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Este é o quarto Relatório de Sustentabilidade da GESTAMP 

AVEIRO que tem, como finalidade, a prestação de informação 

sobre o desempenho da organização ao nível económico, 

ambiental e social, no período compreendido entre 1 de Janeiro 

2012 e 31 de Dezembro 2012. 

O ciclo de emissões do Relatório é anual e a identificação dos 

temas é efetuado com base em critérios de materialidade e 

prioridade. 

Para todos os indicadores é apresentada a evolução relativa aos 

três últimos anos e as informações prestadas referem-se à 

totalidade das atividades da empresa. 

A GESTAMP AVEIRO autodeclara este relatório como sendo de 

nível C, de acordo com a versão G3 das Diretrizes para Relatórios 

de Sustentabilidade, promovidas pela GRI (Global Reporting 

Initiative). No final desta publicação é apresentado um sumário 

de conteúdo da GRI (tabela que indica a localização das 

informações e dos indicadores no relatório). 

Apesar de ter sido lançada a nova versão 3.1 das Diretrizes GRI 

em Março de 2011, o presente relatório baseia-se ainda na 

versão 3. 

Uma vez que a empresa se encontra registada no EMAS 

(Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 25 de Novembro de 2009, relativo à participação 

voluntária de organizações num sistema comunitário de 

ecogestão e auditoria) e que esse registo obriga à publicação de 

uma Declaração Ambiental validada, este relatório contém 

algumas páginas com o símbolo do EMAS. A informação contida 

em todas as páginas com o símbolo do EMAS impresso foi 

verificada e validada por um verificador ambiental. 

Deste modo, esta Declaração Ambiental 2012, integrada no 

relatório de sustentabilidade, divulga informação relativa ao 

desempenho ambiental nos últimos 3 anos, no âmbito do 

registo EMAS nº PT00064: fabricação de peças metálicas por 

estampagem, soldadura e revestimento de superfícies para a 

indústria automóvel. 

Para mais informações, esclarecimentos e comentários por 

favor contactar: 

GESTAMP AVEIRO 

Zona Industrial de Sabrosas – P.O.Box 3004 

3701-905 Nogueira do Cravo OAZ 

rh@pt.gestamp.com 

www.gestampaveiro.pt 

  

#01 ESTRATÉGIA E ANÁLISE 

ÂMBITO DO RELATÓRIO 

NOME DO VERIFICADOR EMAS Bureau Veritas Certification Portugal 

NÚMERO DE ACREDITAÇÃO DO VERIFICADOR PT-V-0004 
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NOME DO AUDITOR COORDENADOR Diogo Real 

DATA DE VALIDAÇÃO 28 de Maio de 2013 
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VISÃO 

Ser reconhecida como uma empresa modelo do Grupo GESTAMP, 

através de um desempenho exemplar, superando de uma forma 

sustentável as expectativas das partes interessadas.  

VALORES  

 Valorização dos Colaboradores 

 Atitude Proactiva 

 Respeito 

 Inovação Contínua 

 Espírito de Equipa 

 Compromisso 

MISSÃO 

Satisfazer os objetivos do cliente superando a rentabilidade 

esperada pelos acionistas.  

Evidenciar as nossas capacidades junto da direção do grupo de 

forma a atrair maior volume de negócio. 

Desenvolver as competências dos colaboradores para uma 

gestão eficaz dos recursos disponíveis. 

Respeitar a legislação em vigor, promovendo bem-estar, 

segurança e satisfação das pessoas. 

Melhorar continuamente os processos através da inovação, da 

redução de desperdício e dos custos supérfluos. 

 

  

#01 ESTRATÉGIA E ANÁLISE 

VISÃO / VALORES / MISSÃO 
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A estratégia da GESTAMP AVEIRO é a consolidação da 

permanência no mercado a longo prazo, e considera que a 

Qualidade, o respeito pelo Meio Ambiente e a garantia de 

condições de Segurança e Saúde de todos os que nela 

trabalham, são a garantia da sustentabilidade da organização. 

No respeito pelos princípios fundamentais do Grupo GESTAMP, 

em satisfazer as necessidades e expetativas dos seus clientes 

e partes interessadas, e alcançar a máxima eficácia de 

funcionamento, a GESTAMP AVEIRO definiu a sua estrutura 

organizacional, os seus procedimentos de trabalho, os seus 

processos e os seus recursos para garantir a eficácia e melhoria 

contínua do seu Sistema de Gestão segundo a Norma ISO/TS 

16949, NP EN ISO 14001 e Regulamento EMAS, servindo a 

presente política como linha mestra para a atuação e para a 

definição dos seguintes objetivos: 

Conseguir um Produto rentável que satisfaça os requisitos dos 

nossos clientes em Qualidade, Custo e Prazo, mediante o 

domínio dos processos, envolvimento de todos os 

colaboradores e o respeito de todas as obrigações legais e 

regulamentares;  

Assegurar uma melhoria contínua da eficiência e eficácia do 

nosso sistema de gestão, dotando-o dos recursos necessários. 

O objetivo final é alcançar “Zero defeitos”, minimizando os 

impactos ambientais decorrentes das suas atividades e 

produtos e eliminando os riscos para a segurança e saúde dos 

colaboradores; 

Aplicar eficazmente o sistema de gestão que permita o 

estabelecimento de objetivos e metas e sua melhoria, cuja 

evolução será controlada periodicamente. Esse compromisso 

de melhoria resultará no aumento da satisfação dos seus 

clientes, colaboradores e comunidade em geral. 

AS NOSSAS LINHAS DE ATUAÇÃO 

Fazer da Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança uma questão 

associada a todas as atividades e colaboradores 

Cumprir com os requisitos dos nossos clientes, a legislação e 

outros requisitos subscritos pela organização, aplicáveis aos 

seus aspetos ambientais, riscos para a segurança e saúde, 

produtos e serviços 

Dar ênfase, à prevenção do “defeito” no nosso produto, à 

prevenção da poluição e à prevenção do risco para a segurança 

e saúde, controlando os processos e atividades e 

estabelecendo um compromisso de melhoria contínua 

Promover a motivação e a participação dos nossos 

colaboradores no sistema de gestão  

Fomentar a informação, a comunicação e o reconhecimento na 

organização 

Difundir esta Política a todas as pessoas que trabalham para a 

organização ou em seu nome, bem como mantê-la à disposição 

dos clientes, fornecedores e público em geral 

Divulgar os resultados do desempenho económico, ambiental, 

segurança e saúde, da GESTAMP AVEIRO e dialogar com o público 

e outras partes interessadas, com vista à melhoria e promoção 

do desenvolvimento sustentável. 

Victor Rodrigues 

(Diretor Geral) 

3 de Maio de 2010 

  

#01 ESTRATÉGIA E ANÁLISE 

POLÍTICA DA EMPRESA  
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É com grande satisfação que constatamos que a 

Sustentabilidade e a Responsabilidade Social das empresas 

deixou de ser uma moda, para passar a ser uma necessidade 

para quem aspira a um desenvolvimento contínuo e próspero da 

sua atividade. 

Apesar do clima económico mundial pessimista, da utilização do 

argumento da diferenciação económica para a aplicação de uma 

política de vencimentos precários aos colaboradores, a 

Gestamp Aveiro tem procurado passar ao lado destas 

tendências. A empresa continua a ser reconhecida pelos seus 

clientes, devido, a uma ampla utilização de novos conceitos 

tecnológicos, da qualidade dos seus produtos e do nível de 

serviço proporcionado. Todos estes aspetos permitem-nos uma 

competitividade que vai muito além de uma simples vantagem 

económica ao alcance de qualquer empresa. Uma empresa que 

não respeite a integridade física dos seus colaboradores, o meio 

ambiente local, as normas legais a que está vinculado, e que 

coloque no mercado produtos cujo custo esteja em níveis que 

reflitam a sua pobre conceção, acaba por defraudar as 

expetativas do cliente final. Este tipo de empresas acaba por 

sair do mercado rapidamente, após tomada de consciência dos 

seus clientes da realidade dos fatos. 

A nossa visão é de longo prazo e a nossa estratégia integra as 

expetativas de todas as partes interessadas. 

É nessa ótica que a Gestamp Aveiro tem procurado multiplicar 

as iniciativas, no sentido de promover os princípios do 

desenvolvimento sustentável. Destacando algumas das 

iniciativas levadas a cabo em 2012 promovemos um rastreio 

visual e comparticipámos a aquisição de óculos para 

colaboradores com maiores dificuldades financeiras; 

implementamos o projeto de arborização das áreas asfaltadas 

da empresa; organizamos uma nova semana temática, este ano 

subordinada ao tema da poupança e gestão do orçamento 

familiar; realizámos uma “manhã de portas abertas” para 

divulgação da nossa organização a parceiros locais. 

O ano de 2012, viria a ser uma continuidade do ano anterior, 

proporcionando alguma estabilidade tanto em níveis de 

actividade como no desenvolvimento de novos projectos. 

 

A nossa visão é de longo prazo e a nossa 

estratégia integra as expetativas de 

todas as partes interessadas. 

Os ditos “novos projetos” entraram no mercado com volumes 

próximos do expetável o que nos deixa, de momento, bastante 

confiantes para o futuro. Por outra parte também estamos a ser 

beneficiados pelo alargamento da vida útil de projetos 

anteriores, cujo fim de série foi adiado para data incerta, o que 

nos proporcionou uma atividade extra não prevista 

anteriormente.  

Temos vindo a dar continuidade às atividades de 

desenvolvimento da polivalência dos nossos meios produtivos, 

assim como dos nossos recursos humanos, tornando cada vez 

mais fácil, rápida e económica a nossa adaptação a novos 

projetos. Isto também proporciona uma maior salvaguarda do 

meio ambiente, através de uma reutilização quase total dos 

meios industriais. 

O ano de 2013 vai marcar um ponto de viragem na organização 

regional na qual está inserida a Gestamp Aveiro. Pela primeira 

vez será organizada uma estratégia comercial conjunta das 

empresas Gestamp nacionais, para abordar a negociação 

comercial de um novo projeto de um cliente local que pode vir a 

representar um volume de negócio considerável.  

Não esquecendo o propósito industrial da Gestamp Aveiro, 

continuamos a entender como fundamental a nossa implicação 

nas actividades sociais do meio onde estamos inseridos para, 

através de sinais positivos podermos reforçar a nossa 

credibilidade como empresa Socialmente Responsável e 

determinada em desenvolver a sua atividade assente nos 

princípios do desenvolvimento sustentável.  

 

 

Victor Rodrigues 

Direção Geral 

#01 ESTRATÉGIA E ANÁLISE 

MENSAGEM DA DIREÇÃO GERAL 
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A GESTAMP AVEIRO, Indústria de Acessórios de Automóveis, SA 

dedica-se ao fabrico de componentes metálicos (peças 

estampadas, soldadas e pintadas) para a indústria automóvel, 

encontrando-se no CAE 29320 (Fabricação de componentes e 

acessórios para veículos automóveis e seus motores) e NACE 

29.32. 

O capital social da empresa é de 12.000.000 € e o seu número 

de identificação fiscal é o 502094486.  

A empresa está inserida no grupo multinacional espanhol 

Corporación Gestamp, na área automóvel Gestamp Automoción, 

na divisão Europa Sul, como se pode visualizar no esquema 

apresentado.  

 

O Grupo Gestamp Automoción está 

presente em 22 países com 98 

empresas produtivas e 13 centros I&D. 

As interfaces organizativas que se estabelecem entre a 

GESTAMP AVEIRO e o Grupo Gestamp Automoción são 

essencialmente baseadas em troca de informação, existindo 

uma elevada prestação de apoio e assessoria por parte do 

grupo. 

  

#02 PERFIL ORGANIZACIONAL  

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
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As instalações da GESTAMP AVEIRO estão localizadas em 

Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, a cerca de 40 Km a sul 

do Porto, a 5 Km da estrada IC2 de S. João da Madeira e 

integrada numa zona industrial. 

Os recursos humanos sofreram, nos últimos anos, uma 

evolução positiva, como se pode verificar no gráfico abaixo, pese 

embora que no último ano voltou a haver uma diminuição no 

número de colaboradores. A 31 de Dezembro de 2012, a 

GESTAMP AVEIRO possuía 391 colaboradores. 

  

#02 PERFIL ORGANIZACIONAL  

LOCALIZAÇÃO COLABORADORES 

367 362 
398 

425 
391 

2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COLABORADORES 
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A GESTAMP AVEIRO trabalha para vários construtores 

automóveis, de entre os quais podemos referir: Grupo GM, Grupo 

Renault/NISSAN, Grupo VW, Grupo PSA e Ford, bem como para 

diversas indústrias auxiliares (extra e intra grupo).  

REPARTIÇÃO % VENDAS PEÇAS 2012 POR 

GRUPO CLIENTE 

VOLUME DE NEGÓCIOS 

A evolução do volume de negócios dos últimos anos é 

apresentada no gráfico seguinte: 

  

#02 PERFIL ORGANIZACIONAL  

CLIENTES / VENDAS 

GRUPO CLIENTE k€ 

GRUPO FORD 3.505,7 

GRUPO GENERAL MOTORS 4.102,3 

GRUPO VOLKSWAGEN 13.072,1 

INDÚSTRIAS AUXILIARES 1.716,4 

OUTRAS INDÚSTRIAS DO GRUPO 197,6 

GRUPO PSA 17.288,1 

RENAULT-NISSAN 16.899,4 

TOTAL 56.781,7 

61,74 
54,58 

69,05 71,86 
64,87 

2008 2009 2010 2011 2012

VOLUME DE NEGÓCIOS (M€) 
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ESTAMPAGEM 

Na estampagem, a matéria-prima, chapa, sofre uma 

transformação pela aplicação de pressão exercida nas prensas, 

normalmente mecânicas. Estas prensas realizam um 

movimento muito rápido, submetendo o material a uma 

deformação brusca (estampagem). 

As prensas podem ser denominadas como progressivas ou 

transfers, consoante a alimentação da matéria-prima seja feita 

em rolos ou formatos (respetivamente). 

No final, resultam as peças estampadas de diferentes 

dimensões, que podem ser diretamente expedidas ou passar 

pelos processos seguintes: soldadura e/ou pintura. 

