
Amostras de materiais  
disponibilizados pela CELPA - Associação  
da Indústria Papeleira e suas Associadas 
como exemplo prático dos bens que a nossa  
floresta traz até nós!

Fichas pedagógicas  
desenvolvidas para trabalhar os temas do projeto, com sugestões 
de atividades para realizar com os seus alunos que os sensibilize 
para uma exploração dos recursos naturais e lhes permita interagir 
com a natureza, adquirindo novas competências e comportamentos 
importantes para a preservação do ambiente.

BEM-VINDO Á MISSÃO 360!
Neste kit irá encontrar:

FICHA 1
A importância das florestas

SABIAS QUE...
As florestas são um dos recursos naturais mais importantes do nosso 
planeta. Ao longo da história, as florestas forneceram ao ser humano abrigo, 
alimentos variados, materiais para construção e outras matérias-primas?

Através da fotossíntese, as árvores utilizam  
dióxido de carbono e libertam oxigénio,  
reduzindo o efeito de estufa.

AS FLORESTAS PRODUZEM
OXIGÈNIO PARA TODOS
RESPIRARMOS!

Geradora de riqueza de produtos que abastecem 
várias indústrias, como a madeira que dá origem  
a diversos materiais, como o papel dos livros
ou a mobília que temos em casa! Ou galhos  
e ramos que dão para fazer muitas brincadeiras!

SÃO UMA FONTE DE RECURSOS

São lares seguros e felizes para vários seres vivos, 
como animais e plantas. Uma árvore pode ser  
o abrigo de muitas espécies de plantas e animais, 
como pássaros, coelhos, esquilos, ouriços, insetos, 
entre outros.

ABRIGAM INÙMERAS ESPÈCIES



O QUE PODEM AS ÀRVORES FAZER POR NÒS?

Fazem do planeta um lugar mais agradável e bonito com todas as suas  
cores, tons e aromas, oferecendo zonas de lazer livres de poluição.

Se tivermos árvores por perto, estas contribuem para reduzir o cansaço
e perto de hospitais ajudam a acelerar processos de recuperação
dos pacientes.

Fazem sombra 
nos dias quentes!

As árvores purificam o ar,
a água e o solo. Ajudam  

a poupar energia e as raízes 
ajudam a proteger o solo  

da erosão.

SABIAS QUE...
Os carvalhos produzem bolotas e crescem  
a partir das próprias bolotas.
As bolotas são um dos alimentos mais 
importantes para a vida selvagem?

As árvores dão-nos 
alimentos saborosos e 
saudáveis como frutas 

e frutos secos!

Facilitam a infiltração
das águas da chuva e 

regularizam os caudais
de rios e ribeiras.

Contribuem para  
a nossa saúde, fornecendo 

componentes para 
medicamentos! Por exemplo, 

podemos usar folhas de 
eucalipto para infusões!



FICHA 2
De que são feitas as árvores?

SABIAS QUE...
As árvores, apesar de todas diferentes, são todas 
constituídas pelas mesmas partes e que cada uma  
tem a sua função?

FRUTOS

FOLHASCASCA

RAÌZES

TRONCO E RAMOS

FLORES
As sementes estão  
no interior dos frutos.  
Se depois de comer uma peça 
de fruta colocares a semente 
no solo, poderás ver crescer 
uma nova árvore!

Utilizam a luz do sol
para produzirem
alimento para a árvore.

Camada espessa 
exterior e protetora 

das árvores.

Ocupam quase metade de uma árvore e nem sempre se 
veem, mas têm funções essenciais! São a âncora da árvore, 
fixando-a no solo. São elas que absorvem a água essencial  
à fotossíntese e importante para a vida das árvores!

São de madeira resistente e 
mantêm a árvore firme para 

receber a luz do sol.

Através da sua cor e aroma 
atraem os insetos e aves, que 

fazem a polinização, resultando 
deste processo a formação  

da semente.



Pensa na tua árvore favorita ou numa árvore que faça parte
do teu dia a dia! Por exemplo, árvores perto de tua casa
ou que encontres quando vais a caminho da escola;

Tira uma fotografia ou desenha essa árvore que escolheste;

Identifica-a e faz uma breve descrição de como a árvore 
enriquece a tua vida. Por exemplo, como te faz sentir, como 
são as folhas, a forma dos ramos, a altura da árvore, se tem 
folhas o ano inteiro, se dá alguma fruta que gostes de comer 
ou que seja alimento para outros animais, etc.

