ou indiretamente, estão associados à COVID-19
ou são agravados por esta;

→

Minimizar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos
trabalhadores mais vulneráveis;

→

Proceder à monitorização da evolução epidemiológica
da COVID-19 na população trabalhadora da empresa.

ABRIL 2020

2020 - ATUALIDADE

Uso obrigatório de
máscara nas instalações

Medidas de Educação para a
saúde regulares e periódicas, que
foram acompanhando a evolução
do estado epidemiológico e
avanço técnico-científico da
Covid-19

De modo a melhor gerir a COVID-19 dentro das nossas instalações, promovemos a
monitorização contínua de diversos indicadores, acompanhando a sua evolução e
despoletando medidas adicionais sempre que necessário.

TOTAL
TESTES RÁPIDOS
ANTIGÉNIO

TRAg

34436

TRAg +

167

Quarentena

216

Vigilância

383

CASOS
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2020

2021

VARIAÇÃO 20/21

AUSÊNCIA EM CONSEQUÊNCIA DO COVID-19
(HORAS) 1

31974

5617

82 %

ISOLAMENTO PROFILÁCTICO (HORAS)

1465

4197

186 %

TRABALHO SUPLEMENTAR EM CONSEQUÊNCIA DO
COVID-19 (HORAS)

18716

1914

90 %

CUSTO DO TRABALHO SUPLEMENTAR EM
CONSEQUÊNCIA DO COVID-19 (€)

355 718

43 882

88 %

Uma das medidas adotadas para enfrentar a Pandemia foi o recurso ao teletrabalho,
que, apesar de pertencermos a um setor eminentemente industrial, (não passível
desta modalidade de trabalho na maioria das funções), representou 53 851 horas de
teletrabalho em 2020 e 49 013 em 2021, o que corresponde a cerca de 4% do total
de horas trabalhadas.

1 . Isolamento profilático e horas de equipa em prevenção.
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8.1 Enquadramento
O Grupo Altri reconhece a urgente necessidade de
contribuir para o desenvolvimento sustentável através da
melhoria das práticas e maior eficiência no funcionamento
e desenvolvimento das atividades.
Considerando que a promoção da igualdade e nãodiscriminação se encontram visivelmente espelhadas
na missão da Altri, e dada a extensão dos conteúdos
apresentados no Relatório de Sustentabilidade, a Altri
optou por prescindir das referências de desagregação por
género.
Apresenta-se o quinto Relatório de Sustentabilidade que
representa o trabalho de continuidade que tem sido feito
pelo Grupo no sentido de promover o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da performance, potenciando os
impactos positivos e reduzindo os impactos negativos.
A informação apresentada no presente Relatório
foi verificada pela PwC, que elaborou um relatório
independente de garantia limitada de fiabilidade incluído
nos Anexos.

Período de reporte
O presente relatório reporta informação sobre o
desempenho do Grupo Altri no período compreendido
entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.
Sempre que possível, e de modo a permitir uma visão
evolutiva e comparativa dos principais indicadores, é
apresentada informação sobre o desempenho do Grupo
em anos anteriores.

Âmbito
O Relatório reporta informação sobre o desempenho das
empresas que integram o perímetro de consolidação
do Grupo Altri. Sempre que não seja possível reportar
informação sobre determinada empresa e assim
assegurar o âmbito acima mencionado, tal será
devidamente identificado.
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Destaca-se a alteração de âmbito relativamente ao
Relatório de Sustentabilidade de 2020, passando agora
a não incluir a empresa Greenvolt. Sendo esta subsidiária
uma sociedade cotada em bolsa, a informação que lhe
diz respeito será reportada pela própria, nos termos
legais aplicáveis às sociedades cotadas. Deste modo,
e sempre que possível, os dados referentes a 2020
foram atualizados de modo a excluir do seu âmbito esta
empresa.

Decreto-Lei n.º 89/2017 de 28 de julho e
Global Reporting Initiative (GRI)
A informação contemplada no presente Relatório
responde aos requisitos do Decreto-Lei n.º 89/2017, que
transpõe a Diretiva 2014/95/UE, relativamente à divulgação
de informação não financeira, que abrange o Grupo Altri.
Em cumprimento dos supracitados diplomas, o Relatório
apresenta dados e informações suficientes para a
compreensão da evolução do desempenho, da posição
e do impacto das atividades do Grupo em matéria
ambiental e social, na qual se inclui informação sobre
trabalhadores, igualdade entre mulheres e homens e nãodiscriminação, bem como Direitos Humanos e combate à
corrupção e tentativas de suborno .
O presente relatório foi elaborado de acordo com os GRI
Standards para a opção “De acordo” – Essencial .

Contactos
Para esclarecimentos adicionais sobre a informação
apresentada neste Relatório de Sustentabilidade, por favor
consulte o nosso website (altri.pt) ou entre em contacto
através do email: sustentabilidade@altri.pt.

1 . Vide Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade.
2 . Vide Tabela de Correspondência com os requisitos do Decreto-Lei n.º 89/2017.
3 . Vide Tabela GRI para a opção “De acordo”- Essencial.
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8.2 Matriz de Materialidade
1 0 2 -4 6

1 0 2- 47

Em 2020 foi desenvolvida a matriz de materialidade da Altri, com identificação dos
temas de sustentabilidade mais relevantes (temas materiais).
A matriz resulta do cruzamento das necessidades e expetativas dos stakeholders, identificadas através de um
questionário, e da perspetiva interna da Altri sobre os temas com maior relevância para o grupo.

→

1. Ética, práticas anticorrupção e
comportamento anticompetitivo

→

12. Inovação e digitalização

→

→

20. Conformidade ambiental e
socioeconómica

→

2. Transparência

13. Cadeia de fornecimento
responsável

→

21. Gestão, desenvolvimento e
atração de pessoas

→

3. Governo da sociedade

14. Alterações climáticas e
emissões de gases com efeito de
estufa

→

5. Desempenho económico

→

22. Saúde, segurança e bem-estar
dos colaboradores

→

7. Práticas fiscais responsáveis

→

15. Eficiência energética

→

9. Investimento e apoio a
comunidades locais

→

16. Gestão florestal e proteção de
biodiversidade

23. Direitos Humanos (e.g.,
igualdade de oportunidades,
diversidade, não discriminação)

→
→

→

→

10. Relacionamento com os
stakeholders

17. Gestão de resíduos

→

→

24. Direitos do trabalho (e.g.,
liberdade de associação e
negociação coletiva)

19. Gestão da água

11. Segurança do produto

→

25. Privacidade do cliente e
segurança da informação

→
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P E RFIL ORGAN IZ ACI ON AL
102-1

Nome da organização

Sobre este Relatório

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Sobre Nós > O nosso negócio

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

102-7

Dimensão da organização

A Altri em 2021
Sobre nós > O nosso negócio
A nossa estratégia > Valorizar as
pessoas

102-8

Informação sobre trabalhadores e outros
trabalhadores

Valorizar as pessoas
Indicador respondido na tabela abaixo.

8

2020

2021

Contratos permanentes (n.°)

708

731

Masculino

609

624

Feminino

99

107

Contratos a termo (n.°)

57

43

Masculino

46

35

Feminino

11

8

Tempo integral (n.°)

765

774

Masculino

655

659

Feminino

110

115

Tempo parcial (n.°)

0

0

Masculino

0

0

Feminino

0

0

765

7 74

T IPO DE EMPREGO P OR G ÉN ERO

T O TA L D E C O L A B O R A D O R E S
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102-9

Cadeia de fornecedores

Os nossos stakeholders > Fornecedores

102-10

Alterações significativas na organização
e na cadeia de fornecedores

Sobre este Relatório

102-11

Abordagem ao princípio de precaução

Sobre Nós > Gestão do Risco

102-12

Iniciativas externas

Os nossos stakeholders

102-13

Membro de associações

Os nossos stakeholders

VE RI F I CAÇÃO

ODS

ESTRATÉGIA

102-14

Mensagem do Presidente

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

Processos de mudança em equilíbrioMensagem do Presidente do Conselho
de Administração
Crescer de forma sustentada e
consistente- Mensagem do Presidente da
Comissão Executiva
Sobre Nós > Gestão do Risco

ÉTICA E IN TEG R I DAD E
Missão
Produzir pastas de eucalipto, de forma
sustentável, satisfazendo os requisitos e
expectativas dos clientes.
Visão
Pretendemos ser uma empresa de
referência europeia na produção eficiente
de pastas de eucalipto, assente numa
gestão florestal sustentável
Valores
Orientação para os resultados e para a
qualidade total

102-16

Valores, princípios, standards e normas de
conduta

Foco nas necessidades e expectativas
dos clientes e partes interessadas
Empenho na defesa do desenvolvimento
sustentável e na proteção da
biodiversidade

16

Enfoque na melhoria contínua
Potenciar a diversidade, talento,
competências e desempenho da
organização
Prioridade na segurança no trabalho
Em 2021, demos início a um processo de
reflexão interna sobre o nosso propósito
e os nossos valores, cuja conclusão está
prevista para o primeiro trimestre de 2022.
Sobre Nós > Governance, Ética, Políticas e
Certificações
102-17

Mecanismos de aconselhamento e
preocupações éticas

Sobre Nós > Governance, Ética, Políticas e
Certificações
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GOVER NANCE
102-18

Sobre Nós > Governance, Ética, Políticas
e Certificações

Estrutura de governance

E NVOLVIM EN TO CO M STA KE H O LD E RS
102-40

Lista dos grupos de Stakeholders

Os nossos Stakeholders

102-41

Acordos coletivos de trabalho

Indicador respondido na tabela abaixo.

8
2020

2021

Total de trabalhadores (n.°)

765

774

Total de trabalhadores sindicalizados (n.°)

245

288

Masculino

240

282

Feminino

5

6

Percentagem de trabalhadores sindicalizados (%)

32%

37%

Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva (%)

88%

88%

T RABALH ADORES A BRAN G I D OS P OR ACOR D OS DE NEGO C I AÇÃO CO L ET I VA

D IV ULGAÇÕES

102-42

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

Identificação e seleção de Stakeholders

VE RI F I CAÇÃO

O DS

A identificação dos principais
stakeholders 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 Altri.
Os nossos stakeholders

102-43

Abordagem de envolvimento com
Stakeholders

ACIONISTAS/
INVESTIDORES

→
→

→

→

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;

Indicador respondido na tabela
seguinte.

CLIENTES

TRABALHADORES

→
→
→

Visitas;

Reuniões diárias e semanais;

→
→

Parcerias estratégicas;

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

MyBiotekChannel.

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

→

Website da Altri www.
altri.pt

→
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Os nossos stakeholders

Inquéritos dos clientes;
Avaliação da perceção
externa dos clientes;

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

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;

Website da Altri www.altri.pt
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COMUNIDADE ACADÉMICA

ENTIDADES OFICIAIS

→

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

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

→
→
→
→
→

Doações financeiras;

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

→

Cedência do campo de treinos para corporações de
bombeiros;

→
→
→
→

Cedência de material informático;

→
→

Relatório de Sustentabilidade.

Relatório de
Sustentabilidade.
Website da Altri
www.altri.pt

Colaboração no apoio a Instituições de
Solidariedade Social;
Ações de voluntariado;
Organização conjunta com corporações de bombeiros de
simulacros de atuação em emergências;

Apoio a diversas iniciativas de Escolas;
Programa: Academia de Verão;
AltriNews - enquanto ferramenta da comunicação das
atividades desenvolvidas pelo Grupo a cada trimestre;

Website da Altri www.altri.pt

COMUNICAÇÃO SOCIAL

DECISORES POLÍTICOS

PARCEIROS E 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;

→
→

Comunicados de imprensa;
AltriNews - enquanto
ferramenta da comunicação
das atividades desenvolvidas
pelo Grupo a cada trimestre;
Website da Altri www.altri.pt;
Relatório de sustentabilidade

CELPA, CEPI, Fit for 55;
Reuniões;
Comunicação escrita
e apresentação de
proposta de revisão, em
âmbito regulamentar,
em âmbito nacional e
da União Europeia;

→

Relatório de
sustentabilidade;

→

→
→

Participação dos técnicos de segurança de empresas
externas nas ações;

Altri News;

→
→
→
→

Cartão de Segurança da Indústria Papeleira (CSIP);

→
→

Relatório de Sustentabilidade.

