
O Nosso Compromisso com 
o Desenvolvimento Sustentável 
Como líder internacional na distribuição de suportes de 
comunicação, a Antalis tem consciência de que o seu desen -
volvimento deve ter em conta os factores económicos, sociais e 
ambientais. Através deste documento, a Antalis compromete-se 
a esforçar-se continuamente para reduzir o impacto ambiental 
dos seus produtos e actividades, aumentar o bem-estar dos 
nossos funcionários e promover uma gestão responsável na 
forma de gerir o nosso negócio.

Meio ambiente
Se na Antalis consideramos a qualidade e serviço como elementos chave 
da nossa actividade, reduzir o impacto ambiental dos nossos produtos e 
processos é também uma prioridade para a nossa empresa. Os materiais 
utilizados para o fabrico do papel, os seus desperdícios, o seu impacto 
no meio ambiente e os requisitos dentro da cadeia de fornecimento para 
aumentar a integridade do produto, são as nossas principais preocupações. 
Por tudo isto, os aspectos ambientais afectam as nossas decisões estratégicas.

Antalis
• Desenvolvemos e comercializamos uma cada vez maior gama de 

 produtos que respeitam o meio ambiente, assegurando que provêm 

 de florestas bem geridas e que possuem etiquetas e certificações 

 de relevância e reconhecimento internacional.

• Trabalhamos para reduzir o impacto ambiental do nosso transporte  

(optimizando as rotas das carrinhas e camiões).
• Reduzimos a pegada de carbono dos nossos armazéns.

Cadeia de Fornecimento
Dispor de uma oferta de suportes de papel e cartão responsáveis é um 
elemento chave para a nossa indústria. Nós esforçámo-nos por chegar a 
acordo com fornecedores que demonstrem a sua responsabilidade para 
com a sociedade e o meio ambiente. Apoiamos negócios responsáveis, 
solicitando aos nossos fornecedores que melhorem a sua actuação am

-

biental e seleccionando os produtos e serviços mais apropriados.

Antalis 
• Procuramos meios para assegurar que os nossos fornecedores tenham 
 os melhores padrões de qualidade e de actuação ambiental.
• Construímos acordos de colaboração com os nossos fornecedores, 
 destinados a reduzir o seu consumo de energia e a produção 
 de resíduos tóxicos.
• Conseguimos um desperdício óptimo através das nossas gamas 
 de produtos.
• Actuamos de acordo com todas as leis e regulamentações vigentes, 
 sobre os suportes de papel e encorajamos as melhores práticas onde  
 seja possível. 

Clientes
No nosso esforço de oferecer excelência na cadeia de fornecimento, 
a Antalis tem a responsabilidade de proporcionar aos seus clientes 
a acessoria sobre diversos temas, assim como sobre a “Cadeia de 
Custódia”, que documenta o ciclo de vida dos nossos papéis desde 
a floresta até ao cliente.

Antalis
• Oferecemos uma ampla gama de produtos que respeitam o meio 
 ambiente.
• Facilitamos informação específica sobre papéis reciclados e ecológicos.
• Facilitamos informação aos nossos clientes que os ajuda a actuar nos 
 seus negócios, tendo em conta os aspectos ambientais mais essenciais.
• Reciclamos, sempre que possível, os nossos resíduos de papel e 
 embalagens e implementamos programas de reciclagem de paletes.

Funcionários
Antalis conta com 6.200 funcionários repartidos em 53 países por 
todo o mundo. O bem-estar dos nossos funcionários é sempre uma 
consideração chave.

Antalis
• Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos 
 os funcionários.
• Asseguramos que as condições de trabalho estão baseadas no 
 respeito, na confiança e na responsabilidade.
• Desenvolvemos as capacidades dos nossos funcionários através 
 de programas formativos como a “Academia de vendas”.
• Fomentamos a diversidade entre o nosso pessoal directivo 
 como espelho da nossa dimensão internacional.

Sociedade
Como empresa internacional, focámo-nos no estabelecimento de relações 
estreitas e a diferentes níveis, dentro das comunidades locais. Procuramos 
fórmulas para actuar responsavelmente na cadeia de fornecimento de 
papel, apoiando o desenvolvimento local através das nossas actividades. 
Também temos um papel muito activo financiando programas locais e 
nacionais que apoiam a educação, a saúde e o meio ambiente. 

Antalis
• Criamos e impulsionamos o desenvolvimento da economia local 
   sempre que seja possível.
• Apoiamos economicamente organizações sociais.

Compromisso da Antalis com a sustentabilidade

• Compromisso da direcção de implantar e manter sistemas de controlo
   da Cadeia de Custódia FSC e PEFC.