Ser atento
 
Ser curioso

PRECISAS DE: COMO:

Sente e lança-te à descoberta!

SUGESTÃO DE ATIVIDADE



FICHA 3
As árvores - Fotossíntese 

SABIAS QUE...
A fotossíntese só é possível graças à clorofila,
um pigmento verde no interior da folha que através 
da energia solar ajuda a folha a misturar a água com o CO2  
e produzir o açúcar ao mesmo tempo que liberta oxigénio?

FOTOSSÌNTESE

ÀGUA

CO2 As folhas usam a luz do 
sol para produzir alimento 

para as árvores. 

OXIGÈNIO
Gás libertado durante a fotossíntese

essencial para a sobrevivência de todos
os seres vivos. Todos precisamos

de oxigénio para respirar!

O solo absorve a água que vai
viajar das raízes para as folhas

e desaparece através da evaporação.

O dióxido de carbono é um gás 
de efeito de estufa que compõe  
o ar e é absorvido através das 

folhas das árvores. Durante  
a fotossíntese as folhas utilizam  

a energia para transformar o CO2
e a água em alimento.

AÇÙCAR
Sabias que o açúcar também é 

produzido durante a fotossíntese 
e é o alimento das árvores que 
viaja por todas as suas partes?



Este gás de efeito de estufa é utilizado pelas 
árvores para a fotossíntese, que neste processo 
absorvem o dióxido de carbono e libertam 
oxigénio, essencial para todos os seres vivos.

ALTERAÇÕES CLIMÀTICAS

SABIAS QUE...
Quanto mais árvores o nosso planeta tiver,  
menos gases de efeito de estufa existirão?

CO2

Campeões da mudança!

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

PRECISAS DE: COMO:

Vaso com furos no fundo

Areia

Composto/terra/adubo

3 paus (dobro da altura 
do vaso)

Tesoura

Luvas

Encontra uma árvore que queiras plantar;

Corta um pedaço grande do rebento. Sê ligeiro(a), corta acima de algumas 
folhas para não magoares a árvore;

Coloca as luvas e deita um pouco de areia no fundo do vaso e acaba
de encher com o composto;

Rega;

Faz um buraco no meio do composto, coloca o rebento e à volta 
aconchega com o composto;

Coloca os paus no composto mais perto da borda do vaso;

Mantém sempre o composto húmido e coloca o vaso num local onde 
apanhe luz solar. Também podes fazer isto em caixas de ovos e plantando 
6 sementes de uma só vez.

Libertado pelos carros e fábricas quando 
estes estão a queimar combustível. Estes 
gases concentram-se na atmosfera e a 
sua ação é como o vidro de uma estufa 
aumentando a temperatura no seu interior.

GÀS EFEITO ESTUFA
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Gestão florestal sustentável

SABES O QUE FAZ UM ENGENHEIRO FLORESTAL?

Planeia, orienta e coordena as atividades na floresta;

Faz mapas e planos de modo a protegê-la e a gerir da melhor forma
os seus recursos (ex.: define a água que podemos utilizar, as árvores
que devemos plantar e colher);

Monitoriza e avalia constantemente as nossas atividades na floresta,
de modo a tentar manter o equilíbrio na natureza;

Ajuda a recuperar as áreas de florestas ardidas ou degradadas.

FICHA 4

As florestas crescem naturalmente, mas muitas vezes o ser humano dá uma 
ajuda. Cuida delas e realiza vários trabalhos que as ajudam a crescer mais 
rapidamente, a regenerar e a melhorar os povoamentos florestais (a que  
se dá o nome de silvicultura). 

No início é preciso preparar a terra para que as sementes e plantas 
consigam crescer melhor. À medida que as árvores vão crescendo,
é necessário cortar as árvores doentes e o mato que entretanto cresceu. 

Ao fim de alguns anos as árvores começam a envelhecer (esta idade varia 
com a espécie) e antes que morram é necessário colher a madeira.
De seguida os terrenos são de novo plantados, reiniciando-se um novo ciclo 
para que todos possamos usufruir da floresta.



CONHECEM ESTES SÌMBOLOS?

O QUE È A GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÀVEL?

