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«  USAR PAPEL PODE SER 
UM ACTO DE RESPEITO 
PELO MEIO AMBIENTE, 
MAS AS PESSOAS NÃO 
O SABEM. »

Hervé Poncin
Antalis Chief Operating Officer



Como distribuidora líder europeia de mate-

riais e suportes de comunicação, a Antalis 

acredita que o seu desenvolvimento deve ter 

em consideração preocupações económicas, 

sociais e ambientais. Por isso, a Antalis 

implementa iniciativas de Responsabilidade 

Social Corporativa que estão em perfeita 

sintonia com a estratégia global de Sequana, 

a empresa mãe e que assenta em 4 pilares: 

Direcção, Pessoas, Recursos Naturais e 

Oferta de Produto.
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ANTALIS 
GREEN 

CONNECTION 
PARA ALCANÇAR 

A EXCELÊNCIA 
GREEN

A Antalis trabalha muito de perto com os seus 

fornecedores, clientes e outros intervenientes 

para combinar inovação, valor acrescentado e 

a procura da excelência ambiental. As inicia-

tivas implementadas no que se refere ao meio 

ambiente, quer a nível do grupo quer a nível local 

pretendem atingir 3 objectivos fundamentais:

➊  Garantir o compromisso da Antalis com a 

excelência ambiental, na sua actividade diária.

➋  Apoiar os seus clientes no seu compromisso 

com o papel e a impressão eco-responsável. 

➌  Garantir o fornecimento responsável dos 

produtos que a Antalis distribui.

Porquê um novo selo ?

Com o intuito de assegurar uma mensagem 

coerente que reforce estas diferentes acções e 

ofereça uma estratégia eco-responsável, consis-

tente e estruturada para todo o grupo, Antalis 

desenvolveu uma identidade corporativa green 

conhecida como “Antalis Green Connection”. 

Em termos tangíveis significa que, a partir de 

agora, uma ferramenta de comunicação eco-res-

ponsável como é o selo de identidade corporativa 

green, um logotipo imediatamente reconhecido 

que diferencia a Antalis, estará presente em todos

os projectos e iniciativas que se refiram a acções 

eco-responsáveis. 

A seguir detalhamos uma série de projectos ambi-

ciosos que incorporam o selo green da Antalis 

e que apoiam o objectivo do grupo de liderar o 

caminho na responsabilidade meio ambiental.

➊  ASSEGURAR O COMPROMISSO COM 

A EXCELÊNCIA AMBIENTAL NA SUA 

ACTIVIDADE DIÁRIA

■ Certificação Multi-site FSC® e PEFC™ 

Antalis é o primeiro distribuidor de papel no 

mercado que criou uma certificação multi-site 

FSC® e PEFC para garantir a plena rastreabi-

lidade e transparência através de toda a sua 

cadeia de fornecimento. As auditorias são reali-

zadas tanto na logística como nos sistemas de 

informação e processos de marketing e vendas. 

Actualmente, 35 entidades da Antalis em todo o 

mundo fazem parte deste programa. 
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■ Acção local

Antalis Portugal conta com o certificado 

ISO 14001 de Gestão do Meio Ambiente e 

ISO 9001 de Gestão de Qualidade nos seus 

armazéns desde 2008. 

Além disso, desenvolve habitualmente dife-

rentes acções cujo intuito é minimizar o impacto 

no meio ambiente e protegê-lo:

- Projecto de Poupança Energética desde 2012.

-  Optimização das rotas de distribuição para 

reduzir as emissões de CO
2
.

➋  APOIAR OS CLIENTES DA ANTALIS 

NO SEU COMPROMISSO

■  Serviços e ferramentas de apoio ao desen-

volvimento sustentável

Antalis oferece um grande número de serviços 

(consultoria, formação, workshops…) e ferra-

mentas (eco-calculadora, catálogos, mostruá-

rios, amostras…) para ajudar os nossos clientes 

a entender os diferentes certificados e regu-

lamentos do meio ambiente, assim como o 

potencial impacto no meio ambiente do papel 

escolhido. Também podem ficar a conhecer 

as características técnicas do papel e as suas 

diferentes aplicações. 