Website da Altri
www.altri.pt.

DIVULGAÇÕ ES
102-44

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

Principais questões e preocupações
levantadas pelos Stakeholders

Programa Comportamentos responsáveis;
Formação na Frente de Trabalho na Floresta;
AltriNews - enquanto ferramenta da comunicação das
atividades desenvolvidas pelo Grupo a cada trimestre;

Website da Altri www.altri.pt

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

Os nossos stakeholders

PRÁTICA DE R EP ORT E
102-45

Entidades incluídas nas demonstrações

R&C 2021

102-46

Definição do conteúdo do relatório e dos
limites dos tópicos

Sobre este Relatório > Matriz de
Materialidade

102-47

Lista dos tópicos materiais

Sobre este Relatório > Matriz de
Materialidade
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LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

102-48

Reformulação de informação

Sobre este Relatório

102-49

Alterações no relatório

Sobre este Relatório

102-50

Período de reporte

Sobre este Relatório

102-51

Data do relatório mais recente

2020

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.
Sobre este Relatório

102-56

Verificação externa

Relatório Independente de Garantia
Limitada de Fiabilidade

G RI 200 - DIVULGAÇÕES ECON ÓM I CAS
G RI 201 - DESEM P EN H O ECON ÓM I CO

F O R M A S D E G E S TÃ O

Os temas materiais da Altri foram
definidos com base na metodologia
descrita na Matriz de Materialidade
(vide Sobre este Relatório > Matriz de
Materialidade).
103-1

Explicação do tema material e dos seus
limites

103-2

A forma de gestão e os seus
componentes

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

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e
monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e reportaos no seu Relatório e Contas.

103-3

Com relação direta com o
Desempenho Económico, o
tema “Desempenho económico”
foi considerado um tema de
materialidade elevada (vide
Sobre este Relatório > Matriz de
Materialidade).

Indicador respondido na tabela
seguinte.
102-18
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Valor económico direto gerado e
distribuído

Nota: Os valores relativos ao
desempenho económico referentes a
2020 foram atualizados, deixando de
incluir informação sobre a Greenvolt.
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2020

2 02 1

57 5 0 4 3 972

7 9 3 418 101

575 043 972

793 418 101

531 129 446

6 27 799 183

441 148 588

525 964 372

Salários e Benefícios dos trabalhadores (3)

39 011 970

43 248 488

Pagamentos a Investidores (4)

61 539 502

71 796 085

Pagamentos ao Estado (5)

(10 664 671)

(13 337 061)

94 057

127 299

4 3 9 1 4 52 6

1 6 5 6 18 918

VALOR ECON ÓM I CO D I R ETO G ERAD O (€ )
Receitas (1)
VALOR ECON ÓM I CO D I ST R I BU Í D O (€ )
Custos Operacionais (2)

Donativos e outros investimentos na comunidade (6)
VALOR ECON ÓM I CO ACU M U L A D O (€ )

(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/(Recebimentos) de Imposto sobre o Rendimento Coletivo das atividades continuadas
(6) Donativos
DIVULGAÇÕ ES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

GRI 204 - PRÁT I CAS D E COM P RA
204-1

Proporção de despesas com
fornecedores locais

Os nossos stakeholders > Fornecedores

12

GRI 205 - AN T I COR RU P ÇÃO

F O R M A S D E G E S TÃ O

Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).
103-1

Explicação do tema material e
dos seus limites

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, Políticas e
Certificações).

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, Políticas e Certificações).

205-1

Operações avaliadas quanto ao
risco de corrupção

O Grupo Altri dispõe de um Código de
Ética e de Conduta que estabelece regras
anticorrupção que estão enraizadas na
organização. No decurso do exercício de 2021
não foram identificadas quaisquer práticas
enquadráveis em matéria de corrupção.

16

205-2

Comunicação e formação
sobre políticas e procedimentos
anticorrupção

Indicador respondido na tabela seguinte.

16

103-3

Com relação direta com a Anticorrupção,
o tema “Ética, Práticas de Anticorrupção
e Comportamento Anticompetitivo” foi
considerado um tema de materialidade
elevada (vide Sobre este Relatório > Matriz de
Materialidade).
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2021
Total de órgãos de governance aos quais foram comunicadas as políticas e
procedimentos anticorrupção (n.º)

4*

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

100%

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

774

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

100%

* Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e ROC

D IVULGAÇÕES
205-3

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Incidentes de corrupção
confirmados e ações tomadas

VE RI F I CAÇÃO

O DS

Indicador respondido na tabela abaixo.

16

2020

2021

Total de casos confirmados de corrupção (n.º)

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

D IV ULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

G RI 207 - IMPOSTOS
207-1

Abordagem tributária

Os nossos stakeholders > Estratégia
Fiscal

207-2

Governo. Controlo e gestão do risco
fiscal

Os nossos stakeholders > Estratégia
Fiscal

207-3

Envolvimento de stakeholders e gestão
das suas preocupações quanto a
impostos

Os nossos stakeholders > Estratégia
Fiscal

Relato por geografia

Uma lista das subsidiárias, empresas
associadas e empreendimentos
conjuntos do Grupo Altri e o seu
país de constituição pode ser
encontrada na nota disponível na
nota “4. Investimentos” da secção
Demonstrações Financeiras
Consolidadas e notas anexas, que
coincide com o país onde são
consideradas residentes as entidades
para fins tributários

207-4
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GRI 300 - DI V U LG AÇÕES AM BI EN TAI S
GRI 301 - MAT ER I AI S
Indicador respondido na tabela
abaixo.

301-1

Consumo de materiais por peso ou
volume

Âmbito: Unidades industriais da Altri
(Celbi, Biotek, Caima)

12

Nota: Os valores relativos ao
consumo de materiais referentes a
2020 foram atualizados, deixando de
incluir informação sobre a Greenvolt.

Total materiais renováveis (t)
Total materiais não renováveis (t)
% materiais renováveis

2020

2 02 1

3 450 114

3 444 886

183 932

197 451

95%

95%

5%

5%

% materiais não renováveis

DIVULGAÇÕES

8
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Indicador respondido na tabela
abaixo.

301-2

Materiais usados provenientes de
reciclagem

Âmbito: Unidades industriais da Altri
(Celbi, Biotek, Caima)

8
12

Nota: Os valores relativos ao
consumo de materiais referentes a
2020 foram atualizados, deixando de
incluir informação sobre a Greenvolt.

2020

2 02 1

Quantidade de material renovável utilizado - madeira (t)

3 450 114

3 444 886

Total de material utilizado (t)

3 634 046

3 642 337

95%

95%

-

-

Percentagem total de materiais renováveis usados
Total de materiais provenientes de reciclagem (t)
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G RI 301 - EN ERGIA
Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).

F O R M A S D E G E S TÃ O

103-1

Explicação do tema material e
dos seus limites

Com relação direta com a Energia, o tema
“Eficiência energética” foi considerado um
tema de materialidade muito elevada (vide
Sobre este Relatório > 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 Sobre este Relatório > Matriz de
Materialidade).

103-2

103-3

302-1

A forma de gestão e os seus
componentes

A Altri tem promovido várias iniciativas
relacionadas com a Energia (vide capítulo
Afirmar a Sustentabilidade como fator de
competitividade > Energia).

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a este aspeto
e reporta-os neste Relatório (vide capítulo
Afirmar a Sustentabilidade como fator de
competitividade > Energia).

Consumo de energia dentro da
organização

7

Indicador respondido na tabela abaixo.

8

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima) e Altri Florestal

12
13

2020

2021

13 983 343

13 938 229

1 290 540

1 365 750

Fuelóleo (GJ)

180 667

144 537

Gasóleo (GJ)

160

603

12 250 407

12 146 104

Gases não condensáveis (GJ)

138 366

153 730

Metanol (GJ)

123 203

127 505

2 959 281

2 161 146

99

37

Gás Natural (GJ)

47 760

40 886

Licor negro (GJ)

1 612 025

1 564 157

Biomassa (GJ)

1 299 397

482 663

—

73 403

CO MBUSTÍVEIS CON S U M I D OS D EN T RO DA ORGA NI Z AÇÃO
COMBUSTÍVEIS CELE (GJ)
Gás Natural (GJ)

Licor negro (GJ)

COMBUSTÍVEIS NÃO CELE - EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS (GJ)
Gasóleo (GJ)

Outros- Biogás (GJ)
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2020

2021

14 192

7 901

Gasolina (GJ)

—

1

Gasóleo (GJ)

14 192

7 900

Consumo total de combustíveis (GJ)

16 956 817

16 107 276

Consumo de combustíveis de origem renovável (GJ)

15 423 399

14 547 563

1 533 418

1 559 714

Consumo de energia (GJ)

16 717 015

16 289 069

Energia elétrica (GJ)

2 195 099

2 203 961

Vapor (GJ)

14 521 916

14 085 108

867 077

881 363

COMBUSTÍVEIS NÃO CELE - EQUIPAMENTOS MÓVEIS (GJ)

Consumo de combustíveis de origem não renovável (GJ)
EN ERGIA CON S U M I DA D EN T RO DA ORG ANI Z AÇÃO

EN ERGIA VEN D I DA (G J )
Energia vendida (GJ)
DIVULGAÇÕ ES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS
7

302-3

Intensidade energética

8

Indicador respondido na tabela abaixo.

12
13

CELBI

B I OT E K

CA I MA

2020

CELBI

B I OT E K

CA I MA

2 02 1

12,7

18,9

25

15,2

12,7

18,4

18

14,5

IN TEN SIDADE EN ERG ÉT I CA
Intensidade energética (GJ/tSA)

Nota: Para o rácio apenas é considerada energia elétrica e vapor.
DIVULGAÇÕ ES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS
7

302-4

Redução do consumo
de energia

8

Indicador respondido na tabela abaixo.

12
13

Q UAN TIFICAÇÃO
DAS REDUÇÕ ES
ALCAN ÇADAS (G J / TSA )

CEL BI

B I OT E K

CA I MA

2020

‘-0,33GJ/tSA’

1,98 GJ/tSA

2,08 GJ/tSA

2021

0,02 GJ/tSA

0,003 GJ/tSA

0,4 GJtSA

Iniciativas desenvolvidas
para melhorar a eficiência
energética

Prioritização de consumo
em parque de madeiras nas
horas de vazio; Inspeções/
levantamento de fugas de
vapor e reparação; Inspeções/
levantamento de fugas de
ar comprimido e reparação;
Melhorias no sistema de
condensação de turbina 6
(alteração de ângulo de pás);
Levantamento de loops de
controlo com possibilidade
de melhoria de eficiência
energética de bombagem

Substituição de lâmpadas de
halogénio e fluorescentes por
iluminação LED; Instalação de
conversores de frequência.
Substituição de motores
antigos por motores de elevado
eficiência energética.

Instalação de permutador no
branqueamento e otimização
do funcionamento dos
compressores.
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D IV ULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

O DS

F O R M A S D E G E S TÃ O

G RI 303 - ÁGUA E EFLU EN T ES
Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).

103-1

Explicação do tema material e
dos seus limites

103-2

A forma de gestão e os seus
componentes

A Altri tem promovido várias iniciativas
relacionadas com a Água (vide Afirmar
a sustentabilidade como fator de
competitividade> Água).

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a este
aspeto e reporta-os neste Relatório (vide
Afirmar a sustentabilidade como fator de
competitividade> Água).

103-3

Com relação direta com a Água, o tema
“Gestão da Água” foi considerado um tema
de materialidade elevada (vide Sobre este
Relatório > Matriz de Materialidade).

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.
303-1

Interações com a água como
um recurso partilhado

A Biotek 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 Biotek, dada a elevada
qualidade 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.
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OBJETIVO DE R ED U ÇÃO D O U S O
DA ÁGUA

CELBI

B I OT E K

CA I M A

2020

16m3/tSA

22m3/tSA

40m3/tSA

2021

15,5m3/tSA

20m3/tSA

40m3/tSA

DIVULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

O ponto de descarga e a qualidade do efluente
final encontram-se definidos na licença de
rejeição de águas residuais.

303-2

Gestão dos impactos
relacionados com a descarga
de água

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).
Indicador respondido na tabela abaixo.

