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Curso

Tecnologias de impressão
relação tinta-papel

Enquadramento

A ação de formação visa dotar os participantes de conhecimentos sobre os processos de 
impressão, nomeadamente as condicionantes associadas à transferência de tinta como a 
reologia dos fluidos, as características do suporte papel e os equipamentos  para impressão.

Serão também abordadas questões gerais sobre as tecnologias de transferência de tinta e 
problemas ocorridos durante a impressão através dos processos como o offset e a flexografia.

A apresentação teórica será complementada com testes de impressão em escala laboratorial.

Objetivos

Cada um dos presentes na sessão deverá, no final, conseguir interpretar os resultados 
obtidos na impressão, correlacionar variáveis e sugerir  metodologias para otimização do 
processo. Deverão ainda identificar problemas ocorridos no processo e sugerir métodos para 
a sua remediação.

 

Inscrições on-line em www.tecnicelpa.com

25 Janeiro 2013
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Editorial
Sócio Honorário e Membro do Conselho Consultivo da Tecnicelpa
Administrador e Diretor Executivo da Fundação Infantil Ronald McDonald
Presidente da Assembleia Geral da Associação GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial

JOÃO JOSÉ DE SÁ NOGUEIRA

O nosso papel!

Pediu-me a Direção da Tecnicelpa que coordenasse este 
número da INFO@TECNICELPA dedicado á responsa-
bilidade social das empresas. Faço-o com o maior prazer, 
pois nas últimas décadas tenho dedicado muito do meu 
tempo a este tema, que acredito se está a transformar 
muito rapidamente num pilar essencial do desenvolvi-
mento das empresas, das pessoas e das comunidades.

Comecei, quando, a partir de 1980, como Presidente 
da CAIPA – Comissão da AIP para o Ambiente - funda-
da em 1972 no seguimento da Conferência de Esto-
colmo sobre o Ambiente Humano - tanto tive de falar 
e escrever sobre a necessidade de conciliar o desen-
volvimento económico com a proteção ambiental. Um 
passo seguinte nessas funções, foi a necessidade de, em 
1987, difundir em Portugal as conclusões do ”Relatório 
Brundtland” (Our Common Future), um relatório ela-
borado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em que se introduzia o conceito do 
desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento que 
procura satisfazer as necessidades da geração atual, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem as suas próprias necessidades.

Significa este desenvolvimento, possibilitar que as pes-
soas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório 
de desenvolvimento social e económico e de realização 
humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso 
razoável dos recursos da terra e preservando as espé-
cies e os habitats naturais.

Era o início de uma longa, difícil, mas gratificante cami-
nhada em que nos capacitávamos para simultaneamente 
com a necessidade de as empresas ganharem dinheiro,

o fazerem com o respeito pela sua envolvente ambien-
tal e humana. Era os primórdios de uma nova prática 
assente no denominado tripé económico, ambiental e 
social, conducente a um real aumento da qualidade de 
vida das pessoas. 

Aparece assim a noção de empresa socialmente respon-
sável, tornando a empresa corresponsável pelo desen-
volvimento da sociedade em que se insere. A essa for-
ma de agir corresponde o conceito de responsabilidade 
social das empresas, segundo o qual estas integram 
voluntariamente preocupações sociais e ambientais 
nas suas operações e na sua interação com as outras 
partes interessadas (stakeholders).

A segunda metade da década de 90 foi passada, con-
juntamente com representantes de várias empresas, 
no aprofundamento do papel do sector empresarial no 
desenvolvimento social, dando origem, em 2000, ao 
GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empre-
sarial - a primeira associação portuguesa sem fins lu-
crativos dedicada à problemática da Responsabilidade 
Social das Empresas - de que assumimos a presidência 
no seu primeiro mandato. O seu principal objetivo é fo-
mentar a participação das empresas no contexto social 
em que se inserem, procurando disseminar práticas de 
gestão empresarial socialmente responsáveis. 

O modo como uma empresa gere as suas relações eco-
nómicas, sociais e ambientais, e o modo como se com-
promete com os seus parceiros (tais como trabalhado-
res, acionistas, patrões, clientes, parceiros de negócio, 
governos e comunidades), tem impacto no sucesso da 
empresa a longo prazo. 
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EVENTOS TECNICELPA
Seminário “Segurança nas Indústrias da Pasta e do Papel”
29 de Novembro 2012

Curso “Certificação energética em contexto de produção fabril. 
NP EP 16001 e ISO 50001” – 2ª Edição
11 de Dezembro 2012

Seminário “Tecnologias de Impressão / Relação Tinta-Papel”
25 de Janeiro 2013

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS
39th International DITP  Symposium
21-22 Nov. 2012 -  Bled, Slovenia;

Curso “Máquina De Papel, Parte Húmeda”
21-23 Nov. 2012 -  C.F. Euroforum Infantes, San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Spain;

As empresas mais comprometidas com o tema respon-
sabilidade social têm aqui um espaço de intervenção, 
espalhando e difundindo os seus bons exemplos.

Nessa linha, temos o grato prazer de incluir neste nú-
mero da INFO@TECNICELPA, textos divulgando desde 
boas práticas até estudos sobre a responsabilidade 
social, passando pela posição das empresas perante a 
atual crise e pela perceção que os colaboradores e a 
comunidade têm sobre a importância das ações desen-
volvidas pelas empresas. 

Agradecemos a todos que se disponibilizaram a cola-
borar com a nossa Associação, fazendo votos para que 
este trabalho promova uma nova cultura e uma nova 
atitude por parte da generalidade do nosso tecido em-
presarial, constituído por empresas que podem ter um 
papel fundamental na construção de uma sociedade 
economicamente mais saudável, ambientalmente mais 
correta e socialmente mais justa.

 Esse será também o nosso papel!

Sendo assim, a responsabilidade social não deve ser 
interpretada como peça à parte do modelo de gestão 
da empresa. Um modelo sustentável de responsabilida-
de social é aquele que a empresa define no seu pla-
neamento estratégico, incorporando o relacionamento 
com os seus stakeholders, com a comunidade em geral 
e com a defesa do meio ambiente no dia-a-dia das suas 
atividades. Deve refletir-se, interna e externamente, nas 
suas boas práticas, que deverão ter como finalidades, 
de forma equilibrada, a rentabilidade, a consciência 
ambiental e a responsabilidade social.

Atravessamos um período caracterizado por um clima 
de crise económica e social em que se torna mais evi-
dente o importante papel da responsabilidade social 
das empresas e das formas que, como boas cidadãs, en-
contram para contribuírem para o bem-estar da popu-
lação portuguesa, ajudando a diminuir as desigualda-
des, as injustiças e as exclusões. A mitigação dos efeitos 
da crise não deve conduzir, nomeadamente, a um nível 
de desemprego superior ao estritamente necessário à 
sobrevivência das empresas, ainda que à custa da re-
dução de margens e do consumo de algumas reservas. 

Sendo os sócios considerados o mais valioso património da Tecnicelpa, 
a actualidade dos seus dados e contactos é fundamental para o bom 
desempenho da Associação. 
Actualize os seus dados de rigisto no site da Tecnicelpa. OBRIGADO A TODOS!

www.tecnicelpa.com/login.php
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técnicos da fábrica, que com toda a simpatia e boa 
disposição, nos proporcionaram uma manhã altamen-
te enriquecedora, sobre o mundo do papel tissue em 
Portugal. 

A reunião decorreu na fábrica de papel AMS Gomá 
Camps, que muito bem nos acolheu a todos, abrindo as 
suas portas a este grupo de papeleiros e familiares. Tí-
nhamos à nossa espera um prestigiado grupo de jovens 

Visita a AMS Gomà Camps 
e “Portas de Ródão”
22 de Setembro de 2012
Vila Velha de Ródão

Último dia de Verão, 22 de Setembro, 
assim foi a data escolhida para este ale-

gre encontro do grupo Tecnicelpa. Não há 
dúvida que o interior do nosso país reserva 

uma beleza incontornável e uma força emergen-
te da Natureza. Alegra-nos muito constatar que o 

grupo está a crescer a olhos vistos, tal é o interesse 
dos associados em conhecer sempre mais e conviver com 

quem partilha dos mesmos interesses. 
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No exterior, após devidamente equipados com coletes 
e ascultadores, tirámos a tradicional foto de grupo, que 
bem demonstra a dimensão do interesse e participação

no evento. Quantos mais somos, mais gostamos de es-
tar juntos.

relevância que este tão jovem empreendimento já as-
sume no mercado Nacional e Internacional.

O anfitrião e Director Geral o Sr. Engº José Miranda, fez 
a apresentação da fábrica, dando a conhecer o projeto 
desde a fase do sonho, até à presente realidade, com a



NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 07

A visita à fábrica, dividida em pequenos grupos, foi 
muito interessante, dada a amplitude e forma de cons-
trução das estruturas, que demonstram uma lógica de 
fluxos completamente racional e pensados para o futu-
ro. Faz bem ao coração de Portugal e ao nosso também, 

ver uma fábrica a trabalhar “a pleno vapor”, cheia de 
colaboradores jovens e dinâmicos e, observar uma fre-
nética movimentação de produtos, bobines, rolos, cai-
xas, paletes, linhas transportadoras, embalagens, tudo 
numa roda-viva de construção dinâmica.

“O nosso papel na vida...”
é produzir papel tissue que vá de encontro às necessidades dos nossos clientes 

e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de forma sustentada 
e cumprindo a nossa responsabilidade social.
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estamos perante uma moderna fábrica, pensada ao de-
talhe e construída de raiz, tendo em consideração to-
das as necessidades e fluxos do processo laboral, assim 
como as preocupações ambientais, de segurança e de 
responsabilidade social.

Trata-se da mais recente fábrica de papel tissue em Por-
tugal. Após um projecto relâmpago que teve início em 
2007, a construção da fábrica foi iniciada em Janeiro 
de 2009 e a produção arrancou 8 meses mais tarde, em 
Agosto do mesmo ano. Apenas com 3 anos de laboração,

Máquina de papel
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Fruto de um investimento de cerca de 50 Milhões de 
Euros, fabrica já mais de 28 mil ton ano. É a primei-
ra unidade de produção de papel tissue de integração 
vertical na Europa e até talvez no mundo, que recebe a 
pasta líquida, produz o papel e procede à sua transfor-
mação e colocação no mercado. Esta unidade localizada

na zona limítrofe de Vila Velha de Ródão, possibilitou 
graças à proximidade da Celtejo, a instalação de um 
“pipeline” subterrâneo com cerca de 1,8 Km de com-
primento, que transporta a pasta líquida proveniente 
da fábrica de celulose situada nos terrenos contíguos.

A AMS - GC é uma moderna e organizada unidade que 
ocupa 30 000 m2 de construção, implantados numa área 
total de 150 000 m2 de terreno. Confronta com a CEL-
TEJO (grupo Altri) e tem acesso direto à estrada nacional 
que liga ao nó da A23. Assim sendo esta acessibilidade na 
região interior do país, permite-lhe um equilíbrio entre as 
distâncias para os diversos pontos de distribuição.

Equipada com tecnologia inovadora, constitui uma unida-
de de produção modelo para a economia nacional, com 
repercussão ao nível internacional.

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

- TOSCOTEC Crescent Former
- Capacidade de fabricar 30 000 toneladas ano
- Produz gramagens de 14 g/m2 a 35 g/m2
- Velocidade que permite 1 900 m/min
- Largura máxima de 2 820 mm
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Apesar da sua ainda curta história, conta com um quadro muito jovem e altamente dinâ-
mico, tendo já conseguido a certificação integrada em Qualidade, Ambiente e Segurança 
de acordo com as normas NP EN ISO 9001; NP EN ISO 14001 e OSHAS 18001. Já viu 
igualmente reconhecida, neste ano de 2012 a atribuição da etiqueta Ecolabel, simboliza-
do pela flor, ícone este que permite aos consumidores escolher produtos e serviços mais 
respeitadores do ambiente. 

Transformação

Com princípios e valores muito pertinentes e saudáveis, para os intervenientes e toda 
a comunidade envolvente, fazemos votos de uma existência tão próspera e sorridente, 
quanto a forma alegre como nos receberam. A todos bem hajam e nunca desistam.

NA TRANSFORMAÇÃO DISPÕE DE 2 LINHAS:

- gama industrial
- gama doméstica

nas quais transforma cerca de 90% da produção pró-
pria de papel, essencialmente para a área de higiene 
e limpeza. 



As crianças...Os tradicionais agradecimentos

Ainda deu tempo para entregar algumas lembranças aos anfitriões da fábrica 
e também às crianças presentes.

contagiando os presentes, levou a algumas revelações 
interessantes e capacidades musicais desconhecidas. 
Foi muito divertido ver mais novos e mais velhos a can-
tar em conjunto, letras que só as memórias do passado 
nos levam a recordar e alegremente trautear. 

O almoço decorreu na Estalagem de Ródão, com uma 
vista maravilhosa sobre o rio e os imponentes rochedos 
que o ladeiam, onde a força da água conseguiu rasgar 
uma apertada garganta, permitindo a fluidez das águas 
agora calmas, após um estio prolongado. A acompanhar 
o manjar, fomos brindados por animação musical, que

NOTÍCIAS DA TECNICELPA / 11
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Com o terminar do verão e do nosso dia de convívio, lá 
foram as famílias rumando aos seus mais diversos des-
tinos, salpicados por este nosso Portugal. Foi um alegre 
e muito saudável convívio em que todos partilharam a 
sua boa disposição e disfrutaram do que o interior tem à 
disposição. Saudações aos participantes e até à próxima 
oportunidade.

usufruíram da disponibilidade acolhedora da vila, em 
apresentar o seu reconstruido lagar das varas, agora 
transformado em museu. 

De tarde, já perfeitamente saciados e satisfeitos, dirigi-
mo-nos ao cais do rio para novamente em grupos, fa-
zer o anunciado passeio de barco e transpor as tão fa-
mosas “Portas de Ródão”. Alguns mais curiosos, ainda
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aos sistemas de gestão no geral e às metodologias a 
eles associadas, passando de seguida e até ao final da 
sessão para a identificação e discussão dos requisitos 
da norma. Ao longo da sessão foram promovidos al-
guns momentos de reflexão em grupo sobre os pontos 
mais importantes e as metodologias a adoptar na sua 
execução. A sessão foi muito participada e as discus-
sões geradas muito interessantes pois juntaram dife-
rentes vivências relativamente aos sistemas de gestão 
e à sua implementação. Contámos inclusivamente com 
o testemunho de quem está em fase adiantada de im-
plementação do sistema. No final da sessão ficamos 
todos com uma ideia melhor do potencial impacto que 
a certificação energética poderá trazer para um site 
industrial.

Na sexta-feira dia 12 de Outubro foi realizada a primei-
ra edição de uma acção de formação organizada pela 
Tecnicelpa no intuito de trazer um melhor conhecimen-
to aos nossos sócios da norma NP EN ISO 50001:2012, 
relativa à certificação energética em contexto de pro-
dução fabril. A receptividade a esta proposta da Tec-
nicelpa foi muito grande pelo que a mesma acção se 
repetirá no proximo dia 11 de Dezembro, no mesmo 
local, para dar oportunidade às incrições que já não 
couberam nesta iniciativa.

A acção foi orientada pela Eng.ª Cristina Effertz do ISQ 
que conta com uma larga experiência no âmbito da im-
plementação de sistemas de gestão, e em concreto nes-
te recente referencial de certificação energética. Come-
çámos por consolidar os principios básicos subjacentes

SEMINÁRIO
Certificação energética em 
contexto de produção fabril

Orador
ENG. CRISTINA EFFERTZ (ISQ)

12 de Outubro de 2012
Hotel dos Templários, Tomar



Bem haja a todos os presentes e votos de continuação de frequência das nossas acções.

Mais uma vez contamos com o excelente ambiente do 
Hotel dos Templários que, para além de possibilitar dimi-
nuir as distâncias a todos os que se deslocam de outras 
paragens, assegura condições adequadas e já familiares 
a todos os participantes. Como sempre, os momentos de 
intervalo para café e o almoço serviram para fomentar o 
convívio e o conhecimento entre os presentes, hoje em 
dia inevitavelmente dominados pelos temas que nos afec-
tam a todos.

De acordo com os resultados da avaliação o interesse do 
tema e a utilidade para a actividade foram os parâme-
tros mais apreciados, com destaque ainda para o grau de 
participação no seio do grupo. A importância de acompa-
nhar o decorrer da acção com casos práticos de aplicação 
da norma foi ainda reforçada.

info@tecnicelpa a cores

Página A4 com texto e gravura
Inserter (90-100g/m2) uma face

Contra capa

1/2 Página A4 com texto e gravura

450,00 euros

1 número

450,00 euros

700,00 euros

275,00 euros

1.000,00 euros

3 números

1.000,00 euros

1.500,00 euros

620,00 euros

SIGA O EXEMPLO DOS NOSSOS ANUNCIANTES. PUBLICITE NA INFO@TECNICELPA
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Conferência Internacional 
da Floresta, Pasta e Papel

www.tecnicelpa.com
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de valor que possam ser percebidos como positivos pe-
las partes interessadas da sociedade com as quais as 
empresas (ou melhor, as pessoas que formam as em-
presas) se relacionam.  Isso tem forçado a que muitas 
pessoas das nossas empresas tenham que despir, de 
um momento para outro, o seu manto de poder hierár-
quico para atuar de maneira que privilegie o diálogo, a 
transparência, o respeito à diversidade humana, den-
tre outros fatores ainda praticados com certo grau de 
imaturidade. Não é tão fácil lidar com sonhos, ideais e 
emoções - especialmente quando são de outras pessoas 
e não os nossos.