■  Oferta de produtos Eco-responsáveis

Antalis criou uma das mais amplas ofertas 

de produtos responsáveis para com o meio 

ambiente do mercado actual, que cumprem com 

as mais exigentes credenciais meio ambientais. 

Para ajudar os clientes na procura de papéis eco- 

responsáveis, Antalis desenvolveu o Green Star 

System para classificar a sua oferta de produtos 

de papel, que são considerados eco-responsá-

veis a partir de no mínimo 3 estrelas.

➌  GARANTIR O ABASTECIMENTO 

RESPONSÁVEL DOS PRODUTOS 

■ Código de conduta do fornecedor

Antalis implementou um exigente Código de 

Conduta de Fornecedor no qual é conside-

rado o rendimento do potencial candidato 

em matéria de responsabilidade social e meio 

ambiental, para além do seu plano estratégico, 

a sua capacidade de serviço e a qualidade dos 

seus produtos. O Código também abarca outras 

questões essenciais como a exploração infantil, 

a discriminação, as horas de trabalho e os salá-

rios, o respeito e a dignidade, os valores éticos, 

a saúde e a segurança. 

■  Política de fornecimento sustentável de 

pasta e papel 

Antalis compromete-se a utilizar madeira 

proveniente de fontes legais, sustentáveis e 

bem geridas e a apoiar iniciativas e sistemas 

de gestão florestal que o promovam. Antalis 

dá prioridade a madeira que cumpre com as 

normas internacionais de certificação como FSC® 

ou PEFC. 

■  Processo de rastreabilidade do produto

Com a finalidade de melhorar a gestão do forne-

cimento, a Antalis implementou uma nova plata-

forma online que centraliza toda a informação de 

rastreabilidade do fornecedor.
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ANTALIS 
GREEN 

STAR SYSTEM 
UM SISTEMA DE 
CLASSIFICAÇÃO 
FÁCIL DE USAR 

UM SISTEMA SIMPLES E FÁCIL  

DE COMPREENDER

O Green Star System tem como base um ponto de 

referência universalmente reconhecido utilizado 

para classificar os produtos e serviços.

UM SISTEMA PARA COMUNICAR  

O NÍVEL DE ECO-RESPONSABILIDADE 

DOS PAPÉIS

Incorpora a informação vital sobre a origem da 

fibra e o processo de fabrico, que representam os 

dois principais impactos meio ambientais do papel 

no seu ciclo de vida e atribuem a cada papel uma 

classificação por estrelas desde zero até cinco, 

baseada no seu rendimento meio ambiental.

■ Origem da fibra 

Para que um produto seja eco-responsável, a pasta 

com a qual é fabricado deve estar certificada FSC® 

ou PEFC ou deve conter pelo menos 50%  de 

fibras pós-consumo, estando as restantes fibras 

em linha com as normas FSC® e PEFC. 

■ Processo de fabrico

Para que um produto se possa definir como 

eco-responsável, a fábrica onde a pasta é produ-

zida deve ter a certificação ISO 14001 (baseada 

num enquadramento para o desenvolvimento de 

um sistema de gestão meio ambiental -EMS- e no 

apoio de um programa de auditoria) ou o papel 

deve ter a Etiqueta Ecológica Europeia (baseada 

no ciclo de vida do papel).
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*  de acordo com os critérios das normas FSC® ou PEFC
** estando a restante percentagem de acordo com as exigências das normas FSC® ou PEFC

Processo de 
fabrico

100% reciclado ou pelo 
menos um mínimo 
de 50% reciclado* 

pós-consumo** 

Não certificado*

Etiqueta Ecológica 
Europeia

ISO 14001
Processos de fabrico  

não certificados

Certificado  
(FSC® ou PEFC)

PRO D U TO S  ECO - R E S PO N SÁVE I S

Origem da  
matéria-prima
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Os 3 R

R E D U Z I R

REUT I L IZ AR

R E C I C L A R

Um 
produto 5 estrelas

=
Etiqueta Ecológica 

Europeia 

pelo menos 50% 
de fibras recicladas 

A Antalis acredita que um papel atinge a exce-

lência meio ambiental quando pelo menos 50% 

das fibras utilizadas no seu fabrico são reci-

cladas pós-consumo, estando as restantes em 

linha com as normas FSC® e PEFC e que para 

além disso tem a Etiqueta Ecológica Europeia. 