SOLDADURA 

No processo de soldadura, as peças provenientes da 

estampagem podem ser soldadas entre elas, formando 

conjuntos soldados, ou submeterem-se à soldadura de um, ou 

vários componentes (porcas, parafusos, varões, etc.).  

A soldadura é diferenciada em 2 tipos: soldadura por pontos 

(resistência) e soldadura MIG/MAG: 

Soldadura por pontos - Este processo consiste na combinação 

de calor gerado pela corrente elétrica de elevada intensidade 

com a aplicação da força mecânica, que se exerce sobre os 

elétrodos (acessórios de cobre). Esta soldadura pode realizar-

se através de prensas manuais ou em instalações 

automatizadas (células robotizadas).  

Soldadura MIG/MAG - O princípio da soldadura MIG/MAG consiste 

em introduzir um fio de metal na tocha, fio esse que é fundido 

no arco elétrico. O arame de soldar desempenha duas funções: 

por um lado, é o elétrodo que conduz corrente, por outro, é 

também, em simultâneo, o material de adição a ser introduzido 

na soldadura. Um gás de proteção que flui através do bocal da 

tocha protege o arco elétrico e o material em fusão, podendo o 

mesmo ser inerte (MIG) ou ativo (MAG). 

Os gases inertes, tais como o árgon, não entram em reação com 

o material em fusão. Por outro lado, os gases ativos, não só 

interferem no próprio arco elétrico, como também reagem com o 

material em fusão. 

Da mesma forma que no processo anterior, as peças podem ser 

diretamente expedidas ou passar ao processamento seguinte. 

PINTURA CATAFORESE 

Nesta etapa, as peças provenientes de fases anteriores são 

dispostas num suporte e este, por sua vez, é colocado numa 

cadeia que percorre todas as fases deste processo 

automatizado. A única intervenção humana consiste na 

colocação e retirada de peças da cadeia de pintura. 

#02 PERFIL ORGANIZACIONAL  

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 
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Este processo possui essencialmente 3 fases distintas: 

 PRÉ-TRATAMENTO - desengorduramento e preparação 

da peça para pintura, através da passagem por um 

túnel com diversos estágios de tratamento efetuado 

por aspersão;  

 PINTURA - efetuada por imersão, baseando-se no 

deslocamento de partículas carregadas dentro de um 

campo elétrico de um pólo (ânodo positivo) para o 

outro (cátodo) que são as próprias peças. 

 

As peças mergulham numa cuba de tinta, são 

submetidas a uma descarga elétrica que faz atrair à 

superfície da peça metálica as partículas sólidas 

existentes no banho de pintura; 

 SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO - efetuada pela passagem 

das peças por um túnel de secagem. 

No final deste processo as peças são acondicionadas e 

expedidas para o cliente. 

 



 

 

  

# 03  
GOVERNAÇÃO,  

COMPROMISSOS  

E ENVOLVIMENTO 
GOVERNAÇÃO 

COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO 

AUSCULTAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL 
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O Presidente do Conselho de Administração não é Diretor 

Executivo, sendo essa função delegada pelo Conselho de 

Administração ao Diretor Geral. 

Os membros do Conselho de Administração da GESTAMP AVEIRO 

não são independentes, uma vez que têm interesse direto na 

organização. Nenhum destes administradores é executivo, visto 

que delegam a execução das tarefas diárias da organização no 

Diretor Geral.  

#03 GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO 

GOVERNAÇÃO 

A GESTAMP AVEIRO S.A. é uma sociedade anónima possuindo a seguinte estrutura de governo: 

MODELO DE GOVERNO DA GESTAMP AVEIRO S.A. 

ÓRGÃO COMPOSIÇÃO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Gestão estratégica e operacional da empresa. 

PRESIDENTE: Francisco Jose Riberas Mera 

VOGAL: Juan Maria Riberas Mera 

ASSEMBLEIA GERAL 

Deliberações sociais para orientação da vida da sociedade, 

ditando os seus comportamentos. 

PRESIDENTE: David Vázuez Pascual 

SECRETÁRIO: Francisco López Peña 

CONSELHO FISCAL 

Supervisão fiscal e financeira das contas da empresa. 

PRESIDENTE: Santiago Jesus Perrucho Montoya 

VOGAL: Felipe de Frutos Chamero 

VOGAL: José Ramon Alonso Ucha 

SUPLENTE: David Vazquez Pascual 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

Verificação e Auditoria Independente das contas da empresa. 

Ernst & Young Audit & Associados SROC, S.A representada por Rui 

Manuel da Cunha Vieira 

PROCURADOR 

Implementação da estratégia e execução operacional. 

Victor Manuel de Abreu Rodrigues 

(Diretor Geral) 
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A estrutura organizacional da GESTAMP AVEIRO é composta de acordo com o seguinte organograma:  

A empresa é certificada pelas normas ISOTS 16949 e ISO 14001 e registada pelo Regulamento EMAS. 



 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012 17 

 

 

17 

www.gestampaveiro.pt 

CONSELHO DE SUSTENTABILIDADE 

O Conselho de Sustentabilidade da GESTAMP AVEIRO, criado em 

2009, é um órgão consultivo e multidisciplinar cujo objetivo é 

atuar sobre o desempenho da organização numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável. 

Todo o processo de elaboração e divulgação do Relatório de 

Sustentabilidade foi mais uma vez um processo interno, 

utilizando os recursos da empresa, que definiram o conjunto de 

conteúdos relevantes a relatar. Apenas foi subcontratado 

externamente o design e formatação do relatório. 

A atividade do Conselho tem sido objeto 

de um trabalho de melhoria contínua em 

resultado das oportunidades que vão 

sendo identificadas nas iniciativas 

realizadas e do feedback obtido. 

O Plano de Atividades é estabelecido anualmente nesse 

conselho e pontualmente poderão surgir iniciativas adicionais. 

Convém referir que algumas iniciativas implementadas em anos 

anteriores mantiveram-se em 2012, tais como a cesta da mamã 

e do papá, protocolo GESTAMP AVEIRO e farmácia, 

comparticipação da GESTAMP AVEIRO na compra de livros 

escolares. 

INICIATIVAS PARA A COMUNIDADE 

As principais iniciativas desenvolvidas ao longo de 2012 foram 

as seguintes: 

Manhã de Portas Abertas – como resultado do sucesso dessa 

iniciativa em 2011, em Novembro 2012 a empresa resolveu 

repetir a experiência. Convidou entidades pertencentes à 

comunidade com as quais possui pareceria para uma visita às 

instalações. O objetivo foi mostrar quem é, o que faz e como faz. 

Esta iniciativa teve a participação de 12 entidades.  

 

Iniciativas pontuais de colaboração com diversas entidades 

locais – a empresa colabora com algumas iniciativas de 

entidades locais, por exemplo, através da cedência de um 

camião e do motorista para apoio a instituições de 

solidariedade. 

Comparticipação na atribuição de cabazes de Natal em 

parceria com o Agrupamento de escolas Dr. Ferreira da Silva – a 

empresa realizou um donativo em espécie para participar nesta 

iniciativa de atribuição de cabazes de Natal a famílias 

carenciadas. 

INICIATIVAS INTERNAS 

Organização de Semana Temática – foi organizada uma semana 

subordinada ao tema “Poupar hoje e sempre, aprenda como”, 

cujo programa integrou um conjunto de ações, das quais 

destacamos ementas económicas e de reaproveitamento na 

cantina, realização de workshop sobre o tema, distribuição de 

informação relevante e realização de um workshop sobre Horta 

Caseira, cujos formadores foram colaboradores da empresa.  

  

#03 GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO 

COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO 
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Arborização do Parque Estacionamento – no final de 2012, e 

após consulta aos colaboradores da Gestamp Aveiro, esta 

iniciativa foi implementada. Consistiu em plantar no 

estacionamento uma árvore para cada dois carros, perfazendo 

um total de 88 árvores. O principal objetivo deste projeto foi 

resolver com uma medida sustentável a questão da falta de 

sombra durante o verão que havia sido já levantada por alguns 

colaboradores. Para além disso, visualmente o espaço ficou 

bem mais agradável e verde. 

Regulamento Interno sobre o Apoio à Compra de Óculos – foram 

estabelecidos os escalões e as condições para a empresa 

apoiar os colaboradores na compra de óculos. Em 2012 foram 

apoiados um total de 41 colaboradores. 

Caminhada em Oliveira de Azeméis – realização de uma 

caminhada com o objetivo de conhecer melhor a zona 

circundante da Gestamp Aveiro. A partida ocorreu na capela de 

Nossa Senhora de La Salette e o passeio decorreu até à 

capelinha de Nossa Senhora da Conceição, entre Vilar e Ossela. 

Para além da vertente cultural, a iniciativa permitiu, não só a 

prática do exercício físico, mas também a promoção do convívio 

entre os colaboradores. Participaram nessa iniciativa cerca de 

80 pessoas.   
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PARTES INTERESSADAS 

Considerando a rede de pessoas e empresas que interagem 

com a GESTAMP AVEIRO, identificaram-se 8 grupos de 

stakeholders que são, de alguma forma, influenciados e/ou 

controlados pela empresa ou capazes de a influenciar/controlar. 

A empresa tem procurado ao longo dos anos intensificar e 

melhorar a comunicação, nomeadamente no que diz respeito, à 

auscultação das partes interessadas. O site 

www.gestampaveiro.com é por excelência o meio de 

comunicação mais transversal a todas as partes interessadas.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS 

PARTES INTERESSADAS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

ACIONISTAS 

Reuniões periódicas do Conselho de Administração 

Envio regular de informações financeiras 

Relatório de Contas (anual) 

Declaração Ambiental (anual) 

CLIENTES 

Auditorias e visitas de clientes 

Processo de orçamentação e adjudicação de peças 

Análise das reclamações de clientes 

Processos de avaliação da satisfação do cliente 

Declaração Ambiental 

COLABORADORES 

Inquérito de Satisfação dos Colaboradores 

Intranet 

TV Corporativa 

Gestamp Notícias 

Reuniões diárias e semanais 

GRANDDIS + GESCOMPETE (Sistema de Avaliação de Desempenho + Avaliação de Competências) 

Ações de Formação 

Sistema de Sugestões 

Declaração Ambiental 

FORNECEDORES 

Processos de avaliação e qualificação do desempenho de fornecedores 

Programas Específicos de Melhoria 

Declaração Ambiental 

EMPRESAS DO GRUPO 

Reuniões periódicas e segmentadas da Divisão Europa II 

Fóruns interempresas em áreas determinadas (Segurança, RRHH) 

Benchmarking em algumas áreas entre as empresas do grupo 

Partilha de Boas Práticas 

Declaração Ambiental 

COMUNIDADE 

Colaboração/apoio a associações 

Donativos financeiros 

Processos de candidaturas a reconhecimentos públicos 

Declaração Ambiental 

ENTIDADES OFICIAIS 

Envio regular de estatísticas e relatórios de diversa natureza (fiscal, laboral, ambiental, saúde e 

segurança no trabalho, formação profissional, etc.) 

Declaração Ambiental 

COMUNIDADE ACADÉMICA 

Estágios Profissionais em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

Visitas à fábrica (Política de Porta Aberta) 

Protocolos de colaboração com Universidades 

Participação no Conselho Geral do Agrupamento de escolas de S. Roque 

http://www.gestampaveiro.com/
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A GESTAMP AVEIRO estabeleceu, em 2006, metodologias de 

auscultação da opinião da comunidade envolvente acerca das 

temáticas ambientais, nomeadamente sobre o comportamento 

ambiental da empresa. De 2 em 2 anos efetuou-se esta 

auscultação, no entanto, pelo facto de se terem recebido 

poucas respostas, e uma vez que alguns comentários 

apontavam, quer o desconhecimento da empresa, quer a 

“vontade” de visitarem a empresa, a GESTAMP AVEIRO, a fim de 

colmatar estes dois problemas, organizou em 2011 e em 2012 

visitas às suas instalações. 

A iniciativa “Manhã da Porta Aberta” foi 

dedicada às entidades externas que 

habitualmente são consultadas e com as 

quais a empresa se relaciona mais e 

estabelece por vezes parcerias. No final 

das visitas foi entregue a cada 

participante um CD com o Relatório de 

Sustentabilidade.  

Com estas visitas, um dos objetivos a atingir seria que as 

pessoas /entidades se encontrassem em melhores condições 

para responder a um novo inquérito a ser enviado, 

posteriormente. 

A taxa de resposta ao inquérito foi de 61%. A apreciação que os 

inquiridos foram capazes de fazer acerca da empresa foi mais 

fundamentada do que em questionários anteriores. Todos 

revelaram sentir-se suficientemente informados sobre a nossa 

empresa, sendo que 80% confirmaram que a visita e/ou o 

Relatório de Sustentabilidade motivaram essa sensação, sendo 

que os restantes 20% não responderam a essa questão.  

Na grande maioria dos casos a imagem 

com que cada convidado ficou da nossa 

empresa foi bastante diferente da que 

tinha anteriormente. Muitos referiram 

que a imagem que têm da empresa 

mudou para melhor e inclusive quiseram 

dar os parabéns à empresa pela 

iniciativa. 
 

  

 #03 GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO 

AUSCULTAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL 
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Foi com enorme orgulho que recebemos 

comentários como os seguintes: 
 

“Empresa com a qualidade e 

consistência organizacional da 

Gestamp tem um papel muito importante na 

divulgação de boas práticas de gestão e no 

desenvolvimento da sua rede de 

fornecedores para elevarem o seu padrão de 

responsabilidade social.” 

António Pinheiro, AIMMAP 

“ Agradeço o convite que nos foi 

dirigido. A Gestamp é um ótimo 

exemplo de boas práticas na área do 

Ambiente e fundamentalmente, tem um papel 

fundamental no desenvolvimento local, que 

está muito bem retratado no relatório de 

sustentabilidade.” 

Ana Margarida Ferreira, CENFIM. 

 

“ Conside ro muito  import antes 

todas as iniciativas no sentido do 

estreitamento de laços e do maior 

conhecimento mútuo, a fim de otimizar as 

parcerias estabelecidas.” 

Teresa Bernardino, CENFIM  

“Fiquei impressionada positivamente por 

toda a logística ambiental implementada 

pela vossa empresa. Parabéns!”  