Detetive da Floresta: Vamos saber quantos anos têm as árvores. Existem muitos truques para 
descobrir a sua idade, elas crescem 2 cm de circunferência a cada ano.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

PRECISAS DE: COMO:

Lupa

Fita métrica

Procura uma árvore cortada;

Observa com a lupa os anéis de fora para dentro. Essa árvore  
tem tantos anos quantos anéis conseguires contar; 

Se não encontrares nenhuma cortada, podes abraçar qualquer uma  
com uma fita métrica e descobrir a sua idade. Divide a circunferência 
por 2 e descobres! Ex.: uma árvore com 2m tem 100 anos (100cm).

1-

2-

3-

SABIAS QUE...
Os engenheiros florestais quando colhem as árvores para a produção de materiais 
importantes a partir da madeira e depois voltam a plantar novas árvores para 
substituir as antigas estão a gerir a nossa floresta de forma sustentável?

É a forma como os engenheiros florestais preservam
as florestas para que estas estejam sempre saudáveis.

É garantir que alteramos o ambiente ou as nossas 
florestas apenas quando sabemos que a natureza
se pode restaurar com estas mudanças.

Quando os encontras nos produtos, estes símbolos revelam 
que os produtos foram fabricados a partir de árvores 
colhidas de um modo sustentável e por conseguinte provêm 
de florestas bem geridas - as chamadas florestas plantadas 
que são muito importantes para a vida humana. Destas 
conseguimos aproveitar matéria-prima para as diversas 
indústrias que usam madeira como matéria-prima
(ex.: papel, cartão, têxtil, mobiliário, etc). Este 
reflorestamento tem um papel fundamental a nível 
económico, social e ambiental.



Os incêndios: como ajudar a prevenir?

SABIAS QUE...
Os incêndios florestais são a principal 
ameaça às nossas florestas?

EM CASA

DICAS CONTRA INCÊNDIOS

Não devemos acumular lixo e devemos
manter os telhados e quintais limpos;

Devemos evitar ter muita vegetação
perto da casa.

NAS FLORESTAS

Nos piqueniques devemos levar comida
que não precisa de ser aquecida;

Devemos ser responsáveis por recolher
todo o lixo que fizermos;

Não devemos fazer lume nem fogueiras;

Se houver algo errado contactar as autoridades.

AS PROIBIÇÕES NAS FLORESTAS

Proibido fumar Proibido usar grelhadores Proibido lançar foguetes

Regar as paredes, telhado e 10 metros
à volta de casa;

Fechar as portas, janelas e outras aberturas, 
correr as persianas ou portadas;

Desligar e retirar botijas de gás
para um local seguro;

Colocar toalhas molhadas nas frestas;

Para apagar pequenos focos de incêndio
utilizar água, terra ou ramos verdes.

FICHA 5



Agentes da Floresta

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

Reunir a tua 
turma ou um 
grupo de amigos 
e sensibilizá-los 
para a proteção 
das florestas

PRECISAS DE: COMO:

“Os bombeiros das empresas florestais” 

Visita o quartel dos bombeiros da tua localidade e descobre 
como eles previnem e combatem os fogos florestais e como 
poderás agir para ajudar!

Organiza na escola uma ação de voluntariado com o 2 ciclo 
para uma limpeza da floresta (lixo e/ou resíduos florestais) 
num terreno próximo.

AFOCELCA

Têm como missão defender a floresta contra os incêndios 
florestais nas áreas florestais da indústria papeleira
e também apoiam outras áreas florestais do país.



FICHA 6
A circularidade do papel

O papel é um produto natural, reciclável e biodegradável, 
proveniente de uma matéria prima renovável
que é a madeira de florestas plantadas, respeitando
os ciclos naturais.

Os nutrientes no solo, a energia do sol e o carbono 
retido pela fotossíntese fazem as árvores crescer. As 
árvores são transformadas em papel que é utilizado 
e depois reciclado ou biodegradado, podendo este 
processo prolongar-se por vários ciclos. 

COMO TRANSFORMAMOS ÁRVORES EM PAPEL?

FLORESTAS PLANTADAS
As árvores são plantadas para um dia serem colhidas e utilizadas pela indústria da pasta e do papel. As plantações 
florestais são geridas de forma sustentável, procedendo-se à replantação permanente de novas florestas, de modo 
a assegurar a biodiversidade e a prevenir incêndios florestais.

TRANSPORTE
As árvores são colhidas de uma forma responsável garantindo o balanço equilibrado entre a colheita e a (re)plantação  
de novas árvores. A madeira é depois transportada para a fábrica.