303-3

Captação de água

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima)
Nota: Os valores relativos à captação de água
referentes a 2020 foram atualizados, deixando
de incluir informação sobre a Greenvolt.
2020

2021

20 978 024

20 680 425

Captações subterrâneas (m3)

3 478 000

3 675 518

USO TOTAL DE ÁGUA (m )

24 456 024

24 355 943

CAPTAÇÃO D E ÁG UA
Captações superficiais (m3)

3

DIVULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

Indicador respondido na tabela abaixo.

303-4

Efluentes

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima)
Nota: Os valores relativos aos efluentes
referentes a 2020 foram atualizados, deixando
de incluir informação sobre a Greenvolt.

2020

2021

TOTAL - VOLUME DE EFLUENTE DESCARREGADO (m 3)

18 441 074

18 753 302

Águas superficiais (m )

9 068 864

8 544 323

—

—

9 372 210

10 208 979

—

—

EFLUEN TE TOTAL P OR D EST I N O

3

Águas subterrâneas (m3)
Água do mar (m3)
Água de terceiros (m3)
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2020

2021

Água doce (m3)

9 068 864

8 544 323

Outros tipos de água (m3)

9 372 210

10 208 979

E F LUEN TE TOTAL P OR CAT EG OR I A

D IV ULGAÇÕES

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

O DS

Indicador respondido na tabela abaixo.

303-5

Consumo de água

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima)
Nota: Os valores relativos ao consumo de água
referentes a 2020 foram atualizados, deixando
de incluir informação sobre a Greenvolt.

2020

2021

6 014 950

5 602 541

CO NSUM O DE ÁGUA
Consumo total de água de todas as áreas (m3)

D IV ULGAÇÕES

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

O DS

F O R M A S D E G E S TÃ O

G RI 304 - BIODIVE RS I DAD E

103-1

Explicação do tema material e
dos seus limites

103-2

A forma de gestão e os seus
componentes

A Altri tem promovido várias iniciativas
relacionadas com a Biodiversidade (vide A
nossa estratégia > Desenvolver e valorizar a
nossa floresta).

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a este aspeto
e reporta-os neste Relatório (vide A nossa
estratégia > Desenvolver e valorizar a nossa
floresta).

103-3

304-1
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Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).

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

Com relação direta com a Biodiversidade,
o tema “Gestão florestal e proteção da
biodiversidade” foi considerado um tema
de materialidade elevada (vide Sobre este
Relatório > Matriz de Materialidade).

A nossa estratégia > Desenvolver a nossa
Floresta

14

6

Indicador respondido na tabela seguinte.
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ÁREA PROTEGIDA (HA)

2020

2021

Parque Natural Tejo Internacional

1 905

1 627

Parque Natural Serra de São Mamede

1 075

1 236

Paisagem Protegida Serra de Montejunto

342

393

Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros

109

117

7

7

Parque das Serras do Porto

129

129

Serra da Gardunha

410

410

3 977

3 919

Parque Natural Serra da Estrela

TOTAL

DIVULGAÇÕ ES

304-2

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Impactos significativos das
atividades, produtos e serviços,
sobre a biodiversidade

VE RI F I CAÇÃO

ODS
6

Indicador respondido na tabela abaixo.

SÍTIO DE IMPORTÂNCIA COMUNITÁRIA (HA)

14
15

2020

2021

São Mamede

1901

2382

Monchique

2093

1597

Nisa / Lage da Prata

794

1190

Serra de Montejunto

343

478

Cabrela

284

118

Malcata

284

450

Serra da Lousã

267

578

Serras da Freita e Arada

243

284

Rio Paiva

210

270

Serra da Gardunha

223

363

Serras de Aire e Candeeiros

136

183

Sicó / Alvaiázere

130

244

Carregal do Sal

105

158

Valongo

106

144

Serra de Montemuro

87

91

Cabeção

59

59

Estuário do Tejo

28

27

Alvão / Marão

11

18

Estuário do Sado

8

96

Serra da Estrela

7

7

Caldeirão

1

51

Complexo do Açor

5

Rio Lima

10

TOTAL

7 320

8 803
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D IVULGAÇÕES

304-3

HABITAT

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Habitats protegidos ou
recuperados

VE RI F I CAÇÃO

O DS
6

Indicador respondido na tabela abaixo.

14
15

NOME

ÁREA

3120

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

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

1 697

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

60

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)

9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

22

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

92B0

Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com
Rhododendron ponticum , Salix e outras espécies

92D0

Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

19

9330

Florestas de Quercus suber

95

9340

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia

90

D IVULGAÇÕES

304-4

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
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

MAMÍFEROS

1

101
1

VE RI F I CAÇÃO

O DS

6
Indicador respondido na tabela seguinte.

14
15

CATEGORIA

Morcego-de-franja - Myotis nattereri

VU

Lobo-ibérico - Canis lupus

EN
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AVES

CATEGORIA

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

CATEGORIA

Salamandra -lusitânica - Chioglossa lusitanica

VU

Cágado-de-carapaça-estriada - Emys orbicularis

EN

Tritão-palmado - Triturus helveticus

VU

INVERTEBRADOS

CATEGORIA

Euphydryas aurinia

VU

Coenagrion mercuriale

VU

Boga-de-boca-arqueada - Iberohondrostoma lemmingii

EN

Boga-portuguesa - Iberochondrostoma lusitanicum

CR

PEIXES

CATEGORIA

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

CATEGORIAS IUCN
Vulnerável (VU): considerada como estando a sofrer um risco elevado de extinção na natureza.
Em perigo (EN): considerada como estando a sofrer um risco muito elevado de extinção na natureza.
Em perigo crítico (CR): considerada como estando a sofrer um risco extremamente elevado de extinção na natureza.
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D IVULGAÇÕES

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

O DS

F O R M A S D E G E S TÃ O

G RI 305 - EMISSÕES

103-1

103-2

103-3

Explicação do tema material e
dos seus limites

Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).
Com relação direta com as Emissões, o tema
“Alterações climáticas e emissões de gases
com efeito estufa” foi considerado um tema
de materialidade elevada (vide Sobre este
Relatório > Matriz de Materialidade).

A forma de gestão e os seus
componentes

A Altri tem promovido várias iniciativas
relacionadas com as Emissões (vide A nossa
estratégia > Afirmar a sustentabilidade como
fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas).

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a este aspeto
e reporta-os neste Relatório (vide A nossa
estratégia > Afirmar a sustentabilidade como
fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas).
A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas

305-1

Emissões diretas de Gases de
Efeito de Estufa - GEE (Âmbito1)

3
12

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima) e Altri Florestal

13
14

Nota: Os valores relativos às emissões
referentes a 2020 foram atualizados, deixando
de incluir informação sobre a Greenvolt.

15

A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas
305-2

Emissões indiretas de GEE
(Âmbito 2)

3
12

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima) e Altri Florestal

13
14

Nota: Os valores relativos às emissões
referentes a 2020 foram atualizados, deixando
de incluir informação sobre a Greenvolt.

305-3

305-4

Outras emissões indiretas de
GEE (Âmbito 3)

Intensidade das emissões de
GEE

15

3

A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas

12
13

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima) e Altri Florestal

14
15

A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas

13
14
15

Indicador respondido na tabela abaixo.

2020

2021

Intensidade das emissões de GEE das fábricas de pasta (kgCO2e/tSA) para âmbito 1 e 2

131

131

Intensidade das emissões de GEE das fábricas de pasta (kgCO2e/tSA) para âmbito 3

230

256
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LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Redução das Emissões GEE

VE RI F I CAÇÃO

ODS

Indicador respondido na tabela abaixo.

2020

2 02 1

Redução de emissões face a 2019 (tCO2e) em âmbito 1, 2 e 3

(15)%

(8)%

Emissões evitadas associadas à venda de eletricidade (tCO2e)

(154 961)1

(15 353)

DIVULGAÇÕES

305-6

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

Emissões de substâncias que
destroem a camada do ozono

VE RI F I CAÇÃO

Nota: Os valores reportados correspondem
aos gases fluorados, no entanto, o valor de
substâncias depletoras da camada de
ozono é 0.

ODS

3
12
13

Indicador respondido na tabela abaixo.
2020

2021

370

736

EM ISSÃO DE G AS ES FLU ORA D OS
Gases Fluorados (tCO2e)

DIVULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS
3

305-7

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

A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade > Combate às
alterações climáticas

12
14
15

F O R M A S D E G E S TÃ O

GR I 306 - RES Í D U OS
Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).

103-1

Explicação do tema material e
dos seus limites

103-2

A forma de gestão e os seus
componentes

A Altri tem promovido várias iniciativas
relacionadas com a gestão de resíduos (vide
Afirmar a sustentabilidade como fator de
competitividade > Resíduos).

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a este aspeto
e reporta-os neste Relatório (vide Afirmar a
sustentabilidade como fator de competitividade
> Resíduos).

103-3

1 . Valor reportado em 2020 inclui Greenvolt.

Com relação direta com os Resíduos, o tema
"Gestão de Resíduos" foi considerado um tema
de materialidade elevada (vide Sobre este
Relatório > Matriz de Materialidade).
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D IV ULGAÇÕES

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

O DS

As lamas primárias, as lamas secundárias e os
rejeitos da crivagem, são gerados na própria
atividade, no processo de produção de pasta.
Nas unidades industriais da Altri, as lamas
resultantes do tratamento de efluentes da
fábrica são valorizadas energeticamente nas
caldeiras de biomassa, instaladas no complexo
industrial.
As lamas secundárias resultantes do tratamento
de efluentes da Celbi são valorizadas
energeticamente na caldeira de recuperação.

306-1

Geração de resíduos e
impactos significativos
relacionados com resíduos

Na Celbi, os rejeitos da crivagem eram
valorizados nas caldeiras de biomassa e,
recentemente, foi efetuado um investimento
num digestor que permite a valorização dos
rejeitos da crivagem e de material fibroso de
granulometria fina para produção de pasta.

3
6
12
14

Na Biotek, as lamas secundárias resultantes
da remoção da matéria-prima orgânica
existente nos efluentes setoriais da fábrica,
são encaminhadas maioritariamente para
compostagem.
Na Caima, as lamas secundárias resultantes
do tratamento de efluentes, são valorizadas
energeticamente na central de biomassa
e também são encaminhadas para
compostagem.
A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade

306-2

Gestão de impactos
significativos associados a
resíduos

Na Celbi, no âmbito do Projeto do Digestor
de Material Fibroso de Granulometria Fina,
os rejeitos da crivagem que resultam do
processo de produção de pasta e o material
fibroso de granulometria fina que resulta do
processamento da madeira, são encaminhados
para o digestor que permite a recuperação das
fibras de celulose para a produção de pasta.
Na Biotek, o encaminhamento de parte das
lamas de cal produzidas no processo de
recuperação de químico, como subproduto
para outra empresa do Grupo, permitiu a
recuperação da cal para o processo fabril
em detrimento do seu encaminhamento para
tratamento enquanto resíduo.

3
6
12
14

A nossa estratégia > Afirmar a sustentabilidade
como fator de competitividade
Indicador respondido na tabela abaixo.

306-3

Resíduos Gerados

Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi,
Biotek, Caima)
Nota: Os valores relativos aos resíduos gerados
referentes a 2020 foram atualizados, deixando
de incluir informação sobre a Greenvolt.

→ 156

3
6
12
14

6.
Como
Criamos Valor

7.
Os Nossos
Stakeholders

8.
Sobre
este Relatório

9.
Anexos

2020

2 02 1

111 799

106 570

28 2

2 51

Valorização

72

102

Eliminação

210

149

1 1 1 51 7

1 0 6 318

Valorização

57 099

61 350

Eliminação

54 418

44 968

PRODUÇÃO D E R ES Í D U OS
Peso total dos resíduos gerados (t)
R ESÍDUOS PER I G OS OS

R ESÍDUOS NÃO P ER I G OS OS

DIVULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

GRI 307 - COM P LI A N CE AM BI EN TAL

307-1

Não conformidade com as leis e
regulamentos ambientais

No decurso do exercício de 2021
nenhuma das empresas do Grupo
Altri foi objeto de qualquer sanção
(definitiva/transitada em julgado)
em matéria ambiental.

16

GRI 308 - AVAL I AÇÃO A M BI EN TAL D E FORNEC E DO RE S

308-1

Novos fornecedores que foram
selecionados com base em critérios
ambientais

Os nossos stakeholders >
Fornecedores

GRI 4 00 - DI V U LG AÇÕES S OCI AI S
GRI 4 01 - EMP R EG O
401-1

Novas contratações e rotatividade de
trabalhadores

5

Indicador respondido na tabela
abaixo.