Sónia Martins, AGRUPAMENTO ESCOLAR 

“A iniciativa foi muito boa, dar a 

conhecer aos de "fora" como 

trabalham sem segredos. Parabéns pela 

promoção!!” 

Bruno Lourenço, ABÍLIO LOURENÇO HERDEIROS LDA. 



 

 

  

# 04  
DESEMPENHO ECONÓMICO 
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

I&D 
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A conjuntura nacional e internacional e a falta de liquidez nos 

mercados financeiros tiveram como consequência uma nova 

contração da procura em 2012. 

O sector em que a empresa se insere exige uma melhoria 

contínua em todas as áreas da organização para que a empresa 

possa competir nesse mercado cada vez mais concorrencial. 

Nesse sentido foram considerados eixos estratégicos para 

2012: 

 Preparação da organização para a entrada em série 

dos novos projetos em desenvolvimento; 

 Consolidação do nível de qualidade global dos 

produtos; 

 Inserir a Gestamp Aveiro na gestão pretendida para a 

subdivisão criada Ibéria Oeste; 

 Continuidade das políticas de gestão de recursos, com 

o objetivo de envolver e motivar os colaboradores. 

 

O volume total de negócios reduziu 9,74% em relação a 2011. 

Esse decréscimo ocorre nas vendas de peças e sucata. No que 

diz respeito às ferramentas há um acréscimo de vendas em 

relação ao ano de 2011. 

 

O peso do Custo das Matérias Consumidas sobre o Valor de 

Produção em 2012 apresenta um valor similar ao de 2011. 

A tendência do triénio de degradação da margem bruta deve-se 

essencialmente à evolução do preço da matéria-prima (aço), à 

aplicação de produtividades negociadas com o cliente, assim 

como à redução da margem nas vendas de ferramentas.  

O Resultado Líquido vem influenciado pelos resultados 

financeiros da empresa, que sofre o impacto da variação do 

dólar face ao euro, devido a uma participação detida a 99,9% 

numa sociedade nos Estados Unidos. Importa referir que as 

partes de capital em associadas e filiais (participações de 

capital superiores a 20%) se encontram valorizadas pelo 

método da equivalência patrimonial. 

  

69.047 71.863 
64.866 

2010 2011 2012

VENDAS LÍQUIDAS (MILHARES €) 

61,1% 65,1% 65,1% 

2010 2011 2012

CMVMC / VALOR PRODUÇÃO (%) 

#04 DESEMPENHO ECONÓMICO 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

15.655   16.294   

1.919   

2010 2011 2012

RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES €) 
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O sector automóvel é um sector cada vez mais competitivo, em 

que as margens de lucro são cada vez mais reduzidas. O Valor 

Acrescentado Bruto sofreu uma redução em 2012 quer em 

termos absolutos quer em termos relativos (em função do 

volume de negócios). 

A nível da performance financeira, a empresa demonstra 

estabilidade e equilíbrio, possuindo uma autonomia financeira, 

ao longo do triénio, superior a 30%. 

Há uma degradação deste indicador no triénio. Apesar do Capital 

Próprio ter vindo a aumentar, essa degradação deve-se 

essencialmente a um aumento percentualmente superior do 

Ativo Líquido. 

 

A tendência do triénio tem sido ascendente no que diz respeito 

aos investimentos. Em 2012 consistiram essencialmente, em 

máquinas e adaptações de máquinas de soldadura para os 

novos projetos, assim como de uma grande melhoria numa das 

prensas de estampagem. 

APOIOS FINANCEIROS RECEBIDOS 

Em relação aos apoios financeiros recebidos do governo, 

importa salientar que os valores dos Subsídios à exploração e ao 

investimento, mencionados no quadro abaixo, dizem respeito 

aos valores recebidos nesse ano, o que não implica que o 

investimento tenha sido realizado no ano do recebimento.  

Importa esclarecer mais uma questão. O valor do Prémio de 

Realização de 2011 e 2012 foi a conversão em prémio de parte 

de valores recebidos no passado, em conceito de Subsídios 

Reembolsáveis. 

A GESTAMP AVEIRO aposta fortemente no investimento em I&D, 

pois só assim lhe é possível inovar nos produtos e processos e 

ser competitiva, por isso anualmente apresenta uma 

candidatura ao SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D 

Empresarial). 

15.387 
16.641 

13.560 

2010 2011 2012

VALOR ACRESCENTADO BRUTO (MILHARES €) 

943,45 

1.721,07 1.800,67 

2010 2011 2012

INVESTIMENTOS (MILHARES €) 

(MILHARES DE EUROS) 2010 2011 2012 

Subsídios à exploração 58,0 13,9 15,9 

Subsídios ao investimento       

Subsídios reembolsáveis 645,7 114,8 183,4 

Prémio de realização 0,0 1.901,9 822,3 

Benefícios Fiscais       

Criação de emprego para jovens 98,3 97,2 0,0 

Contratuais (Investimento) 0,0 0,0 0,0 

SIFIDE 261,4 283,0 330,6 

TOTAL 1.063,4 2.410,8 1.352,2 

38,0% 
32,0% 31,2% 

2010 2011 2012

AUTONOMIA FINANCEIRA (%) 



 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012 25 

 

 

25 

www.gestampaveiro.pt 

VALOR ECONÓMICO GERADO E DISTRIBUÍDO 

A leitura deste indicador fornece uma indicação de como a 

empresa gerou riqueza para os stakeholders. 

A apresentação do Valor Económico Gerado e Distribuído foi 

efetuada na totalidade, não tendo sido discriminado, esse valor, 

por país ou mercado.  

 

No entanto, importa referir que, em termos de volume de 

negócios em 2012, a repartição é de 21,43% para o mercado 

nacional e o restante para o mercado internacional. Em relação 

às Compras de Matérias-primas e Subsidiárias e aos 

Fornecimentos e Serviços Externos, essa repartição é de 75,14% 

e o restante para o mercado internacional. 

  

(MILHARES DE EUROS) 

ITEM INDICADOR 2010 2011 2012 

VALOR ECONÓMICO GERADO   75.715,6 79.002,2 75.015,8 

Volume de negócios Vendas Líquidas + Prestação de Serviços 69.046,7 71.863,2 64.866,4 

Proveitos Financeiros Juros recebidos sobre emprést. financeiros 6.533,3 6.260,0 9.718,8 

Proveitos suplementares Todos 133,1 288,1 430,6 

Ganhos em ativo fixo tangível Mais valia líquida na alienação de ativo fixo tangível 2,5 0,0 0,0 

 Ganhos em invest.financeiros Mais valia líquida na alienação de investimentos financeiros 0,0  590,9 0,0 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO   61.944,6 78.537,0 72.726,8 

Custos Operacionais 
CMVMC 39.385,6 49.902,0 44.292,4 

Fornecimentos e Serviços Externos 9.414,1 10.484,5 10.629,2 

Custos com o Pessoal 
Remunerações e encargos 8.564,4 9.564,3 8.985,4 

Formação 76,4 62,8 71,5 

Pagamentos a financiadores Custos Financeiros - Juros pagos 3.257,5 4.603,6 7.983,4 

Pagamentos ao Estado 

Impostos 11,6 11,2 19,6 

Imposto sobre o rendimento 1.213,0 3.900,42 734,9 

Multas 12,6 0,8 1,9 

Investimento na comunidade 
Donativos 2,5 0,6 1,8 

Quotizações voluntárias 6,8 6,8 6,8 

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO   13.771,0 465,2 2.289,0 
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A atividade de I&D é fundamental para 

assegurar a competitividade da empresa 

num mercado tão exigente e 

concorrencial como o automóvel e 

procura: 

 Oferecer aos clientes uma cadeia de valor que se 

estenda da concepção ao produto; 

 Manter um dispositivo industrial tecnologicamente 

evoluído; 

 Aportar ao cliente soluções técnicas com vista à 

redução de custos, melhoria da qualidade e fiabilidade 

dos seus produtos; 

 Economizar recursos, nomeadamente energéticos, 

reduzir desperdícios e resíduos. 

A Investigação & Desenvolvimento é algo intrínseco à empresa 

e é uma área que no nosso setor não pode ser descurada. 

Cada vez mais o cliente procura que o fornecedor seja seu 

parceiro na implementação dos novos projetos. 

O ano de 2012 é marcado pelo arranque da produção em série 

de novas referências que integram novos projetos, 

nomeadamente, F01 – Ford Fusion B232; F62 – Ford Kuga 

C520; M3/M4 – 107/108 Versión Sedan Peugeot Citroen; X10 – 

Zoe (veículo elétrico); X98 – substituto do X85 (Renault Clio). 

Paralelamente, encontram-se em 2012, em fase de 

desenvolvimento, os seguintes projetos: F87 – Ford Transit 

Connect V408; P09 – B78 (785 e 787) C4 Picasso; Plataforma 

BVH2 – B78 C4 Picasso + T9 Peugeot 308; Renault Motor F4R; 

Renault 5A3 Gen3; Ford DW10F Motor Euro 6; Renault X87 

Modus; 559 New Traffic; P32S Nissan Qashqai; B12L Nissan 

Tida; Ford Mondeo CD391. 

 

#04 DESEMPENHO ECONÓMICO 

I&D 
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O SGA encontra-se integrado com outras vertentes de Gestão e 

assenta no processo de melhoria contínua definido através do 

ciclo PDCA, garantindo assim o cumprimento dos requisitos da 

norma ISO 14001 e do Regulamento EMAS, bem como os 

requisitos legais aplicáveis. 

P - POLÍTICA AMBIENTAL E PLANEAMENTO 

POLÍTICA AMBIENTAL 

A GESTAMP AVEIRO assume, na definição da sua política, o 

comportamento estratégico relativamente ao impacte no ambiente 

gerado pelas suas atividades e serviços. Trata-se de um documento 

que orienta toda a definição do sistema de gestão ambiental e serve de 

guia ao planeamento e controlo dos aspetos ambientais. A política é 

definida ao mais alto nível, revista periodicamente e disponibilizada às 

partes interessadas, desde os colaboradores internos aos clientes, aos 

fornecedores de bens e serviços e ao público em geral. 

PLANEAMENTO 

Os aspetos ambientais são identificados por análise dos processos 

produtivos e auxiliares. São ponderados tanto os aspetos ambientais 

diretos/controláveis como os indiretos/influenciáveis das atividades, 

produtos e serviços da GESTAMP AVEIRO. Os aspetos identificados são 

avaliados em função do seu impacto sobre o ambiente e os que 

resultam significativos são obrigatoriamente controlados e constituem 

a base sobre os quais se estabelecerão os objetivos e metas. De acordo 

com estes, procede-se à identificação dos requisitos legais aplicáveis à 

GESTAMP AVEIRO. Identificam-se e registam-se, ainda, os 

compromissos subscritos de forma voluntária e as licenças e 

autorizações administrativas de carácter ambiental. Os objetivos e 

metas ambientais são elaborados tendo em consideração os aspetos 

legais e outras exigências, os impactes ambientais relevantes e as 

opções tecnológicas ou comerciais e constam do Programa Ambiental. 

D - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 

A empresa dispõe dos recursos humanos, financeiros e materiais 

necessários ao cumprimento dos objetivos do SGA. Estão definidas as 

competências necessárias para cada função e identificadas as 

necessidades de formação de todos os colaboradores, de forma a 

garantir a eficácia do SGA. Todas as empresas prestadoras de serviço, a 

trabalharem nas instalações da empresa, são sensibilizadas ou 

formadas para o cumprimento de regras ambientais e segurança, 

particularmente nas atividades com aspetos ambientais ou riscos mais 

significativos. A Comunicação estabelece-se de diversas formas, tendo 

em vista a eficácia do SGA, englobando a comunicação das políticas, 

das regras, dos procedimentos e dos resultados obtidos. Estão 

identificadas as atividades, processos e produtos associados aos 

aspetos ambientais com impacte ambiental significativo, de acordo 

com a política ambiental, objetivos e metas. É efetuado o controlo 

operacional desses aspetos ambientais, estando os mesmos definidos 

em Instruções Operativas e Planos de Manutenção. Estão definidos 

planos e instruções para fazer face a acidentes ambientais e a 

eventuais situações de emergência. 

C - VERIFICAÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS 

A GESTAMP AVEIRO possui procedimentos internos para efetuar 

monitorização dos aspetos ambientais associados às suas atividades. 

O registo de informação e o acompanhamento de todo o sistema 

permite avaliar o desempenho ambiental da organização e verificar o 

cumprimento legal e de outros requisitos subscritos pela organização. 

As oportunidades de melhoria identificadas e as não 

conformidades/incidentes detetadas, são alvo de análise e sujeitas a 

ações corretivas/preventivas, com o objetivo de diminuir o impacte no 

ambiente resultante das atividades da empresa. A GESTAMP AVEIRO, 

com o objetivo de incentivar a melhoria contínua, estabelece um 

Programa de Auditorias, tendo em vista: Determinar se o Sistema de 

Gestão Ambiental está de acordo com os requisitos da ISO 14001 e o 

Regulamento EMAS, com a política e o programa da organização e os 

requisitos regulamentares e outros em matéria de ambiente; Fornecer 

informações sobre os resultados das auditorias à Gestão. 

A - REVISÃO PELA GESTÃO 

A Gestão procede anualmente à revisão do Sistema Qualidade & 

Ambiente (SQ&A). É o momento de fecho do ciclo de melhoria contínua, 

de análise e de planeamento estratégico. É, ainda, momento de 

balanço e definição de novos objetivos e ações de melhoria. 

#05 DESEMPENHO AMBIENTAL 

DESCRIÇÃO DO SGA 
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ASPETOS AMBIENTAIS DIRETOS 

Com a implementação do sistema de gestão ambiental, a 

GESTAMP AVEIRO procedeu ao levantamento ambiental das suas 

atividades. Foram identificadas todas as entradas e saídas de 

cada processo/atividade e determinados quais poderiam 

produzir impacte no ambiente. Este processo permitiu a 

identificação e avaliação dos aspetos ambientais diretos e 

indiretos e os respetivos impactes associados. 

SITUAÇÃO NORMAL 

Os aspetos ambientais diretos, identificados para condições de 

funcionamento normal (decorrente da atividade normal ou 

efetuada com periodicidade elevada) e anormal (atividade 

excecional, não habitual mas prevista), são avaliados segundo 

os critérios indicados abaixo, analisando o seu impacte por 

vetor ambiental (resíduos, ar, água, ruído e consumo de 

recursos naturais). 