FÁBRICA
Os troncos são cortados em pequenas aparas, que são sujeitas a processos industriais de cozimento para obter 
a pasta de papel. Tem então lugar o fabrico do papel propriamente dito. A pasta é introduzida na máquina
de papel, juntamente com outros elementos. A folha de papel, produzida de forma contínua, é enrolada numa grande 
bobine (nesta fase podem entrar no processo os papéis recuperados pela reciclagem). No final o papel é cortado
e transformado em diferentes formatos para as diversas utilizações.

UTILIZAÇÃO
O papel ou cartão pode ser utilizado em forma de cadernos, livros, cartas, jornais, revistas, bilhetes de cinema, sacos 
para compras, papel higiénico, lenços de papel, guardanapos, caixas de ovos e outras embalagens. Tudo isto obtido
a partir das árvores que plantamos e replantamos! 

RECOLHA E RECICLAGEM
O papel usado, depois de recolhido e triado, é transformado de modo a poder ser novamente utilizado na fábrica
e gerar novo papel. Como as fibras provenientes do papel já usado, reciclado, vão ficando degradadas e mais fracas
é necessário adicionar novas fibras frescas de pasta de papel para dar continuidade ao ciclo e garantir a qualidade
e o desempenho do novo papel. Tudo tem origem na floresta!



IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM
E BIODEGRADABILIDADE DOS MATERIAIS

Testa e observa a biodegradabilidade dos vários materiais

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

SABIAS QUE...
O papel é um recurso natural, renovável, reciclável
e biodegradável, que pode ser reciclado cerca de 7 vezes?

Colocar o papel no papelão é fundamental para que este ciclo 
funcione e para que o papel possa ganhar uma nova utilização.

O que não pode ser reciclado? 
Guardanapos e outros papeis sujos com alimentos, fraldas 
descartáveis, entre outros.

Porque é que a biodegradabilidade é importante?

De uma forma simples, aquilo que é biodegradável 
decompõe-se naturalmente. Quando algo é biodegradável, 
significa que é derivado de matérias-primas orgânicas. 
Assim, quando são descartados em locais adequados,
com apoio de microorganismos, decompõem na natureza, 
sem prejudicá-la. 

Cascas de frutas, de ovos, restos de vegetais, talos
de verduras, frutas estragadas e papel, são exemplos 
desses resíduos, que são mais facilmente absorvidos
pela terra, minimizando os impactos ambientais.

2 compostores

Espaço exterior ao ar livre

Materiais biodegradáveis
(ex.: folhas secas, restos de comida, 
guardanapos ou folhas de papel)

Materiais não-biodegradáveis
(ex.: plástico, metais, entre outros)

Em dois compostores diferentes situados ao ar livre junta os restos
da preparação da comida e materiais de jardim;

Num dos compostores adiciona materiais biodegradáveis (ex.: 
guardanapos de papel), noutro compostor coloca materiais não 
biodegradáveis (ex.: garrafas ou sacos de plástico);

Cobre ambos com restos da preparação da comida, alguns ramos  
e folhas secas e deixa a natureza seguir o seu curso;

Ao longo das semanas observa as diferenças em tempo real do tempo
de biodegradação dos vários materiais.

PRECISAS DE: COMO:

1- 

2- 

 

3-

-



FICHA 7
Produtos do nosso quotidiano feitos
de pasta de papel, papel ou cartão.

IMAGINEM SE O PAPEL HIGIÈNICO
NÃO EXISTISSE?

Curiosidade: em média cada pessoa em Portugal 
gasta 2 rolos e meio de papel higiénico por 
semana. São cerca de 137 rolos de papel higiénico 
por ano, ou seja, de 7.  Kg/ano.

EXISTEM MUITAS SITUAÇÕES NA VIDA QUOTIDIANA EM QUE È QUASE IMPOSSÌVEL 
ENCONTRAR UM SUBSTITUTO PARA PRODUTOS PROVENIENTES DA FLORESTA.

Todos nós utilizamos estes produtos diariamente: 

Uma parte da pasta de papel produzida em Portugal é exportada 
para a produção têxtil, mais concretamente para a produção  
de tecido viscose rayon?

SABIAS QUE...

Uma parte dos chouriços e salsichas
que comemos têm a “pele” feita de celulose?

SABIAS QUE...

Lenços;

Papel de cozinha;

Etiquetas;

Embalagens;

Sacos de papel;

Embalagens;

Entre outros.