8

2020

2 02 1

76 5

7 74

111

117

Dos 30 aos 50 anos

430

438

> 50 anos

224

219

Masculino

655

659

Feminino

110

115

TOTAL DE TRA BAL H AD OR ES
FAIXA ETÁRI A (N ° )
< 30 anos

GÉN ERO (N °)
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2020

2021

25

43

< 30 anos

9

27

Dos 30 aos 50 anos

15

14

> 50 anos

1

2

Masculino

16

33

Feminino

9

10

3, 27 %

5,5 6 %

< 30 anos

1,18%

3,49%

Dos 30 aos 50 anos

1,96%

1,81%

> 50 anos

0,13%

0,26%

Masculino

2,09%

4,26%

Feminino

1,18%

1,29%

33

35

< 30 anos

9

5

Dos 30 aos 50 anos

6

14

> 50 anos

18

16

Masculino

20

30

Feminino

13

5

4,3 1 %

4,52%

< 30 anos

1,18%

0,60%

Dos 30 aos 50 anos

0,78%

1,81%

> 50 anos

2,35%

2,07%

Masculino

2,61%

3,88%

Feminino

1,70%

0,65%

NOVAS CON TRATAÇÕES
FAIXA ETÁRIA (N °)

G É NERO (N °)

TAXA DE N OVAS CON T RATAÇÕES
FAIXA ETÁRIA (N °)

G É NERO (N °)

SAÍDA DE TRABALH A D OR ES
FAIXA ETÁRIA (N °)

G É NERO (N °)

TAXA DE ROTATIVI DA D E
FAIXA ETÁRIA (N °)

G É NERO (N °)
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LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Benefícios concedidos aos
trabalhadores em regime fulltime que não são concedidos
aos trabalhadores temporários
ou em part-time

VE RI F I CAÇÃO

ODS

Indicador respondido na tabela abaixo.
Nota: Os benefícios de Fundo de Pensões,
Seguros de Saúde e Seguro de Vida são
aplicáveis apenas aos trabalhadores do quadro
permanentes.

8

CELBI

B I OT E K

CA I MA

A LT RI
F LO RE STA L

VI V E IROS

Seguro de Saúde

X

X

X

X

X

Seguro de Vida

X

X

X

X

Fundo de Pensões

X

X

X

X

Pagamento dos 3 primeiros dias de baixa à caixa não
cobertos pela Segurança Social.

X

X

Complemento do subsídio de baixa à caixa até 90 dias
de forma a manter a remuneração líquida.

X

X

BEN EFÍCIOS

Subsídio de nascimento

DIVULGAÇÕES

X
X

X

X

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

F O R M A S D E G E S TÃ O

GR I 4 03- SAÚ D E E S EG U RAN ÇA OCU PACI O NA L
Os temas materiais da Altri foram definidos
com base na metodologia descrita na Matriz
de Materialidade (vide Sobre este Relatório >
Matriz de Materialidade).

103-1

Explicação do tema material e
dos seus limites

103-2

A forma de gestão e os seus
componentes

A Altri tem promovido várias iniciativas
relacionadas com a Saúde e Segurança
Ocupacional (vide A nossa estratégia >
Valorizar as pessoas).

Evolução da forma de gestão

A Altri realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a este aspeto
e reporta-os neste Relatório (vide A nossa
estratégia > Valorizar as pessoas).

Sistema de gestão de saúde e
segurança do trabalho

A Altri tem implementado um Sistema de
Gestão de Saúde e Segurança (ver Sobre NósCertificações) que abrange todos os locais de
trabalho, trabalhadores internos e trabalhadores
dos prestadores de serviços. Na Altri Florestal,
Viveiros e Altri SL têm implementados os
referenciais normativos PEFC e FSC®, que
abrangem os trabalhadores internos e externos
que realizem atividades nos locais.

103-3

403-1

Com relação direta com a Saúde e Segurança
Ocupacional, o tema “Saúde, segurança e
bem-estar dos trabalhadores” foi considerado
um tema de materialidade elevada (vide Sobre
este Relatório > Matriz de Materialidade).

3
8
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403-2

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

Identificação de perigos,
avaliação de riscos e
investigação de incidentes

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, que incluem auditorias
em Trabalhos Florestais e Depósitos de Madeira e
Biomassa, é promovida formação e divulgada informação
sobre as normas SST e sobre riscos no local de trabalho,
procede-se à análise de incidentes e quase-acidentes,
são promovidos treinos e exercícios para as Equipas de
Intervenção em Emergências, realizadas inspeções aos
locais de trabalho e simulacros para treino das equipas de
1.ª intervenção e de acidentes em trabalho florestal e existe
uma brigada de incêndios para resposta às emergências.

VE R.

O DS

3
8

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, feita a comunicação
de incidentes 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.

403-3

403-4

403-5

→ 160

Serviços de saúde do trabalho

Participação dos trabalhadores,
consulta e comunicação aos
trabalhadores referentes a
saúde e segurança do trabalho

Formação de trabalhadores em
saúde e segurança do trabalho

Em 2021 foi criada a Direção de Saúde Ocupacional do
Grupo Altri, liderada pelo médico de trabalho da Celbi,
com o objetivo de definir e promover as políticas de
saúde e bem-estar em todas as empresas da Altri. Os
serviços de medicina do trabalho em cada empresa
abrangem as atividades de enfermagem, a realização de
exames médicos periódicos para avaliação da aptidão
dos trabalhadores para o exercício das suas funções,
e colaboração com os serviços de segurança e saúde
no trabalho 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 Técnicos
de Segurança que executam, orientam e coordenam as
atividades do serviço de segurança, nomeadamente no
respeitante à distribuição, controlo de funcionamento
e conservação do material de segurança. Executam,
ainda, inspeções às condições de segurança das
instalações ou de trabalho do pessoal, e elaboram
relatórios e apuramentos estatísticos sobre sinistralidade
e colaboram 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.
Para a participação e consulta dos trabalhadores no
Sistema de Gestão de SST são promovidas reuniões pela
Comissão de Ambiente e 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

3
8

Complementarmente, para o envolvimento dos
trabalhadores, são realizados os Minutos de Segurança
semanais nas reuniões KAIZEN, Safety Clicks e é seguida
a Metodologia Comportamentos Seguros - Passos
Seguintes.
A nossa Estratégia > Valorizar as Pessoas
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LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

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.

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, Cadernos Práticas Florestais com
a AR), divulgação de vídeos de SST nos circuitos de TV
internos, afixação de sinalética de Segurança e divulgação
das Comunicações dos Incidentes e Quase Incidentes
(Flash Incidentes e Flash Quase Acidente) e realiza os
Minutos de Segurança semanais nas reuniões KAIZEN.

403-5

Formação de trabalhadores em
saúde e segurança do trabalho

A nossa Estratégia > Valorizar as Pessoas

403-6

403-8

Trabalhadores cobertos por um
sistema de gestão de saúde e
segurança do trabalho

VE R.

ODS

3
8

3
8

3
8

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.

3

No caso da Altri Florestal e Altri SL, 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.

8

Os principais tipos de acidentes de trabalho com
trabalhadores internos: Traumatismos, queimaduras,
ferimentos ligeiros, fraturas, entalamento, contacto com
objetos cortantes e esforço físico excessivo. Com os
trabalhadores externos foram: Traumatismos, queimaduras,
ferimentos ligeiros e entalamento.
Para identificar os perigos relacionados com riscos de
acidente de trabalho grave ou para eliminá-los/mitigálos, 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.
403-9

Acidentes de trabalho

Os principais perigos que contribuíram para acidentes de
trabalho graves foram: Produtos Químicos; Trabalhos que
requeiram a utilização de Máquinas; Trabalhos em altura;
Deslocações; Abate e transporte de madeira; Exposição a
condições atmosféricas adversas.

✓

3
8

Indicador respondido na tabela seguinte.
Âmbito: Unidades industriais da Altri (Celbi, Biotek e Caima)
e Altri Florestal
Nota: Os dados relativos a trabalhadores externos não
incluem informação relativa à Altri Florestal no ano de 2021,
uma vez que não foi possível calcular o número de horas
trabalhadas.
Nota 1: Houve uma atualização relativamente ao número de
óbitos resultantes de acidentes de trabalho reportados em
2020, uma vez que foi comunicado um óbito que decorreu
nesse ano posteriormente à publicação do Relatório.
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2020

2021

Mortes resultantes de acidente de trabalho

1

0

Acidentes de trabalho graves (excluindo mortes)

1

0

44

30

1 278 569

1 292 999

Mortes resultantes de acidente de trabalho

0,8

0,0

Acidentes de trabalho graves (excluindo mortes)

0,8

0,0

34,4

23,2

Mortes resultantes de acidente de trabalho

2

1

Acidentes de trabalho graves (excluindo mortes)

4

0

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória

74

57

N.º de horas trabalhadas

—

979 064

Mortes resultantes de acidente de trabalho

—

1,0

Acidentes de trabalho graves (excluindo mortes)

—

0,0

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória

—

58,2

VALOR ES ABSOLUTOS PA RA OS T RA BAL H AD OR E S

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória
N.º de horas trabalhadas
RÁCIOS PARA OS TRA BAL H AD OR ES

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória
VALOR ES ABSOLUTOS PA RA T RABA L H AD OR ES E X T E RNO S

RÁCIOS PARA OS TRA BAL H AD OR ES

D IV ULGAÇÕES

LOCA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

O DS

No ano de 2021 não foram registadas quaisquer
doenças ocupacionais ou óbitos resultantes de
doenças ocupacionais.
403-10

Doenças Profissionais

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

G RI 4 04 - FOR M AÇÃO E ED U CAÇÃO

404-1

Médias de horas de formação por ano e
por trabalhador

A nossa estratégia > Valorizar as
pessoas > Desenvolvimento de
competências
Indicador respondido na tabela abaixo
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2021
TOTAL DE TRABAL H AD OR ES P OR CAT EG O RI A E F UNC I O NA L

MAS C UL I NO

F E MI NI NO

TOTA L

Quadros e Técnicos Superiores (n.°)

90

24

114

Quadros médios e Chefias Diretas (n.°)

95

11

106

Restantes trabalhadores (n.°)

474

80

554

Total (n.°)

659

115

774

Quadros e Técnicos Superiores (n.°)

2 239

704

2 943

Quadros médios e Chefias Diretas (n.°)

1 319

201

1 520

Restantes trabalhadores (n.°)

12 521

1 909

14 430

Total (n.°)

16 079

2 814

18 893

Quadros e Técnicos Superiores (n.°)

25

29

26

Quadros médios e Chefias Diretas (n.°)

14

18

14

Restantes trabalhadores (n.°)

26

24

26

Total (n.º)

24

24

24

TOTAL DE HO RAS D E FOR M AÇÃO (H )

M ÉDIA DE HORAS D E FOR M AÇÃO P OR CAT EGO RI A
(H/ TRABALH AD OR )

DIVULGAÇÕES

404-2

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Programas de melhoria
de competências dos
trabalhadores e à transição

VE RI F I CAÇÃO

ODS

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas >
Desenvolvimento de competências

8

TOTA L DE AÇÕ E S ( N. º )

N. º DE HO RAS ( H)

Processo

44

5 689

Gestão e Comportamental

57

1 381

Manutenção

14

899

Segurança

172

8 545

Outro

98

2 315

Total

385

18 893

DIVULGAÇÕES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

GRI 4 05 - DI V ERS I DAD E E I G UAL DAD E D E O P O RT UNI DA DE S

405-1

Diversidade dos órgãos de governance e
dos trabalhadores

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas >
Promoção da igualdade e diversidade

5
8

Indicador respondido na tabela abaixo.
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20 21

Quadros e Técnicos Superiores (n.°)

Quadros e Técnicos Superiores (%)

Quadros médios e Chefias Diretas (n.°)

Quadros médios e Chefias Diretas (%)

Restantes trabalhadores (n.°)

Restantes trabalhadores (%)