 FREQUÊNCIA: representa a periodicidade com que 

sucede o impacte ambiental. 

 GRAVIDADE: representa o potencial contaminante do 

aspeto ambiental. 

 QUANTIDADE: representa o volume gerado do aspeto 

ambiental  

São considerados aspetos ambientais significativos todos 

aqueles que obtenham uma pontuação superior a 15 na 

avaliação. 

Os serviços realizados nas instalações da GESTAMP AVEIRO, por 

prestadores de serviço, também foram considerados na 

identificação de aspetos ambientais diretos. 

De seguida são apresentados os aspetos ambientais 

considerados significativos, agrupados por vetores ambientais, 

associando-lhes os respetivos impactes no ambiente, as 

atividades onde são gerados e os valores obtidos relativamente 

aos critérios supracitados. Dentro de cada vetor os aspetos são 

ordenados de forma descendente face ao valor total. Com a 

implementação do sistema de gestão ambiental, a GESTAMP 

AVEIRO procedeu ao levantamento ambiental das suas 

atividades. Foram identificadas todas as entradas e saídas de 

cada processo/atividade e determinados os que poderiam 

produzir impacte no ambiente. Este processo permitiu a 

identificação e avaliação dos aspetos ambientais diretos e 

indiretos e os respetivos impactes associados. 

 

#05 DESEMPENHO AMBIENTAL 

ASPETOS AMBIENTAIS 
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ASPECTO AMBIENTAL 

IMPACTE ACTIVIDADES CONTROLADAS 
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Efluente industrial contaminado X   X       X       X   X         X         200 

Consumo de energia eléctrica           X X X X X X X X X X X X X X X   X 200 

Consumo de gás de soldadura           X       X   X   X                 120 

Consumo de Produtos químicos           X   X   X X X X X   X   X X     X 120 

Emissões gasosas da estufa de pintura       X             X                       120 

Consumo Chapa           X       X                         100 

Resíduos de paletes de madeira X X X       X X   X X X                 X   100 

Descarga de efluente doméstico tratado X   X                       X               100 

Efluente doméstico X   X                               X       100 

Consumo embalagens cartão           X X     X X X                 X   100 

Consumo paletes madeira           X X     X X X                 X   100 

Descarga de efluente industrial tratado X   X         X                             90 

Águas oleosas X X X       X     X     X X                 60 

Resíduos contaminados X X X       X X   X X X X X X X   X     X X 60 

Lamas de fosfatação X X X               X                       60 

RIBs X X X       X X   X X X X X   X X X X X   X 60 

Consumo de água desmineralizada           X X       X     X       X         60 

Consumo de gás natural           X         X   X           X       60 

Consumo de água em processo           X         X   X         X       X 60 

Lamas do decantador lamelar (ETARD) X X X                       X               45 

Consumo de gasóleo           X X   X                           40 

Efluente contaminado proveniente de actividades de limpeza X   X       X X   X X X X X X X             40 

Lamas perigosas (ETARI ou fosso da pintura) X X X         X     X                       30 

Efluente contaminado proveniente da lavagem das colunas X   X               X                       30 

Resíduos solventes X X X                   X                   30 

Embalagens contaminadas Perigosas X X X       X X   X X X X X       X         30 

Lamas não perigosas da ETARI X X X         X                             30 

Lamas do separador de gorduras X X X                       X               30 

Consumo embalagens plástico           X X     X X X                   X 20 

Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) X X X         X         X   X             X 20 

Consumo de água para rega           X     X                           20 

Consumo componentes           X       X   X                     20 

Emissão de Ruído Ambiental         X   X X   X X X X X X X   X       X 20 

Aparas, limalhas e resíduos de aço X X X       X     X X X X X             X   20 

Consumo de água em actividades de limpeza           X X X   X X X X X X X   X X       20 
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SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Os aspetos ambientais diretos, identificados para situações 

consideradas de emergência ambiental, são avaliados segundo 

dois critérios:  

 PROBABILIDADE: probabilidade que ocorra a situação de 

emergência associada ao impacte potencial considerado; 

 GRAVIDADE: avaliação das consequências causadas pela 

ocorrência do impacte ambiental considerado, 

atendendo à capacidade de recuperação do meio. 

São considerados impactes significativos todos os aspetos 

ambientais de emergência que obtenham uma pontuação superior 

a 3. 

De seguida são apresentados os aspetos ambientais considerados 

significativos, agrupados por vetores ambientais, associando-lhes 

os respetivos impactes no ambiente, as atividades onde são 

gerados e os valores obtidos relativamente aos critérios 

supracitados.  

Uma vez que existe uma associação direta entre o Aspeto 

ambiental identificado e a situação que o origina, essa 

correspondência encontra-se no quadro abaixo. 

ASPECTO AMBIENTAL 
SITUAÇÃO QUE ORIGINA O 

ASPECTO AMBIENTAL 

IMPACTE ACTIVIDADES CONTROLADAS 
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Infiltração de óleo no solo (através do pavimento 

exterior não impermeabilizado) 

Fugas nos empilhadores, 

camiões, outros transportes 
X           X                               5 

Escorrência de óleo para as caixas de águas 

pluviais (no exterior) 

Fugas nos empilhadores, 

camiões, outros transportes 
    X       X                               4 

Infiltração de produtos químicos no solo (através 

do pavimento exterior não impermeabilizado) 

Derrames de produtos 

químicos 
X           X                 X           X 5 

Escorrência de produtos químicos para as caixas 

de águas pluviais (no exterior) 

Derrames de produtos 

químicos 
    X       X                 X           X 5 

Consumo de produtos químicos em situação de 

emergência 

Derrames de produtos 

químicos 
          X X X   X X X X X   X           X 4 

Consumo de óleo em situação de emergência Fugas em equipamentos           X X     X     X X                 4 

Infiltração de combustível no solo (através do 

pavimento exterior não impermeabilizado) 

Derrames de combustível 

(camiões, emp., corta-relva) 
X           X   X                           6 

Escorrência de combustível para as caixas de 

águas pluviais (no exterior) 

Derrames de combustível 

(camiões, emp., corta-relva) 
    X       X   X                           5 

Consumo de combustível em situação de 

emergência 

Derrames de combustível 

(camiões, emp., corta-relva) 
          X X   X                           4 

Águas residuais resultantes de combate a 

incêndio 
Incêndios     X       X X   X X X X X X X X X X   X   4 

Emissões atmosféricas provenientes de incêndio Incêndios       X     X X   X X X X X X X X X X   X   6 

Cinzas/resíduos de incêndio Incêndios   X         X X   X X X X X X X X X X   X   4 

Descarga de águas residuais contaminadas 

química e/ou organicamente 

Contaminação química do 

efluente doméstico 
    X                       X               4 

Escorrência de ligante para as caixas de águas 

pluviais (no exterior) 

Derrame no abastecimento 

do depósito de ligante  
    X               X                       4 
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ASPETOS AMBIENTAIS INDIRETOS

A identificação de aspetos ambientais indiretos foi aplicada ao 

universo dos fornecedores de bens e serviços incorporáveis no 

produto fabricado pela GESTAMP AVEIRO. Não foram identificados 

aspetos ambientais relacionados com o produto da GESTAMP 

AVEIRO visto que a empresa não efetua conceção do produto, 

sendo esta realizada pelo cliente. Da mesma forma, a embalagem, 

bem como todas as operações de logística, são definidas e 

desenvolvidas pelo cliente, não podendo a GESTAMP AVEIRO 

controlar ou influenciar estes aspetos. 

Relativamente aos aspetos ambientais associados aos 

fornecedores foram considerados os seguintes tipos de 

fornecimentos: matéria-prima (chapa), componentes (porcas, 

parafusos e outros), tratamento de superfícies (zincagem). 

A realização de um inquérito de desempenho ambiental permitiu a 

identificação dos principais aspetos ambientais das atividades dos 

fornecedores da GESTAMP AVEIRO bem como a avaliação do 

comportamento ambiental. 

Os aspetos ambientais identificados foram avaliados segundo 2 

critérios: 

 GRAVIDADE: representa o potencial contaminante do 

Aspeto ambiental; 

 QUANTIDADE: representa a percentagem de ocorrências 

do Aspeto ambiental face ao total de respostas obtidas. 

São considerados impactes significativos todos os aspetos 

ambientais indiretos que obtenham uma pontuação igual ou 

superior a 10. No quadro seguinte apresentam-se todos os aspetos 

ambientais indiretos identificados (significativos e não 

significativos).

  

ASPECTO AMBIENTAL 

IMPACTE ACTIVIDADES INFLUENCIADAS 

VALOR TOTAL 
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Outros consumos de água: por evaporação, rega, circuitos abertos de refrigeração,…           X  X X X X X 10 

Efluente doméstico X   X       X X X X X X 10 

Efluente industrial X   X       X X X X X X 10 

Emissões atm. (compostos não classificados em grupos anteriores: enxofre, azoto, halogenados, arsénio, COVs e metais pesados)       X     X X X X X   10 

Energia eléctrica ou gás natural           X X X X X X X 10 

Energia de outra fonte qualquer           X     X X   X 10 

Resíduos perigosos X X X       X X X X X X 10 
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  #05 DESEMPENHO AMBIENTAL 

PROGRAMA AMBIENTAL 2012 

ASPETO AMBIENTAL OBJETIVO META INDICADOR AÇÕES RESULTADO 

D
IR

E
TO

 

Consumo de energia eléctrica  
Reduzir consumo de recursos naturais não 

renováveis 

Reduzir 5% do consumo energético para fugas 

na rede de ar comprimido relativo ao ano de 

2011 

Consumo diário para fugas (kWh) 

Realização de auditorias à rede de ar comprimido 

 

Implementação de ações corretivas na rede decorrentes da auditoria 

D
IR

E
TO

 

Consumo de gás natural 
Reduzir consumo de recursos energéticos não 

renováveis 

Reduzir 2% do consumo de gás natural/m
2
 

superfície tratada no processo de pintura 

relativo ao ano de 2011 

Consumo gás/ Sup. Tratada (kWh/m
2
) Instalação de nova estufa no processo de pintura com tecnologia de queima direta  

D
IR

E
TO

 

Consumo produtos químicos 
Reduzir consumo de produtos químicos processo 

de desengorduramento 

Reduzir 5% consumo produtos químicos/ m
2
 

superfície tratada no banho de 

desengorduramento em relação ao 2º 

semestre  

Consumo PQ / Sup. Pintada (kg/m
2
) Estudar tecnologia de remoção óleo no banho de desengorduramento 1 

D
IR

E
TO

 

Efluente industrial tratado Reduzir carga poluente na descarga da ETARI 
Reduzir 5% nível médio de nitratos no efluente 

de descarga da ETARI em relação a 2011 
Concentração no efluente (mg/l) 

Estudar novas técnicas de fosfatação propostas pelos fornecedores 

 

Implementar medidas de controlo de nitratos (instalação reservatório para 

concentrados, equipamentos) remoção fim de linha, etc.) 

D
IR

E
TO

 

Geral 
Obter novas métricas de medição do desempenho 

global da organização em termos ambientais 

Implementação novas metodologias de 

medição do desempenho ambiental da 

empresa 

 

Implementação metodologia de contabilidade ambiental 

2 

Ativação indicador desempenho ambiental 

D
IR

E
TO

 

Vários aspetos ambientais em 

situação de emergência 

Adequar plano às novas exigências legais 

melhorando a capacidade de resposta a 

situações de emergência 

Implementar o plano de emergência revisto  

Efetuar revisão do plano de cordo com as exigências legais atuais 

3 Efetuar adequações necessárias nas instalações  

Efetuar divulgação e formação do plano + simulacros 

1 – Este objetivo não foi alcançado por muito pouco (o objetivo não foi alcançado por 0,4 kg/m2 de superfície pintada), continuando o projeto de melhoria em 2013. 

2 – Por falta de recursos devido a diversos constrangimentos no departamento financeiro não foi possível retomar o tema. Esta medida transitará para 2013. 

3 – O documento foi alvo de análise em reunião com a ANPC e posteriormente adaptado de acordo com as recomendações. Em relação às alterações técnicas foram realizadas a intervenção na cantina bem como no parque de resíduos. O levantamento da sinalética foi  realizado e instalado em 

Setembro. 

Foram realizadas outras adaptações: reposição extintores, alterações sinalética, realização chaveiro emergência, etc.) com vista à correta implementação do plano. A revisão do plano foi realizada e será apresentada para aprovação no inicio de 2013 à ANPC. As medidas de adequação foram 

também concluídas. A formação e implementação do plano será realizada no início de 2013. 
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 #05 DESEMPENHO AMBIENTAL 

PROGRAMA AMBIENTAL 2013 

ASPETO AMBIENTAL OBJETIVO META AÇÕES 

D
IR

E
TO

 

Consumo de energia eléctrica e 

gás natural 

Reduzir consumo de recursos naturais não 

renováveis 

Reduzir 2% consumo especifico energia 

(Kgep/€VAB; Kgep/Ton chapa) em relação 

a 2011 

Instalação de variadores de velocidade nas bombas de recirculação das instalações de refrigeração soldadura 

Instalação de programadores horários nas instalações de refrigeração soldadura 

Instalação de variadores de velocidade nas bombas da instalação pintura 

Instalação electroválvulas secionamento da rede ar comprimido (Separação estampagem/Soldadura/Ferramentaria + separação soldadura por naves) 

Implementação programa gestão fugas ar comprimido 

Implementação programa "hábitos energéticos eficientes" (máquinas e instalações) 

Analisar medidas de eficiência consumo gás natural na instalação de lavagem de peças 

D
IR

E
TO

 

Consumo de produtos químicos 
Reduzir consumo de produtos químicos no  

processo de pintura 

Reduzir 3% consumo produtos quimicos/ 

m
2
 superfície tratada no banho de 

desengorduramento em relação a 2012 

Efetuar estudo durabilidade banho desengorduramento e definição tempo vida do banho 

Definição indicadores de controlo consumo PQ 

D
IR

E
TO

 

Resíduos perigosos Redução produção de resíduos perigosos 
Reduzir 5% quantidade resíduos perigosos 

em relação a 2012 

Efetuar estudo viabilidade de reutilização panos limpeza 

Efetuar análise efluentes possíveis tratamento interno 

D
IR

E
TO

 

Geral 

Obter novas métricas de medição do 

desempenho global da organização em termos 

ambientais 

Implementação novas metodologias de 

medição do desempenho ambiental da 

empresa 

Implementação metodologia de contabilidade ambiental 

Activação indicador desempenho ambiental 

D
IR

E
TO

 

Vários aspectos ambientais em 

situação de emergência 

Adequar plano às novas exigências legais 

melhorando a capacidade de resposta a 

situações de emergência 

Implementar o plano de emergência 

revisto 

Efectuar revisão do plano de cordo com as exigências legais actuais 

Efectuar adequações necessárias nas instalações  

Efectuar divulgação e formação do plano + simulacros 
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Neste capítulo são apresentados vários indicadores associados 

aos aspetos ambientais significativos e à conformidade legal 

que a GESTAMP AVEIRO monitoriza, bem como uma pequena 

referência ao cumprimento legal associado a cada um dos 

descritores apresentados.  