Revistas;

Jornais;

Caixas de ovos;

Folhas de papel;

SABIAS QUE...



Produz e personaliza o teu próprio papel com pétalas de flores ou sementes

PRECISAS DE: COMO:

Papel ou cartão
para reciclagem

Liquidificador

Folhas de papel vegetal

Panos de cozinha

Rolo de cozinha

Tesoura

Rasga os materiais recicláveis em pequenos pedaços;

Coloca-os num liquidificador junto com água e deixa-os de molho 
durante 20 minutos;

Tritura esta mistura até que se torne uma polpa homogénea. Podes 
personalizar o teu papel ao adicionares pétalas de flores ou sementes 
depois de tudo triturado;

Coloca uma folha de papel vegetal sobre um pano de cozinha e verte
a pasta por cima da folha; 

Põe outra folha de papel vegetal sobre a pasta e alisa-a com a ajuda  
de um rolo de cozinha até ficar fininha; 

Com muito cuidado descola o papel vegetal. Coloca um pano de cozinha 
seco por cima da nova folha de papel molhada. Passa o rolo sobre
o pano, para eliminares a água da folha; 

Retira o pano devagar. Guarda o teu papel num local quente para
que seque (pode demorar alguns dias para que seque completamente);

Descola com cuidado a tua nova folha de papel do papel vegetal; 

O papel está agora pronto para utilizar! Se quiseres podes aparar
com uma tesoura e dar a forma que quiseres. No caso de teres 
adicionado sementes, após utilizar o papel, podes rasgar em pequenos 
pedaços e semear num vaso ou jardim. 

1-

2- 

3-

-

-
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE



FICHA 8
Sinergia e aproveitamento
de subprodutos na indústria

ECONOMIA CIRCULAR
E SIMBIOSES INDUSTRIAIS

SUBPRODUTOS NA INDÙSTRIA 

Os resíduos de uma indústria podem ser subprodutos
de outras, diminuindo a necessidade de uso
de matérias-primas virgens e criando novas 
oportunidades de negócio. A este processo
chamamos simbioses indústriais.

A indústria da pasta e do papel é um exemplo
de economia circular, reutilizando internamente  
os seus recursos (ex.: reutilização da água usada  
no processo de produção), fechando ciclos  
e circuitos, e valorizando uma parte muito  
significativa dos seus resíduos.

Adicionalmente, nas várias fases do processo produtivo 
de pasta, papel e cartão são geradas matérias-primas 
secundárias, também chamadas de subprodutos, tais  
como biomassa florestal, lamas, areias e cinzas e podem 
ser utilizados por outras indústrias, como por exemplo, 
na construção civil e na agricultura.

A biomassa florestal pode ser utilizada para produzir energia verde, contribuindo para evitar 
riscos florestais como os incêndios?

Cerca de 70  da energia utilizada na indústria papeleira em Portugal provém de energias verdes 
renováveis (biocombustíveis) acima da média europeia ?

SABIAS QUE....



A partir do 2 Ciclo

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

SIMBIOSES INDUSTRIAIS NA INDÙSTRIA DO PAPEL

"Na Natureza nada se cria, nada se perde,  
 tudo se transforma." Lavoisier 

Entra em contacto com as indústrias locais, de modo a organizar uma visita em que o foco seja
a explicação onde os materiais e subprodutos da indústria são utilizados;

Em caso de impossibilidade de deslocação à fábrica, convida elementos da indústria a visitar a escola
e realizar uma apresentação sobre o tema ou faz uma pesquisa sobre economia circular direcionada
com a indústria que aborde os seguintes temas: que matérias-primas são utilizadas, de onde provém,
como são ou podem ser reutilizadas. 

O QUE PRECISAS DE FAZER:

Os resíduos de uma indústria podem ser subprodutos  
de outras indústrias ou atividades, diminuindo assim  
a necessidade de exploração de alguns recursos naturais.



FICHA 9
Importância e função das embalagens

As embalagens de cartão, são biodegradáveis, podem ser recicladas e valorizadas para 
produzir energia no final do seu ciclo de vida?

As embalagens de papel ondulado, têm a vantagem de proteger os produtos, ser leves, 
resistentes, e duradouras?

Todos os dias são inventados novos tipos de embalagem de cartão, inclusive
para o setor alimentar? Que tipo de embalagem gostarias que existissem?
Quais as características e funcionalidades que achas importante terem?

SABIAS QUE...