Porquê escolher um papel reciclado? Que garante 

a Ecoetiqueta Europeia? Estes dois princípios 

unem-se para formar uma combinação virtuosa que 

cumpre os requisitos que a seguir se detalham. 

AS VANTAGENS DO PAPEL 

RECICLADO

■  Reduzir a pressão sobre os 

recursos de madeira

As fibras recicladas provêm dos 

resíduos de papel, enquanto a fibra virgem 

provém de recursos naturais, como por 

exemplo a madeira das árvores. Portanto, a 

reciclagem conta com a vantagem de utilizar 

papel existente para produzir pasta, reduzindo 

assim a procura de madeira em cerca de 24 

árvores por cada tonelada de papel.

■ Para poupar energia e água

As fábricas de papel reciclado requerem em geral 

menos energia, menos água e menos substâncias 

químicas, para o fabrico da pasta. Estima-se que 

a poupança no fabrico de papel reciclado face ao 

papel de fibra virgem é em média de aproximada-

mente 33%1 de energia e 49%1 de água.

■ Para reduzir emissões de CO2 

A reciclagem dá uma nova vida ao 

papel, um benefício essencial dos 

papéis reciclados, uma vez que o 

papel pode ser reciclado desde 4 

até 7 vezes, altura a partir da qual as 

1  Fonte: “Paperwork: Comparing Recycled to Virgin Paper” para o RePaperProject apresentado pela Environmental Paper Network, Abril 2012.

PRODUTOS 
5 ESTRELAS

+
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fibras se tornam demasiado curtas para reci-

clar. Comparando com o processo de fabrico de 

papéis de fibra virgem e devido à reduzida utili-

zação de energia, o papel reciclado também 

poupa cerca de 37%1 de emissões de gases de 

efeito de estufa. 

Além disso, o fim de vida do papel (espe-

cialmente a sua deposição em aterros e inci-

neração) contribui significativamente para o 

aquecimento global (uma média de 1/3 do 

impacto de todo o ciclo de vida). Ao utilizar 

papel reciclado, muitas vezes evita essas fases 

e por consequência as emissões associadas.  

AS GARANTIAS DA ETIQUETA 

ECOLÓGICA EUROPEIA

›  Menor quantidade de emissões atmosféricas 

(SO
2
, NO

X
)

› Menor emissão de gases de efeito de estufa

›  Normas mais exigentes do processo de 

limpeza da água (COD)

›  Reduz o consumo de electricidade e de energia 

fóssil 

›  Impacto minimo no meio ambiente (selecção 

de matéria-prima, certificada ou reciclada)

› Recuperação de resíduos

›  Redução / prevenção de riscos para a saúde humana 

relacionados com o uso de substâncias perigosas

33
de energia

de emissões de gases  
de efeito de estufa

de espaço 
em aterros

55%
de emissões 
de CO2

O PAPEL RECICLADO  
POUPA

1 TONELADA DE PAPEL 
RECICLADO POUPA

49%
de água

24
árvores

entre
211 €

e
408 €

37% 3m3
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A SUA EMPRESA POSSUI AS 5 ESTRELAS?

Para qualquer empresa que esteja comprome-

tida com a responsabilidade meio ambiental e 

que pretenda demonstrar que a sua actividade 

cumpre com a norma 5 estrelas, o caminho a 

seguir é utilizar um papel reciclado que possua 

a Etiqueta Ecológica Europeia. Além disso, optar 

por papéis reciclados já não significa renunciar 

à qualidade, ao rendimento, à aparência ou à 

brancura, uma vez que se alcançaram enormes 

progressos na produção de papel reciclado.
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SELECÇÃO 
DE PAPÉIS 

5 ESTRELAS  
DA ANTALIS

Esta secção destaca as gamas de papéis da 

Antalis às quais foi concedida a categoria de 5 

estrelas, ou seja, aqueles que se fabricam com 

um mínimo de 50% de fibras recicladas pós-con-

sumo, estando as restantes em linha com as 

normas FSC® e PEFC e que contam com a Etiqueta 

Ecológica Europeia.