As coisas estão mudando rápido na gestão das empre-
sas: as exigências para excelência no desempenho so-
cial são cada vez maiores e muitos executivos não estão 
perfeitamente preparados para isso. Alguns acreditam 
que desempenhar bem socialmente é fazer algum tipo 
de boa ação para as partes interessadas, destinando al-
gum valor do orçamento para campanhas sociais que 
projetem a empresa na mídia. Outros acreditam que 
basta recolher os impostos devidos e cumprir as leis 
trabalhistas que já se está mostrando responsabilidade 
social corporativa. Alguns começam a mostrar maior in-
teresse em dialogar e a serem mais transparentes com 
as partes interessadas – desde que isso não atrapalhe a 
competitividade e os programas de gestão empresarial 
focados em custos e resultados financeiros. Entretanto,

A sociedade humana é constituída por múltiplos ato-
res com variados graus de relacionamentos e inter-
dependências. Como não poderia deixar de acontecer, 
as empresas produtoras de celulose e papel são parte 
desse universo social envolvendo milhares de pessoas 
a nível local, regional e global. Quando falamos em 
aspetos sociais do setor estamos definitivamente nos 
referindo às pessoas, a toda gente que se relaciona de 
forma direta ou indireta com as empresas desse nosso 
setor. Deve ainda ser lembrado que não existe uma en-
tidade mágica dotada de uma varinha de condão para 
satisfazer desejos e que muitos teimam em chamar 
de empresa. O que na verdade existem são grupos de 
pessoas que se inter-relacionam de maneira a geren-
ciar e a operar as empresas. Portanto, as empresas 
nada mais são do que a resultante do trabalho, ações, 
emoções, decisões e inteligência de pessoas. Essas 
pessoas que compõem as empresas constituem-se nos 
primeiros elos das amplas redes sociais que formam 
nosso setor. São essas pessoas que operam, decidem, 
gerenciam, parceirizam e conduzem as empresas para 
o mundo do mais ou do menos. Suas influências sobre 
essas redes sociais são, portanto, enormes e dificil-
mente mensuráveis. 

O momento presente é riquíssimo no que se tem deno-
minado de responsabilidade social, ou seja, do conjunto 
de ações orientadas para incluir temas sociais em graus

Responsabilidade social 
se constrói com diálogo, 
compromisso e respeito

OPINIÃO
CELSO FOELKEL
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são poucos os executivos que perceberam que a so-
ciedade humana valoriza muito mais o respeito a 
seus valores e o ato de ser ouvida do que a doação de 
bens materiais. Diálogo, respeito e compromisso são, 
portanto, os pilares fundamentais para que se possa 
construir uma responsabilidade social sustentável no 
longo prazo. 

A partir do momento que se mergulha nesse processo 
não há mais como fugir dele. Qualquer descuido pode 
causar sérios estragos ao positivo relacionamento que 
se tem como meta construir. Por isso, toda a vez que 
os gestores de nossas empresas tiverem que retrair 
suas ações de responsabilidade e compromisso social 
em função de alguma crise financeira ou mesmo de 
perda de competitividade da empresa, o mínimo que 
se deve fazer é praticar um diálogo eficiente para que 
as pessoas envolvidas (inclusive os seus funcionários) 
possam entender o que está acontecendo.   Essa é uma 
demanda de qualquer cidadão que recebe uma mão 
estendida de parceria e que não quer que ela desa-
pareça de uma hora para a outra sem pelo menos um 
esclarecimento. 

Infelizmente, a crise financeira que se instalou sobre 
a sociedade global a partir de 2008 tem mostrado um 
nível de perversidade severo para muitas das empresas 
do setor.  Em função disso, muitas das ações de respon-

sabilidade social tiveram que ser descontinuadas, em 
especial aquelas com os parceiros florestais, com os 
terceiros prestadores de serviços, com os colaborado-
res da própria empresa, com as comunidades circunvi-
zinhas, etc. Esse afastamento acabou em muitos casos 
sendo feito no pior dos estilos de “low profile”, o que 
acabou trazendo um elevado nível de incompreensão 
pelas partes interessadas da sociedade. Em um mundo 
em crise, com todos vivendo dias difíceis, não há nada 
melhor do que se continuar de mãos dadas, buscando 
valorizar essas parcerias em outros níveis de coopera-
ção – mas tudo feito com muita clareza, entendimento 
e diálogo. Com isso, as relações poderão ser preserva-
das para que as emoções e ações se alinhem na busca 
do reencontro dos caminhos de sucesso. 
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balhadores desenvolvam trabalho comunitário, são 
exemplos de acções enquadradas na responsabilida-
de social das empresas.

A primeira responsabilidade social das empresas é, no 
entanto, perceber o valor dos seus activos humanos, 
distribuindo, logo numa primeira fase, a riqueza que 
esse mesmo activo ajuda a criar, de uma forma justa 
e equilibrada. Para que isto aconteça terá o proprie-
tário, accionista ou gestor, que ter o justo sentido da 
boa gestão, comunicando bem aos seus colaborado-
res os objectivos, a estratégia, as dificuldades e os de-
safios que em cada momento se colocam. Nos maus 
momentos esta comunicação é ainda mais importante. 
Todos entendem as dificuldades se elas forem clara-
mente explicadas, não sendo difícil que os diferentes 
colaboradores numa organização se predisponham a 
sacrifícios se entenderem qual é o caminho e qual é o 
objectivo.

Existe uma outra componente da responsabilidade 
social, cuja importância se sobrepõe à mera atitude 
filantrópica ou à distribuição justa da riqueza. Num 
mundo de comércio livre em que os produtos circulam 
com grande facilidade entre os diversos continentes e 
os diversos países, é importante que a livre escolha, 
própria das economias de mercado e das sociedades 
democráticas, seja feita de uma forma consciente, con-

As empresas são os núcleos à volta dos quais gira a 
economia, se cria riqueza e através da sua distribuição 
se faz com que as pessoas, no fundo a sociedade, pos-
sam usufruir de uma vida cada vez melhor. São incon-
tornáveis as empresas, como organizações dedicadas 
às diferentes e variadas actividades económicas, des-
de a produção de bens agrícolas e outros de bens de 
consumo aos serviços. 

Fontes criadoras de riqueza, não são necessariamen-
te as responsáveis pela sua má ou boa distribuição. 
A acumulação concentrada de riqueza e capital está 
na natureza humana, na forma como cada um inte-
rage economicamente com os outros. Compete aos 
políticos definir a forma e modelo da distribuição da 
riqueza e impor os limites necessários ao equilíbrio 
indispensável a qualquer sociedade.

As empresas e os seus proprietários podem encon-
trar em cada momento soluções que permitam o 
apoio a iniciativas dos cidadãos, nas suas áreas ge-
ográficas de actuação ou mesmo a nível global. É a 
isto que hoje se chama responsabilidade social das 
empresas, ou pelo menos é isto que é entendido pela 
sociedade como tal. Apoiar uma Escola, um concerto, 
um monumento, um animal em vias de extinção, uma 
instituição de investigação social, uma instituição de 
beneficência ou criar condições para que os seus tra-

As empresas, 
a sociedade 
e a globalização

OPINIÃO
CARLOS BRÁS
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mais recentemente, não se interessaram muito em sa-
ber se os seus produtos eram fabricados com recurso 
a trabalho infantil. 

Não será o proteccionismo alfandegário que nos sal-
vará, a nós Europeus, da concorrência desleal dos 
Orientais. Poderia ser, isso sim, a sustentação dos va-
lores civilizacionais, tais como o respeito pelas pes-
soas, a democracia, a livre escolha e a liberdade, que 
nos devia guiar nesta guerra económica entre os paí-
ses emergentes e os países desenvolvidos. O que nos 
está acontecer é precisamente o contrário. Estamos a 
querer combater os adversários utilizando as mesmas 
armas, impondo salários cada vez mais baixos e redu-
zindo claramente o poder de escolha.

As urgências de curto prazo não podem toldar a visão 
do longo prazo. Por este caminho, iremos todos nós, 
Portugueses e Europeus, caindo num buraco que nos 
levará a que, no futuro, as empresas Chinesas contra-
tem a nossa mão de obra para embaratecer os seus 
custos de fabrico.
 

(de acordo com a antiga ortografia)

tribuindo para que as empresas que exploram o tra-
balho infantil, que pagam salários de miséria em re-
gime de quase escravatura, irresponsáveis perante 
a sociedade, sejam penalizadas em favor das suas 
concorrentes que demonstram preocupações precisa-
mente de sentido contrário. A livre escolha, na base 
da consciência social, pressupõe cidadãos instruídos e 
com poder de compra, capazes de introduzir nos seus 
critérios de compra outro tipo de preocupações que 
vão muito para além do preço.

Infelizmente os países ocidentais, com principal desta-
que para a Europa, vivem hoje uma tendência no sen-
tido contrário. Os défices internos e as consequentes 
medidas de austeridade estão a levar os consumidores 
europeus para uma dramática situação em que a esco-
lha se resume ao mais barato, não o importando o quê 
e o como. As próprias empresas Ocidentais preferem 
contratar a manufactura dos seus produtos a tercei-
ros, no lado Oriental do mundo, com regimes políticos 
centralizados no estado e na nomenclatura política do 
partido, em que os custos são baixos devido a uma ex-
ploração irresponsável de mão-de-obra, acumulando 
quantidades enormes de capital. Apresentam-se de-
pois como grandes actores da filantropia, esquecendo 
ou fingindo esquecer que não se preocuparam com 
os meios para atingirem os seus fins. Grandes multi-
nacionais como a Zara e tantas outras, como a Apple
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45º Congresso Internacional 
de Celulose e Papel, ABTCP-2012

estabilidade no que respeita ao estágio final de bran-
queamento de pasta de eucalipto” de Maria da Graça 
Carvalho do Departamento de Engenharia Química da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra, “Casca de Eucalyptus Globulus como fonte 
de compostos polifenólicos com actividade biológica” 
e “Lenhina de Eucalyptus Globulus como fonte de se-
ringaldeído e vanilina”, ambos de Paula Pinto do LSRE 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
e o trabalho “Fillers de PCC modificado com derivados 
de celulose” de Paulo Ferreira do Departamento de En-
genharia Química da Universidade de Coimbra.

O Congresso foi realizado em São Paulo no centro de 
exposições Transamerica, teve a participação de 612 
participantes e 181 trabalhos inscritos, dividindo-se 
em 94 orais e 65 posters. A exposição contou com 
mais de 160 expositores numa área de 6200 m2.

Entre 9 e 11 de Outubro decorreu em São Paulo o 45º Congresso Internacional de Celulose e Papel, 
ABTCP-2012 e VII Congresso Ibero-Americano de pesquisa de Celulose e Papel, CIADICYP-2012, 
este congresso teve a particularidade de ter a TECNICELPA como co-realizadora.

Como co-realizadora a TECNICELPA esteve presente 
com uma comitiva constituída pelo Presidente, An-
tónio Prates que participou na cerimónia de abertu-
ra, por Carlos Vieira do Grupo Portucel Soporcel que 
apresentou no painel sectorial “Grupo Portucel So-
porcel, o líder europeu do papel UWF”, por Alexandre 
Gaspar do RAIZ “Desafios da Biorefinaria: Do Conceito 
à Criação de Valor” e por Susana Marques do LNEG 
“Upgrading of Recycled Paper Sludge Under a Biorefi-
nery Approach”.

Apresentando trabalhos Portugueses esteve ainda Cá-
tia Mendes do Departamento de Engenharia Química 
da Universidade de Coimbra com a apresentação do 
trabalho “Utilização de lamas primárias da Indústria da 
Pasta e do Papel como Matéria Prima para a obtenção 
de produtos de valor acrescentado“. Foram ainda apre-
sentados os seguintes trabalhos Portugueses em Pos-
ter, “O Papel da xilana no ganho de brancura e na sua
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Durante os 3 dias o evento contou com mais de 6 mil par-
ticipantes entre congressistas e visitantes da exposição.

Ocorreram paralelamente ao congresso vários eventos, 
salientando-se a realização de uma conferência de im-
prensa na abertura do congresso na qual a ABTCP fez 
a retrospectiva da Industria Brasileira no ano de 2011.

O tema Central do congresso, “Grandes desafios na 
pesquisa e tecnologia de materiais linhocelulósicos e 
de celulose e papel”, demonstra o interesse e a preo-
cupação da Indústria Brasileira pelo desenvolvimento 
de novos produtos de valor acrescentado mais elevado.

O Jantar do Congresso para além da cerimónia de co-
memoração dos 45 anos da associação serviu também 
para a homenagem e entrega de prémios a sócios colec-
tivos e individuais que se distinguiram no ano de 2011.

A participação especial da TECNICELPA serviu ainda 
para o estreitar de relações entre as duas associações, 
a TECNICELPA e a ABTCP.
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A crise económica, financeira e social que o nosso 
país vive, afecta a generalidade dos portugueses que 
simultaneamente consideram que é preciso ir muito 
mais fundo no corte da despesa pública para reduzir 
a elevada tributação fiscal em vigor e, por outro lado, 
recusam discutir qualquer diminuição do perímetro da 
intervenção social do Estado ou os respectivos níveis 
de apoio. Em muitos sectores da sociedade assiste-se a 
fenómenos de contestação social pela perda do que é 
correntemente designado como direitos e créditos que 
tinham como adquiridos.

A sociedade portuguesa vai aos poucos realizando 
que a despesa pública é financiada por dívida e pelos 
impostos que todos pagamos, pelo que só é possí-
vel baixar o nível de tributação fiscal se for possível 
baixar a despesa pública, o que implica finalmente 
decidir que Estado estamos dispostos a financiar e 
podemos ter.

O País enfrenta hoje um nível de desemprego que não é 
sustentável, a que acresce a multiplicação de situações 
humanas com elevado dramatismo social.

Terminou recentemente a Quinta Revisão Regular do 
Programa de Assistência Económica e Financeira, man-
tendo-se os riscos e as incertezas sobre a evolução da 
situação orçamental até ao final do ano. O relatório do 
Orçamento de Estado para 2013, considera medidas 
adicionais de 3,2% do PIB, admitindo-se que a recessão 
económica se prolongue para 2013 e que a dívida pú-
blica represente, em 2014, 124% do PIB, sendo crucial 
que se assista a uma recuperação económica da zona 
euro para o sucesso do programa.

Assim, será muito difícil que o Estado tenha condições 
para promover investimento público de qualidade ou 
para intensificar os apoios sociais destinados a apoiar 
os mais desfavorecidos. 

Neste contexto, os agentes que consigam gerar valor 
numa base regular, poderão contribuir para uma maior 
inclusão social, redução das assimetrias de desenvol-
vimento regional e do desemprego e crescimento eco-
nómico. As empresas, pelos instrumentos que dispõem 
e pelos recursos que podem mobilizar, são um vector 
fundamental de desenvolvimento e estabilidade social, 
desde que incorporem os princípios da sustentabilida-
de no seu modelo de negócio. Quer isto dizer, aban-
donar actuações oportunísticas que conduzam a resul-
tados imediatos não repetíveis em detrimento de uma 
postura assertiva e responsável, que permita identificar 
e perpetuar vantagens competitivas no quadro da eco-
nomia global.

Neste sentido, gerar valor, de forma duradoura, é o pa-
pel e o objectivo prioritário das empresas responsáveis, 
numa sociedade que tem de se centrar nas pessoas e 
em que todo o processo relacional deve visar a inclu-
são através da contribuição individual para um nível de 
equilíbrio sustentável. 

As empresas sempre procuraram divulgar as suas boas 
práticas para, dessa forma, alcançar notoriedade e atin-
gir sucesso comercial. Todavia, nesta nova conjuntura, 
a dimensão reputacional adquiriu uma importância su-
perior pelo que encerra e pela diferença que pode trazer 
quanto aos valores sociais embebidos no modo de fazer 
negócio. Assim, dar-se a conhecer, também através de

Responsabilidade 
Social das Empresas

Presidente da Comissão Executiva do grupo Portucel Soporcel

JOSÉ HONÓRIO
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Mas tenhamos sempre presente: as empresas só po-
dem ter boas práticas sociais se, para além do que re-
sulta do mero cumprimento da lei, forem economica-
mente saudáveis e financeiramente rendáveis.