FA I X A ETÁ RI A

MAS C UL I NO

F E MI NI NO

TOTA L

< 30 anos

2

—

2

Dos 30 aos 50
anos

55

16

71

> 50 anos

33

8

41

TOTAL

90

24

114

< 30 anos

2

—

2

Dos 30 aos 50
anos

48

14

62

> 50 anos

29

7

36

TOTAL

79

21

100

< 30 anos

4

3

7

Dos 30 aos 50
anos

49

5

54

> 50 anos

42

3

45

TOTAL

95

11

106

< 30 anos

4

3

7

Dos 30 aos 50
anos

46

5

51

> 50 anos

40

3

43

TOTAL

90

11

101

< 30 anos

81

28

109

Dos 30 aos 50
anos

278

36

314

> 50 anos

115

16

131

TOTAL

474

80

554

< 30 anos

15

5

20

Dos 30 aos 50
anos

50

7

57

> 50 anos

21

3

24

TOTAL

86

14

100

659

115

774

TOTAL (N.°)

T RABALHADOR ES COM FOR M AÇÃO S U P ER I OR

MAS C UL I NO

F E MI NI NO

TOTA L

N.º de trabalhadores com formação superior (n.º)

200

90

290

Taxa de trabalhadores com formação superior (%)

30,35

78,26

37,47
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ÓRG ÃOS D E GOV E R N A N CE P O R CAT EGO RI A F UNC I O NA L FA I X A ETÁ RI A E GÉ NE RO
FA I X A ETÁ RI A

MAS C UL I NO

F E MI NI NO

TOTA L

< 30 anos

0

0

0

Dos 30 aos 50
anos

0

0

0

> 50 anos

8

4

12

TOTAL

8

4

12

< 30 anos

0,0

0,0

0,0

Dos 30 aos 50
anos

0,0

0,0

0,0

> 50 anos

66,7

33,3

100

TOTAL

66,7

33,3

100

Órgãos de governance (n.°)

Órgãos de governance (%)

DIVULGAÇÕES

405-2

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Rácio entre o salário base e
remuneração da mulher e do
homem

VE RI F I CAÇÃO

ODS

Indicador respondido na tabela abaixo.

5

Nota: Os dados apresentados não incluem os
trabalhadores da Altri Sales.

8

R EM UN ERAÇÃO BAS E P OR CAT EG OR I A FUNC I O NA L E GÉ NE RO ( € )

10

RÁC IO F/ M

Quadros e Técnicos Superiores

0,86

Quadros médios e Chefias Diretas

0,92

Restantes trabalhadores

0,93

Total

0,97

R EM UN ERAÇÃO TOTA L P OR CAT EG OR I A F UNC I O NA L E P O R GÉ NE RO ( € )
Quadros e Técnicos Superiores

0,86

Quadros médios e Chefias Diretas

0,83

Restantes trabalhadores

0,76

Total

0,87

DIVULGAÇÕ ES

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO

VE RI F I CAÇÃO

ODS

GRI 4 06 - NÃO -D I S CR I M I N AÇÃO

406-1

Casos de discriminação e medidas
tomadas

Não houve registo, durante o exercício
de 2021, de qualquer reporte de
situações discriminatórias que
impusessem a tomada de medidas
concretas de combate a tais situações.

5
8
16

GRI 413 - COM U N I DAD ES LOCA I S

413-1

Operações com envolvimento da
comunidade local, avaliação de impactos
e desenvolvimento de programas

Os nossos stakeholders > Comunidade
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D IVULGAÇÕES

413-2

LO CA L I Z AÇÃO/O MI SSÃO
Operações com impactos negativos
significativos atuais e potenciais nas
comunidades locais

Os nossos stakeholders > Comunidade

VE RI F I CAÇÃO

O DS
1
2

G RI 414 - AVALIAÇÃO S OCI A L D E FOR N ECED OR E S

414-1

Novos fornecedores que foram
selecionados com base em critérios
sociais

Os nossos stakeholders > Fornecedores

G RI 417 - MARKETI N G E ROT U L AG EM

417-1

Requisitos de informação e rotulagem
para produtos e serviços

A Altri dá cumprimento ao regulamento
Regulamento (UE) N.º 53/2010 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 este rótulo ambiental.

12
16

G RI 419 – CON FORM I DA D E S OCI OECON ÓM I CA

419-1

Não conformidade com as leis
e regulamentos na área social e
económica

Legenda:
S/V – Sem Verificação
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Não foram aplicadas coimas/multas/
sanções 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
nenhuma das empresas do Grupo Altri,
qualquer não conformidade com leis
e/ou regulamentos na área social e
económica.
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9.2 Notas Metodológicas Pegada de Carbono 2021
Para o cálculo da pegada de carbono da Altri, foram
incluídas as fábricas de pasta Celbi, Biotek e Caima
e, adicionalmente, a Altri Florestal. Em 2019, a Altri
reestruturou 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 2021 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 2021, 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 Altri. 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.
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→

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 serviços 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.

→

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).

→

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. Outras
categorias de âmbito 3 foram consideradas como não
relevantes ou não aplicáveis à atividade da Altri.
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9.3 Task Force on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD)
Reconhecendo o valor dos referenciais de reporte de sustentabilidade, a seguinte tabela de correspondência demonstra
a relação entre o presente relatório de sustentabilidade e as Recomendações da TCFD (atualização de 2021).
CATEGOR IA

R ECOM EN DAÇÃO D E R EP O RT E

LO CA L DE RE P O RT E

a) Descrever a supervisão da Administração
sobre os riscos e oportunidades relacionados
com o clima.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD;
Sobre nós - Governance, Ética, Políticas e Certificações).

b) Descrever o papel da gestão na avaliação
e gestão dos riscos e oportunidades
relacionados com o clima.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD;
Sobre nós - Governance, Ética, Políticas e Certificações).

GOVERNANCE

a) Descrever os riscos e oportunidades
relacionados com o clima, identificados pela
Organização, para o curto, médio e longo
prazos.

ESTRATÉGIA

GESTÃO
DO RISCO

MÉTRICAS
E METAS

CDP – Climate Change 2021 (C1.1a; C1.1b).

CDP – Climate Change 2021 (C1.2, C1.2a).
Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; A Nossa Estratégia).
CDP – Climate Change 2021 (C2.1; C2.3; C2.3a; C2.4; C2.4a).

b) Descrever o impacto dos riscos e
oportunidades relacionados com o clima no
negócio, estratégia e planeamento financeiro
da Organização.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; A Nossa Estratégia;
Como criamos valor).

c) Descrever a resiliência da estratégia da
organização, tendo em consideração os
diferentes cenários relacionados com o clima,
incluindo o cenário 2ºC ou inferior.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD).

a) Descrever o processo da organização
para a identificação e avaliação dos riscos
relacionados com o clima.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; Sobre nós - Gestão
do Risco).

b) Descrever o processo da Organização para
gerir os riscos relacionados com o clima.

CDP – Climate Change 2021 (C2.1; C2.3a; C2.4a; C3.1; C; C3.2a;
C3.2b; C3.3; C3.4).

CDP – Climate Change 2021 (C4.1; C4.1a; C4.1b; C4.2; C4.2a;
C4.2b).

CDP – Climate Change 2021 (C2.1a; C2.2; C2.2a).
Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; Sobre nós - Gestão
do Risco).
CDP – Climate Change 2021 (C2.2).

c) Descrever como os processos de
identificação, avaliação e gestão dos riscos da
Organização, relacionados com o clima, são
integrados na gestão do risco global.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; Sobre nós - Gestão
do Risco).

a) Divulgar as métricas utilizadas pela
organização para avaliar os riscos e
oportunidades relacionados com o clima, em
linha com a estratégia e processo de gestão
do risco.

Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; Compromisso 2030;
A nossa Estratégia).

b) Divulgar as emissões de GEE (âmbitos 1, 2 e
3) e os riscos associados.

c) Descrever os objetivos utilizados
pela organização para gerir os riscos e
oportunidades relacionados com o clima e
avaliar a sua performance face aos objetivos.

CDP – Climate Change 2021 (C2.2).

CDP – Climate Change 2021 (C4.2; C4.2a; C4.2b; C9.1).
Website Altri (O Nosso Compromisso; Ambiente)
Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; Combate às
alterações climáticas).
CDP – Climate Change 2021 (C6.1; C6.3; C6.5; C6.5a).
Relatório de Sustentabilidade 2021 (TCFD; Compromisso 2030).
CDP – Climate Change 2021 (C4.1; C4.1a; C4.1b; C4.2; C4.2a;
C4.2b).
Website Altri (O Nosso Compromisso)
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9.4 Tabela de Correspondência com os
Requisitos do Decreto de Lei n.º 89/2017
REQ UISITO

R ES P OSTA

MO DELO EM PRESA R I AL
DL 89/2017 - ART°3° (REMETIDO PARA O N°2 DO ART°508°- G DO CSC) - DIRETIVA 2014/95/UE- ART. 19A (1)(A)

Sobre Nós
Modelo empresarial da empresa

A nossa estratégia
Sobre Nós > Governance, Ética, Políticas e Certificações

D IV ERSIDADE N OS ÓRG ÃOS D O G OV ER N O
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, Políticas e Certificações
A nossa estratégia > Valorizar as pessoas

QUESTÕES AM BIENTAI S
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, Políticas e Certificações

Resultados da aplicação das políticas

A nossa estratégia > Afirmar a Sustentabilidade como fator de competitividade

Principais riscos associados e a forma
como esses riscos são geridos

Sobre nós > Gestão de Risco

Indicadores-chave de desempenho

A nossa estratégia > Afirmar a Sustentabilidade como fator de competitividade

A nossa estratégia > Afirmar a Sustentabilidade como fator de competitividade

QUESTÕES SOCIAI S E R EL AT I VAS AOS T RA BAL HA DO RE S
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, Políticas e Certificações

Resultados da aplicação das políticas

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas

Principais riscos associados e a forma
como esses riscos são geridos

Sobre nós > Gestão de Risco

Indicadores-chave de desempenho

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas
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R ESP O STA

IGUALDADE EN T R E M U L H ER ES E H OM EN S E NÃO DI S C RI MI NAÇÃO
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, Políticas e Certificações

Resultados da aplicação das políticas

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas

Principais riscos associados e a forma
como esses riscos são geridos

Sobre nós > Gestão de Risco

Indicadores-chave de desempenho

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas

A nossa estratégia > Valorizar as pessoas

R ESPEITO D OS D I R EI TOS H U M AN OS
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
Resultados da aplicação das políticas

Principais riscos associados e a forma
como esses riscos são geridos

Sobre Nós - Governance, Ética, Políticas e Certificações
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 trabalhadores, pautamos a nossa 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, promovemos a igualdade de
oportunidades, o respeito pelos Direitos Humanos e repudiamos em absoluto qualquer
utilização do trabalho infantil e forçado, reconhecendo estas matérias como princípios
que integram o ADN do Grupo.

COMBATE À COR RU P ÇÃO E T EN TAT I VAS DE S UB O RNO
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, Políticas e Certificações

Resultados da aplicação das políticas

Sobre Nós > Governance, Ética, Políticas e Certificações

Principais riscos associados e a forma
como esses riscos são geridos

Sobre Nós > Governance, Ética, Políticas e Certificações
Sobre nós > Gestão de Risco
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9.5 Compromissos Altri act4nature
CO MPROMISSOS IN D I V I D UAI S S M ART
Duplicar a
área de conservação em 10 anos

I N D I CA DO RE S

2021

Área de conservação
(ha/ano)

9140

Área de conservação
(ha/ano/habitat)

163

Nos Viveiros do Furadouro, pretendemos
produzir para projetos de reflorestação,
próprios e de parceiros, no mínimo, 1
milhão de plantas autóctones em 10 anos.
As parcerias serão estabelecidas através
de protocolos de colaboração entre a
Altri e outras entidades, com o objetivo
de apoiar as iniciativas de reflorestação e
garantir a sua viabilidade e manutenção.

Área (ha) plantada/ha

105

N.º plantas/ano

62674

Ampliar a rede de estações de
biodiversidade e biospots

N.º estações de
biodiversidade

4

Instalar 13 novas estações de
biodiversidade e biospots integrados nas
áreas sob gestão florestal da Altri.