Todos estes papéis abrangem uma ampla gama 

de tons (desde natural até ao branco brilhante) 

e cobrem uma grande variedade de aplicações, 

desde catálogos, a relatórios anuais, cartões de 

visita, etiquetas, papel de escritório em A3/A4, 

envelopes…apenas para mencionar algumas. 

Também admitem as principais técnicas de 

impressão: impressão offset, digital e impressoras 

de escritório laser e inkjet.
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Uma inovadora gama de papéis 100% reciclados, 

extra brancos (com um mínimo de brancura CIE 124) 

certificados FSC® Recycled. Cocoon Offset e Preprint 

são papéis não revestidos, enquanto Cocoon Gloss e 

Silk são papéis revestidos em ambas as faces, para 

trabalhos que requerem uma reprodução de cores 

superior. Cocoon Office é indicado para aplicações 

de escritório. 

Esta gama de papéis revestidos foi especialmente 

desenvolvida para as últimas tecnologias em 

impressão digital, permitindo imprimir sob pedido e 

personalizar a mensagem de cada cliente. Está certi-

ficado com 3 estrelas pela HP Indigo e é compatível 

com a maioria de máquinas de impressão de toner 

seco. É 50% reciclado e tem a certificação FSC® Mix.

Uma gama de papéis revestidos brilho e mate, certi-

ficada FSC® Mix, com 60% de fibras recicladas. As 

fibras combinam um elevado nível de brancura (CIE 

124) e excelentes resultados de impressão para 

trabalhos em quadricromia.

Image Recycled é uma gama de papéis 100% reci-

clados no formato A4 e A3, disponível em 3 tona-

lidades para satisfazer todas as necessidades de 

escritório dos nossos clientes: Natural White, High 

white e Bright white.

Uma gama de papéis 100% reciclados, certificados 

FSC® Recycled, com uma aparência natural e um 

toque atractivo. Está disponível no acabamento reves-

tido e não revestido, com envelopes a jogo, para 

satisfazer todas as suas necessidades de impressão.
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«  O PLANETA TERRA 

OFERECE-NOS MUITOS 

TESOUROS E MILAGRES. AS 

FLORESTAS SÃO UM DELES. 

VAMOS GARANTIR QUE AS 

FUTURAS GERAÇÕES POSSAM 

TAMBÉM BENEFICIAR DELAS. 

AO UTILIZAR PAPÉIS 

ECO-RESPONSÁVEIS DE FORMA 

RAZOÁVEL*, GARANTE A BOA 

GESTÃO DESTE ESSENCIAL E 

PRECIOSO RECURSO NATURAL. »  

Xavier Jouvet
Group Marketing & Purchasing Director
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Cocoon Silk
200 g/m2

Cocoon



A marca da gestão
florestal responsável

Promovendo 
a gestão 

florestal sustentável.
pefc.org
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Este folheto está impresso em Cocoon Offset 300 g/m2 e 160 g/m2, papel reciclado 
fabricado por Arjowiggins Graphic. Comparando com um papel não reciclado, o im-
pacto no meio ambiental foi reduzido em:

Fontes: O cálculo da pegada de Carbono, é realizado pela Empresa Labelia Conseil, com base na metodologia Bilan 
Carbone®. Os cálculos baseiam-se na comparação entre o papel seleccionado produzido a partir de fibras recicladas e 
o papel fibra virgem de acordo com os últimos dados europeus BREF disponíveis (papel de fibra virgem).

4.455
kg de resíduos

92.646
Litros de água

659
kg de CO

2
 e 

gases de efeito 
de estufa

8.537
kWh de energia

6.587
km de viagem num 
automóvel europeu 
standard

7.238
kg de madeira

Distribuímos papéis certificados

ANTALIS PORTUGAL, S.A.

R. Eng. Ferreira Dias, 725-741
4100-246 Porto
Telf: 220 163 401 / 214 722 441
Fax: 220 163 409 / 214 722 477
www.antalis.pt