O mesmo se passa aliás com o bom Ambiente e a Cul-
tura que são, cada vez mais, heranças que, justamente, 
todas as pessoas de bom senso aspiram a deixar intac-
tas para as gerações vindouras.

O grupo Portucel Soporcel coloca as preocupações 
sociais e ambientais no topo das suas prioridades, 
na procura simultânea e equilibrada da prosperidade 
económica, da responsabilidade ambiental e da equi-
dade social. 

O nosso projecto de desenvolvimento assenta numa 
actuação responsável na vertente de responsabilidade 
social, através da dinamização e apoio a um conjunto 
relevante de projectos e iniciativas voluntárias, orien-
tadas para a preservação do património natural e da 
qualidade de vida das comunidades envolventes. 

Assim, promovemos regularmente iniciativas de sensi-
bilização das populações, em especial os mais jovens, 
para a importância de proteger a floresta e o meio am-
biente, destacando-se a acção “Dá a Mão à Floresta”, 
um programa pedagógico realizado nas nossas her-
dades, que conta com a participação de centenas de 
crianças do 1º ciclo de escolas das regiões envolven-
tes às nossas unidades fabris.

Merece também relevo a realização de um programa 
de Portas Abertas – “O papel de Portugal no mundo é 
mais importante do que imagina” – que possibilita a 
visita da população às nossas fábricas de papel, pro-
movendo uma cultura de transparência, diálogo e pro-
ximidade com as comunidades envolventes.

Em linha com o que foi referido anteriormente, e ten-
do consciência do grande esforço que as famílias por-
tuguesas continuam a enfrentar no contexto da grave 
crise económica que o país atravessa, o grupo Portu-
cel Soporcel lançou em Janeiro de 2011 uma iniciati-
va que designou de “Projecto Social”. Esta iniciativa, 
que continua em curso, destina-se a apoiar famílias 
carenciadas nas áreas de implantação dos seus com-
plexos fabris de Setúbal, Figueira da Foz e Cacia com 
bens de primeira necessidade na esfera alimentar. Este 
projecto tem permitido contribuir para a melhoria das 
condições de vida destas famílias, graças à parceria 
estabelecida com as instituições de solidariedade so-
cial locais.

causas socialmente justas que mereçam a adesão e o 
reconhecimento da sociedade onde se inserem, uti-
lizar as melhores práticas nas vertentes produtiva e 
ambiental, contribui para a perenidade do modelo de 
negócio e para a verdadeira razão de ser da própria 
empresa.

Talvez esta seja uma forma menos tradicional de abor-
dar a Responsabilidade Social das Empresas e o De-
senvolvimento Sustentável mas, de facto, estes dois 
“novos” conceitos são parte integrante do que sempre 
foi considerado uma Empresa ou uma Sociedade de su-
cesso, respectivamente.

A Responsabilidade Social da Empresa, não é pois, as-
sim, nada de novo. Torna-se é, hoje, uma exigência mo-
ral e ética que atravessa todo o tecido económico.

Definir fórmulas de compensação monetária que per-
mitam um alinhamento de todas as partes interessa-
das, pagar salários adequados e prémios variáveis in-
centivadores, pagá-los a tempo, zelar pela integridade 
física e psíquica dos colaboradores, proporcionar-lhes 
condições de trabalho tão agradáveis quanto possível 
e interessar-se, directa ou indirectamente, pelos res-
pectivos agregados familiares, são formas “clássicas” e 
centenárias de Responsabilidade Social das Empresas, 
inalteráveis e actuais a que, desde sempre, se devia 
ter juntado o cumprimento das leis aplicáveis, o paga-
mento dos impostos devidos e o respeito pelas normas 
de convivência com as comunidades envolventes da 
empresa.

Hoje, num ambiente de crise económica e social em 
Portugal e na Europa, a Responsabilidade Social assu-
me uma dimensão que pode e deve ir mais longe, com 
o empenho dos accionistas e dos gestores, na certeza 
de que uma Sociedade menos sofredora é, seguramen-
te, a condição básica para consumidores e trabalhado-
res mais disponíveis.

Se isto é uma verdade óbvia nos países desenvolvidos, 
ainda que hoje em crise, não é menos verdade que a 
globalização e os media fizeram entrar na casa da to-
talidade dos consumidores dos produtos das nossas 
empresas, evidências de que existem situações dramá-
ticas de fome, de doença e de degradação ambiental, 
em países e regiões, em particular África, por exemplo, 
para cuja solução todos temos obrigação de contribuir.

Cada um não pode, evidentemente, ajudar todas as 
causas. Mas escolhê-las por boas razões e publicitá-las 
com altruísmo, são exigências da sociedade.
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que o Grupo hoje preside, cuja forte disseminação dos 
princípios e práticas sustentáveis tem vindo a nortear 
o caminho das empresas rumo ao futuro. Também no 
domínio social estivemos, desde a primeira hora, envol-
vidos com a RSE Portugal - Associação para a Respon-
sabilidade Social das Empresas, na qualidade de sócio-
-fundador em 2003.

Em ambas as organizações tivemos a oportunidade de 
partilhar e de aprender o caminho para a Sustentabili-
dade. Um caminho que se faz, andando.

Todas estas iniciativas reflectem, afinal, a importância 
dada pela nossa Empresa às questões sociais e ambien-
tais e o pioneirismo na integração da Sustentabilidade 
e da Responsabilidade Social no nosso modelo de ne-
gócio. Em 1995, numa época em que estas questões 
estavam longe do papel central que têm na sociedade 
actual, aderimos à primeira vaga dos que constituiram 
o World Business Council for Sustainable Develop-
ment. A aliança que então concretizámos com outras 
duas empresas nacionais, como membros fundadores 
do WBCSD, proporcionou em 2001 a criação do BCSD 
Portugal, órgão da rede regional daquela organização a

Ou seja, Responsabilidade Social de uma empresa, 
não é simplesmente fazer doações em dinheiro ou bens 
materiais a favor de pessoas ou instituições carencia-
das, é muito mais do que isso, é um compromisso que a 
empresa tem em contribuir para o desenvolvimento, o 
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos seus 
colaboradores, das suas famílias, e da comunidade em 
geral.

Se uma empresa leva a cabo vários programas de apoio 
à comunidade, mas não reconhece o desempenho dos 
seus colaboradores, está em dívida para com os seus 
fornecedores, não cumpre a legislação aplicável à sua 
actividade, tem um ambiente de trabalho hostil e que 
não previne a saúde e a segurança dos seus trabalha-
dores, então esta empresa está muito longe de ser so-
cialmente responsável.

Mas afinal o que significa Responsabilidade Social?

Segundo a definição constante da Norma ISO 26000, 
Responsabilidade Social deve ser entendida como:

Responsabilidade de uma organização pelos impactos 
das suas decisões actividades e produtos na sociedade 
e no ambiente, através de um comportamento ético e 
transparente que:

    - seja consistente com o desenvolvimento sustentável
      e o bem estar da sociedade; 
    - tenha em conta as expectativas das partes 
       interessadas;
    - esteja em conformidade com a legislação aplicável
      e seja consistente com Normas de conduta interna-
      cionais e esteja integrado em toda a organização.

Responsabilidade Social
Uma perspectiva

Gestora do Departamento de Controlo Técnico 
e Sistemas de Gestão da Celbi

SOFIA REIS JORGE
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Responsabilidade Social das Empresas

Diretor Geral da AMS Gomà Camps

JOSÉ MIRANDA 

tivamente à própria empresa quer ao meio e factores 
com que interagem.

Na AMS-GC, desenvolvemos acções e princípios orien-
tadores para uma consciência de responsabilidade 
social, de uma forma bastante pragmática e simples, 
de forma, que seja praticada efectivamente essa res-
ponsabilidade. Métodos e princípios demasiados am-
biciosos e utópicos tornam-se por vezes difíceis de 
implementar e concretizar e em muitos desses casos, 
estamos meramente perante aquilo a que chamamos 
de “Marketing Social”

A responsabilidade social deve ser encarada não como 
“Marketing Social” mas sim como a visão empreende-
dora mais preocupada com a envolvente social onde a 
empresa se insere, com a criação de valor como meio 
para se conseguir um desenvolvimento sustentado e 
com mais qualidade de vida através de um compor-
tamento ético, que contribua para o desenvolvimento 
económico, social e ambiental.

Com enfoque nas componentes referidas: envolvente 
social, criação de valor e comportamento ético, as em-
presas criam as bases da sustentabilidade quer rela-

Facilmente se conclui que os conceitos de responsabi-
lidade social e de sustentabilidade são indissociáveis e 
assentam em pilares comuns: crescimento económico, 
responsabilidade ambiental e responsabilidade social.

Manter estes três factores em equilíbrio, por vezes 
apresenta-se difícil pelo que exige perseverança e ha-
bilidade por parte dos gestores das empresas para si-
multaneamente apresentarem crescimento económico 
sustentado aos seus accionistas, reduzirem os impactos 
ambientais e contribuírem para a melhoria da qualida-
de de vida da sociedade, criando riqueza. 

Tal equilíbrio só é possível apostando na inovação, não 
apenas na inovação relacionada com o desenvolvimen-
to de produtos, mas também na que se aplica ao desen-
volvimento de processos, de aptidões e competências e 
do próprio modelo de negócio.  

Ser socialmente responsável é ter coerência na forma 
como se gere o negócio, é tomar decisões com integri-
dade, responsabilidade e confiança, reportando de for-
ma transparente para todas as suas partes interessadas 
os resultados da aplicação dos seus princípios e dos 
seus valores. 

Organizações socialmente responsáveis, estimulam os 
seus colaboradores a participarem activamente permi-
tindo-lhes que sugiram novas formas de utilização dos 
recursos disponíveis e de optimização dos processos, 
abrem as suas portas a jovens estagiários permitindo 
o seu contacto com a realidade empresarial, e contri-
buem activamente para o desenvolvimento da comuni-
dade em que se inserem.
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No âmbito da envolvente social, analisamos a todo o 
momento o impacto da nossa actividade no meio am-
biente. A nossa política de gestão define claramente as 
nossa metas relativamente a redução dos consumos es-
pecíficos de água e energia assim como a redução das 
emissões gasosas e liquidas, com monitorização e análi-
se diária. Definimos anualmente um apertado programa 
ambiental. A diferenciação do nosso projecto ao nível 
do abastecimento de pasta por “piping”, permite uma 
redução substancial ao nível dos impactos ambientais.

Privilegiámos o consumo de pasta proveniente de for-
necedores que utilizam métodos avançados de gestão 
florestal com certificações ambientais e de gestão sus-
tentada da floresta e que assumam um compromisso 
para a promoção da biodiversidade. 

A segurança dos nossos colaboradores é prioridade 
Nº 1 no desempenho da nossa actividade. Procuramos 
incessantemente “zero” acidentes, através de diversas 
acções internas que começam pela gestão permanente 
de uma cultura de segurança.

Apoiamos a formação dos jovens, quer através de per-
manentes visitas de estudo à nossa unidade industrial, 
quer no apoio às escolas da região através da partici-
pação no Conselho Consultivo. Em apenas dois anos de 
actividade, mais de 150 jovens já tiveram a oportuni-
dade de visitar as nossas instalações e tomar realidade 
com o nosso processo produtivo e empresarial. Não 
temos dúvidas que estas acções fortalecem os conhe-
cimentos dos nossos jovens e nalguns casos, são um 
complemento à actividade académica. O feedback rece-
bido é bastante animador e motivador.

Atendemos, dentro do que razoável e possível, aos 
pedidos que nos fazem de ajudar instituições de soli-
dariedade através da doação de produtos que comer-
cializamos. Temos acordado com algumas instituições, 
ofertas trimestrais, em que a própria empresa vai en-
tregar produtos e desta forma dar um contributo sig-
nificativo à melhoria da qualidade de vida das pessoas 
que usufruem dessas instituições.

Com a decisão de instalar a unidade industrial no inte-
rior do país, demos um contributo significativo a uma 
zona por vezes esquecida e desta forma contribuímos 
activamente para a redução do desemprego em Vila Ve-
lha de Ródão, sendo neste momento um dos concelhos 
em que esse indicador social é dos mais baixos. Vila Ve-
lha, entre 280 concelhos do país, ocupa neste momento 
a oitava posição com a taxa mais baixa de desemprego. 
Esperamos poder continuar a contribuir para a redução 
do mesmo...

Todos os anos efectuamos auditorias internas com o ob-
jectivo de determinar os níveis motivacionais dos nossos 
colaboradores bem como os princípios que os orientam 
e desta forma determinar gaps relativamente a organi-
zação desejada e consequente implementação de acções 
com o objectivo de eliminar os gaps detectados.

No âmbito da criação de valor, damos especial impacto 
a tomada de decisões, as quais devem permitir a solidez 
do nosso crescimento, devendo as mesmas ser avaliadas 
em termos do respectivo impacto no médio e longo prazo.

Os nossos investimentos são criteriosamente analisa-
dos por forma a garantir um bom retorno do capital 
investido, sendo executados somente os investimentos 
que cumpram para além dos requisitos dos rácios fi-
nanceiros definidos e aprovados, aqueles que do ponto 
de vista ambiental e de segurança no trabalho sigam 
as linhas estratégicas que defendemos e atrás mencio-
námos. O follow-up dos investimentos executados é 
fundamental para medir a efectividade do alcance das 
metas definidas para cada investimento, sendo exigido 
planos de acções em caso de qualquer desvio relativa-
mente ao resultado esperado.

“What we cannot measure we cannot improve”. Ten-
do presente este princípio, definimos um conjunto de 
“KPIs-Key Performance Indicator”, importantes para 
medir a evolução da nossa actividade, os quais são mo-
nitorizados e seguidos permanentemente com acções 
imediatas perante eventuais desvios.

As acções devem ser tomadas considerando o seu res-
pectivo impacto em todas as vertentes da organização 
assim como o impacto nos stackholders. A solidez das 
acções bem tomadas e o recuo perante uma má acção, 
são fundamentais para um crescimento sustentado.

Desafio permanente, não somente faz parte dos nossos 
valores, como é algo que implementamos a todos o mo-
mento por forma a obtermos hoje mais do que o que 
obtivemos ontem. Equipas de Melhorias contínuas são 
definidas sempre que tal se justifique, para e com en-
foque em uma área específica, promover uma melhoria 
com vista a sustentar o nosso crescimento.

Uma organização vale pela capacidade de tomada de 
decisão a todos os níveis organizacionais. Para tal, é 
fundamental a delegação de competências de uma for-
ma progressiva, acompanhada sempre com o adequa-
do desenvolvimento dos recursos humanos. A decisão 
deve estar descentralizada na organização por forma a 
acelerar a tomada de decisão, fundamental para a dina-
mização e evolução da empresa.
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Potenciamos sempre o espirito “win-win” na gestão de 
conflitos e o trabalho de equipa como motor dinamiza-
dor da empresa. A definição colectiva de objectivos é o 
ponto de partida na implementação de um verdadeiro 
trabalho de equipa ficando toda a equipa motivada e 
envolvida no alcance dos mesmos e desta forma e jun-
tamente com a delegação de competências já referida, 
construímos um verdadeiro envolvimento de todos os 
colaboradores na gestão da empresa e no seu dia-a-dia, 
garantindo um crescimento consolidado.

Uma cultura de igualdade permite um relacionamen-
to positivo e informal na organização, única forma de 
se poder implementar uma cultura aberta de feedback 
que consubstancie a eliminação de atritos no relaciona-
mento interpessoal e potencia um verdadeiro clima de 
trabalho de equipa, única forma de as empresas cresce-
rem através de uma sustentabilidade no principal acti-
vo da empresa: as pessoas.

Congratulamos com esta nossa forma de estar a qual 
foi reconhecida recentemente com uma classificação 
acima da média num estudo do sector pasta papel nas 
vertentes de responsabilidade social, capital psicológi-
co, empenhamento e desempenho, em que nos situá-
mos, em 15 dos 17 factores avaliados, acima da média 
do sector, o que é assinalável para uma empresa com 
pouco mais de dois anos de laboração. 

O nosso caminho é a evolução permanente, contribuin-
do positivamente para a qualidade de vida, cruzando 
impactos financeiros, sociais e ambientais como forma 
de garantir a sustentabilidade e dar resposta a nossa 
responsabilidade social.

A forma como encaramos a nossa responsabilidade so-
cial deixa-nos tranquilos relativamente a nossa avalia-
ção no futuro pelo nosso papel na vida.

Atrair, manter e desenvolver competências, é Key 
Point para o desenvolvimento sustentado nas orga-
nizações. Através de SAD - Sistema de Avaliação de 
Desempenho, detectamos gaps de competências na or-
ganização e através de planos de formação adequado, 
procuramos a todo o momento eliminar esses mesmos 
gaps e desta forma melhorar a qualidade da tomada 
de decisão.

A proximidade aos nossos clientes, permite agir de 
forma rápida às suas exigências e acompanhar o seu 
grau de satisfação para com o trabalho por nós desen-
volvido. Esta proximidade aliada a uma análise cons-
tante do mercado, permite-nos estar permanentemen-
te atento às mutações de mercado e definir estratégias 
em consonância.