N.º biospots/ano

2

Em 2030, nas áreas sob gestão
florestal (área própria ou arrendada),
pretendemos alcançar uma rede de áreas
de conservação com cerca de 16.000 ha,
mantendo toda a estrutura da empresa
empenhada na concretização deste
objetivo.
Produzir e plantar 1 milhão de plantas
autóctones

5 projetos implementados em 2021 que contribuem
diretamente para a conservação e restauro dos valores
naturais:
Conservar e/ou restaurar os
ecossistemas de elevado valor de
conservação

1. Parceria com GEOTA - Renature Monchique

Implementar 10 projetos de relevância
local que contribuam diretamente para
a conservação e restauro de valores
naturais, estabelecendo as parcerias
adequadas, sempre que possível de
âmbito local e privilegiando o contacto
com a comunidade escolar.

2. Cabeço Santo - Parceria com Associação Cabeço

Desenvolver ações de conservação,
restauro e promoção de valores
ambientais, integradas com as atividades
regulares de produção florestal em
territórios de dimensão, importância
e relevância ao nível da paisagem,
contribuindo para as políticas regionais e
nacionais de conservação da diversidade
biológica e com impacto demonstrativo.
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- Continuação dos trabalhos de plantação e
adensamento das áreas de conservação;
Santo no restauro e erradicação de invasoras
lenhosas no corredor ecológico da Ribeira de
Belazaima.
N.º projetos
implementados e
respetivos resultados

3. Parceria com Montis (propriedades Costa Bacelo
e Vieiro) - Implementação do acordo de gestão
das áreas de conservação para o restauro e
renaturalização de habitats de galerias ripícolas e
habitats de montanha.

4. Parceria com WWF - ANP no projeto "Plantar Água",
tendo como objetivo a recuperação de habitats na
Ribeira do Cachopo na Serra do Caldeirão.

5. Altri Florestal é cofinanciadora e parceiro no projeto
LIFE Lx Aquila liderado pela SPEA - Foi efetuada a
instalação de uma plataforma de nidificação dedicada
ao fomento da população regional de Águia-deBonelli numa área sob gestão da Altri.
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I NDI CA DO RE S

Integrar outras atividades com valor
(económico, social e ambiental) com a
gestão florestal
Promover 10 projetos e /ou atividades
localmente relevantes e geradoras de
valor económico, social e ambiental nas
áreas sob gestão florestal da Altri.
Promover projetos focados no valor
acrescentado pela presença das áreas
de produção florestal e do seu contributo
para gerar outros valores económicos
diretos em outros produtos (por ex. Mel,
Medronho, Cogumelos).
Fomentar as boas práticas de gestão
florestal e a sua certificação
Assegurar que há um aumento do
consumo nas nossas unidades industriais
de madeira de origens certificadas de 57%
(2018) para pelo menos 80% em 2030.
Reduzir o uso específico de água nas
unidades industriais da Altri
Reduzir o uso específico de água em 50%,
partindo do valor de referência de 2018,
que foi de 20m 3/tSA.
Divulgar a concretização dos
compromissos assumidos no act4nature

2021

1. Projeto Medronho XXI - Propagação de material

N.º projetos por
ano ou outros KPI
específicos dos
projetos

genético de qualidade superior de Arbutus unedo,
que vá ao encontro das necessidades específicas dos
produtores florestais.

2. Parceria com empresa Buijinink Int. - Colheita de
ramos de Eucalyptus globulus para arranjos florais e
produção de óleo essencial de eucalipto.

3. Parceria com produtor de Mel no concelho de
Penamacor.

Quantidade de
madeira certificada/
Quantidade total de
madeira consumida

Uso específico de
água (m3/tSA)

Anualmente
no Relatório de
Sustentabilidade

69%

19

Presente tabela
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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 2021 (“Relatório”), relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021, as diretrizes GRI Standards.
Para tanto o referido trabalho consistiu em:
(i)
(ii)

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;
Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social;

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.
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

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;
Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha,
agregação, validação e relato de informação de desempenho;
Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada;
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 2021;
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;
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 2021, relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, 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 2021,
as diretrizes GRI Standards, na opção “De Acordo – Essencial”.

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade
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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 2021, 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 2021 da Empresa.
7 de Abril de 2022
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

António Brochado Correia R.O.C. nº 1076
Registado na CMVM com o nº 20160688

Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade
31 de dezembro de 2021

Altri, S.G.P.S., S.A.
PwC 3 de 3

→ 177

1.
A Altri
em 2021

2.
Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração

→

3.
Mensagem do Presidente
da Comissão Executiva

9.7 Relatório
GreenVolt
2021 - 2028
Green Bond

→ 178

4.
Sobre
Nós

5.
A Nossa
Estratégia

6.
Como
Criamos Valor

7.
Os Nossos
Stakeholders

8.
Sobre
este Relatório

9.
Anexos

Greenvolt 2021-2028 Green Bond
RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO E IMPACTO 2021

Enquadramento
A Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (“GreenVolt”) é uma empresa Portuguesa, que se dedica,
entre outras atividades, à promoção, desenvolvimento, operação, manutenção e gestão, de
forma direta ou indireta, em Portugal ou no estrangeiro, de centrais elétricas e outras instalações
de produção, armazenamento e venda de energia de fontes renováveis, nomeadamente de
fonte bioelétrica, solar, eólica, hídrica, resíduos urbanos ou industriais, biomassa ou de qualquer
outra fonte renovável, tendo realizado, em novembro de 2021, uma emissão obrigacionista
“verde”, admitida à negociação em Portugal, no mercado regulamentado Euronext Lisbon.
Para financiar os seus investimentos, a GreenVolt desenvolveu um Green Bond Framework, que
serviu de base à emissão do seu GreenVolt 2021-2028 Green Bond ("empréstimo obrigacionista
verde"), tendo sido emitidas 10.000 Obrigações, com o valor nominal unitário de Euro 10.000 (dez
mil euros), correspondendo a um montante nominal total de Euro 100.000.000 (cem milhões de
euros), e com uma taxa cupão de 2,625%.
A utilização dos recursos decorrentes desta primeira emissão foi alocada exclusivamente ao
refinanciamento da estrutura de financiamento implementada para financiar a aquisição da
Tilbury Green Power (TGP) – no Reino Unido – uma joint venture, em que a GreenVolt
(indiretamente) adquiriu uma participação de 51%, em junho de 2021.
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 GreenVolt 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
https://greenvolt.pt/pt/investidores/green-funding.

no

site

da

GreenVolt,

em

Descrição do projeto
A operação destinou-se a refinanciar a estrutura de financiamento implementada para financiar
a aquisição da Tilbury Green Power (“TGP”) – no Reino Unido – uma joint venture, em que a
GreenVolt (indiretamente) adquiriu uma participação de 51%, em junho de 2021.
A TGP trata-se de uma central de produção de energia renovável a biomassa, localizada no Porto
de Tilbury, em Essex, Inglaterra. Situada a uma distância de, aproximadamente, 40 quilómetros do
centro de Londres, encontra-se, por conseguinte, estrategicamente localizada para processar
resíduos lenhosos (“waste wood”), provenientes daquele perímetro.
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A operação da Tilbury Power Plant contribui de forma ativa para a prossecução dos objetivos
climáticos do Reino Unido, designadamente, no que respeita à diminuição do efeito de estufa
resultante da utilização de combustíveis fósseis, encontrando-se totalmente alinhada com os
princípios da economia circular.
A Tilbury Power Plant foi construída com base nas mais exigentes especificações técnicas, baseada
em reconhecida tecnologia de ponta mundial e é considerada uma das centrais com uma das
melhores performances do Reino Unido.
A central tem uma capacidade de injeção de 41,6 MW e iniciou a operação em janeiro de 2019.

Aplicação do Green Bond Framework:

Uso dos
recursos

Avaliação e
seleção de
projetos

O objetivo principal é a utilização dos recursos em projetos verdes, que
resultem em benefícios ambientais claros. O Green Bond Framework
identificou, como critérios elegíveis, os seguintes:
1.
2.
3.

Energia Renovável e Limpa;
Eficiência Energética;
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição.

•

A Greenvolt estabeleceu um Comité Green Bond (GBC) que é
composto por membros dos seguintes departamentos:
Engenharia, Sustentabilidade, Jurídico e Financeiro. O GBC é
responsável por selecionar os ativos elegíveis após os projetos
propostos e as transações de fusão e aquisição (M&A) terem
sido analisadas pelo Grupo de Trabalho de Investimentos
(IWG) da Greenvolt.
A Greenvolt analisa e realiza pré-triagem de projetos
considerando riscos ambientais e sociais. Projetos que não
cumpram a avaliação de risco ambiental e social ou tenham
risco de credibilidade serão rejeitados e não serão levados em
consideração.

•

•
•

Gestão de
fundos
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•

A Greenvolt administrará os recursos dos títulos numa base de
portfólio, através de um sistema de gestão interno. Este
processo é supervisionado pelo departamento financeiro.
Todos os recursos da primeira emissão serão imediatamente
destinados à aquisição da Tilbury Green Power. Esta transação
foi concluída em junho de 2021. O período de retrospectiva e
o tempo de alocação estão, portanto, alinhados com a
prática de mercado.
Até à efetiva alocação, a Greenvolt manterá e/ou investirá
temporariamente os fundos na carteira de liquidez de
tesouraria (em caixa ou equivalentes), ou em
reembolso/compra de dívida existente. Os recursos não
desembolsados imediatamente não serão investidos em
projetos não verdes, atividades intensivas em GEE nem em
atividades controversas.
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A Greenvolt informará, anualmente, no seu Relatório de
Sustentabilidade, sobre a alocação e o impacto dos recursos
até à alocação total. A emitente também poderá facultar
relatórios de alocação e impacto avulsos. Os relatórios serão
baseados numa abordagem de portfólio por tipo de ativo
renovável.
O relatório de alocação incluirá uma descrição dos projetos,
divulgará os recursos emitidos, o valor total dos recursos
alocados e o valor não alocado.
O relatório de impacto incluirá indicadores como a
capacidade de injeção de energia renovável (MW), a
geração anual de energia renovável esperada (MWh), a
redução de resíduos de construção e demolição valorizados
na produção de energia elétrica e a emissão anual estimada
de GEE evitada ou reduzida (tCO2e).

Relatório de alocação de recursos

Projetos verdes
elegíveis
(1)

Valor
disponível
(€)
(2)

Alocação de
recursos a
projetos
(3)

Valor
atribuído
(€)
(4)

Utilização
dos
recursos do
Green Bond

Valor
alocado
(€)
(5)

(%)
(6)

1. Energia Renovável e Limpa
2. Eficiência Energética
3. Prevenção e Controlo
Integrados da Poluição
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

100.000.000

Aquisição da
Tilbury Green
Power

103.372.653

100.000.000

100.000.000

100%

100.000.000

Categorias de projetos elegíveis
Valor total do Green Bond
Projeto a que os recursos foram alocados
Valor atribuído ao projeto
Valor do Green Bond alocado ao projeto
Nível de utilização dos recursos do Green Bond

Relatório de indicadores de impacto ambiental (dados entre julho e dezembro de 2021)

Projetos verdes
elegíveis
(1)

Aquisição da
Tilbury Green
Power
Total

Valor do
Valor
Green Bond Valor
disponível alocado ao elegível
(€)
projeto
(%)
(2)
(€)
(4)
(3)
100.000.000 100.000.000
100.000.000

100%

Capacidade de
injeção
(MW)
(5)
41,6

Resíduos de
madeira
reciclados de
construção e
demolição
(tonCO2e)
(ton)
(7)
(8)

Energia Emissões
renovável de CO2
injetada evitadas
(MWh)
(6)
161.849

59.665

132.305

161.849

34.365

132.305
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
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Identificação dos projetos enquadrados nas categorias elegíveis: 1. Energia Renovável e Limpa,
2. Eficiência Energética e 3. Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
Valor total do Green Bond
Valor do Green Bond alocado ao projeto
Valor elegível
Capacidade de injeção de energia renovável do projeto
Total de energia renovável injetada pelo projeto no período de referência, entre julho e dezembro
de 2021
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.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021
Biomassa consumida na Tilbury Green Power, no período de referência, entre julho e dezembro
de 2021
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EU, “Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants”, (2010), at: LXXTWSTIYVSTEIYIRTYFPMGEXMSRHIXEMPTYFPMGEXMSRGII
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Issuing Entity’s Responsibility
+VIIRZSPXMWVIWTSRWMFPIJSVTVSZMHMRKEGGYVEXIMRJSVQEXMSRERHHSGYQIRXEXMSRVIPEXMRKXSXLIHIXEMPWSJXLI
TVSNIGXWXLEXLEZIFIIRJYRHIHMRGPYHMRKHIWGVMTXMSRSJTVSNIGXWEQSYRXWEPPSGEXIHERHTVSNIGXMQTEGX