O VAB (Valor Acrescentado Bruto) apresentado em todos os 

indicadores foi calculado segundo a fórmula: 

VAB = Vendas (SNC 71) + Prestação de Serviços (SNC 72) + 

Rendimentos Suplementares (POC 781) + Trabalhos para a 

própria entidade (SNC 74) – Custo das Mercadorias Vendidas e 

Matérias Consumidas (SNC 61) – Fornecimentos e Serviços 

Externos (SNC 62) – Outros Gastos Operacionais (SNC 

6882/3/4). 

Devido a especificidade da contabilização e tratamento das 

ferramentas (moldes), o valor da conta 61 inclui o que foi 

contabilizado na conta de variação de produção de ferramentas. 

Essa inclusão tem como objetivo apurar o custo das 

ferramentas vendidas. 

A variação negativa acentuada do valor de VAB entre 2011 e 

2012 produziu um forte impacto nos indicadores de 

desempenho ambiental que utilizam este valor. Nesta análise, 

torna-se fundamental esclarecer que esta variação negativa é 

essencialmente justificada por fatores externos à atividade 

industrial e ao desempenho ambiental associado a esta. São 

exemplos destes fatores externos, o aumento considerável dos 

custos corporativos associados a atividades de I&D; variação 

negativa da valorização da sucata; sobrevalorização do VAB de 

2011 por efeitos retroativos; diminuição resultados em 

ferramentas. 

ATIVIDADE INDUSTRIAL 

A GESTAMP AVEIRO possui licenciamento da sua atividade 

(licença de exploração industrial nº 666/2009 de 30 de Junho 

de 2009) emitida pela entidade competente (DRE-N). 

CONSUMO DE ÁGUA 

A água utilizada na empresa para consumo humano (cantina, 

balneários e sanitários) e para o processo (pintura) é 

proveniente de captação própria, licenciada (Licença n. 

17/DSGA/04, válida até 02/10/2012 emitida pela CCDR-N 

posteriormente renovada pela Autorização de Utilização de 

Recursos Hídricos nº 1974/2012 de 07/11/2012) e cujos 

limites máximos de extração são 1500m
3
/mês e 18000m

3
/ano. 

Ambos os limites, mensal e anual, têm sido sempre cumpridos 

pela Gestamp Aveiro. 

Este valor foi influenciado por uma fuga no sistema de rega e, 

também, pelo decréscimo no VAB uma vez que existem 

consumos que se mantém mesmo quando o VAB diminui, ou 

seja, são pouco influenciados por ele tais como rega, cantina, 

pintura, utilização humana. 

É elaborado, anualmente, um programa de controlo da 

qualidade da água, de acordo com a legislação. Os resultados 

das análises são divulgados internamente e enviados 

trimestralmente para a autoridade de saúde. Trimestralmente 

são enviados, ainda, à ARH-Centro, os valores de consumo de 

água. A evolução do consumo de água ao longo dos últimos anos 

pode ser verificada na tabela abaixo. 

CONSUMO DE ÁGUA 

 2010 2011 2012 UNIDADE 

Consumo água 

subterrânea 
10641 10204.96 9454,708 m

3
 

Consumo água da 

chuva 
382 427 289,392 m

3
 

  

#05 DESEMPENHO AMBIENTAL 

RESULTADOS DO DESEMPENHO 

691,6 
638,9 

718,6 

2010 2011 2012

Consumo água/VAB 691,55 638,93 718,61

Consumo água Total (m3) 11022,5 10632,26 9744,1

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

CONSUMO ÁGUA (M3) / VAB (MILHÃO DE €) 
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DESCARGA DE ÁGUAS 

A GESTAMP AVEIRO possui duas estações de tratamento de 

águas residuais. A ETARI – Estação de tratamento de águas 

residuais industriais possui a licença de descarga 664/2011 

válida até 30 de Setembro de 2016. 

EVOLUÇÃO DA MÉDIA* MENSAL DOS RESULTADOS 

ANALÍTICOS DA ETARI 

PARÂMETRO VLE 2010 2011 2012 

pH 6 -9 7,9 7,4 6,4 

CQO 150 mg/L 38,8 48,3 30,4 

SST 60 mg/L 10,9 10,3 10,0 

Hidrocarbonetos 10 mg/L 5,4 5,7 < 5 

Óleos e gorduras 15 mg/L 6,3 5,7 < 5 

CBO5 40 mg/L 6,9 11,1 4,4 

Fósforo Total 10 mg/L 2,4 1,79 3,2 

Azoto Total 15 mg/L 11,4 9,8** 9,4** 

Descarga média/dia (m
3
) 25 m

3
/dia 13 17 18 

Descarga total (m
3
)  3293 4548 4330 

* Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é considerado 

esse valor limite para o cálculo do valor médio apresentado 

** Em Agosto de 2011 foi registada uma concentração de 22 mg/L. 

Em Fevereiro de 2012 foi registada uma concentração de 19 mg/L 

 

A ETARD – Estação de tratamento de águas residuais 

domésticas, possui a licença de descarga 663/2011 válida até 

30 de Setembro de 2016. 

  

EVOLUÇÃO DA MÉDIA* MENSAL DOS RESULTADOS 

ANALÍTICOS DA ETARD 

PARÂMETRO VLE 2010 2011 2012 

pH 6 -9 8,2 6,6 6,0 

CQO 150 mg/L 53 60 < 30 

CBO5 40 mg/L 9 6 5,5 

SST 60 mg/L 28 22 12,5 

Azoto Total 15 mg/L 8 16** 9 

Fósforo Total 10 mg/L 1,5 4,3 2,1 

Descarga média/dia (m
3
) 20 m

3
/dia 14 12  9 

Descarga total (m
3
)  5100 4499 3260 

* Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é considerado 

esse valor limite para o cálculo do valor médio apresentado 

** Em Março e Junho foram registados desvios pontuais com 

concentração de 16 e 27 mg/L 
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

A GESTAMP AVEIRO possuía no início de 2012 emissões 

atmosféricas de 2 chaminés existentes na instalação da 

pintura, 3 chaminés existentes na instalação de lavagem de 

peças e 1 chaminé associada a uma caldeira para aquecimento 

de água. Em Agosto as 2 chaminés foram substituídas por 1, por 

via da substituição do forno. As chaminés foram 

construídas/adaptadas de acordo com a legislação em vigor. É 

efetuado o autocontrolo de todas as emissões com a 

periodicidade estabelecida na legislação nacional, verificando-

se um caudal mássico de emissão inferior aos caudais mássicos 

mínimos estabelecidos nesta legislação, para todas as fontes. 

As últimas medições realizadas às fontes 1, 2, 4, 6 e 7 foram em 

Abril de 2011 e, adicionalmente, em Junho, à nº 7, por ter sido 

instalada em 2011. 

Em Outubro e Dezembro de 2012 monitorizou-se a 

recentemente instalada fonte nº 8. Foi requerida autorização à 

CCDR-Norte para realizar as medições de 3 em 3 anos e 

submetidos os cálculos da altura para aprovação. A chaminé 5 

deixou de ser monitorizada pelo facto de ter potência inferior a 

100 kW. A chaminé 3 foi desativada. O autocontrolo é efetuado 

por entidades externas acreditadas e são submetidos os 

resultados no balcão eletrónico da entidade competente (CCDR-

N) dentro dos prazos estabelecidos (60 dias após a 

amostragem). No quadro abaixo podemos verificar os valores da 

qualidade das emissões para a atmosfera realizadas em 2011 e 

2012, relativos às fontes fixas existentes na GESTAMP AVEIRO 

sujeitas a monitorização. 

Este indicador sofreu um aumento considerável que pouco está 

relacionado com o desempenho energético da empresa. Esta 

diferença teve a ver com a atualização que o fornecedor de 

energia elétrica fez relativo ao cálculo de emissões de CO  por 

kWh de energia elétrica fornecida, dados estes que são de 

comunicação obrigatória nas faturas. As emissões de CO  da 

empresa são referentes aos consumos energéticos e ao gás 

(CO ) utilizado no processo de Soldadura. A melhoria verificada 

neste indicador prende-se com a troca de fornecedor de energia. 

GASES REFRIGERANTES COM POTENCIAL DE 

AQUECIMENTO GLOBAL 

Relativamente às substâncias que empobrecem a camada de 

ozono, designadamente os agentes refrigerantes que contêm 

HCFC, e aos gases com efeito estufa, existentes em aparelhos 

de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração, pode 

referir-se que os mesmos estão devidamente identificados e 

que é efetuada a devida manutenção periódica, incluindo a 

verificação de fugas. No ano de 2012 foi detetada apenas 1 fuga 

em 1 equipamento que foi analisado e reparado, tendo sido 

efetuada nova deteção no prazo de 30 dias para comprovar a 

efetiva correção, de acordo com a legislação.  

Esta fuga correspondeu a um total de 61 kg R404A. Uma vez que 

estes gases não se encontram relacionados com o processo de 

fabrico da empresa, não são apresentados os dados relativos ao 

desempenho. 

Esta fuga pontual contribuiu com uma emissão equivalente a 

cerca de 231 ton de CO2 
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VLE ---  n.f. 500 200 ---  --- ---  

Chaminé pintura1 

(Queimadores estufa) 
2011 6 < 2 6 ---  ---  ---  

Chaminé pintura 2 

(Exaustão estufa)  
2011 ---  ---  5 ---  ---  ---  

Chaminé pintura 4 

(Queimador) 
2011 < 1 < 2 9 ---  ---  ---  

Chaminé pintura 6 

(Lavagem de peças) 
2011 ---  ---  4 ---  ---  ---  

Chaminé pintura 8 

(exaustão estufa + 

queimador) 

1ª 2012 55 < 11 15 ---  ---  ---  

2ª 2012 62 13 68 ---  ---  ---  

VLE (caldeiras) ---  n.f. 300 200 35 5 50 

Chaminé pintura 7  

(Caldeira) 

1ª 2011 13 17 14 < 6 2 6 

2ª 2011 70 116 13 < 3 1 8 

172,26 

58,75 

132,31 

2010 2011 2012

Emissões CO2 / VAB 172,26 58,75 132,31

Total Emissões CO2 (Ton) 2.650,620 977,522 1800,82

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

EMISSÕES CO2 (TON) / VAB (MILHÃO DE €) 
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RESÍDUOS 

A GESTAMP AVEIRO tem implementado internamente um 

sistema de separação de resíduos, garantindo um destino 

económico e ambientalmente mais adequado para os mesmos. 

Todos os resíduos são identificados com o respetivo código LER 

e encaminhados para destino licenciado, sendo o transporte 

acompanhado da respetiva guia de acompanhamento de 

resíduos.  

Conforme previsto na lei, a GESTAMP AVEIRO preenche 

anualmente, dentro dos prazos estabelecidos, o MIRR (Mapa 

Integrado de Registo de Resíduos) no portal da APA 

disponibilizado para o efeito no qual possui o nº de 

estabelecimento APA00037191. 

Alguns indicadores relativos à produção de resíduos são 

apresentados seguidamente, bem como algumas 

considerações importantes referentes a fluxos específicos. 

RESÍDUOS TOTAIS GERADOS 

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos produzidos, 

na sua totalidade, comparativamente ao Valor Acrescentado 

Bruto da empresa ao longo dos últimos anos. 

Este resultado mais elevado do que o do ano anterior está 

fortemente influenciado pelo decréscimo do VAB, em todo o 

caso foi a produção de sucata por unidade de VAB que 

aumentou. Como se pode verificar no gráfico seguinte a 

quantidade de outros resíduos /VAB diminuiu. 

RESÍDUOS TOTAIS GERADOS SEM SUCATA 

Considerando que uma grande parte dos resíduos gerados na 

empresa são as aparas e limalhas de metais ferrosos (sucata), 

considera-se oportuno apresentar o cálculo do indicador 

anterior, excluindo o valor da sucata. 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS 

Inclui diversos códigos LER, sendo os mais significativos 

associados a absorventes e outros materiais contaminados, 

águas oleosas, suspensões aquosas, óleos hidráulicos, lamas 

da ETARI e do processo de fosfatação.  

A quantidade de resíduos perigosos aumentou devido, em parte, 

a um controlo mais rigoroso na segregação e envio para 

tratamento externo de alguns efluentes com impacto no 

tratamento dos efluentes industriais. 

1.021,91 1.058,08 1.111,32 

2010 2011 2012

Quantidade de Resíduos/VAB 1021,91 1058,08 1111,32

Quantidade de Resíduos (Ton) 15.724,20 17607,18 15069,09

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

QUANTIDADE RESÍDUOS TOTAL (TON) / VAB 

(MILHÃO DE €) 

25,8 

37,4 

32,5 

2010 2011 2012

Quantidade de Resíduos/VAB 25,78 37,36 32,54

Quantidade de Resíduos (Ton) 396,68 621,71 441,29

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

QUANTIDADE RESÍDUOS, SEM SUCATA (TON) / VAB 

(MILHÃO DE €) 

5,2 

7,1 

9,4 

2010 2011 2012

Quantidade de Resíduos/VAB 5,25 7,10 9,45

Quantidade de Resíduos (Ton) 80,73 118,19 128,09

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

QUANTIDADE RESÍDUOS PERIGOSOS (TON) / VAB 

(MILHÃO DE €) 
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A determinação do destino a conferir aos resíduos é da 

responsabilidade da GESTAMP AVEIRO, podendo os resíduos 

perigosos ser eliminados ou valorizados. Abaixo apresenta-se a 

quantidade total, consoante o destino que lhes foi conferido. 