O statement da nossa missão, reflecte claramente a 
nossa sustentabilidade relativamente a criação e va-
lor: “Satisfazer as necessidades dos nossos stackhol-
ders através de um processo de melhorias continua e 
de criação e valor”

No âmbito do comportamento ético, privilegiamos 
a ética no recrutamento e selecção de pessoas para a 
nossa empresa. Encontra-se presentemente em curso 
o programa “Mobigual”, com o qual pretendemos ana-
lisar a ética no recrutamento e selecção de pessoal; a 
aprendizagem ao longo da vida dos nossos colabora-
dores; a gestão de carreiras e remunerações; o diálo-
go social e participação; o respeito pela dignidade no 
local de trabalho; a conciliação entre a vida pessoal, 
familiar e profissional. Daremos um forte contributo 
ao bem-estar social dos nossos colaboradores.

Os nossos valores e o nosso código de conduta, são 
“road map” do nosso dia e da forma como determina-
mos os nossos comportamentos e atitudes diariamente.
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As empresas grandes conseguem, mais facilmente do 
que as pequenas, exteriorizar a sua responsabilidade 
social para com os parceiros e agentes externos. Têm 
mais disponibilidade para pagar salários crescentes, 
advogados permanentes para lhes indicar a todo mo-
mento a corporate action correcta, e empresas de re-
lações públicas para fazer relatórios de responsabili-
dade social que anexam às contas anuais.

Nas PMEs, por muitas razões, isso é mais difícil, mas 
não menos importante, uma vez que a confiança na 
gestão é reforçada pela percepção sobre a responsa-
bilidade social da empresa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
NOS TEMPOS QUE CORREM

Nos tempos que correm, e que parecem que irão ainda 
correr por muitos anos, o principal objectivo da ges-
tão é manter a empresa em funcionamento, estável, 
com produção e vendas regulares e custos altamente 
controlados, de modo a não comprometer as famílias 
que dela dependem. É claro que circunstâncias pode-
rão tornar impossível cumprir esse objectivo, e isso 
não demonstra irresponsabilidade, mas certamente 
manter uma PME viva e estável é a meta, hoje, da res-
ponsabilidade social.

Responsabilidade 
Social nas PME’s

Administradora da Fapajal

HELEN DE CASTRO 

Algumas “dicas”:

TRANSPARÊNCIA

É a maneira politicamente correcta de dizer: 
CONTAR A VERDADE. 

Quando algo corre mal na empresa, como por exemplo 
um sinistro grave que afecta a produção e vendas, avise 
não só aos seus clientes e fornecedores, mas também 
aos parceiros financeiros. Se existe um decréscimo na 
margem, avise logo os parceiros financeiros, explican-
do as medidas de melhoria que estão sendo tomadas. 
Dessa forma, reforça-se a confiança na gestão. 
   
A confiança numa empresa decorre fundamentalmen-
te da confiança nos valores da gestão, na história que 
conta e no cumprimento das metas e promessas – o 
que decorre em grande parte do sentido de responsa-
bilidade social implícito em toda a gestão da empresa. 
Contar a verdade é, portanto, o ponto de partida para a 
responsabilidade social.

DAR O EXEMPLO

Os dirigentes deverão ser tão exigentes consigo como 
com os colaboradores, trabalhar mais que eles, discu-
tir com eles soluções para os problemas, encorajar a 
apresentação de soluções, e mostrar abertura para fa-
lar com cada um deles. Os colaboradores cada vez mais 
precisam de sentir confiança no futuro da empresa.
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As Empresas e a Responsabilidade Social:

Praticar a cidadania a partir da 
empresa em que se trabalha

Sócio Honorário da Tecnicelpa

JOÃO SÁ NOGUEIRA 

É fundamental que exista uma consciência global que 
comprometa todos num processo de desenvolvimento 
que tenha como meta a preservação do meio ambien-
te e do património cultural, a promoção dos direitos 
humanos e a construção de uma sociedade economica-
mente próspera e socialmente justa.

A participação do sector empresarial, pela sua capacida-
de criadora, os seus recursos e a sua liderança, é crucial.

As empresas são importantes agentes de promoção do 
desenvolvimento económico e do avanço tecnológico 
que está a transformar, rapidamente, o nosso planeta 
numa “aldeia global”.

Com a crescente interdependência de todos, o bem-
-estar da humanidade depende, cada vez mais, de uma 
ação conjunta, em parcerias, a nível local, regional, na-
cional e internacional.

No caso de PME’s a abertura da empresa aos parceiros 
externos, quer sejam clientes, quer sejam grandes for-
necedores, quer sejam financiadores, contribui forte-
mente para criar confiança nos processos e na gestão, 
e reduzir qualquer noção de que algo de dúbio está a 
ser encoberto pelo secretismo.

AMBIENTE

Mais forte, ainda, do que a enorme panóplia de legis-
lação ambiental, alguma difícil ou quase impossível de 
implementar, é o sentimento: “Estou a contribuir, ou 
estou a piorar, o mundo em que nossos filhos e netos 
irão viver?” 

VER O OUTRO LADO DA QUESTÃO

Agir com os outros como gostaríamos que agissem con-
nosco. Nas empresas, é igual, quer seja com os cola-
boradores, com os clientes, fornecedores, investidores, 
parceiros financeiros – até concorrentes, que urge aju-
dar, na medida do possível, quando lhes surge algum 
problema grave pontual.  

ABERTURA

 O segredo cria desconfiança. Na grande maioria das 
indústrias de bens transaccionáveis, as margens opera-
cionais se encontram dentro de um intervalo que, mes-
mo sendo alargado, é conhecido, uma vez que o custo 
das matérias e de outros factores de produção será si-
milar para todos. Não há grandes segredos, também, 
nos processos produtivos.  
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Mais importante ainda deve ser a sua atitude a jusante, 
assegurando a utilização ambientalmente correta dos 
seus produtos, a sua reciclagem ou reutilização inócua. 
A gestão moderna das empresas deve orientar-se cada 
vez mais para simultaneamente preservar, proteger e 
melhorar a qualidade das circunstâncias ambientais – 
o meio - em que se inserem, acautelando uma utiliza-
ção prudente e racional dos recursos naturais. Deste 
modo, ao mesmo tempo que se acautela o fundamen-
tal princípio da renovação e perenidade dos recursos 
vivos, fomenta-se a produção de bens e serviços con-
ducentes a uma mais ampla satisfação e realização da 
pessoa humana.

Modernidade na gestão é também participar no com-
bate ao desemprego estrutural, através da promoção 
de novos métodos de trabalho e de novas formas de 
qualificação e realização pessoal e promover o desen-
volvimento humano das pessoas que integram a em-
presa.

Mas também deve ser seu desiderato compartici-
par dos esforços globais para uma melhor educação, 
uma melhor saúde, melhores condições de segurança, 
no acarinhamento às boas instituições e sistemas de 
apoio familiar (infância ou terceira idade, com enqua-
dramento local ou regional). 

Em resumo, como a qualquer indivíduo, à empresa mo-
derna pede-se que assuma um papel ativo no concurso 
para uma maior qualidade de vida. Essa é a responsa-
bilidade social das empresas. 

A empresa conciliando os seus objetivos privados com 
a sua responsabilidade social, colabora em projetos 
que correspondem aos anseios e preocupações da co-
munidade. É uma prática que se traduz em apoios às 
organizações da comunidade, em contributos em pro-
dutos e em serviços e pelo suporte que pode prestar 
ao voluntariado dos seus colaboradores. Uma atuação 
exercida em áreas tão diversas como a ambiental, a 
cultural, a desportiva, a educativa e a social.

Com transparência, consciência de interdependência e 
sentido da ética social, a empresa acabará quase ine-
vitavelmente por se ver recompensada através de uma 
maior reputação e notoriedade, bem como pelo valor 
acrescentado trazido à sua marca, resultado enfim de 
uma expectativa mais favorável que a sociedade em 
geral atribui a uma empresa socialmente interessada. 

Mas realiza esta empresa outros benefícios: melhor 
aceitação pelos seus públicos específicos; reconheci-
mento credibilizante da parte dos agentes sociais e das

Os diversos sectores da sociedade estão a redefinir 
os seus papéis. As empresas, adaptando um com-
portamento socialmente responsável, são poderosos 
agentes de mudança para, em conjunto com o estado 
e a sociedade civil, construírem um mundo melhor. 
Este comportamento é caracterizado por uma coerên-
cia ética nas suas ações e relações com os diversos 
públicos com os quais interagem, contribuindo para 
o desenvolvimento contínuo das pessoas, das comu-
nidades e das suas relações entre si e com o meio 
ambiente.

As empresas estão a compreender que a responsabili-
dade social é um tema que não está somente restrito às 
ações sociais desenvolvidas junto da comunidade. Im-
plica também a prática de um diálogo e uma interação 
com os demais públicos da empresa, nomeadamente 
colaboradores, consumidores e clientes, fornecedores, 
investidores e acionistas, meio ambiente e governo e 
sociedade. Daí a necessidade das empresas encararem 
o tema da responsabilidade social numa perspetiva 
sistémica e abrangente, incorporando-o nos processos 
de gestão, como parte das estratégias de negócio e 
do sistema de planeamento e utilizando instrumentos 
adequados de acompanhamento e monitorização das 
práticas de responsabilidade social.

Tomando por fim último a melhoria do bem-estar das 
pessoas, uma empresa moderna deve em primeiro lu-
gar resolver as condições da sua eficácia e viabilida-
de económicas, encontrando o seu lugar no mercado. 
Essa procura da rentabilidade, mais que uma vocação, 
é a sua obrigação social.

Fazer bem, produzindo com qualidade, oferecendo 
bens ou serviços de acordo com as necessidades dos 
clientes. Trabalhar com eficácia, obtendo bons resul-
tados financeiros, premiando o investimento e risco 
dos seus sócios ou acionistas, promovendo o desen-
volvimento dos seus colaboradores. Assegurar a sus-
tentabilidade como empresa, constituindo as reservas 
necessárias, investigando, inovando, procurando cres-
cer e garantindo a sua competitividade.

Cada vez mais, no entanto, espera-se das empresas que 
incorporem neste conceito os princípios da sustentação 
ambiental e social, ou seja o desafio posto às empresas 
reside na maneira de como combinar a rentabilidade 
com a sustentabilidade e a responsabilidade.

Primeiramente através do respeito pelo meio am-
biente, observado não só durante o processo produ-
tivo, mas também a montante, durante o seu planea-
mento e conceção. 
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Breve Perspectiva Histórica 
da Responsabilidade 
Social das Empresas
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aumentada e que a penosidade das intervenções das 
equipas para isso designadas seria largamente alivia-
da. E não se diga que tal seria então lógico, pois nesse 
caso porquê enfatizá-lo no relatório? Temos para nós 
que esta boa prática escandinava hoje evidente, terá 
tido porventura origem em argumentos de natureza 
técnico-económica. Produziu no entanto resultados 
configuráveis no domínio da responsabilidade social, 
já que melhorou a segurança e conforto reduzindo a 
penosidade do trabalho. Não nos espantaria que nas 
discussões técnicas à volta da prancheta essa penosi-
dade tenha sido determinante. Com efeito a experiên-
cia fabril é fértil em intervenções de grande dificulda-
de para executantes e técnicos de supervisão e até de

Nos anos setenta do passado século, um grupo de 
profissionais da indústria papeleira norte americana, 
visitou diversas fábricas escandinavas. O relatório de 
conclusões da digressão, ressaltava que a implantação 
das instalações visitadas denotava uma evidente preo-
cupação em dispor os equipamentos com o espaço e as 
ferramentas adequados a uma boa vigilância e fácil ma-
nutenção. Sendo ainda claro que tal preocupação come-
çava na prancheta de desenho, muito antes de se atin-
gir a fase de execução. Preteria-se assim da tentação de 
compactar as instalações e reduzir o investimento. De 
uma assentada se garantia que os custos de manuten-
ção - que acompanham toda a vida do projecto - seriam 
minorados, que a operacionalidade da produção seria

Será a empresa a assumir-se como agente de promo-
ção, não só do desenvolvimento económico e do avanço 
tecnológico, mas também dos fatores de estabilidade, 
coesão e enriquecimento sociais, que hão de sustentar 
o progresso geral da Humanidade.

Será a concretização da visão – que se vai disseminan-
do na sociedade – de que o dirigente empresarial mo-
derno é o que pratica a cidadania a partir da empresa 
em que trabalha!

instituições; indesmentível valorização e reforço do sen-
tido de missão dos seus recursos humanos, com quem 
também firma mais intensos laços de cumplicidade.

Uma atitude séria, com sentido de longo termo, levará 
cada colaborador envolvido a considerar-se “agente 
da melhoria” do que está à sua volta, realizando uma 
melhor cidadania individual e deixando um lastro de 
multiplicação, pelo exemplo da sua atuação.

Procedimentos que acabam por criar uma cadeia de 
eficácia, sendo o lucro, naturalmente, nada mais que o 
prémio dessa eficácia.
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fundou conceitos importantes como o do serviço presta-
do ao cliente, o da optimização na utilização dos recursos 
disponíveis e da responsabilização bem definida de cada 
interveniente na cadeia de processo e serviços. 

O mais importante desses conceitos, talvez por ser o 
mais abrangente, é aquele que mais implicações tem 
na responsabilidade social da empresa. Trata-se do con-
ceito correspondente ao que os Ingleses designam por 
“stakeholder”, ou parceiro em português. Digamos que 
se opõem, mas também se associa ao conceito de “sha-
reholder” ou accionista. Este continua a ser “quien todo 
lo manda” mas terá sempre observar e ter em conta os 
outros interessados no negócio e que muitos são. Desde 
logo os trabalhadores que despendem grande parte das 
suas vidas nas instalações da empresa, as suas famílias, 
os clientes, as autoridades locais, nacionais e supra na-
cionais, as populações confinantes etc.

Tal observação representa o culminar da responsabili-
dade social da empresa, que – não sejamos românticos 
– será muitas vezes ignorada. Se ignorada, afectará a 
imagem, a credibilidade e, em última análise a competi-
tividade empresarial. 

Os sistemas de certificação vieram pois fomentar, do-
cumentar e consagrar as preocupações de responsabi-
lidade social das empresas, mas cabe aqui referir que 
adesão a estes conceitos será certamente muito variável, 
frequentemente interesseira e mal focada. A nosso ver 
será tanto mais profunda, quanto mais forte e ampla for 
a visão de longo prazo do negócio. 

Não queremos aqui discutir da bondade ou maldade dos 
princípios subjacentes a esta evolução aqui muito resu-
mida. Estamos muito mais interessados nos resultados 
e esses são notáveis. Para milhões representou a passa-
gem da escravidão para o acesso e usufruto generalizado 
de bens e serviços. Da insignificância para a cidadania. 
Desgraçadamente muitos não o puderam sentir durante 
as suas vidas.

A fechar gostaríamos só de deixar uma interrogação: Já 
se pensou quanto ganharíamos se os sistemas de certifi-
cação fossem aplicados aos aparelhos de estado? Se um 
ministro tivesse de demonstrar que usou correctamen-
te os recursos financeiros postos à sua disposição? Que 
usou as melhores práticas da arte? Que organigrama 
praticou e como estavam as responsabilidades defini-
das? Que seguimento deu às reclamações dos clientes 
(contribuintes)? 

Seria a cereja no topo do bolo. Ainda por cima numa 
“empresa” da qual somos simultaneamente accionis-
tas e parceiros.

muito sofrimento – porque não dizê-lo – levando a sérias 
reflexões sobre a forma de evitar a sua repetição.

Acima se refere apenas um exemplo que no entanto se 
situa, historicamente, no decurso de um longo processo. 
Daremos tal processo por iniciado nos alvores da chama-
da revolução industrial. Nessa época, aos trabalhadores 
era concedido o descanso estritamente necessário e su-
ficiente para retomarem no período seguinte o violento 
ritmo de trabalho que lhes era imposto.

Tal situação veio gradualmente a alterar-se por força de 
reivindicações laborais e ou sindicais e por força da com-
petitividade entre empresas. As empresas mais organiza-
das poderiam oferecer melhores condições de trabalho, 
recrutar melhores técnicos, remunerar melhor, apresen-
tar produtividade mais alta. Assim emergia uma espé-
cie de selecção natural entre empresas que, sobretudo 
nos períodos de abrandamento económico, eliminava os 
concorrentes técnica ou economicamente mais débeis. 

Particularmente vulneráveis eram, então como hoje, as 
empresas muito dependentes de financiamento bancá-
rio. No limite seriam encerradas, dando lugar a inúmeros 
desempregados e a muitas situações dramáticas.

A introdução sucessiva de horários de trabalho mais cur-
tos, períodos de férias mais longos, esquemas de remu-
neração mais atraentes, cobertura de acidentes de traba-
lho e de doença, preocupações de segurança e conforto, 
veio mostrar que os trabalhadores eram também consu-
midores. Situação esta que muito favoreceu as empresas 
carentes de mercados cada vez mais alargados.