-RHITIRHIRGIERH5YEPMX]'SRXVSP
7YWXEMREP]XMGW E PIEHMRK TVSZMHIV SJ )7+ ERH GSVTSVEXI KSZIVRERGI VIWIEVGL ERH VEXMRKW XS MRZIWXSVW
GSRHYGXIHXLIZIVMJMGEXMSRSJ+VIIRZSPX’s +VIIR&SRH9WISJ4VSGIIHW8LI[SVOYRHIVXEOIREWTEVXSJXLMW
IRKEKIQIRXMRGPYHIHGSPPIGXMSRSJHSGYQIRXEXMSRJVSQ+VIIRZSPXIQTPS]IIWERHVIZMI[SJHSGYQIRXEXMSR
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SBM 2019-2029 Green Bond
RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO E IMPACTO 2021
Enquadramento
A 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% pela
Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (“GreenVolt”), 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 financiamento 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 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 GreenVolt, em https://greenvolt.pt/pt/investidores/greenfunding.
Descrição do projeto
A operação destinou-se a financiar os investimentos da Sociedade Bioelétrica do Mondego, S.A.,
na construção de uma nova central termoelétrica a biomassa da GreenVolt, 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 da GreenVolt.
Este investimento da SBM contribuiu para a diversificação das fontes energéticas da GreenVolt 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
2021 um total de 291.402 MWh.
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Resumo do SBM Green Bond Framework:

Uso dos
recursos

Impactos
positivos

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
•
•
•
•
•
•

Avaliação e
seleção de
projetos

•
•
•

•
•

Gestão de
fundos

•

•
•
•
Reporte
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•

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.
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.
O produto líquido do 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.
Os recursos não desembolsados imediatamente serão mantidos e
não serão investidos em projetos não verdes, projetos intensivos
em atividades com emissões de gases com efeito de estufa (GEE)
ou atividades controversas: os recursos não desembolsados serão
investidos de acordo com as atividades de gestão de liquidez
e/ou de responsabilidades, seguindo as melhores práticas do
mercado.
A SBM fornecerá uma atualização anual sobre o uso dos recursos
relacionados com a Green Bond.
O relatório deve divulgar uma descrição dos recursos emitidos e
do valor dos recursos 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. Energia Renovável e Limpa:
- Capacidade instalada de energia renovável (MW)
- Geração anual esperada de energia renovável (MWh)
- Emissão anual estimada de GEE evitada ou reduzida (tCO2e)
2. Prevenção e Controlo Integrados da Poluição:
- Redução de resíduos de biomassa na floresta
- Emissão anual estimada de GEE evitada ou reduzida (tCO2e)
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Relatório de alocação de recursos
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)

1. Energia Renovável e Limpa
2. Prevenção e Controlo
Integrados da Poluição

50.000.000

Total

50.000.000

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Alocação de
recursos a
projetos
(3)
Central de
Biomassa

Valor
alocado
(€)
(4)

50.000.000

Peso face
ao valor do
ativo
(%)
(5)

Utilização
dos
recursos do
Green Bond
(%)
(6)

60,28%

100%

50.000.000

Categorias de projetos elegíveis
Valor total do Green Bond
Projeto a que os recursos foram alocados
Valor alocado ao projeto
Peso do valor do Green Bond no valor total do projeto
Nível de utilização dos recursos do Green Bond

Relatório de indicadores de impacto ambiental (dados entre janeiro e dezembro de 2021)

Projetos verdes
elegíveis
(1)

Central de
Biomassa
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Valor
disponível
(€)
(2)

Peso no
total do
Green
Bond
(%)
(3)

50.000.000

100%

50.000.000

Valor
elegível
(%)
(4)

100%

Produção
Capaci- anual de Emissões
de CO2
dade
energia
instalada renovável evitadas
(MW)
(tonCO2e)
(MWh)
(5)
(7)
(6)
34,5

291.402

39.048

291.402

39.048

Redução de
resíduos de
biomassa na
floresta
(ton)
(8)
420.914
420.914

Identificação dos projetos enquadrados nas categorias elegíveis: 1. Energia Renovável e Limpa
e 2. Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
Valor total do Green Bond
Peso do projeto no valor total do Green Bond
Valor elegível
Capacidade instalada de produção de energia renovável do projeto
Produção total de energia renovável pelo projeto no período de referência, entre janeiro e
dezembro de 2021
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.apren.pt/pt/energias-renovaveis/outros
Biomassa utilizada pela Central de Biomassa
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[LIXLIVXLITVSNIGXW



1IXXLI9WISJ4VSGIIHWERH)PMKMFMPMX]'VMXIVMESYXPMRIHMRXLI7&1+VIIR&SRH*VEQI[SVOERH
6ITSVXIHSREXPIEWXSRISJXLI/I]4IVJSVQERGI-RHMGEXSVW /4-W JSVIEGL9WISJ4VSGIIHWGVMXIVME
SYXPMRIHMRXLI7&1+VIIR&SRH*VEQI[SVO

8EFPIPMWXWXLI9WISJ4VSGIIHW)PMKMFMPMX]'VMXIVMEERHEWWSGMEXIH/4-W
8EFPI9WISJ4VSGIIHW)PMKMFMPMX]'VMXIVMEERHEWWSGMEXIH/4-W
9WISJ4VSGIIHW

)PMKMFMPMX]'VMXIVME

6IRI[EFPIERH
'PIER)RIVK]

*YRHWXSJMRERGIXLIGSRWXVYGXMSRSJE
RI[FMSQEWWTS[IVTPERXPSGEXIHMR
*MKYIMVEHE*S^
• )RHSKIRSYWVIRI[EFPIIRIVK]
WSYVGI FMSQEWW XLIVIF]EZSMHMRK
KVIIRLSYWIKEWIQMWWMSRW
• )RIVK]TVSHYGXMSRJVSQFMSQEWW
from Altri Group’sS[RSTIVEXMSRWERH
I\XIVREPWSYVGIWXSWYTTP]XSXLI
REXMSREPKVMH
*YRHWXSJMRERGIXLIMQTPIQIRXEXMSRSJ
XLI&IWX%ZEMPEFPI8IGLRMUYIWVIPIEWIHF]
XLI)9JSVXLIIRIVK]TVSHYGXMSRWIGXSVXS
VIHYGIEMVIQMWWMSRERHKVIIRLSYWIKEW
JVSQXLIFMSQEWWTS[IVTPERX
• 6IHYGXMSRSJEMVIQMWWMSRWERH
KVIIRLSYWIKEW
• 'SRXVMFYXMSRXSHIGVIEWIH+,+
IQMWWMSRW

-RXIKVEXIH
4SPPYXMSR
4VIZIRXMSRERH
'SRXVSP

/I]TIVJSVQERGIMRHMGEXSVW /4-W 

• -RWXEPPIHVIRI[EFPIIRIVK]
GETEGMX] 1; 

• )\TIGXIHERRYEPVIRI[EFPI
IRIVK]KIRIVEXMSR 1;L 

• )WXMQEXIHERRYEP+,+IQMWWMSR
EZSMHIHSVVIHYGIH X'3I 

• 6IHYGXMSRSJFMSQEWW[EWXIMR
XLIJSVIWX

• )WXMQEXIHERRYEP+,+IQMWWMSR
EZSMHIHSVVIHYGIH X'3I 

• )QMWWMSRWSJHYWXRMXVSKIR

S\MHIW 23\ WYPTLYVHMS\MHI
73 ERHL]HVSGLPSVMGEGMHERH
L]HVSJPYSVMGEGMH ,'0ERH,* 


7SGMIHEHI&MSIPʤXVMGEHS1SRHIKS7%MWE4SVXYKYIWIGSQTER][LSPP]S[RIHF]+VIIRZSPX–)RIVKMEW6IRSZʜZIMW7%EWYFWMHMEV]SJXLI%PXVM
+VSYT

The proceeds’ allocation was made in full in 2019.
Sustainalytics’ Second4EVX]3TMRMSRSRXLI*VEQI[SVOMWEZEMPEFPIEXLXXTW[[[KVIIRZSPXTXJMPI1EREKIVGSQYRMGEHSWTHJCTXCTHJ
8LI7SGMIHEHI&MSIPʤXVMGEHS1SRHIKS+VIIR&SRH*VEQI[SVOMWEZEMPEFPIEXLXXTW[[[KVIIRZSPXTXJMPI1EREKIVGSQYRMGEHSWTHJCTXCTHJ

EU, “Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants”, (2010), at: LXXTWSTIYVSTEIYIRTYFPMGEXMSRHIXEMPTYFPMGEXMSRGII
HFIEEEIHEPERKYEKIIR
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• (IWMKRERHSTIVEXMSRSJFMSQEWW
TS[IVTPERXEGGSVHMRKXSXLI&IWX
%ZEMPEFPI8IGLRMUYIWVIJIVIRGI
HSGYQIRX &6)* TYFPMWLIHF]XLI
)YVSTIER9RMSRJSVXLIIRIVK]
TVSHYGXMSRWIGXSV



Issuing Entity’s Responsibility
7&1 MW VIWTSRWMFPI JSV TVSZMHMRK EGGYVEXI MRJSVQEXMSR ERH HSGYQIRXEXMSR VIPEXMRK XS XLI HIXEMPW SJ XLI
TVSNIGXWXLEXLEZIFIIRJYRHIHMRGPYHMRKHIWGVMTXMSRSJTVSNIGXWEQSYRXWEPPSGEXIHERHTVSNIGXMQTEGX

-RHITIRHIRGIERH5YEPMX]'SRXVSP
7YWXEMREP]XMGW E PIEHMRK TVSZMHIV SJ )7+ ERH GSVTSVEXI KSZIVRERGI VIWIEVGL ERH VEXMRKW XS MRZIWXSVW
GSRHYGXIH XLI ZIVMJMGEXMSR SJ 7&1’s +VIIR &SRH 9WI SJ 4VSGIIHW 8LI [SVO YRHIVXEOIR EW TEVX SJ XLMW
IRKEKIQIRX MRGPYHIH GSPPIGXMSR SJ HSGYQIRXEXMSR JVSQ 7&1 IQTPS]IIW ERH VIZMI[ SJ HSGYQIRXEXMSR XS
GSRJMVQXLIGSRJSVQERGI[MXLXLI7&1+VIIR&SRH*VEQI[SVO
7YWXEMREP]XMGWLEWVIPMIHSRXLIMRJSVQEXMSRERHXLIJEGXWTVIWIRXIHF]7&1[MXLVIWTIGXXSXLI2SQMREXIH
4VSNIGXW 7YWXEMREP]XMGW MW RSX VIWTSRWMFPI RSV WLEPP MX FI LIPH PMEFPI MJ ER] SJ XLI STMRMSRW JMRHMRKW SV
GSRGPYWMSRWMXLEWWIXJSVXLLIVIMREVIRSXGSVVIGXHYIXSMRGSVVIGXSVMRGSQTPIXIHEXETVSZMHIHF]7&1
7YWXEMREP]XMGW QEHI EPP IJJSVXW XS IRWYVI XLI LMKLIWX UYEPMX] ERH VMKSV HYVMRK MXW EWWIWWQIRX TVSGIWW ERH
IRPMWXIHMXW7YWXEMREFMPMX]&SRHW6IZMI['SQQMXXIIXSTVSZMHISZIVWMKLXSZIVXLIEWWIWWQIRXSJXLIVIZMI[

'SRGPYWMSR
&EWIHSRXLIPMQMXIHEWWYVERGITVSGIHYVIWGSRHYGXIH nothing has come to Sustainalytics’ attention that
GEYWIWYWXSFIPMIZIXLEXMREPPQEXIVMEPVIWTIGXWXLIVIZMI[IHFSRHTVSNIGXWJYRHIHXLVSYKLTVSGIIHWSJ
7&1’s +VIIR&SRHEVIRSXMRGSRJSVQERGI[MXLXLI9WISJ4VSGIIHWERH6ITSVXMRK'VMXIVMESYXPMRIHMRXLI
7&1+VIIR&SRH*VEQI[SVO7&1LEWHMWGPSWIHXS7YWXEMREP]XMGWXLEXXLITVSGIIHWSJXLIKVIIRFSRH[IVI
JYPP]EPPSGEXIHEWSJ(IGIQFIV