RESÍDUOS PERIGOSOS ELIMINADOS/VALORIZADOS  

 2010 2011 2012 UNIDADE 

Quantidade de Resíduos 

Eliminados 
37,513 35,803 77,699 Ton 

Quantidade de Resíduos 

Valorizados 
43,215 82,379 50,389 Ton 

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS 

Inclui diversos códigos LER, sendo os mais significativos 

associados a resíduos equiparados a urbanos, madeira, papel, 

cartão, lamas das ETARs e carvão ativado. Excluem-se dos 

cálculos a sucata e os resíduos de construção e demolição. 

 

A determinação do destino a conferir aos resíduos é da 

responsabilidade da GESTAMP AVEIRO, podendo os resíduos não 

perigosos ser eliminados ou valorizados. Abaixo apresenta-se a 

quantidade total, consoante o destino que lhes foi conferido. 

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ELIMINADOS/ VALORIZADOS  

 2010 2011 2012 UNIDADE 

Quantidade de 

Resíduos Eliminados 
85,357 221,420 119,144 Ton 

Quantidade de 

Resíduos Valorizados 
219,373 267,544 194,053 Ton 

RESÍDUOS HOSPITALARES 

Os resíduos do tipo hospitalar, produzidos no gabinete médico 

são separados, embalados e enviados para gestores 

licenciados. 

RESÍDUOS DE EMBALAGEM 

A GESTAMP AVEIRO aderiu à SPV (através do contrato 

EMB/0007280) de forma a dar cumprimento ao disposto na 

legislação em matéria de gestão de resíduos de embalagem, 

transferindo, para esta entidade, a responsabilidade pela 

gestão dos resíduos das embalagens de cartão e madeira 

colocadas no mercado nacional.  

ÓLEOS USADOS 

A GESTAMP AVEIRO efetua a separação e acondicionamento de 

óleos usados conferindo-lhes um destino licenciado. 

PILHAS E ACUMULADORES 

A GESTAMP AVEIRO efetuou um protocolo de colaboração com a 

ECOPILHAS a 9 de Novembro de 2004, com o objetivo de garantir 

o correto destino deste resíduo. 

 

  

20,5 

29,4 

23,1 

2010 2011 2012

Quantidade de Resíduos/VAB 20,53 29,38 23,10

Quantidade de Resíduos (Ton) 315,49 488,96 313,20

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

QUANTIDADE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (TON) / VAB 

(MILHÃO DE €) 
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ENERGIA 

Tendo em conta a legislação em vigor, relativa à gestão 

energética, a GESTAMP AVEIRO é considerada “grande 

consumidor de energia” pelo que em 2012, pela terceira vez, 

efetuou uma auditoria energética que suportou a elaboração do 

plano de racionalização para o período 2011-2017. O plano foi 

posteriormente submetido no portal do SGCIE para apreciação e 

aprovação pelas entidades competentes, DGEG/ADENE. 

 

Neste indicador são apresentados apenas 2 anos devido à 

alteração do RGCE para SGCIE que não permitia comparar os 

resultados por serem usados fatores de conversão diferentes. 

Apresentam-se os resultados do ano de referência para a 

auditoria energética e do 1º ano de acompanhamento. 

No gráfico acima podem visualizar-se os valores da evolução do 

consumo específico de energia. Para a determinação do 

consumo específico apresentado, de acordo com o plano 

mencionado anteriormente, apenas se consideram o consumo 

de energia elétrica e de gás natural. 

De seguida, apresenta-se um gráfico com o indicador relativo à 

Energia consumida (MWh) por VAB (milhões de €), dos 

consumos de energia elétrica, gás natural e gasóleo. 

 

 

Este resultado deve-se essencialmente ao decréscimo do VAB, 

dado que existem consumos fixos que não acompanham o 

decréscimo da atividade. 

ENERGIA CONSUMIDA 

 2010 2011 2012 UNIDADE 

Energia elétrica 

comprada 
22.507 24.485 21.206 GJ 

Gás natural 

comprado 
9.644 9.146 8.058 GJ 

Gasóleo 
comprado 

1.379 1.734 1.373 GJ 

Não é apresentado nenhum indicador relativo ao consumo de 

energias renováveis pois a empresa não tem forma de 

contabilizá-lo. No entanto, refere-se que a empresa tem 2 

sistemas de aproveitamento de energia para aquecimento de 

águas: painel solar e recuperador de energia associado a 

circuito de refrigeração. 

  

40,05 38,54 

39,65 39,65 

2011 2012

CONSUMO DE ENERGIA (KGEP) / CHAPA 

CONSUMIDA (TON) 

Consumo Objetivo

624 605 
644 

2010 2011 2012

Energia/VAB 623,87 604,91 644,03

Energia (MWh) 9.599,54 10.066,14 8.732,77

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

ENERGIA (MWh) / VAB (MILHÕES DE €) 
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EFICIÊNCIA DOS MATERIAIS 

De forma a evidenciar o fluxo mássico anual dos vários 

materiais utilizados, a GESTAMP AVEIRO considera que existem 

os seguintes grandes grupos: chapa, produtos químicos, 

embalagens de plástico, embalagens de cartão e embalagens 

de madeira. De seguida, apresentam-se os dados relativos aos 

seus consumos. 

CHAPA 

A chapa é a matéria-prima utilizada no processo de 

estampagem. Para melhor se compreender o seu 

aproveitamento/desperdício, encontra-se neste indicador 

relacionada com a produção de sucata. 

PRODUTOS QUÍMICOS (P.Q.) 

Os Produtos Químicos são essencialmente utilizados no 

processo de tratamento de superfície (lavagem e pintura de 

peças), contudo também existe bastante consumo de óleos, 

entre outros produtos. Neste indicador, apresenta-se a relação 

do consumo de PQ com o VAB. 

O incremento verificado neste indicador está relacionado com 

dois fatores: por um lado está o aumento da atividade da 

pintura, não tendo o VAB deste processo grande impacto a nível 

do VAB global da organização e, por outro lado, a produção de 

uma peça nova que tem muita solda. 

EMBALAGENS DE PLÁSTICO 

O plástico não é considerado propriamente matéria-prima, uma 

vez que o produto da GESTAMP AVEIRO são peças metálicas, 

contudo, uma vez que se trata de material de embalagem, o seu 

consumo encontra-se associado à venda das ditas peças. O 

indicador apresentado relaciona, então, as toneladas de 

plástico em função do Valor Acrescentado da empresa. 

2,55 2,46 2,58 

2010 2011 2012

Chapa/sucata 2,55 2,46 2,58

Chapa consumida (Ton) 39.111 41.808 37.714

Resíduos de sucata (Ton) 15.328 16.985 14.628

CHAPA (TON) / SUCATA (TON)  

10,57 

14,22 14,04 

2010 2011 2012

Consumo de P.Q./VAB 10,57 14,22 14,04

Consumo de P.Q. (Ton) 162,64 186,63 190,40

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

PRODUTOS QUÍMICOS (TON) / VAB (MILHÕES DE €) 

2.542 2.512 
2.781 

2010 2011 2012

Chapa/VAB 2542 2512 2781

Chapa consumida (Ton) 39.111 41.808 37.714

VAB 15,39 16,64 13,56

CHAPA (TON) / VAB (MILHÕES DE €) 
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A oscilação de valores ao longo dos anos justifica-se pela 

variação de pedidos de peças específicas que podem 

necessitar, ou não, de embalagens plásticas. 

EMBALAGENS DE CARTÃO 

Tal como o plástico, o cartão também não é considerado 

propriamente matéria-prima, no entanto é também material de 

embalagem pelo que o seu consumo se encontra associado à 

venda de peças. O indicador apresentado relaciona, então, as 

toneladas de cartão em função do Valor Acrescentado da 

empresa. 

Este indicador apresenta esta variação devido à escassez de 

contentores da respetiva norma de embalagem, levando a que 

fossem utilizadas caixas de cartão e palete. 

EMBALAGENS DE MADEIRA 

De igual forma, a madeira não é considerada propriamente 

matéria-prima, no entanto, também se encontra relacionada 

com a venda de peças por se tratar de material de embalagem. O 

indicador apresentado relaciona, então, as toneladas de 

madeira em função do Valor Acrescentado da empresa. 

Tal como explicado no gráfico anterior, o aumento do consumo 

de embalagens de madeira está relacionado com a falta de 

contentores e à sua substituição por uma embalagem 

alternativa que necessita de palete. 

 

  

5,42 5,70 

9,55 

2010 2011 2012

Consumo de Madeira/VAB 5,42 5,70 9,55

Consumo de Madeira (Ton) 83,44 94,93 129,44

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

CONSUMO DE MADEIRA (TON) / VAB (MILHÕES DE €) 

6,04 

8,58 

11,21 

2010 2011 2012

Consumo de Cartão/VAB 6,04 8,58 11,21

Consumo de Cartão (Ton) 92,94 142,72 151,95

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

CONSUMO DE CARTÃO (TON) / VAB (MILHÕES DE €) 

0,26 

1,19 

0,83 

2010 2011 2012

Consumo de Plástico/VAB 0,26 1,19 0,83

Consumo de Plástico (Ton) 3,96 19,78 11,26

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 15,39 16,64 13,56

CONSUMO DE PLÁSTICO (TON) / VAB (MILHÕES DE €) 
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BIODIVERSIDADE 

O indicador que permitiria aferir os impactes na biodiversidade 

seria a área construída, expressa em m2, em função do VAB 

(milhões de €). No entanto, como em termos de área construída 

não se têm verificado alterações significativas, os rácios não 

são apresentados neste relatório, por serem diretamente 

proporcionais à variação do VAB. A área impermeabilizada é de 

27.428,7m
2
. 

ATIVIDADE COM FORNECEDORES 

A GESTAMP AVEIRO procura envolver os 

seus fornecedores de produtos e 

serviços no seu sistema de gestão 

ambiental, através da divulgação de 

requisitos ambientais definidos pela 

empresa, da divulgação da sua política e 

da sensibilização ambiental. 

Em relação aos fornecedores de bens incorporáveis no seu 

produto, a GESTAMP AVEIRO realiza a cada novo fornecedor um 

inquérito, com o qual se procura constatar o nível de 

desempenho ambiental, bem como identificar os principais 

aspetos ambientais das suas atividades. 

O resultado obtido no inquérito ambiental é tido em conta na 

avaliação da performance de fornecedores, determinando as 

ações a empreender relativamente a cada um (solicitação de 

planos de ações de melhoria, realização de auditorias a 

fornecedores, exclusão de consulta em novos projetos).  

A certificação ambiental é um critério de majoração na avaliação 

dos nossos fornecedores. Do universo destes fornecedores, 

51,7% detêm certificação ambiental (ISO 14001 e/ou EMAS). 

Contudo, ainda que a grande maioria não detenha esta 

certificação, na avaliação efetuada, mediante análise da 

resposta ao inquérito de desempenho ambiental, nas 

campanhas de 2010/2011 e 2012/2013, responderam a um 

inquérito ou evidenciaram certificação ambiental 100% dos 

fornecedores. 

No gráfico apresentado, podem visualizar-se os resultados 

obtidos na avaliação de desempenho dos fornecedores, 

considerando-se, para tal, que os fornecedores ISO 14001/EMAS 

pertencem à Classe “Bom”. 

DESEMPENHO AMBIENTAL FORNECEDORES 

 

70,7% dos fornecedores obtiveram resultados superiores a 90%. 

20,7% dos fornecedores obtiveram resultados entre 61% e 90%. 

8,6% dos fornecedores obtiveram resultados inferiores a 60%. 

Os prestadores de serviços para 

poderem aceder às instalações da 

Gestamp Aveiro passam por um processo 

de homologação. Neste processo são 

avaliados os aspetos ambientais das 

suas atividades nas instalações da 

empresa e, com base nisso, definidos um 

conjunto de regras a cumprir por parte de 

todos os colaboradores. 

MULTAS E/OU SANÇÕES 

No triénio 2010-2012, não existiram multas e/ou sanções 

relacionadas com questões ambientais. 
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CONTINUAÇÃO NA APOSTA SOCIAL  

Apesar do difícil contexto económico, a 

Gestamp Aveiro prosseguiu, com 

determinação, a consolidação da sua 

postura social, investindo no 

cumprimento dos seus compromissos de 

desenvolvimento sustentável.  

Assim, regida pelos valores que lhe estão 

subjacentes, a Gestamp Aveiro deu uma 

maior incidência na sua atuação ao nível 

do Apoio Social aos seus colaboradores. 

Neste âmbito, no ano de 2012 foram realizadas as seguintes 

iniciativas: 

APOIO NA COMPRA DE ÓCULOS 

Esta iniciativa consistiu no Apoio na Compra de Óculos para os 

colaboradores efetivos e contratados (há mais de um ano), que 

se traduziu num apoio de 100% no valor dos óculos, de acordo 

com regras estabelecidas, tendo por base o escalão de 

rendimento coletável. Esta iniciativa abrangeu 41 

colaboradores e o valor total de 8026.20€ 

COMPARTICIPAÇÃO NA COMPRA DE 

LIVROS ESCOLARES  

Apoio na comparticipação dos Livros Escolares para todos os 

colaboradores efetivos e contratados (há mais de um ano) com 

filhos que frequentem a escola do 1º ao 12º ano, o que se 

traduziu num apoio percentual dos manuais escolares para 

todos os escalões da Segurança Social. Esta iniciativa abrangeu 

74 colaboradores, através da comparticipação de livros a 87 

estudantes, num valor total de 4775,62€ de comparticipação. 

Comparativamente com o ano de 2011, houve um aumento 

significativo deste apoio, abrangendo mais 16 colaboradores, 

27 estudantes e 831€ de comparticipação.  

CESTA DA MAMÃ E DO PAPÁ  

Continuação do projeto “Cesta da Mamã e do Papá”, que 

consiste na comparticipação das 4 doses da Prevenar para 

todos os filhos recém-nascidos dos colaboradores, com um 

vínculo à Gestamp Aveiro de, pelo menos, um ano. Para esta 

iniciativa o valor dispendido foi de 1553,45 €. 

MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA  

Na atividade preventiva (englobando exames de admissão, 

periódicos e ocasionais) foram realizados 950 exames e na 

atividade curativa foram realizadas 1431 consultas. Nos 

serviços de enfermagem foram registados 9297 atos. Este ano 

foram administradas 171 vacinas da gripe.  

 

APOIO JURÍDICO GRATUITO  

A Gestamp Aveiro oferece a todos os colaboradores a 

possibilidade de terem Aconselhamento Jurídico Gratuito uma 

vez por mês, onde poderão esclarecer todas as suas dúvidas 

relativamente a qualquer tema jurídico. 

SEGURO DE VIDA GRATUITO  

A Gestamp Aveiro oferece um seguro de vida a todos os seus 

colaboradores.  

#06 DESEMPENHO SOCIAL 

CONTEXTO SOCIAL 
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SEGURO DE SAÚDE GRATUITO  

A Gestamp Aveiro oferece um seguro de saúde a todos os seus 

colaboradores e vantagens com ganhos económicos para o 

agregado familiar. 

PROTOCOLOS 

No sentido de proporcionar aos seus colaboradores, bem como 

ao seu agregado familiar, benefícios variados, a Gestamp Aveiro 

tem estabeleceu protocolos com diversas entidades, que 

proporcionam vários descontos em bens e serviços, tais como: 

livraria/papelaria, dentistas, oficina mecânica/pneus, 

esteticista, oculista e venda de automóveis 

DÁVIDA DE SANGUE 

A Gestamp Aveiro, juntamente com o Centro de Sangue e da 

Transplantação de Coimbra promoveram uma iniciativa de 

Colheita de Sangue nas instalações. 

 

POUPAR HOJE E SEMPRE, APRENDA 

COMO  

O conselho de Sustentabilidade da Gestamp Aveiro organizou 

novamente uma Semana Temática, este ano com o tema: 

Poupar hoje e sempre, aprenda como. 

Nesse âmbito desenvolveu Workshop’s, Formações e outras 

atividades, com o intuito de dar ferramentas aos colaboradores 

para a poupança. 

Foi realizado um Workshop com o tema “Aprenda a ler a sua 

factura da eletricidade e “Aprenda a poupar em casa no 

consumo de energia”, com o apoio da Edp, sensibilizando os 

colaboradores para eficiência energética ou seja, a utilização de 

energia da forma mais racional (económica) possível, sem 

prejuízo do nível de conforto ou de qualidade de vida. 

 

Foi realizada uma formação “Gestão de Orçamento Familiar” 

com o apoio de uma entidade consultora, com o intuído de 

preparar os colaboradores para a gestão do seu orçamento, de 

forma eficaz, analisando as várias vertentes financeiras do seu 

agregado familiar de forma a potenciar uma maior 

sustentabilidade financeira da família.  

 

Também foi realizado um Workshop com o tema “Horta Caseira” 

onde colaboradores da Gestamp Aveiro formaram os 

interessados no cultivo de pequenas hortas caseiras, 

reforçando a ideia de que não é necessário grandes espaços 

para que cada colaborador possa ter em sua casa a sua horta e 

colher os seus próprios alimentos. 

 

Paralelamente, procedeu-se à divulgação de várias dicas e 

mensagens para relembrar aos colaboradores que pequenos 

gestos fazem pequenas ou grandes poupanças. 

  

Apoio 
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FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS  

Em Dezembro de 2012, foi realizada a Festa de Natal das 

Crianças dos 0 aos 10 anos, com o apoio da Comissão da Festa 

de Natal, orientada para atividades de carácter 

científico/pedagógico, que consistiu na realização de uma 

animação de palco e ateliers relativos ao Natal, criando e 

desenvolvendo o espírito crítico, curiosidade e interesse pela 

cultura científica. 

 

PARCERIA COM UMA FARMÁCIA  

Parceria com uma Farmácia, o que permite que todos os 

colaboradores, e o respetivo agregado familiar, tenham um 

desconto de 12% em todos os medicamentos e, ainda, a 

possibilidade de entrega diária dos medicamentos nas 

instalações da empresa. 

PROMOÇÃO VIDA SAUDÁVEL 

Constitui preocupação da Organização o incentivo a hábitos de 

vida saudável, pelo que promove campanhas de sensibilização 

para uma alimentação saudável, bem como organização de 

caminhas e percursos pedestres, promovendo a atividade física. 

A atenção pelo outro começa dentro da 

Organização, tornando a responsabilidade 

interna uma estratégia da Empresa, que 

adota cada vez mais uma postura social.  

A aposta nesta área tem sido cada vez mais evidente dentro da 

Organização, sendo encarada com bons olhos pelos 

colaboradores, e que foi evidenciado no Questionário de 

Avaliação do Colaboradores, na medida em que a Satisfação com 

o Trabalho é o principal motivo para que os nossos 

colaboradores façam parte da nossa Organização. 

O montante total despendido pela 

empresa no conjunto destas medidas foi 

superior a 150.000 €. 
  

Apoio 
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A eficácia da Organização na gestão do seu ativo humano é 

considerada um fator determinante para o seu sucesso, pelo 

que as políticas de gestão de Recursos Humanos da Gestamp 

Aveiro se encontram direcionadas para desenvolver e 

reconhecer, bem como acolher os melhores profissionais. 

TOTAL DE MÃO-DE-OBRA POR TIPO DE EMPREGO 

E TIPO DE CONTRATO 

 

ANO EFETIVOS PRAZO Nº TOTAL 

2010 287 111 398 

2011 292 133 425 

2012 275 116 391 

A Gestamp Aveiro tem como objetivo manter um ambiente de 

trabalho equilibrado, saudável e seguro, respeitando os direitos 

de igualdade de oportunidade e não a discriminação no 

recrutamento e oportunidades de desenvolvimento e 

progressão na carreira. 

No final de 2012, a Gestamp Aveiro tinha 391 colaboradores. 

Deste universo, 70% possui um contrato sem termo e 30% um 

contrato com termo certo. 

CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DE COLABORADORES 

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

 
< 30 30 a 50 > 50 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Dirigentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quadros 

Superiores 
0 0 1 10 10 9 2 2 1 

Quadros 

Médios 
0 0 0 10 10 10 0 0 0 

Quadros 

Intermédios 
0 0 0 16 15 13 2 2 3 

Profissional 

Altamente 

Qualificado e 
Semi-

Qualificado 

113 119 97 195 212 210 48 53 45 

Profissional 

Não Qualificado 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Praticantes / 

Aprendizes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 115 121 100 231 247 242 52 57 49 

  

72% 69% 70% 

28% 31% 30% 

2010 2011 2012

EVOLUÇÃO DO Nº DE EFECTIVOS / Nº DE CONTRATADOS 

Efectivos Prazo

#06 DESEMPENHO SOCIAL 

CONDIÇÕES DE TRABALHO-EMPREGO 

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO 

 
FEMININO MASCULINO 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Dirigentes 0 0 0 0 0 0 

Quadros Superiores 2 2 2 10 10 9 

Quadros Médios 3 3 3 7 7 7 

Quadros Intermédios 2 2 2 16 15 14 

Profissional Altamente 

Qualificado e  

Semi-Qualificado 

101 101 92 255 283 260 

Profissional Não 

Qualificado 
0 0 0 2 2 2 

Praticantes/Aprendizes 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 108 108 99 290 317 292 
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A Gestamp Aveiro é constituída por uma estrutura jovem, 

maioritariamente do sexo masculino. O facto da estrutura da 

empresa possuir mão-de-obra maioritariamente do sexo 

masculino, deve-se ao facto de algumas áreas exigirem 

bastante esforço físico e, também por algumas profissões 

terem uma minoria de mulheres, ou por vezes nem uma. 

Pode-se também verificar que maioritariamente a população da 

Gestamp é constituída por profissionais altamente qualificados 

e semi-qualificados. 

ROTATIVIDADE 

TAXA DE ROTATIVIDADE GERAL (%) 

 2010 2011 2012 

Entradas 80 69 22 

Saídas 53 48 56 

Empregados no final do período 398 425 391 

Nº médio de empregados 395 425 407 

Taxa de saída (%) 13,2 11,3 14,3 

TOTAL 33,2 27,7 19,9 

 

TAXA DE ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA (% SAÍDAS) 

 2010 2011 2012 

<30 7,5 6,7 4,6 

30-50 4,5 3,8 5,6 

>50 1,2 0,7 4,1 

TOTAL 13,2 11,3 14,3 

 

TAXA DE ROTATIVIDADE POR GÉNERO (% SAÍDAS) 

 2010 2011 2012 

Feminino 1,7 1,4 2,8 

Masculino 11,5 9,9 11,5 

TOTAL 13,2 11,3 14,3 

 

A taxa de rotatividade global da GESTAMP AVEIRO, registada ao 

longo dos anos, é elevada, tendo-se verificado um aumento 

significativo no ano de 2012. Este facto poderá ser explicado 

pelo grande número de entradas e saídas que decorrem ao 

longo do ano, devido a algumas flutuações de produção. 

Verifica-se, igualmente, que a taxa de saída feminina é inferior à 

masculina ao longo dos períodos em análise. 

 

Pode-se constatar que em 2012 o motivo que teve grande peso 

nas saídas dos colaboradores foi o item “outros”, que está 

relacionado com rescisões por acordo mútuo e também por 

mais reformas. O motivo que teve um decréscimo significativo, 

em relação aos outros 2 períodos, foi o despedimento por 

iniciativa do colaborador, o que se torna positivo para a 

organização, uma vez que os colaboradores “vestem cada vez 

mais a camisola” da empresa. 

22 

13 

17 

23 
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15 
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2010 2011 2012

SAÍDAS DISTRIBUÍDAS PELOS PRINCIPAIS MOTIVOS 

Cessação de contrato

Despedimento por iniciativa do colaborador

Despedimento por iniciativa da empresa no período

experimental

Despedimento

Outros



50 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012  

 

 

www.gestampaveiro.pt 

GOVERNAÇÃO E GÉNERO 

O grupo funcional mais representativo desempenha funções 

como técnicos e operadores. Ao longo dos 3 anos podemos 

verificar que não existiram alterações significativas nos grupos 

funcionais. 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

O Plano Formativo para o ano de 2012 foi realizado tendo em 

conta o Levantamento de Necessidades de Formação sentidas 

pelos diversos departamentos em 2011, considerando porém 

que estas mesmas necessidades teriam que ficar refletidas na 

avaliação de competências realizadas. 

Uma vez que as candidaturas ao Fundo Social Europeu - Qren, 

têm sido umas mais-valias para a continuação do 

desenvolvimento formativo e de competências dos 

colaboradores da Gestamp Aveiro, não se deixou de aproveitar 

esta janela de oportunidade e foi aprovada a candidatura para 

2012. 

O plano de formação foi ambicioso, mas consciente, pois com 63 

cursos previstos, considerou-se que seriam de realizar todos os 

aprovados pelo Poph e o máximo dos restantes. Tendo sido 

efetuada a análise da avaliação de competências e das ações 

incluídas no Plano, avançou-se com as ações consideradas 

fulcrais. 

O volume de horas de formação 

aumentou em relação ao ano anterior e 

consequentemente o nº médio de horas 

de formação por colaborador, chegou às 

50,25 horas. 

 

Em termos comparativos, em 2012 o volume de horas de 

formação aumentou em relação aos anos anteriores, tendo sido 

mesmo o ano com maior volume de horas de formação. 

A formação foi realizada em maior volume para o grupo dos 

profissionais altamente qualificados e semiqualificados, pois 

maioritariamente é esta a população de que a Gestamp Aveiro 

dispõe. 

As principais áreas de formação, abordadas neste período em 

análise foram as necessariamente fulcrais para a organização, 

fossem as formações resultantes da Avaliação de Competências 

(Qualidade; Industrial, Manutenção, Shst, etc.), as formações 

específicas de posto de trabalho, resultantes de novos 

produtos/processos, as resultantes da integração de novos 

colaboradores (HST, Ambiente, Qualidade etc.), ou as de 

necessidades pontuais, desde que devidamente justificadas. 

De destacar ainda a área da Sustentabilidade, área em que a 

GESTAMP AVEIRO disponibilizou uma ação de Gestão do 

Orçamento Familiar, Horta Caseira e “Aprenda a ler a sua factura 

de eletricidade” para colaboradores interessados. 

Foram realizadas formações nos Idiomas considerados como 

aquisição de competências pelos nossos colaboradores, como o 

Inglês, o Francês e o Alemão. Foi, ainda, realizada formação 

superior, para valorização de técnicos especializados, na área 

da engenharia e financeira. 

Tendo em conta que o Plano de Formação Previsto para 2012 foi 

cumprido em 70% e o facto de a Formação de Posto de Trabalho 

estar registada informaticamente, isso permitiu a 

contabilização real do número de horas médio de formação por 

colaborador que se situou nas 50,25 horas, conforme apontado 

anteriormente. 

Foi também, dado destaque às formações realizadas como as 

Tolerâncias Geométricas, o Controlo Estatístico do Processo e a 

Metrologia Legal, o que permitiu aprofundar os conhecimentos 

dos colaboradores no âmbito das suas responsabilidades e 

competências e na área de Qualidade e Processo. 

Foi igualmente realizada neste ano, a formação de Incoterms, 

especificamente para os colaboradores que efetuam 

negociação internacional, seja com clientes ou com 

fornecedores, de forma a adquirirem competências para 

definição das condições de entrega a praticar para a mercadoria 

a ser transacionada.  

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO 

DOS COLABORADORES POR CATEGORIA, DE ACORDO COM O 

GÉNERO, MINORIAS E OUTROS INDICADORES DE DIVERSIDADE 

 
2010 2011 2012 

 
FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. 