Ressalta daqui que as empresas se comprometeram cada 
vez mais com conceitos de responsabilidade social, ainda 
que não o tenham percebido. De certo modo poderemos 
citar António Damásio quando escreve na sua obra “Ao 
Encontro de Espinosa” : “ A realidade biológica da auto-
-preservação leva à virtude porque na nossa necessidade 
irreprimível de nos mantermos a nós mesmos, necessi-
tamos de ajudar os outros a se manterem a si mesmos” 

Se hoje revisitarmos a nossa experiência industrial dos 
anos sessenta ou setenta do Séc. XX em Portugal, ou se 
consultarmos os dados históricos disponíveis, consta-
taremos que muitas das considerações hoje incontor-
náveis da vida empresarial ou das decisões de investi-
mento eram, então, praticamente ignoradas. Do léxico 
vigente não constavam expressões como segurança, 
ambiente, ruído, e muito menos conforto, certificação e 
sustentabilidade. Inimaginável era a anual publicitação 
e classificação das empresas em que as condições de 
trabalho são mais favoráveis e estimulantes. Em espe-
cial a certificação dos processos e das empresas, apro-
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Responsabilidade Social das Empresas
UMA VISÃO DO LADO 
DA COMUNIDADE

Sócio Honorário da Tecnicelpa

ALBERTO VALE REGO 

A perturbação da situação de estabilidade que existe 
numa determinada área, com a comunidade local a vi-
ver a sua rotina de muito tempo, criada pela implanta-
ção de uma unidade de produção significativa, seja de 
serviços ou de bens, desperta expectativas, resistências 
e sentimentos de euforia ou negação, que estão ligados 
ao conhecimento mais ou menos profundo da tecno-
logia que vai ser usada, à história de outras unidades 
equivalentes, ao impacto ambiental, paisagístico ou da 
utilização comunitária do terreno da instalação e mes-
mo à orientação política e de cidadania dessa sociedade 
particular ou de partes dominantes dela.

Esta perturbação tende a manter-se durante muito tem-
po, atenuando-se e mesmo desaparecendo, se a empre-
sa se tornar de fato cidadã daquela sociedade, ou con-
tinuando ao longo da sua vida se ela, mesmo tentando 
integrar-se, não for capaz ou não quiser ser cidadã.

A diferença reside na perceção dos cidadãos das ações 
sociais da empresa e competirá à sua direção decidir 
qual o grau de responsabilidade social que pretende 
fazer sentir ou do desenvolvimento do reconhecimento 
de cidadania que lhe interessa obter da sociedade em 
que se insere.

A sociedade local entende bem os benefícios gerais da 
presença da empresa no seu meio: emprega os seus 
cidadãos; paga os impostos devidos; dá-lhe estatuto 
social; prestigia o seu tecido industrial ou comercial; 

A definição de responsabilidade social da empresa, 
como opção organizativa dos seus princípios e identi-
dade, com declaração formal, divulgada genericamente 
juntamente com a sua informação global institucional 
de produtos, meios de produção, zonas de implanta-
ção, dados de gestão e resultados, é hoje e de alguns 
anos para cá, uma marca de modernidade e consciência 
empresarial, que distingue essa empresa e lhe confere 
prestígio. Mesmo que a contribuição social que à socie-
dade mais local é prestada seja apenas percetível limi-
tadamente pela comunidade.  

A existência operacional de uma empresa numa deter-
minada área, implica imediatamente uma contribuição 
social significativa, com o emprego de pessoas locais, o 
recurso a serviços oficiais e privados da zona, o paga-
mento de impostos e contribuições, a aplicação de boas 
práticas da gestão e do comportamento ambiental, e 
outros de natureza semelhante, que ocorreriam mesmo 
que a formulação objetiva acima referida não existisse. 

Algumas empresas, com ou sem formulação daqueles 
princípios, assumem uma responsabilidade social para 
além daquela, apoiando, de modo aberto, as iniciati-
vas e organizações locais de suporte a necessidades 
diversas, participando através dos seus responsáveis e 
trabalhadores nos atos e serviços comunitários, supor-
tando financeiramente, por exemplo, com prémios ou 
subsídios dedicados, organizações culturais e desporti-
vas e outras entidades de valor equivalente.
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em que está; ou a empresa define a sua responsabilida-
de social, com a prática de ações de valor, mas apenas 
como prestação da empresa para a sociedade, não me-
dindo nem sendo sua preocupação conhecer como é 
sentida no meio.

Como profissional e cidadão trabalhei e vivi em zonas 
onde se sentiam empresas dos dois tipos... e outras que 
nem se notavam. Das primeiras, de umas gostava-se e 
eram nossas pares, discutiam-se pelo bem que se reco-
nhecia e nos tocava; outras, suportavam-se e, mesmo 
considerando o bom que era tê-las ali, sublinhava-se o 
mal que nos pareciam.

As empresas, elas mesmo, continuavam e continuam o 
caminho traçado, sentindo, as que são mesmo cidadãs, 
a mais valia e conforto de ser parte daquela sociedade; 
as outras que lhes basta o que já fazem. 
A verdadeira diferença sente-a quem sente! 

mostra o seu avanço tecnológico ou de modernidade. 
Mas, mesmo com todas estas coisas boas, essa socie-
dade abomina aquela empresa que lhe perturba algum 
sentido, se ela não tiver o cuidado e atenção permanen-
tes em se insinuar no meio social, em apoiar pequenas 
e um pouco maiores iniciativas, em se apresentar publi-
camente nos eventos de significado local, em mostrar 
que algumas perturbações são apenas subprodutos 
normais da operação, cuja negatividade é largamente 
compensada pelos benefícios e suporte que a empresa 
proporciona.

A componente da gestão da responsabilidade social da 
empresa exige, tal como as outras da gestão geral, de 
que é parte importante, a utilização de boas práticas 
para se atingirem resultados otimizados. Aqui a questão 
base: ou a empresa decide que quer ser efetivamente 
cidadã e define objetivos e orientações que conduzem 
a ser assim reconhecida e percecionada pela sociedade

Mais recentemente o despertar de uma consciência 
ambiental muito activa influenciou os mercados e as 
autoridades responsáveis, originando legislação cada 
vez mais exigente e muitas vezes específica, como foi o 
caso da Regulamentação aplicada ao Sector da Celulose 
e do Papel.

A Comissão Europeia, no seu Livro Verde, refere “A Res-
ponsabilidade Social das Empresas como a integração 
voluntária de preocupações sociais e ambientais 

Segundo a definição do Grande Dicionário da Lín-
gua Portuguesa, da Porto Editora, uma empresa é 
“uma organização individual ou colectiva, pública ou 
privada,que visa a obtenção de lucros, através da pro-
dução de bens ou serviços”.

Esta visão focada apenas numa gestão orientada para os 
lucros dos accionistas foi evoluindo no tempo, ao passar 
a também contemplar os interesses daqueles que traba-
lham, directa ou indirectamente na empresa. 

Responsabilidade 
Social das Empresas

Membro da Comissão Científica da Tecnicelpa

JOÃO PINHO FERREIRA 
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O calvário dos técnicos das duas empresas, frequen-
temente solicitados, nem sempre muito cordatamen-
te, para esclarecer o que já estava esclarecido foi-se 
prolongando por vários anos até que, na sequência do 
temporal de 25 de Outubro de 2006, a Ribeira dos Mi-
lagres, afluente do rio Lis, transbordou, tendo as espu-
mas provenientes das descargas das suiniculturas nes-
sa mesma ribeira, atingido quase um metro de altura.

A partir de então o tema Ribeira dos Milagres passou 
a estar na ribalta, ficando as pessoas a  perceber quem 
poluía a Foz do Lis. E percebeu-se mais, percebeu-se 
que aqueles efluentes nem sequer eram tratados, apa-
recendo logo os” bombeiros de serviço”, a justificar que 
os suinicultores eram pequenos empresários, com difi-
culdades, a lengalenga do costume, uns coitadinhos. E 
demorou alguns anos até que o problema da poluição 
da dita ribeira começasse a ser resolvido, se é que já 
está completamente resolvido. 

Mas para além da predominância da responsabilidade 
ambiental, decorrente da especificidade do controle 
das suas emissões e do facto de serem também produ-
toras, em larga escala, da sua própria matéria-prima, 
as empresas do sector têm-se empenhado nas áreas 
da formação e da segurança, participando, juntamen-
te com as instituições da especialidade, na formação 
de técnicos de manutenção, nas áreas da mecânica e 
da instrumentação, cedendo as suas instalações para 
os trabalhos de campo, promovendo acções de forma-
ção intensiva na área da segurança não só para os seus 
próprios colaboradores mas também para o pessoal 
dos prestadores de serviço externos e corporações de 
bombeiros, concedendo estágios remunerados a téc-
nicos recém-licenciados, sob a orientação de técnicos 
experientes das fábricas.

Está em marcha, neste momento, sob a égide da Celpa, 
um programa de formação para a criação de um Cartão 
de Segurança para  os trabalhadores exteriores que ac-
tuem nas empresas do sector, e que constituirá uma mais 
valia que poderão utilizar noutras empreitadas.

Na actual situação, em que o nível de exigência é cada 
vez mais elevado, é importante que as empresas repen-
sem o apoio que dão aos seus técnicos, para fazer face 
aos desafios que têm de suportar.

Ao contrário da função pública em que a responsabili-
dade é difusa, muitas vezes órfã, nas empresas priva-
das ela está perfeitamente definida e especificamente 
atribuída, e como tal, sabe-se, em cada momento, quem

por parte das empresas nas suas operações e nas suas 
interacções com outras partes interessadas”, ou seja a 
Responsabilidade Social das Empresas é tudo aquilo 
que elas façam no campo social e ambiental, que vá 
para além das suas responsabilidades legais.

Em Portugal a margem de manobra não é grande pois 
a nossa habitual tendência para sermos mais papistas 
que o papa levou a que se tenha feito, e continue a 
fazer, uma transcrição, praticamente ipsis verbis, das 
directivas comunitárias para a legislação portuguesa. 
E assim conseguimos uma legislação ambiental muito 
avançada, mas desajustada da realidade do país, com o 
risco de um elevado nível de incumprimento. 

Não é fácil encontrar estatísticas desses níveis de cum-
primento mas não deverão ser muito elevados, sobretu-
do nas pequenas empresas, sendo oportuno relembrar 
experiências vividas, não há muito tempo, envolvendo 
empresas do nosso sector e outras de menor dimensão.

Para cumprimento da legislação ambiental a Celbi e a 
Soporcel efectuaram, a partir de meados da década de 
80, grandes investimentos, na área ambiental e proces-
sual, usando as melhores técnicas disponíveis, desta-
cando-se a construção conjunta de um emissário sub-
marino, que descarrega os efluentes líquidos de ambas 
as empresas, no mar, a 1,5 km da costa, e cujo licen-
ciamento foi incompreensivelmente moroso e exigente 
por parte das autoridades.

Apesar de serem periodicamente inspeccionadas pe-
las autoridades ambientais e de, ao longo do tempo, 
se terem certificado de acordo com as várias normas 
vigentes, sinal evidente de que cumpriam e cumprem a 
legislação, isso não era suficiente para convencerem as 
populações, que utilizavam as praias a Sul da Leirosa, 
de que a poluição ocasional dessas praias não estava 
relacionada com a descarga dos efluentes líquidos da-
quelas fábricas, a 1,5 km da costa.

Foi feito um trabalho conjunto de caracterização do 
meio receptor, no mar e nas praias, ao longo de vá-
rios quilómetros, partindo da Foz do Mondego para Sul, 
que envolveu entidades técnica e cientificamente com-
petentes, tendo sido dado público conhecimento dos 
resultados dessa caracterização.

Todavia, a evidência desses resultados, mostrando que 
não eram aquelas as empresas responsáveis pela alega-
da má qualidade da água do mar, não abalava a vontade 
dos responsáveis autárquicos em as atacarem cegamen-
te, com a ajuda preciosa duma comunicação social sem-
pre superficial e sensacionalista e, muitas vezes, sectária.
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para além das responsabilidades profissionais que já 
lhes estão cometidas. Esta realidade implica não só a 
aquisição e actualização de conhecimentos específicos 
naquelas matérias, mas também a aplicação sensata e 
prática dos mesmos. Convém relembrar que, de acordo 
com a legislação vigente e em caso de acidente, os res-
ponsáveis directa ou indirectamente envolvidos poderão 
ter que responder por responsabilidade civil ou criminal.

No caso dos acidentes de trabalho que implicam situa-
ções pessoais extremamente delicadas, o fundamenta-
lismo da legislação de segurança e o modo de actuação 
das entidades de inspecção acarretam muitas vezes 
problemas complexos para as empresas e para os seus 
técnicos, que não têm, mas é imperioso que tenham, 
um seguro de responsabilidade civil, suportado pelas 
empresas, no âmbito da sua Responsabilidade Social.

deve fazer o quê e como. E isso é determinante, por 
exemplo, na gestão adequada das reclamações ambien-
tais e dos acidentes de trabalho.

Tal como num foco de incêndio, numa reclamação am-
biental os primeiros momentos são determinantes para 
manter a situação sob controlo.

Uma conversa esclarecedora, com as populações vizi-
nhas, explicando com rigor o que se passou, quais as 
medidas que estão a ser tomadas, é determinante para 
a criação de um clima de confiança, propiciador dum 
diálogo menos crispado.

Para tal, os técnicos fabris, em particular nas áreas ope-
racionais (produção, manutenção e outros), têm de es-
tar preparados, profissionalmente, para assumir tarefas 
técnicas e de gestão nas áreas de ambiente e segurança, 

as ideias fluíam, transmitidas pelas lideranças de oca-
sião e ajudadas pelas novas mobilidades permitidas 
pelo comboio e pela alfabetização crescente. E se “O 
Mistério da Estrada de Sintra” inquietou os restritos 
meios intelectuais lisboetas, para divertimento de Eça 
e Ramalho, já “A Guerra dos Mundos” lida por Orson 

Se a Revolução Industrial do século XIX veio permitir 
um aumento até aí inimaginável da produtividade, veio 
também alterar radicalmente as estruturas sociais: dos 
pequenos lugares onde a população dispersa lutava por 
bons resultados agrícolas passou-se às aglomerações fa-
bris e urbanas, com uma nova arquitectura social e onde

 “Sobre o perigo social, ele é culpa dos de cima e dos de baixo (…). É preciso ter cuidado de ao corrigirmos 
um mal, não fazermos um mal maior”;

 “Nunca aos meus operários faltou pão e trabalho”

 Alfredo da Silva (1871-1942)

Da Responsabilidade Social das Empresas

Diretor da Unidade Departamental de Engenharias do IPT

RUI SANT’OVAIA 
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como se viu, tem cada vez mais uma dimensão global. 
Na sua relação com a sociedade, sendo certo que a ge-
neralidade das empresas instituiu modelos preventivos 
(minimizar efeitos ambientais adversos no imediato ou 
a prazo, fazer tender para zero os acidentes de traba-
lho ou perseguir a paz social interna), existe uma ou-
tra componente, mais difusa e externamente pró-activa, 
que consiste em “fazer percepcionar” pela comunidade 
o valor social da organização. Várias iniciativas, como o 
apoio local ou regional a organismos sociais, o mecenato 
e a criação de entidades autónomas de solidariedade são 
formas de concretização dessa vontade. 

Sendo verdade que o motor (e a sobrevivência) de qual-
quer organização passa pelos bons resultados financeiros 
não parece dever ser descurada a componente social (in-
terna e externa) de forma a ser, no limite, a comunidade a 
defensora da organização. Num tempo de alguma tensão 
social, de fluxos de informação pouco controlados, de re-
duzida velocidade de funcionamento da justiça (até para 
situações de “reposição da verdade”) parece constituir um 
risco descurar a responsabilidade social e focar a gestão 
exclusivamente nos resultados de curto prazo. 

“Seria desrazoável prover a uma classe de cidadãos e 
negligenciar outra (…)”

Encíclica Rerum Novarum, Papa Leão XIII

Welles aos microfones da CBS, usando a telefonia – o 
então mais recente e poderoso meio de comunicação 
– originou situações de pânico em várias cidades norte 
americanas e obrigou a desmentidos oficiais. É hoje visí-
vel que as mais modernas técnicas de comunicação mó-
vel ultrapassaram, sobretudo junto da população mais 
jovem, as já de si enormes potencialidades da televisão; 
mais ainda: se esta, apesar do trabalho da edição e da 
procura incessante da “notícia”, não cuida muitas vezes 
da certificação das fontes, tal não é de todo garantido 
quando grupos, organizados ou não, emergem nas cha-
madas “redes sociais”. O que se passou e tem vindo a 
passar na zona mediterrânica é disso uma demonstração 
e constitui um alerta a que não se pode ficar indiferente.