As embalagens fazem parte do nosso dia a dia: na indústria, 
no comércio, em casa e no transporte entre estes. 

NUNCA O PAPEL DE EMBALAGEM
FOI TÃO IMPORTANTE!

EMBALAGENS SUSTENTÀVEIS

A utilização de embalagens sustentáveis para  
a proteção, transporte e armazenamento  
dos produtos é muito importante, por isso 
devemos utilizar embalagens feitas de papéis  
100  reciclados ou com certificação de que  
a sua matéria-prima é proveniente de florestas 
plantadas e geridas de forma responsável.

São objetos essenciais em determinadas situações
e por isso deveremos ter em atenção à forma como
os usamos e reutilizamos, o tipo de materiais de que são 
feitos e onde os colocamos no final do seu ciclo de vida.



Reflexão conjunta sobre o tipo de embalagens e sua utilização no nosso dia a dia.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

REFLETIR EM TURMA:

Quantas vezes utilizamos embalagens no nosso dia a dia? Em que situações?
 
Precisamos mesmo de as utilizar ou podemos utilizar outros meios alternativos? Nos casos em que são 
importantes, descrever o porquê.

Têm um longo tempo de utilização ou utilizamos durante pouco tempo e depois deitamos fora? 

De que materiais são feitas? (ex.: Naturais? Biodegradáveis? Mistura de várias componentes? São recicláveis?)

Podemos reutilizá-las de alguma forma?
 
Quando as embalagens chegam ao fim do seu ciclo de utilização útil, onde as colocamos? Separamos por tipo 
de materiais de que são compostas?  (ex.: Ecoponto azul, amarelo, etc.)



Caixa de lenços
Produzida a partir de papel 100% reciclado.

Papel cartonado e porta-canetas
Produzidos a partir de papel reciclado.

Pasta seca
A pasta para papel é produzida a partir  
de madeira proveniente de florestas  
plantadas e é a matéria-prima que dá  
origem ao papel e cartão.

Folhas de papel e miniatura de resma
Produzidas a partir de madeira proveniente  
de florestas plantadas e geridas de forma sustentável.

Sabonete e rebuçados de eucalipto
Produzidos a partir do óleo natural de eucalipto,  
muito utilizado para o fabrico de vários produtos  
como rebuçados, sabonetes, entre outros.

Tecido viscose rayon
Produzido a partir de pasta solúvel 
proveniente de madeira de florestas  
plantadas e geridas de forma sustentável.

Exemplos de materiais produzidos na indústria 
de pasta, papel e cartão em Portugal.



A indústria papeleira apresenta características únicas no panorama industrial português e mundial.

A sua atividade expande-se a quase todo o ciclo de vida dos produtos de papel - desde
a produção de matérias-primas (produção florestal) até ao tratamento dos produtos  

no fim de vida, através de reciclagem de papéis velhos ou valorização de resíduos.

É um setor gerador de emprego que contribui para a qualidade de vida e fixação das populações 
no interior e meio rural, potencia o desenvolvimento das pessoas e das comunidades, respondendo 

às suas expectativas e necessidades e que gera emprego qualificado e riqueza para o país.

A Altri é uma empresa de referência europeia na produção de pastas de eucalipto e na gestão 
florestal sustentável. As pastas produzidas são aplicadas na produção de papel (papéis tissue  

e de impressão e escrita) e para a pasta solúvel, que é utilizada na produção de têxteis. A estratégia 
de biodiversidadedo grupo assenta no compromisso de assegurar a compatibilização de uma 

floresta produtiva com a defesa da diversidade do património ambiental.

A DS Smith é uma empresa líder na Europa no fabrico de embalagens recicladas para bens  
de consumo e especializada num design de embalagens avançadas, tais como embalagens  

de transporte, embalagens de consumo, expositores e embalagens promocionais, embalagens  
de proteção e embalagens industriais.

A Renova é uma marca europeia de produtos de grande consumo especializada no fabrico  
e comércio de gamas inovadoras de papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha  

ou lenços de papel. Todos os seus produtos oferecem experiências adaptadas a um estilo  
de vida tão sustentável quanto diferenciador.

The Navigator Company é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo desempenhando
um papel estruturante para a economia nacional e que aposta na gestão sustentável da floresta através 
do investimento em investigação e tecnologia aplicada, dos maiores viveiros florestais da Europa com 

plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam à renovação da floresta nacional.