7YWXEMREP]XMGWPMQMXIHEWWYVERGITVSGIWWMRGPYHIWVIZMI[MRKXLIHSGYQIRXEXMSRVIPEXMRKXSXLIHIXEMPWSJXLITVSNIGXWXLEXLEZIFIIRJYRHIHMRGPYHMRK

HIWGVMTXMSRSJTVSNIGXWIWXMQEXIHERHVIEPM^IHGSWXWSJTVSNIGXWERHTVSNIGXMQTEGX[LMGL[IVITVSZMHIHF]XLI-WWYIV8LI-WWYIVMWVIWTSRWMFPIJSV
TVSZMHMRKEGGYVEXIMRJSVQEXMSR7YWXEMREP]XMGWLEWRSXGSRHYGXIHSRWMXIZMWMXWXSTVSNIGXW
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4VSGIHYVI4IVJSVQIH

*EGXYEP*MRHMRKW

)VVSVSV
)\GITXMSRW
-HIRXMJMIH
2SRI

9WISJ
4VSGIIHW
'VMXIVME

:IVMJMGEXMSRSJXLITVSNIGXWJYRHIHF]XLI
KVIIRFSRHMRXSHIXIVQMRIMJTVSNIGXW
EPMKRIH[MXLXLI9WISJ4VSGIIHW'VMXIVME
SYXPMRIHMRXLI7&1+VIIR&SRH
*VEQI[SVOERHEFSZIMR8EFPI

%PPTVSNIGXWVIZMI[IH
GSQTPMIH[MXLXLI9WI
SJ4VSGIIHWGVMXIVME

6ITSVXMRK
'VMXIVME

:IVMJMGEXMSRSJXLITVSNIGXWJYRHIHF]XLI
KVIIRFSRHMRXSHIXIVQMRIMJXLI
MQTEGXSJTVSNIGXW[EWVITSVXIHMRPMRI[MXL
XLI/4-WSYXPMRIHMRXLI7&1+VIIR&SRH
*VEQI[SVOERHEFSZIMR8EFPI*SVEPMWX
SJ/4-WVITSVXIHTPIEWIVIJIVXS%TTIRHM\


%PPTVSNIGXWVIZMI[IH
2SRI
VITSVXIHSREXPIEWXSRI
/4-TIV9WISJ4VSGIIHW
GVMXIVME
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%TTIRHM\
%TTIRHM\%PPSGEXMSRERH-QTEGX6ITSVXMRKF])PMKMFMPMX]'VMXIVME
+VIIR&SRH%PPSGEXMSR6ITSVX

8LITVSGIIHW EPPSGEXMSR[EWQEHIMRJYPPMR XLMWMRJSVQEXMSRGERFIWIIRMRQSVIHIXEMPMRXLI+VIIR&SRHW
6ITSVX[LMGL[EWVIZMI[IHF]FSXL7YWXEMREP]XMGWERH(IPSMXXI 

)PMKMFPI+VIIR4VSNIGX


7MKRIH
EQSYRX
(€)


6IRI[EFPIERH'PIER)RIVK]
-RXIKVEXIH4SPPYXMSR

4VIZIRXMSRERH'SRXVSP
8SXEP

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

4VSGIIHWEPPSGEXMSR
TVSNIGX


%PPSGEXIH
EQSYRX
(€)


;IMKLXMR
EWWIXWXSXEP
ZEPYI
(%)


4IVGIRXEKISJ
TVSGIIHW
EPPSGEXIH
(%)


&MSQEWW
4S[IV4PERX



 

 



'EXIKSVMIWSJIPMKMFPITVSNIGXW
8SXEP+VIIR&SRHEQSYRX
4VSNIGXXS[LMGLTVSGIIHW[IVIEPPSGEXIH
%QSYRXEPPSGEXIHXSXLITVSNIGX
;IMKLXSJ+VIIR&SRHTVSGIIHWMRXLIXSXEPZEPYISJXLITVSNIGX
4IVGIRXEKISJYWISJ+VIIR&SRHTVSGIIHW

+VIIR&SRH-QTEGX6ITSVX HEXEJVSQ.ERYEV]XS(IGIQFIVMRGPYWMZI)
7MKRIH
EQSYRX

)PMKMFPI+VIIR
4VSNIGX

(€)

 



;IMKLXMR
XSXEP+VIIR
&SRH



)PMKMFPI
ZEPYI


-RWXEPPIH
GETEGMX]
1; 





 



6IRI[EFPI
6IHYGXMSRSJ
'3
IRIVK]
FMSQEWW[EWXI
IQMWWMSRW
ERRYEP
MRXLIJSVIWX
EZSMHIH
KIRIVEXMSR
XSR 
XSR'3I 
1;L 






&MSQEWW



4S[IV4PERX

 








8SXEP







(1) -HIRXMJMGEXMSRSJTVSNIGXWJEPPMRKYRHIVXLIIPMKMFPIGEXIKSVMIW6IRI[EFPIERH'PIER)RIVK]ERH -RXIKVEXIH
4SPPYXMSR4VIZIRXMSRERH'SRXVSP
 8SXEP+VIIR&SRHEQSYRX
(3) ;IMKLXSJXLITVSNIGXMRXSXEP+VIIR&SRHTVSGIIHW
(4) )PMKMFPIZEPYI
(5) -RWXEPPIHVIRI[EFPIIRIVK]GETEGMX]
(6) 6IRI[EFPIIRIVK]KIRIVEXMSRF]TVSNIGXMRXLIVIJIVIRGITIVMSHFIX[IIR.ERYEV]ERH(IGIQFIV
(7) %ZSMHIHIQMWWMSRW%ZSMHIHIQMWWMSRWEVIXLSWIGSVVIWTSRHMRKXSXLIIQMWWMSRWXLEX[SYPHSGGYVMJXLIIPIGXVMGMX]
TVSHYGIHVIWYPXIHJVSQXLIREXMSREPW]WXIQYWMRKEWEVIJIVIRGIXLIIQMWWMSRJEGXSVSJXLIREXMSREPRIX[SVO
LXXTW[[[ETVIRTXGSRXIRXWTYFPMGEXMSRWVITSVXGEVHMXIQWFSPIXMQIRIVKMEWVIRSZEZIMWHI^IQFVS
ZJTHJ
(8) &MSQEWWYWIHF]XLI&MSQEWW4S[IV4PERX











→ 199

1.
A Altri
em 2021

2.
Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração

3.
Mensagem do Presidente
da Comissão Executiva

4.
Sobre
Nós

5.
A Nossa
Estratégia

→ Relatório Sociedade Bioelétrica do Mondego 2019 - 2029 Green Bond

%RRYEP6IZMI[

7SGMIHEHI&MSIPʤXVMGEHS1SRHIKS7%









(MWGPEMQIV
'ST]VMKLXk7YWXEMREP]XMGW%PPVMKLXWVIWIVZIH
8LIMRJSVQEXMSRQIXLSHSPSKMIWERHSTMRMSRWGSRXEMRIHSVVIJPIGXIHLIVIMREVITVSTVMIXEV]SJ7YWXEMREP]XMGW
ERHSVMXWXLMVHTEVX]WYTTPMIVW 8LMVH4EVX](EXE ERHQE]FIQEHIEZEMPEFPIXSXLMVHTEVXMIWSRP]MRXLIJSVQ
ERH JSVQEX HMWGPSWIH F] 7YWXEMREP]XMGW SVTVSZMHIH XLEX ETTVSTVMEXI GMXEXMSR ERH EGORS[PIHKIQIRX MW
IRWYVIH8LI]EVITVSZMHIHJSVMRJSVQEXMSREPTYVTSWIWSRP]ERH  HSRSXGSRWXMXYXIERIRHSVWIQIRXSJER]
TVSHYGX SV TVSNIGX  HSRSXGSRWXMXYXI MRZIWXQIRX EHZMGIJMRERGMEP EHZMGISV E TVSWTIGXYW   GERRSX FI
MRXIVTVIXIHEWERSJJIVSVMRHMGEXMSRXSFY]SVWIPPWIGYVMXMIWXSWIPIGXETVSNIGXSVQEOIER]OMRHSJFYWMRIWW
XVERWEGXMSRW  HSRSXVITVIWIRXEREWWIWWQIRXSJthe issuer’s economic performance, financial obligations
RSVSJMXWGVIHMX[SVXLMRIWWERHSV  LEZIRSXERHGERRSXFIMRGSVTSVEXIHMRXSER]SJJIVMRKHMWGPSWYVI
8LIWI EVIFEWIHSR MRJSVQEXMSR QEHI EZEMPEFPI F] XLI MWWYIV ERH XLIVIJSVI EVI RSX [EVVERXIH EW XS XLIMV
QIVGLERXEFMPMX]GSQTPIXIRIWWEGGYVEG]YTXSHEXIRIWWSVJMXRIWWJSVETEVXMGYPEVTYVTSWI8LIMRJSVQEXMSR
and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’STMRMSREXXLIHEXISJXLIMVIPEFSVEXMSRERHTYFPMGEXMSR
7YWXEMREP]XMGW EGGITXW RS PMEFMPMX] JSV HEQEKI EVMWMRK JVSQ XLI YWI SJ XLI MRJSVQEXMSR HEXE SV STMRMSRW
GSRXEMRIHLIVIMRMRER]QERRIV[LEXWSIZIVI\GITX[LIVII\TPMGMXP]VIUYMVIHF]PE[%R]VIJIVIRGIXSXLMVH
TEVX] REQIW SV 8LMVH 4EVX] (EXE MW JSV ETTVSTVMEXI EGORS[PIHKIQIRX SJ XLIMV S[RIVWLMT ERH HSIW RSX
GSRWXMXYXI E WTSRWSVWLMT SV IRHSVWIQIRX F] WYGL S[RIV % PMWX SJ SYV XLMVHTEVX] HEXE TVSZMHIVW ERH XLIMV
VIWTIGXMZI XIVQW SJ YWI MW EZEMPEFPI SR SYV [IFWMXI *SV QSVI MRJSVQEXMSR
ZMWMXLXXT[[[WYWXEMREP]XMGWGSQPIKEPHMWGPEMQIVW
8LI MWWYIV MW JYPP] VIWTSRWMFPI JSV GIVXMJ]MRK ERH IRWYVMRK XLI GSQTPMERGI [MXL MXW GSQQMXQIRXW JSV XLIMV
MQTPIQIRXEXMSRERHQSRMXSVMRK
-RGEWISJHMWGVITERGMIWFIX[IIRXLI)RKPMWLPERKYEKIERHXVERWPEXIHZIVWMSRWXLI)RKPMWLPERKYEKIZIVWMSR
WLEPPTVIZEMP
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%FSYX7YWXEMREP]XMGWE1SVRMRKWXEV'SQTER]
7YWXEMREP]XMGW E 1SVRMRKWXEV 'SQTER] MW E PIEHMRK )7+ VIWIEVGL VEXMRKW ERH HEXE JMVQ XLEX WYTTSVXW
MRZIWXSVWEVSYRHXLI[SVPH[MXLXLIHIZIPSTQIRXERHMQTPIQIRXEXMSRSJVIWTSRWMFPIMRZIWXQIRXWXVEXIKMIW
The firm works with hundreds of the world’s leading asset managers and pension funds who incorporate ESG
ERH GSVTSVEXI KSZIVRERGI MRJSVQEXMSR ERH EWWIWWQIRXW MRXS XLIMV MRZIWtment processes. The world’s
JSVIQSWX MWWYIVW JVSQ QYPXMREXMSREP GSVTSVEXMSRW XS JMRERGMEP MRWXMXYXMSRW XS KSZIVRQIRXW EPWS VIP] SR
7YWXEMREP]XMGWJSVGVIHMFPIWIGSRHTEVX]STMRMSRWSRKVIIRWSGMEPERHWYWXEMREFPIFSRHJVEQI[SVOW-R
'PMQEXI&SRHWInitiative named Sustainalytics the “Largest Approved Verifier for Certified Climate Bonds” for
XLIJSYVXLconsecutive year. The firm was also recognized by Environmental Finance as the “Largest External
Reviewer” in 202JSVXLIXLMVHGSRWIGYXMZI]IEV*SVQSVIMRJSVQEXMSRZMWMX[[[WYWXEMREP]XMGWGSQ
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