Por outro lado, a redução do crédito decorrente da crise 
financeira de 2008 e os agora evidentes riscos do en-
dividamento excessivo (público ou privado), vieram de-
monstrar a ausência de alternativas à criação sustentada 
de riqueza, seja através da produção de bens transaccio-
náveis, seja pela prestação de serviços de evidente valor 
acrescentado. É esta consciência, demonstrada pelos da-
dos económicos dos países emergentes a oriente, pela 
robustez das economias do centro e norte da Europa e 
pelas fragilidades dos seus países no sul, que recentra o 
papel da Empresa como pilar de toda a organização so-
cial. E se esse recentramento evidencia a sua importân-
cia na comunidade, também sujeita a organização a um 
permanente escrutínio dos cidadãos, escrutínio que, 

“Para se ser uma empresa 
socialmente responsável não 
é preciso poder, basta querer”

Presidente da Direção da Associação GRACE

CONCEIÇÃO ZAGALO 
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Quando se fala em desenvolvimento sustentável e nos 
desafios que as empresas enfrentam no século XXI, 
não há lugar para modas. A globalização, a pobreza, 
as alterações climáticas, o crescimento populacional, 
a degradação do ambiente e consequente escassez de 
matérias-primas têm um impacto crescente no desem-
penho das organizações. Não duvidemos que uma ges-
tão responsável é um imperativo para as empresas que 
queiram continuar a existir e prosperar. 

Dito isto, afirmaria que o sucesso empresarial assenta 
em boa parte numa estratégia sustentável, que por sua 
vez só pode ser posta em prática com uma política de 
responsabilidade social também ela integrada na estra-
tégia global da empresa.

E no que toca à Responsabilidade Social Empresarial, 
Portugal tem vindo a crescer a passos largos em exem-
plos de boas práticas. Apesar da fragilidade sentida na 
nossa economia, esta condicionante não é suficiente 
para travar o caminho que já se começou. É verda-
de que é necessário um sistema económico saudável, 
como é necessário que as organizações tenham uma 
saúde financeira igualmente sã para poderem investir 
ainda mais em responsabilidade social. Mas existindo 
vontade, multiplicam-se os elementos facilitadores. 

É notório o crescente número de gestores das empre-
sas que consideram a responsabilidade social como es-
tratégia de gestão e são já várias as organizações que 
a integraram na sua visão e missão. Do outro lado da 
moeda, temos consumidores que são também cada vez 
mais atentos e exigentes, e que fazem questão de con-
sumir de forma crescentemente responsável. E se as 
organizações continuarem a apostar na educação dos 
consumidores, não se duvide que a gestão responsá-
vel vai crescer e de que maneira no tecido empresa-
rial português. É de resto neste encadeamento e nesta 
espiral de exigência que pode residir a fórmula para 
uma sociedade que fazemos questão de integrar num 
binómio bem-estar/equidade cada vez mais equilibrado 
e consequente.

Se é verdade que há ainda um longo caminho a percor-
rer, muito foi já feito, convenhamos. O GRACE é disso 
um bom paradigma. No final de 2006, eramos 26 em-
presas. Atualmente, integram o GRACE quase uma cen-
tena de empresas. São ou não estes números indiciado-
res de que o número de empresas a desenvolver ações 
de responsabilidade social e a relevar esta temática tem 
vindo a aumentar?  

Desengane-se quem pensa que a responsabilidade 
social é preocupação exclusiva de grandes empresas 
ou de determinados setores de atividade, já que, no 
universo GRACE, são vários os associados que contam 
com milhares de colaboradores, mas também é signifi-
cativo o número empresas que contam com apenas al-
gumas dezenas de pessoas. E o empenho que demons-
tram na hora de contribuir não olha à quantidade, mas 
à qualidade. Não nos podemos esquecer, que para se 
ser uma empresa socialmente responsável não é pre-
ciso poder, basta querer.

Ao longo de mais de uma década, é-nos muito grato 
constatar que a evolução do número de associados 
GRACE espelha também a evolução e a relevância que 
a temática da responsabilidade social empresarial tem 
vindo a assumir no contexto português. É bom regis-
tarmos que a cada iniciativa desenvolvida, a união faz a 
força, inter e intra empresarialmente. Falamos de uma 
união que no final de cada dia e de cada ação se trans-
forma num forte contributo, que exponencia resulta-
dos. O impacto é grande e contagiante, creiam-me.

Acima de tudo, e sabendo que também o fator gover-
nance começa a ser considerado na hora de avaliar 
desempenhos socialmente responsáveis, é muito gra-
tificante constatar uma maior consciência, quer indi-
vidual quer coletiva, no trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido nas áreas social, cultural, ambiental e 
económica. Não duvidemos, pois, que a intervenção 
nestes pilares é fator diferenciador e crucial para o su-
cesso das organizações, para o sucesso da sociedade, 
para o sucesso de todos nós.
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1 - Introdução

A Responsabilidade Social da 
Perspetiva dos Colaboradores: 
O Caso das Empresas 
de Celulose e Papel i

Docente na Escola Superior de Gestão e Tecnologia

SUSANA LEAL 

A responsabilidade social das empresas (RSE) envolve quatro tipos de responsabilidades (Carroll, 1979): (a) 
a económica – produzir bens e serviços e obter lucros, (b) a legal – respeitar a lei, (c) a ética – adotar compor-
tamentos éticos, fazer o que é certo e justo e evitar causar danos, e (d) a discricionária – beneficiar, de forma 
voluntária/filantrópica, a sociedade. 

Em 1991, Carroll propôs que as quatro componentes do modelo de RSE pudessem ser dispostas numa 
pirâmide (Figura 1). Apesar de ter proposto uma configuração piramidal, as empresas não devem olhar 
para as componentes de um modo sequencial mas, sim, tentar abraçar todas em simultâneo. A RSE abrange 
componentes distintas que, quando consideradas em conjunto, constituem o todo. As diferentes facetas da 
RSE não são mutuamente exclusivas (Carroll, 1991). A “responsabilidade social de uma empresa implica o 
cumprimento simultâneo das responsabilidades económicas, legais, éticas e filantrópicas [ou discricionárias]. 
(...) Uma empresa socialmente responsável deve empenhar-se em ter lucro, obedecer a lei, ser ética, e ser uma 
boa cidadã empresarial” (Carroll, 1991, p. 43). 

O tema tem sido estudado, sobretudo, ao nível organizacional. Entre 1970 e 2011, apenas 4% dos estudos 
publicados consideravam o nível de análise individual (Aguinis & Glavas, 2012)ii. Esta lacuna surpreende, 
atendendo à importância que os colaboradores têm no seio da teoria dos stakeholders, com estatuto equipa-
rado ao dos acionistas (Kaler, 2009). Os colaboradores não são meros observadores das práticas de RSE. São 
direta e indiretamente influenciados por essas práticas. É precisamente a descrição das perceções de RSE, 
numa amostra de colaboradores de empresas do sector da celulose e papel, que se abordar neste estudo.

i Este trabalho tem sido realizado com apoio da FCT, financiada pelo POPH – QREN, referências n.º SFRH/BD/46266/2008 (de 
1.1.2009 a 31.8.2009) e n.º SFRH/PROTEC/49930/2009 (de 1.9.2009 até à data).
ii  Excluindo as pesquisas publicadas em revistas especializadas no estudo da RSE e temáticas afins (e.g., Journal of Business Ethics). 
Isto é, em publicações que se dedicam ao estudo do nível de análise individual do comportamento organizacional, da gestão de pessoas 
e da psicologia industrial e organizacional (e.g., Journal of Organizational Behavior).



2 - Perceções de RSE: principais consequências

Durante várias décadas, investigaram-se os eventuais benefícios da RSE no desempenho financeiro das 
empresas e na sua reputação. A meta-análise desenvolvida por Orlitzky et al. (2003) mostrou um efeito 
positivo e significativo entre o desempenho social e ambiental e o retorno financeiro das empresas. 

Não obstante, Wood e Jones (1995) sugerem que é mais frutuoso investigar como determinados grupos 
de stakeholders são influenciados pelo desempenho social da empresa. No estudo de Pinkston e Carroll 
(1994) as questões relacionadas com os colaboradores foram percebidas, pelos gestores, como as mais 
importantes. As perceções de RSE dos colaboradores influenciam e estimulam respostas emocionais, ati-
tudinais e comportamentais (Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi, 2007; Rupp, Ganapathi, Aguilera & 
Williams, 2006), as quais, por sua vez, influenciam o desempenho global da organização.

Os colaboradores não são só observadores das práticas de RSE. Eles são também diretamente (e.g., através 
do salário ou das práticas de saúde e segurança no trabalho) e indiretamente (e.g., através de políticas or-
ganizacionais que afetam a comunidade local à qual os colaboradores pertencem) influenciados por essas 
práticas (Cunha, Rego & Leal, 2012).

Que se tenha conhecimento, o primeiro estudo empírico relativo às consequências das perceções da RSE 
deve-se a Gavin e Maynard (1975). A consequência mais estudada é o empenhamento organizacional, 
seguindo-se a satisfação com o trabalho e a atratividade da organização enquanto (futura) empregadora. 
Embora com evidência mais escassa, outras consequências emergem na literatura: os comportamentos 
de cidadania organizacional, a identificação organizacional, o desempenho próprio do papel, o espírito de 
equipa, a confiança organizacional, a integração da RSE na definição de desempenho próprio do papel, a
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Figura 1: Pirâmide de RSE segundo Carroll (1991)

Seguidamente abordar-se-ão as principais consequências das perceções de RSE ao nível dos colaboradores, 
o que realça a importância de estudar tais perceções. 

Fonte: Carroll (1991)
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participação ativa em ações socialmente responsáveis, as perceções do papel da ética e da RSE, o com-
promisso, a imagem externa construída, o bem-estar psicológico, o envolvimento criativo do trabalhador, 
melhores relações entre colaboradores, menor cinismo e menos comportamentos desviantes no trabalho 
(Figura 2). Mais recentemente, também se pesquisou o capital psicológico positivo como consequente das 
perceções de RSE (Leal, Rego & Coelho, 2012a, 2012b). 

Os dados foram recolhidos por meio de inquéritos por questionário, dirigidos aos colaboradores de sete 
empresas do sector da celulose e papel associadas da Tecnicelpa (Tabela 1). 

Na secção seguinte descrevem-se as questões atinentes à amostra obtida, aos procedimentos adotados e 
ao instrumento de medida utilizado para avaliar as perceções de RSE. 

Figura 2: Consequências das perceções de RSE dos colaboradores

Tabela 1: Número de trabalhadores inquiridos por empresa

20
26
15
21
17
11
15

125

Prado Karton (Tomar)
Prado Cartolinas da Lousã (Lousã)
Celbi (FIgueira da Foz)
Caima (Contância)
Celtejo (V. V. Ródão)
AMS - Goma Camps (V. V. Ródão)
Fábrica de Papel Ponte Redonda (Espinho)

Total

Nota. (+) Associação ou relação positiva. (-) Associação ou relação negativa. 

Fonte: Leal (2012)

3.1 - Amostra e procedimentos

3 - Metodologia
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A amostra inclui 125 colaboradores (Tabela 2). A maioria dos colaboradores é do género masculino 
(71,2%). A idade média cifra-se nos 42,7 anos (dp: 9,6) e a antiguidade média na empresa é 17,7 anos (dp: 
11,7). Quanto à escolaridade, 25,6% dos colaboradores possuem, pelo menos, um curso superior, e 42,4% 
têm habilitações ao nível do 12.º ano. Foi-lhes solicitado que descrevessem as suas perceções de RSE. 

Todas as respostas foram anónimas e confidenciais. Os dados foram recolhidos no final de 2010 e pri-
meiro semestre de 2011.

Tabela 2: Características demográficas da amostra

3.2 - Instrumento de medida

Os indivíduos foram convidados a descrever as suas perceções de RSE mediante uma escala previamente 
validada por Rego, Leal e Cunha (2011), a qual contém 40 itens. Foi-lhes facultada uma escala de apli-
cabilidade de sete pontos (1: “A afirmação não se aplica rigorosamente nada à empresa”; 7: “A afirmação 
aplica-se completamente à empresa”). Esta escala permite medir as perceções de RSE em sete dimensões: 
responsabilidades económicas para com os proprietários, responsabilidades económicas para com os 
clientes, responsabilidades legais, responsabilidades éticas, responsabilidades discricionárias para com 
os colaboradores, responsabilidades discricionárias para com a comunidade e responsabilidades discri-
cionárias para com o ambiente. 

Na secção 4 apresentam-se os resultados atinentes às perceções de RSE dos colaboradores.

Os valores médios de cada uma das dimensões de RSE constam da Figura 3. Observa-se que, em média, 
os colaboradores têm perceções positivas quanto ao desempenho das empresas do sector da celulose e 
papel na área da RSE. As perceções mais elevadas ocorrem nas dimensões económicas – tanto a orientada 
para os proprietários/acionistas quanto a orientada para os clientes – e na dimensão legal. O desempenho 
na dimensão ética e na ambiental é positivo, embora moderado, enquanto o das dimensões colaboradores 
e comunidade é positivo, conquanto baixo. É, pois, nestas duas dimensões que os colaboradores sentem 
que o desempenho das organizações pode ser melhorado. 

4 - Perceções de RSE nas empresas de celulose e papel
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Os colaboradores também possuem elevadas perceções de responsabilidades económicas para com pro-
prietários/acionistas (Figura 5): 90% dos colaboradores, ou mais, são de opinião que a empresa onde 
trabalham preocupa-se em obter lucro, em ser rentável, em melhorar continuamente a sua produtividade, 
em reduzir custos e em aumentar os lucros. 

Segue-se uma análise detalhada de cada questão colocada aos colaboradores. Para facilitar a interpreta-
ção, as respostas foram agregadas (1, 2 e 3=não se aplica; 4=neutro;  5, 6 e 7=aplica-se).

No que concerne à atuação face aos clientes, 90% dos colaboradores, ou mais, são de opinião que a em-
presa onde trabalham faz tudo o que pode para satisfazer os seus clientes, que os produtos são de elevada 
qualidade, que a empresa transmite aos clientes informação honesta sobre os seus produtos e serviços, 
que a satisfação das necessidades dos clientes é uma preocupação central da empresa e que esta procura 
melhorar continuamente a qualidade dos seus produtos (Figura 4). Por consequência, as perceções de 
RSE na dimensão económica orientada para os clientes são elevadas.

Figura 3: Valores médios das perceções de RSE

Figura 4: Responsabilidades económicas para com os clientes
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As perceções quanto ao desempenho legal das empresas é igualmente positivo (Figura 6): 83% dos co-
laboradores, ou mais, concordam que a empresa onde trabalham paga todos os seus impostos de forma 
regular e contínua, que tenta respeitar todas as leis que regulam a contratação e os benefícios dos tra-
balhadores, que atua de modo legal em todos os domínios, que as obrigações contratuais são sempre 
honradas e que todos os produtos e serviços cumprem as normas legais.  

Figura 5: Responsabilidades económicas para com os proprietários/acionistas

Figura 6: Responsabilidades legais

Na dimensão ética, a maioria dos colaboradores (com percentagem de aplicabilidade acima dos 81%) é de 
opinião que a empresa (Figura 7): se preocupa em fazer o que é eticamente correto, procura ser justa com 
todas as entidades e pessoas com as quais se relaciona, é reconhecida como digna de confiança, cumpre 
os padrões e as normas éticas e profissionais e, tem um código de ética bastante abrangente. Porém, uma 
fatia expressiva dos inquiridos menciona que não existem procedimentos que permitam denunciar, de 
modo confidencial, situações de má conduta no trabalho. 
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Figura 8: Responsabilidades discricionárias para com os colaboradores

Figura 7: Responsabilidades éticas

Quanto às responsabilidades discricionárias para com os colaboradores, alguns colaboradores identifi-
cam algumas áreas de melhoria no desempenho das empresas (Figura 8), pois, apenas: 76% consideram 
que a empresa procura ser justa com os seus colaboradores, 63% são de opinião que a empresa os apoia 
para adquirirem formação adicional, 56% sentem que as políticas da empresa os encorajam a desenvolver 
as suas competências e carreiras, 51% consideram que a empresa proporciona regalias aos colaboradores 
para além do que é exigido por lei ou que adota políticas flexíveis que lhes permitam coordenar melhor 
a vida profissional e pessoal. No que concerne a questões salariais, a maioria considera que a empresa 
onde trabalha não oferece salários superiores à média do sector.  
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Figura 9: Responsabilidades discricionárias para com a comunidade

As perceções das responsabilidades para com o ambiente natural são positivas (Figura 10). O desempe-
nho com cotações mais elevadas envolvem a redução das emissões poluentes e a produção de resíduos, a 
separação dos lixos para os encaminhar para a reciclagem, a redução da energia utilizada e o desperdício 
de materiais, e o facto de a empresa se esforçar por cumprir mais do que a lei exige no domínio ambien-
tal. 72% dos colaboradores considera, ainda, que a empresa é conhecida na comunidade por respeitar o 
ambiente, e 66% afirmam que a empresa participa em atividades que visam proteger a natureza. 