Diretores 17% 83% 14% 86% 18% 82% 

Chefias 18% 82% 9% 91% 19% 81% 

Técnicos e 

Operadores 
28% 72% 27% 73% 26% 74% 

TOTAL GERAL 27% 73% 25% 75% 25% 75% 
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MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO POR ANO, POR COLABORADOR, DISCRIMINADAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL 

CATEGORIA PROFISSIONAL ANO Nº HORAS Nº COLAB. MÉDIA 

Q. Superiores 

2010 445 13 34 

2011 137 12 11 

2012 687 12 57 

Q. Médios 

2010 269 11 24 

2011 210 7 30 

2012 417 9 46 

Q. Intermédios 

2010 858 16 54 

2011 588 17 35 

2012 897 17 53 

Prof. Altamente Qualificado e 

Semiqualificado  

2010 8.956 333 27 

2011 10.649 417 26 

2012 18.108 358 51 

Prof. Não Qualificado 

2010 13 2 7 

2011 28 2 14 

2012 37 2 19 

34 

24 

54 

27 
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11 

30 

35 

26 
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57 

46 

53 51 

19 

Q. Superiores Q. Médios Q. Intermédios Prof.

Altamente

Qualificado e

Semi

Qualificado

Prof. Não

Qualificado

Nº TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR 

COLABORADOR 

Nº Horas p/ Colaborador 2010

nº Horas p/ Colaborador 2011

Nº Horas p/ Colaborador 2012

445 269 858 

8.956 

13 137 210 588 

10.649 

28 
687 417 897 

18.108 

37 

Q. Superiores Q. Intermédios Prof. Não Qualificado

Nº TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

Nº Total Horas Formação 2010

Nº Total Horas Formação 2011

Nº Total Horas Formação 2012

Prof. Não 

Qualificado 

Prof. 

Altamente 

Qualificado e 

Semi 

Qualificado 

Q. Intermédios Q. Médios Q. Superiores 
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TAXAS DE LESÕES, DOENÇAS OCUPACIONAIS, 

DIAS PERDIDOS, ABSENTISMO E ÓBITOS 

RELACIONADOS COM O TRABALHO 

As actividades dos serviços de Saúde, Higiene e Segurança no 

Trabalho continuam a basear a sua atuação na política do grupo 

Gestamp. A avaliação de riscos, específica e rigorosa, continua a 

ser a base da identificação e priorização das melhorias e ações 

preventivas levadas a efeito.  

Nesta lógica de melhoria foram este ano, mais uma vez, 

implementados recursos económicos e humanos que 

permitiram estabelecer um conjunto de medidas preventivas, 

de entre as quais se destaca: Implementação de sistema de 

consignação de fontes de energia; melhorias de segurança em 

prensas; acções de alteração ergonómica de postos de trabalho. 

Esta lógica de melhoria, baseada num forte compromisso de 

toda a organização, tem permitido à Gestamp Aveiro obter um 

lugar de destaque no ranking de segurança do Grupo Gestamp 

(encontrando-se no grupo das 5 melhores empresas em todo o 

mundo). 

O ano de 2011 foi um dos privilegiados no que se refere à 

formação das equipas de primeiros-socorros e brigadas de 

incêndio. A renovação de equipas fez despertar as atividades de 

socorrismo e brigada de incêndio, o que aumentou a confiança e 

procura destas equipas. 

Tem-se como objetivo a melhoria 

contínua com rumo à excelência e a 

segurança e saúde no trabalho incide 

nessa filosofia. 
  

#06 DESEMPENHO SOCIAL 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 
2010 2011 2012 

N.º total de trabalhadores 398 426 390 

Pequenas lesões - primeiros socorros 40 68 56 

Dias perdidos 131 178 268 

Taxa de lesões (TL) 25 23 16 

N.º de acidentes de trabalho com baixa 18 18 11 

N.º de horas trabalhadas 714151 754234 728676 

N.º de horas Potenciais de trabalho 720570 747777 723601 

Índice de Frequência 5,040951 4,773052 3,01918 

N.º de doenças ocupacionais 4 2 4 

Taxa de doenças ocupacionais (TDO) 1,1102321 0,534919 1,10558 

Taxa de dias perdidos (TDP) 36,3601 47,60776 74,074 

Taxa de absentismo (TA) 0,17% 0,31% 0,36% 

Óbitos 1 0 0 
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A auscultação da satisfação do cliente é, para a GESTAMP 

AVEIRO, uma medida essencial para o sucesso da organização a 

longo prazo. 

O indicador utilizado tem por base 5 vertentes que exprimem a 

performance da empresa perante as expectativas dos seus 

clientes, a saber: 

 Área da logística: Taxa de Serviço 

 Área da qualidade: Quantidade de incidentes 

 Área da produção: PPM’s entregues ao cliente 

 Área do desenvolvimento: Amostras Iniciais aprovadas 

à primeira. 

 Área comercial: % de orçamentos entregues dentro do 

prazo. 

Estas vertentes são seguidas mensalmente, apesar de o 

indicador ser compilado anualmente. 

Importa, também, salientar o feedback que a empresa vai 

obtendo dos seus clientes, nomeadamente através das 

auditorias que estes realizam, quer no lançamento de produtos 

novos, quer no acompanhamento dos produtos existentes. 

A compilação de todos estes dados conduziu ao seguinte 

gráfico: 

 

2012 foi o ano em que a Gestamp alcançou o que se tinha 

proposto em anos anteriores, em matéria de satisfação de 

clientes, e que era elevar este indicador  a um patamar que 

refletisse uma forte tendência positiva.  

Foi possível, em clientes como a PSA, alcançar a excelência de 

um indicador em 100% corrigindo assim o fraco resultado nos 

incidentes de qualidade ou ainda os problemas da taxa de 

serviço logístico passados. 

A FORD foi também outro caso de sucesso onde após ter 

estabilizado nas questões de qualidade, se voltou a valores de 

100% neste indicador. 

O cliente que mais dificuldade nos gerou à empresa tanto em 

termos de desenvolvimento de projetos, como em taxa de 

serviço logístico e ainda em incidentes de Qualidade foi a VW. 

Isto foi devido a uma conjuntura de fatores entre o início de 

novos produtos, os aumentos de produção e uma série de 

situações de não qualidade, que fazem com que os esforços da 

Gestamp para 2013 devem, sem dúvida, estar centrados neste 

cliente, além de pensar em novos negócios que deveriam, no 

decorrer de 2013, entrar em fase de consulta comercial. 

Será, também, de salientar que o ano de 2013 se prevê ser 

muito fértil em lançamentos de novos projetos da PSA com uma 

forte atividade, por exemplo projetos como o M3M4, B78 e ainda 

BVH2. Se até agora a situação tem estado sob controlo, não se 

pode, no entanto, descuidar e perder o excelente nível que se 

obteve em 2012.  

É já um dado adquirido para toda a 

organização da GESTAMP AVEIRO que, do 

índice de satisfação do cliente, 

auscultado através deste indicador, 

depende o sucesso da empresa em 

futuros negócios. 

82,04% 
83,06% 

79,91% 

92,00% 
84,00% 

74,00% 
84,00% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ÍNDICE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES  

#06 DESEMPENHO SOCIAL 

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 
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ADENE – Agência para a Energia 

AHR Centro – Administração da Região Hidrográfica do Centro 

ANR – Autoridade Nacional Resíduos 

Ambiente: envolvente na qual uma organização opera, incluindo 

o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os 

seres humanos e as suas inter-relações. 

Aspeto Ambiental: elemento das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização, que pode interagir com o 

ambiente. 

Aspeto Ambiental Direto: Aspeto ambiental que a organização 

pode controlar. 

Aspeto Ambiental Indireto: Aspeto ambiental que a organização 

pode influenciar. 

BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável (www.bcsdportugal.org) 

CAE – Código de Atividade Económica 

CBO5 – Carência Bioquímica Oxigénio (5 dias) 

CCDR-N – Centro de Coordenação Desenvolvimento Regional – 

Norte 

CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias 

Consumidas 

CO – Monóxido Carbono 

CO2 – Dióxido Carbono 

COTs – Compostos Orgânicos Totais 

COVs – Compostos Orgânicos Voláteis 

CQO – Carência Química Oxigénio 

DA – Declaração Ambiental 

Depleção de recursos naturais: esgotamento/diminuição de 

recursos naturais. 

DGEG – Direcção Geral Energia e Geologia 

DGS – Direcção Geral Saúde 

DRE-N – Direcção Regional da Economia – Norte 

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme (Sistema de 

Ecogestão e Auditoria) 

ETARD – Estação Tratamento Água Residual Doméstica 

ETARI – Estação Tratamento Água Residual Industrial 

GRI – Global Reporting Initiative 

HCFC – Hidroclorofluorocarbonos 

I&D – Investigação & Desenvolvimento 

IC2 – Itinerário Complementar 2 

Impacte Ambiental: qualquer alteração no ambiente, adversa ou 

benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspetos 

ambientais de uma organização. 

IRAR – Instituto Regulador das Aguas e Resíduos 

LER – Lista Europeia de Resíduos 

MIG – Metal Inert Gás (Soldadura por arco elétrico sob proteção 

gasosa inerte) 

MAG – Metal Active Gás (Soldadura por arco elétrico sob 

proteção gasosa ativa) 

Melhoria Contínua: processo recorrente de aperfeiçoamento do 

sistema de gestão ambiental, por forma a atingir melhorias no 

desempenho ambiental global, de acordo com a política 

ambiental da organização. 

MP – Matéria-prima 

NACE – Nomenclature of Economic Activities in the European 

Community 

NP – Não perigoso 

NOx – Óxidos Azoto 

OAZ – Oliveira de Azeméis 

P - Perigoso 

PA – Programa Ambiental 

GLOSSÁRIO 
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PDCA – Plan /Do/Check/Act 

pH – Potencial Hidrogeniónico 

POC – Plano Oficial de Contabilidade 

Poph – Programa Operacional Potencial Humano 

Politica Ambiental – conjunto de intenções e de orientações 

gerais de uma organização, relacionadas com o seu 

desempenho ambiental, como formalmente expressas pela 

Gestão de topo. 

PQ – Produto Químico 

PPMs – peças por milhão 

Rede RSO – Rede Nacional de Responsabilidade Social 

REEE – Resíduos Equipamentos Elétricos Eletrónicos 

Resultados Líquidos – Resultados da empresa após impostos 

RGCE – Regulamento de gestão do Consumo de Energia 

RSU’s – Resíduos Sólidos Urbanos 

SGA – Sistema Gestão Ambiental 

SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

SHST – Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

SNC – Sistema de Normalização Contabilística 

SPV – Sociedade Ponto Verde 

SQ&A – Sistema Qualidade & Ambiente 

SST – Sólidos Suspensos Totais 

Stakeholder – Parte Interessada 

Vendas Líquidas – Vendas deduzidas de descontos e 

abatimentos 

VLE – Valor Limite Emissão 

TEP – Tonelada Equivalente de Petróleo 
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI  

  

1. ESTRATÉGIA E ANÁLISE 
 

1.1 Mensagem da Direcção Geral 7 

  

2. PERFIL ORGANIZACIONAL 
 

2.1 Denominação da organização relatora 9 

2.2 Principais marcas, produtos e / ou serviços 11-13 

2.3 Estrutura operacional da organização 15-16 

2.4 Organização da sede da organização 9 

2.5 Países em que a organização opera 11 

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 9 

2.7 Mercados abrangidos 11 

2.8 Dimensão da organização relatora 10-11 

2.9 Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referentes à 

dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura acionista. 
Sobre este relatório 

2.10 Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório Sobre este relatório 

  

3. PARÂMETROS DO RELATÓRIO 
 

Perfil do Relatório 
 

3.1 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório. 4 

3.2 Data do último relatório publicado (se aplicável) 4 

3.3 Ciclo de publicação de relatórios  4 

3.4 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo 4 

  

Âmbito e Limites de Enquadramento do Relatório 
 

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório 4 

3.6 Limites do relatório Sobre este relatório 

3.7 Outras limitações de âmbito específico Não aplicável 

3.8 Base para a elaboração do relatório, no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações 

arrendadas, operações atribuídas a serviços externos e outras entidades, passíveis de afetar 

significativamente a comparação entre diferentes períodos. 

Não aplicável 

3.10 Explicação da natureza e de qualquer reformulação de informações contidas em relatórios anteriores Sobre este relatório 

3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, limite ou métodos de medição 

aplicados. 
Não aplicável 

TABELA GRI 
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI  

Índice de Conteúdo do GRI 
 

3.12 Tabela que identifica a localização de cada elemento do relatório da GRI 56-58 

  

4. GOVERNAÇÃO, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO 
 

Governação 
 

4.1 Estrutura de Governação da sociedade 15 

4.2 Indicação se o Presidente do órgão de governação hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente, 

um diretor executivo (e suas funções dentro da administração da organização) 
15 

4.3 Declaração do número de membros independentes ou não executivos 15 

4.4 Mecanismos que permitem aos acionistas e trabalhadores fazerem recomendações ao mais alto órgão 

de governação. 
19 

  

Envolvimento das Partes Interessadas 
 

4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela organização 17-21; 43; 45-47 

4.15 Base para a identificação e seleção das partes interessadas a serem envolvidas 17; 19 

  

5. DESEMPENHO ECONÓMICO 
 

Abordagem de Gestão ao Desempenho Económico 23-24; 26 

Indicadores de Desempenho Económico 
 

EC1 Valor económico direto gerado e distribuído 25 

EC4 Apoio financeiro significativo recebido do Governo 24 

  

6. DESEMPENHO AMBIENTAL 
 

Abordagem de Gestão ao Desempenho Ambiental 28-34 

Indicadores de Desempenho Ambiental 
 

EN1 Materiais usados por peso ou volume 41-43 

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte primária 40 

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência 40 

EN8 Consumo total de água, segmentado por fonte 35 

EN21 Total de efluentes líquidos produzidos, por qualidade e por destino 36 

EN22 Total de resíduos produzidos, por tipo e método de tratamento 38-39 

EN28 Valor monetário de multas significativas e o número total de sanções não-monetárias pelo não 

cumprimento das leis e regulações ambientais 
43 

  

7. DESEMPENHO SOCIAL 
 

Abordagem de Gestão ao Desempenho Social 45-47 
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Indicadores de Desempenho Social 
 

LA1 Total de mão-de-obra por tipo de emprego e de contrato 48 

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária e género 49 

LA7 Rácio de acidentes, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo e número de óbitos relacionados 

com o trabalho 
52 

LA10 Média de horas de formação por ano, por empregado e por categoria 50-51 

LA13 Composição dos órgãos de governação e discriminação dos colaboradores por categoria, de acordo 

com o género, minorias e outros indicadores de diversidade 
50 

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa 

satisfação 
53 
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