A dimensão da RSE que obtém cotações mais baixas é a atinente às responsabilidades discricionárias para 
com a comunidade. Pese embora 86% dos colaboradores considerem que a empresa atua de modo res-
ponsável junto da comunidade em redor, as restantes questões obtêm cotações comparativamente mais 
baixas quanto à atuação das empresas neste domínio (Figura 9). Apenas 30% mencionam que a empresa 
contribui para associações de beneficência, 37% que a empresa apoia atividades desportivas e culturais 
locais, 48% que a empresa preocupa-se em contribuir para o desenvolvimento da comunidade local e 58% 
reconhecem que a empresa desenvolve parcerias com organizações locais e escolas.   

Figura 10: Responsabilidades discricionárias para com o ambiente natural
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5 - Conclusão

Nas sete empresas de celulose e papel, incluídas neste estudo, observa-se que as perceções de RSE são 
claramente positivas, conquanto os colaboradores percecionem investimentos: (a) elevados ao nível das 
questões económicas e legais, (b) moderados nas questões ambientais e legais e, (c) modestos, porém 
positivos, nas dimensões discricionárias orientadas para a comunidade e para o ambiente. 

Uma vez que na maioria dos casos os colaboradores vivem nas comunidades onde estão localizadas as 
empresas em que trabalham, o apoio destas à comunidade representa uma dimensão importante. As em-
presas devem ter o interesse de proporcionar aos membros da comunidade elevada qualidade de vida, 
oportunidades educacionais adequadas e um ambiente natural seguro (George, 2003). Muitas empresas 
apenas edificam boas relações com a comunidade quando sentem que necessitam de algo dela; entretan-
to, o comportamento deveria ser o oposto.

George (2003) alega que a chave do sucesso para lidar com os diferentes grupos de stakeholders é uma 
abordagem balanceada. “Todos os stakeholders têm necessidades legítimas que devem ser asseguradas 
pela companhia (…). Esta é a única maneira de obter resultados excecionais no longo prazo.” (George, 
2003, p. 161). Sendo os colaboradores, e os seus conhecimentos e competências, uma fonte de vantagem 
competitiva das organizações por serem inimitáveis (ao contrário do que acontece, por exemplo, com a 
tecnologia, com a distribuição e com a produção) (Pfeffer, 1994; Ulrich, 1998), investir em práticas de 
RSE pode contribuir para obter vantagens competitivas para organização (Porter & Kramer, 2006).

A este propósito, Porter e Kramer (2011) mencionam que as empresas continuam a ver o processo de 
criação de valor de modo muito limitado, otimizando o desempenho económico no curto prazo enquanto 
ignoram as influências que determinam o seu sucesso no longo prazo. A crise económico-social que se 
iniciou em 2008-2009 é uma consequência desta abordagem. As empresas devem assumir o comando 
e juntar as preocupações dos negócios com as da sociedade (Porter & Kramer, 2011). Porter e Kramer 
(2011) propõem que as empresas evoluam para o princípio da partilha de valor, o qual envolve gerar 
valor económico criando, em simultâneo, valor para a sociedade, assegurando as suas necessidades e 
desafios.

Existem diversas formas de conciliar a obtenção de valor económico e beneficiar a sociedade. Por exem-
plo, os programas de bem-estar dirigidos aos colaboradores permitem obter benefícios para a sociedade 
porque estes e as suas famílias são mais saudáveis e, consequentemente, o absentismo das empresas 
diminuiu, bem como as perdas de produtividade daí decorrentes (Porter & Kramer, 2011). 
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PATRÍCIA DUARTE 

INTRODUÇÃO

PERSPETIVAS TEÓRICAS SOBRE RSO

1 Acar, Aupperle & Lowy (2001) e Neves & Bento (2005) propõem que tanto as organizações lucrativas como as não lucrativas 
possuem obrigações sociais perante a Sociedade. O uso do termo ‘responsabilidade social das empresas’ torna-se, portanto, redutor 
e inadequado, uma vez que as organizações não lucrativas não são empresas. Estes autores propõem, em alternativa, a utilização de 
‘responsabilidade social das organizações’, uma expressão mais inclusiva e aplicável a diferentes tipos de organizações. Apesar da 
literatura sobre responsabilidade social ter sido desenvolvida com enfoque nas responsabilidades das empresas, estamos convictos de 
que o pensamento sobre a responsabilidade das empresas é aplicável, ainda que com adaptações, a outros tipos de organização, pelo 
que subscrevemos esta posição.

Apesar do debate sobre as responsabilidades das Organizações perante a Sociedade ter já várias décadas, o 
conceito de RSO permanece de difícil definição, persistindo diferentes entendimentos sobre o mesmo (Car-
roll & Shabana, 2010; Matten & Moon, 2008). As perspetivas mais importantes sobre o conceito são a pers-
petiva anglo-americana e a perspetiva europeia, que enfatizam a importância das Organizações atenderem 
às necessidades e expectativas de múltiplas partes-interessadas (Duarte, 2011), como veremos em seguida.

Acompanhando a tendência existente a nível europeu e mundial, um número crescente de Organizações 
portuguesas tem vindo a assumir publicamente o seu compromisso com a adoção de uma postura social-
mente responsável. O conceito de responsabilidade social das organizações (RSO)1 encontra-se, portanto, 
na ordem do dia. Com este artigo pretendemos apresentar uma visão abrangente sobre o conceito, siste-
matizando as perspetivas teóricas dominantes.  



RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS / 51

Perspetiva anglo-americana de RSO

As conceptualizações mais recentes do papel das Organizações na Sociedade têm enfatizado o carácter 
voluntário do comportamento organizacional socialmente responsável, dando menor atenção ao desen-
volvimento de práticas organizacionais que visam a obtenção do lucro e o mero cumprimento da lei. 

É o caso da conceptualização proposta pela Comissão Europeia (2001), de acordo com a qual a RSO se 
refere a práticas através das quais as organizações integram, numa base voluntária, preocupações sociais 
e ambientais nas suas operações de negócio e na relação com as partes interessadas, contribuindo, assim, 
para o Desenvolvimento Sustentável. 

Esta definição tornou-se a conceção dominante de RSO, fazendo parte do discurso habitual sobre as res-
ponsabilidades das empresas, pelo menos no contexto português e na Europa (Habish et al., 2005; Branco 
& Rodrigues, 2006). 

A conceptualização mais influente do conceito de RSO é provavelmente a proposta por Carroll nos finais 
dos anos 70, designada pelo Modelo das Quatro Componentes da Responsabilidade Social. 

Este modelo alargou o âmbito das responsabilidades das organizações para além do mero cumprimento 
da lei, para uma expectativa de que as Organizações devem contribuir ativamente para o bem comum. 
Esta ideia contrasta com conceções mais minimalistas das responsabilidades das Organizações, como a 
defendida pelo Nobel da Economia Milton Friedman (1970). Para este autor a única responsabilidade 
é a maximização do lucro para acionistas dentro da moldura legal existente (e nesse processo prover 
emprego e o pagamento de impostos), pelo que os assuntos sociais não devem ser uma preocupação da 
comunidade empresarial, mas sim dos governos. 

Para Carroll, embora o desempenho económico da Organização seja essencial porque dele depende a 
sobrevivência da mesma, existem também outras responsabilidades a ser atendidas. 

Na sua perspetiva mais alargada do conceito, são quatro as categorias de responsabilidade que “compreen-
dem o leque de obrigações que os negócios têm perante a Sociedade” (1979, p. 499):

- Responsabilidades económicas: Produzir bens e serviços com valor e utilidade para a Sociedade; 
  fornecer empregos seguros e remunerados de forma justa; gerar lucro/riqueza;

- Responsabilidades legais: Operar dentro do quadro legal instituído na Sociedade; 
  fazer o que está legislado;

- Responsabilidades éticas: Operar dentro do quadro moral instituído na Sociedade; 
  fazer o que é certo e justo; 

- Responsabilidades filantrópicas: Realizar atividades voluntárias que contribuam para 
  o desenvolvimento da sociedade.  

O autor considera que “todos estes tipos de responsabilidades sempre existiram para as organizações” inde-
pendentemente de uma “ênfase anterior nos aspetos económicos e legais e uma preocupação posterior com 
os aspetos éticos e discricionários” (Carroll, 1979, p. 500). Dada a sua abrangência, este modelo tornou-se 
um dos modelos de RSO mais citados na literatura, servindo de referência à realização de pesquisas como 
a que Susana Leal apresenta nesta newsletter, e representa o que se tem designado por perspetiva anglo-
-americana da responsabilidade social.

Perspetiva europeia de RSO
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Adaptado de Neves & Bento (2005)

Os resultados de uma pesquisa efetuada em Portugal sobre o entendimento que os cidadãos possuem do 
conceito revelam a existência de três visões distintas daquilo é uma ‘empresa socialmente responsável’ 
(Duarte et al., 2010): para algumas pessoas trata-se de uma Organização que se assume um papel ativo na 

Tabela1. Modelo tridimensional de Neves & Bento (2005)

A forma como cada Organização se envolve em atividades de RSO é variável, não obedecendo a um processo 
ou a uma fórmula única. Pelo contrário, depende de fatores diversos como a própria estratégia de negócio, 
as expectativas e necessidades das suas partes interessadas, as competências e os recursos organizacionais 
disponíveis. Acresce que sendo um conceito complexo, que embarca no seu âmago múltiplas questões, não 
é de aplicação fácil nem imediata. A questão dos recursos disponíveis é central no que respeita à imple-
mentação de práticas de responsabilidade social e explica, em grande parte, o porquê das Organizações de 
maior dimensão estarem na vanguarda da aplicação do conceito (Santos et al., 2006). 

As diversas práticas que as Organizações podem desenvolver no âmbito das suas estratégias de responsabi-
lidade social têm vindo a ser organizadas em torno de duas dimensões consoante o foco da ação (Comissão 
Europeia, 2001):

- Dimensão interna: Abarca práticas relativas à gestão dos colaboradores e à gestão do impacte ambiental; 

- Dimensão externa: Agrega práticas relativas às partes interessadas externas, nomeadamente as comuni-
dades locais, os clientes, os parceiros comerciais, os fornecedores, o ambiente natural, entre outros. 

Esta distinção é usada quer como guia para a implementação de princípios e práticas de RSO, quer para a 
avaliação do posicionamento das Organizações no que diz respeito ao seu desempenho social. A atenção a 
questões respeitantes a responsabilidades internas e externas tornou-se comum em muitas Organizações.

Neves e Bento (2005) expandiram este modelo, propondo que as práticas de RSO podem ainda ser organi-
zadas em torno da área específica em que são implementadas: social, económica e ambiental. Estas áreas 
correspondem aos três pilares do Desenvolvimento Sustentável. Da articulação entre dimensões e áreas de 
intervenção resultam seis campos de RSO, conforme retrata a Tabela 1.
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Da comparação entre as perspetivas apresentadas conclui-se que a RSO é um conceito abrangente e mul-
tidimensional, devendo as Organizações conduzir a sua atividade tendo em conta o seu impacto em dife-
rentes áreas, bem como as expectativas e necessidades de múltiplas partes interessadas. Isto é referido 
explicitamente na definição europeia do conceito, que salienta a relação das Organizações com as partes 
interessadas, mas apenas tacitamente na definição americana. 

O carácter voluntário do desempenho social constitui o principal ponto de divergência entre as propos-
tas. Para a abordagem europeia, o cumprimento de obrigações económicas e legais é desejável, mas não é 
per se um indicador de desempenho social. Este é revelado através do envolvimento proactivo da organi-
zação em práticas voluntárias a nível económico, social e ambiental que vão além do que está estipulado 
na lei. A perspetiva americana assume que o cumprimento dos objetivos económicos e a obediência à lei 
são duas das responsabilidades sociais das organizações. O carácter voluntário está presente também no 
modelo americano, mas apenas no que concerne às dimensões de responsabilidade ética e filantrópica. É 
importante salientar que no domínio filantrópico estão envolvidas várias questões sociais, tais como pro-
teção do ambiente, preconceito e discriminação social, segurança dos produtos e segurança ocupacional 
(Carroll, 1979), que se sobrepõem amplamente às questões apontadas pela abordagem europeia.

Independentemente da perspetiva adotada como suporte ao envolvimento em práticas de RSO, a profícua 
investigação sobre as consequências da RSO tem permitido acumular evidências de que o investimento 
em práticas de RSO traz benefícios diversos para as Organizações. Segundo Kolter e Lee (2005), entre os 
principais benefícios para as Organizações encontram-se o fortalecimento do posicionamento da marca 
no mercado e da sua atratividade junto de vários públicos, o aumento da capacidade de financiamento, o 
incremento das vendas e a diminuição dos custos operacionais, assim como melhorias na capacidade de 
atração, motivação e retenção dos colaboradores. De facto, pesquisas feitas em Portugal revelam que o 
investimento em práticas de RSO surge associado ao reforço dos sentimentos implicação dos colaborado-
res com as Organizações e a níveis mais elevados de satisfação no trabalho (Duarte & Neves, 2010), assim 
como a um maior envolvimento em comportamentos de cidadania organizacional (Leal et al., 2012). 

Dados os benefícios que a responsabilidade social das Organizações pode gerar, quer para as Organi-
zações quer para a Sociedade, a integração desta filosofia na gestão das Organizações constitui um im-
portante contributo para o alcance de “uma Sociedade mais justa e um ambiente mais limpo” (Comissão 
Europeia, 2001).
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Responsabilidade Social: 
benefícios ao negócio 
e à sociedade

Gerente Executivo de Sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose

ALEXANDRE DI CIERO 

O ano de 2012 foi marcado pelas discussões em torno 
da sustentabilidade, principalmente por conta da realiza-
ção da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável. O evento mobilizou diver-
sos setores da sociedade e da imprensa, e teve uma ex-
pressiva participação de empresários. O setor florestal, 
em particular as empresas produtoras de celulose, não 
ficou de fora. 

Entretanto, nossa participação neste debate já é an-
tiga. Na década de 1980, quando as discussões em 
torno da responsabilidade social não tinham alcança-
do a grande mídia, implantamos técnicas de silvicul-
tura que visavam minimizar a intervenção no solo e 
intercalar o plantio florestal aos fragmentos de mata 
nativa. Isso foi feito em paralelo com outras práticas 
para aumentar a produtividade florestal, mostrando 
que é possível alinhar a preservação ambiental com a 
expansão do negócio.

Já na década de 1990, com o processo de internaciona-
lização, os clientes passaram a demandar informações 
sobre cuidados ambientais e sociais que envolviam a 
operação. As certificações surgem, então, como uma 
forma de aprimorar as práticas internas, alinhando-as 
a padrões internacionais e mostrando aos clientes a 
preocupação com a sustentabilidade presente na pro-
dução. Em 1996, em nossa Unidade Mucuri, localizada 
no Estado brasileiro da Bahia, por exemplo, fomos a 
primeira empresa do hemisfério sul a conquistar a cer-
tificação ISO 14001, de gestão ambiental. Em 2004, foi 
a vez do selo FSC (Forest Stewardship Council), que ob-
serva os padrões socioambientais ligados à operação.

Hoje, essas certificações são fundamentais para aces-
sarmos alguns mercados, principalmente na Europa.

Em 2007, com o aquecimento global na pauta da mídia 
e da política, na Suzano, demos início aos inventários 
de emissão de gases de efeito estufa (GEE) de nossas 
unidades, retroativos ao ano de 2003 e utilizando a 
metodologia GHG Protocol. Em 2009, por demanda de 
um cliente internacional, começamos à quantificação 
da pegada de carbono de alguns de nossos produtos. 
Fomos a primeira indústria de celulose no mundo e a 
primeira empresa na América Latina a quantificar a pe-
gada de carbono da celulose utilizando a metodologia 
PAS2050 e obtendo a certificação “Carbon Reduction 
Label”, concedida pelo CarbonTrust. 

No que tange a responsabilidade social, na Suzano Pa-
pel e Celulose, pautamos nossa relação com comunida-
des, governos, órgãos do poder público e organizações 
não governamentais pela transparência e pelo diálo-
go. Isso se reflete em dois de nossos valores: relações 
de qualidade e responsabilidade socioambiental. Esse 
comportamento se aplica antes mesmo de darmos iní-
cio a um projeto, ingressando em uma nova região. 

Em 2009, no Estado brasileiro do Maranhão, por exem-
plo, antes do início da construção de nossa unidade de 
celulose (que será inaugurada no final de 2013 na ci-
dade de Imperatriz), realizamos uma série de encontros 
com prefeituras, lideranças locais, órgãos ambientais e 
centos educacionais, em que expusemos nossos planos 
e nossa maneira de atuar. Também ouvimos e conside-
ramos as intervenções da comunidade. 
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que são convidados a contribuir com o debate. Ainda 
em 2011, mais de 3 mil famílias participaram das rodas 
de conversa promovidas nas regionais de Urbano San-
tos, no Estado do Maranhão, e de Teresina, no Estado 
do Piauí.

Embasados, portanto, por ferramentas que nos possibi-
litam focar nas necessidades regionais, desenvolvemos 
uma série de ações de investimento social privado. Elas 
estão em consonância com os Oito Objetivos do Milênio 
e com os princípios do Pacto Global, das Nações Uni-
das. Também reconhecemos a norma ISO 26.000 como 
documento de referência em diretrizes de responsabi-
lidade social.

Assim, em 2011, investimos R$ 16,7 milhões (6,3 mi-
lhões de euros*) em projetos socioambientais voltados 
ao público externo (comunidades e sociedade em geral). 
Um de nossos projetos enquadrados na dimensão desen-
volvimento econômico local é o Agricultura Comunitária, 
que acontece nos Estados do Piauí, Maranhão e Bahia. 
No total, 828 famílias foram beneficiadas só em 2011, 
nos municípios de Caravelas (BA), Conceição da Barra 
(ES), Urbano Santos (MA), Anapurus (MA), Santa Quité-
ria (MA), São Benedito do Rio Preto (MA) e Chapadinha 
(MA), entre outros. A iniciativa consiste na introdução 
de campos comunitários de formação agrícola, o que-
envolve assistência técnica, análise do solo, calagem e 
adubação e tratos culturais para o plantio consorciado 
de feijão, milho, arroz e mandioca. A premissa do pro-
jeto é garantir a segurança alimentar das comunidades 
com base na atuação regional e no desenvolvimento 
sustentável. 

Possuímos instrumentos de diálogo ativo por meio dos 
quais registramos todas as solicitações das comunida-
des, garantindo respostas, apoiando iniciativas locais 
e esclarecendo dúvidas sobre nossa atuação. Essas de-
mandas são registradas no Sispart (Sistema de Gestão 
das Demandas das Partes Interessadas), um software 
que permite o registro e acompanhamento das solici-
tações das partes interessadas, com fluxo de aprova-
ção e emissão de relatórios detalhados de andamento, 
garantindo maior agilidade na tratativa dos assuntos e 
até pautando ações futuras. Exemplo disso foi uma de-
manda de uma comunidade no sul da Bahia de doação 
de material esportivo. Após análise, fechamos, no ano 
seguinte, um programa de educação pelo esporte com 
a ex-atleta brasileira de vôlei Ana Moser, que possui um 
organização não-governamental com essa finalidade. 

Ao iniciarmos qualquer operação, como colheita ou 
plantio, realizamos um mapeamento de todas as co-
munidades de convivência em um raio de até três qui-
lômetros e aplicamos o Inventário Social, instrumento 
que reúne informações básicas sobre o histórico e as 
principais características dessas comunidades. Assim, é 
possível identificar os ativos sociais locais e estreitar o 
relacionamento com esse público. Em 2011, foram 86 
inventários, no âmbito dos quais ocorreram as rodas 
de conversas, modelo de diálogo que permite o mapea-
mento das oportunidades de ações de desenvolvimen-
to comunitário e a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades rurais de nossas áreas de convivência. As 
rodas reúnem cerca de 25 a 30 pessoas cada uma e 
podem ter a participação de agentes de saúde ou de 
representantes de organizações relacionadas ao tema 
em pauta, 
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No mesmo sentido, o Projeto de Piscicultura Sustentá-
vel tem como objetivo a geração de trabalho e renda 
aos pescadores do Rio Mucuri associados à Colônia de 
Pescadores Z-35, do município de Mucuri (na Bahia), 
por meio da criação de tilápias em tanques-rede. Ao fi-
nal do exercício, 14 tanques-rede estavam instalados 
e a produção mensal era de cerca de 2,5 toneladas de 
tilápias. Participamos do grupo gestor da iniciativa e in-
vestimos em consultoria e aquisição de equipamentos 
para torná-la viável. 

Outra importante iniciativa é o Programa de Inclusão 
Digital, que proporciona oficinas de capacitação e in-
vestimento em Tele Centros Comunitários através da 
doação de equipamentos, potencializando o acesso à 
informática. Essa ação é realizada no Maranhão nos 
municípios de Urbano Santos, Belágua, São Benedito do 
Rio Preto, Parnarama, e, no Piauí, nos municípios de 
Palmeirais, Elesbão Veloso e Passagem Franca do Piauí.

Já o Programa Educar e Formar, em parceria com o 
Instituto Ayrton Senna e prefeituras, encerrou o ano 
aplicado em todas as escolas públicas de 20 municípios 
localizados nos Estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Es-
pírito Santo. A iniciativa dá suporte ao aprendizado de 
crianças do 1º ciclo do ensino fundamental brasileiro, 
o equivalente ao 1º ciclo do ensino básico em Portu-
gal, além de promover reformas em unidades escolares. 
Em 2011, destinamos R$ 7 milhões (2,64 milhões de 
euros*) para sua manutenção. Os recursos totais apli-
cados desde o início do programa possibilitaram a re-
forma de 119 escolas e, em 2011, beneficiaram mais 
de 200 mil alunos e professores.

Além disso, nos valemos da lei federal de incentivo à 
cultura (Lei Rouanet) para patrocinar o Cine Tela Brasil 
e o Oficina Tela Brasil. O primeiro, de exibição gratuita 
de filmes para populações que não têm acesso a salas 
convencionais, reuniu mais de 10 mil participantes no 
ano, nos municípios de Santa Quitéria do Maranhão, 
Parnarama e Cidelândia, no Maranhão; Carlos Chagas e 
Nova Viçosa, na Bahia; e São Miguel Arcanjo e Pilar do 
Sul, em São Paulo. O Oficina Tela Brasil, cujo objetivo é 
a produção de documentários locais por meio de aulas 
e oficinas de capacitação de estudantes da rede públi-
ca municipal, envolveu mais de 150 pessoas no perío-
do, das comunidades de Imperatriz e Açailândia (MA), 
Monsenhor Gil (PI), Itabatã (BA), Suzano e Embu (SP).
Em um nível mais macro, que envolve nossas opera-
ções, temos o Programa de Parceria Florestal, em que 
produtores rurais das regiões onde atuamos são con-
vidados a cultivar eucalipto em suas terras para aju-
dar a abastecer nossas fábricas, em conjunto com seus 
cultivos já tradicionais. Aqui, além de assistência téc-
nica para o plantio, também disseminamos entre os 
produtores a preocupação ambiental, ajudando-os a se 
adequar aos requisitos da legislação. Na Bahia, temos 
inclusive trabalhado junto a eles para implantar certifi-
cações internacionais de manejo responsável.

Todas essas iniciativas exigem recursos financeiros e 
humanos para acontecer. Mas os resultados que con-
seguimos até aqui, principalmente junto aos clientes, 
mostram que vale a pena seguir por este caminho. E, 
mais do que isso, valem a pena pelo resultado que tra-
zem para a sociedade e para o meio ambiente, em nível 
local e mundial. 
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NOTÍCIAS DO SECTOR

Jerusalén, 15 ago (EFE).- Izhar Gafni, um empreende-
dor israelita, conseguiu construir uma resistente bici-
cleta de cartão, com a qual espera revolucionar o setor 
dos meios de transporte ecológico, com um custo de 
produção entre os 8 a 10 euros.

Para além de barata, a bicicleta é ligeira, forte, resis-
tente à água e humidade, impermeável à oxidação e 
pode suportar até 140 Kg de peso.

O chassis está construido completamente em cartão, 
recoberto com um material impermeável de cor casta-
nho e branco, com um acabamento que permite pare-
cer um veículo de plástico.

“Trata-se de uma bicicleta urbana, a mais sensível que 
se pode imaginar, mas suficientemente resistente de 
modo a poder converter-se num bom meio de trans-
porte”.

Residente em Moshav de Emek Jefer, no norte de Israel, 
este mecânico autodidata, teve como inspiração um 
outro invento: Uma canoa feita de cartão, com mate-
riais altamente resistentes à agua.

Batizado como BV6, o invento levou-lhe quatro anos de 
construção e seis prototipos, pois dedicou os primeiros 
anos a testar os limites e possibilidades do cartão.

“Consultei vários engenheiros e a princípio construí 
uma pequena bicicleta que parecía uma caixa com ro-
das” relata antes de reconhecer que “o mais difícil foi 
desenvolver a tecnología para conseguir algo que se 
parecesse com uma bicicleta”.

Nas suas investigações, aplicou os princípios da papi-
roflexia japonesa e conseguiu aumentar até três vezes 
a capacidade de resistência do material simplesmente 
dobrando e sobrepondo em várias situações.

Gafni acredita que no espaço de um ano e meio chegue 
aos mercados, principalmente de Israel, Europa e Esta-
dos Unidos a um preço entre 50 e 70 euros, sendo que 
o fabrico rondará os 8 euros.

Fonte: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
-finanzas/empresas/la-bicicleta-de-carton-el-ultimo-grito-en-trans-
porte-ecologico_dWnjYHLa8ttXi8zE9SqrP2/

A bicicleta 
de cartão, 
o último grito 
em transporte 
ecológico



MENOR CUSTO POR PÁGINA IMPRESSA

PRODUTIVIDADE
DESEMPENHO
DURAÇÃO DAS MÁQUINAS
QUALIDADE DE IMPRESSÃO
FLEXIBILIDADE
MEIO AMBIENTE

MENOS PAPEL ENCRAVADO E MENOS DESPERDÍCIO
MENOS GASTO DE TINTA E DE TONER
MENOS ABRASÃO E CUSTOS DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXOS
VISIBILIDADE NA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A CORES
LIMITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE APLICAÇÕES DE IMPRESSÃO
IMPACTO NOS RECURSOS NATURAIS

Quando escolhe Navigator em vez de um papel comum, está a reduzir os seus custos totais.  
Ao utilizar o nosso papel premium, pode economizar tempo e dinheiro e obter excelentes 
resultados de impressão. É pura lógica.

Torne tudo possível.

FAÇA
AS CONTAS
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Medalha de Mérito Concelhio 
entregue à 
Prado-Cartolinas da Lousã S.A.

Dr. Miranda de Sousa, Engº Matos da Cruz e o Dr. Ma-
riano Esteves) pela estratégia seguida baseada na qua-
lificação dos seus recursos humanos, na modernização 
do seu aparelho produtivo, na melhoria da qualidade 
dos seus produtos e serviços, na sua internacionali-
zação, na preservação do meio ambiente e pela sua 
responsabilidade social, aos nossos clientes pela pre-
ferência que nos têm dado e aos nossos fornecedores 
pela confiança que sempre lhes merecemos.

A sua entrega foi efetuada no passado dia 5 de outu-
bro e não posso deixar passar esta ocasião sem dei-
xar duas notas de agradecimento. A primeira para o 
Sr. Presidente da Câmara, Luis Antunes por ter sido o 
seu proponente e a toda a vereação por a ter aprovado 
por unanimidade. A segunda para todos os ex e atuais 
trabalhadores e chefias pela sua dedicação e esforço 
em alcançar os objetivos da empresa, aos seus admi-
nistradores e diretores (recordo muito especialmente o

Como é certamente do conhecimento geral a nossa empresa foi agraciada pela Câmara Municipal da Lousã com 
a Medalha de Mérito Concelhio, distinção que muito nos honra.



Foi com o contributo de todos que a PCL se 
tornou uma Empresa resiliente, competitiva 
e reconhecida nacional e internacionalmente 
pela qualidade dos seus produtos, razão pela 
qual durante mais de dois séculos, se man-
teve ininterruptamente neste ramo de ativi-
dade, e que atualmente esteja presente nos 
mercados dos cinco continentes e com uma 
cota de exportação indireta de cerca de 85%.

Como é do conhecimento geral o nosso país 
atravessa uma crise financeira e social, crise 
que é transversal a quase toda a Europa, e em-
bora a PCL seja, como já foi dito uma empre-
sa bastante resiliente, não se encontra imune 
à crise, pelo que todos temos que estar muito 
atentos e envidar os nossos melhores esforços 
para que esta crise nos afete demasiado.

Os meus sinceros agradecimentos a todos.
Caetano Pedro
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Neste trabalho estudou-se o efeito da aplicação de monómeros acrílicos, nomeadamente o ácido acrílico (AAc), a 
acrilamida (AAm), o metil acrilato (Mac) e o metil metacrilato (MMa), na modificação da superfície do papel por 
plasma a frio. A eficiência da ligação entre os monómeros e as macromoléculas de celulose, das folhas tratadas foi 
avaliada por espetroscopia ATR-FTIR e por medições de ângulo de contacto, variando-se o tempo de tratamento e 
a pressão aplicada. Em trabalhos anteriores mostrou-se que para cada agente de grafting é necessário otimizar as 
condições de tratamento [1-3]. Assim, para uma potência de 200 W, variou-se a pressão aplicada entre 200 e 700 
mTorr, para tempos de tratamento de: 30, 60, 90 e 180 s, obtendo-se como valores ótimos de tratamento por plas-
ma, uma pressão de 700 mTorr e tempos de 60 e 90 s. Verificou-se que a ligação ocorreu através do ganho de peso 
observado após o tratamento de plasma e depois da extração com diclorometano (ver Tabela). O ácido acrílico na 
forma de sal (acrilato de sódio, formado pela adição de hidróxido de sódio ao ácido acrílico, a pH 8), foi o monómero 
mais efetivo na ligação à celulose, dado o derivado sódico ser mais reativo que o seu homologo ácido, devido ao 
aumento da densidade eletrónica da fração acrílica induzida pela conversão do COOH em COO-Na+, e pela quase au-
sência de variação no ganho de peso antes e depois da extração. Por outro lado, verificou-se que a acrilamida não se 
ligou quimicamente à superfície do papel, demonstrado pela drástica diminuição no ganho de peso após a extração 
do substrato modificado. Da análise dos resultados do ângulo de contacto podemos constatar que existem monóme-
ros que modificam a superfície tornando-a hidrofóbica (MAc e MMa) e outros modificam-na para hidrofílica (AAm e 
AAcpH8), comparativamente à amostra não tratada cujo ângulo foi de 55°. A figura mostra os espectros de ATR-FTIR 
para a amostra não tratada e tratada com AAm e AAcpH8, confirmando-se os resultados obtidos no ganho de peso e 
ângulos de contacto, evidenciados pelo aparecimento dos picos (indicados pelas setas na figura) correspondentes 
aos grupos carbonilos dos monómeros acrílicos (1668-1680 cm-1).
Este estudo mostrou claramente que as macromoléculas de celulose podem ser enxertadas com sucesso pelos mo-
nómeros de base acrílica, o que constitui uma via interessante e promissora na modificação das superfícies fibrosas, 
quer para a hidrofobização quer para lhe conceder um carácter absorvente.

Em caso de interesse contactar: Gaiolas, carlag@ubi.pt ou Ana Costa, anacosta@ubi.pt ou Emilia Amaral, mecca@ubi.pt. 

Lista de referências: (1) C. Gaiolas, A. P. Costa, M. Nunes, M. J. Santos Silva, M. N. Belgacem, Plasma Processing and Polymers, 5, 
444-452 (2008); (2) C. Gaiolas, M. N. Belgacem, L. Silva, W. Thielemans, A. P. Costa, M. Nunes, M. J. Santos Silva, Journal of Colloid 
and Interface Science, 330, 298-302 (2009); (3) C. Gaiolas, A. P. Costa, M. J. Santos Silva, M. N. Belgacem,. Time of Polymers 2012. 

Figura - Espectro ATR-FTIR das amostras 
não tratadas e tratada com monómeros acrilicos

Tabela –Medições de ganho de peso e de ângulo 
de contacto, antes e após extração em soxhlet
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Modificação da superfície do papel 
com monómeros acrílicos, por plasma a frio
C. Gaiolasa, F. Simõesa, M. E. Amarala, A. P. Costaa, M. J. Santos Silvaa and M. N. Belgacemb

aUniversidade da Beira Interior, Unidade de I&D de Materiais Têxteis e Papeleiros- Covilhã, Portugal
bLGP2, École Française de Papeterie et des Industries Graphiques (EFPG-INPG)- Grenoble, France

Parte integrante do livro de atas do 6th International Conference Times of Polymers 
(TOP) & Composites ISCHIA Italy 2012.
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Curso

Tecnologias de impressão
relação tinta-papel

Enquadramento

A ação de formação visa dotar os participantes de conhecimentos sobre os processos de 
impressão, nomeadamente as condicionantes associadas à transferência de tinta como a 
reologia dos fluidos, as características do suporte papel e os equipamentos  para impressão.

Serão também abordadas questões gerais sobre as tecnologias de transferência de tinta e 
problemas ocorridos durante a impressão através dos processos como o offset e a flexografia.

A apresentação teórica será complementada com testes de impressão em escala laboratorial.

Objetivos

Cada um dos presentes na sessão deverá, no final, conseguir interpretar os resultados 
obtidos na impressão, correlacionar variáveis e sugerir  metodologias para otimização do 
processo. Deverão ainda identificar problemas ocorridos no processo e sugerir métodos para 
a sua remediação.

 

Inscrições on-line em www.tecnicelpa.com

25 Janeiro 2013
TOMAR
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