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ESTRATÉGIA
E ANÁLISE



ÂMBITO DO 
RELATÓRIO 
Este é o 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 de 2015 e 31 de dezembro de 2015.  

O ciclo de emissões do Relatório é anual e os assuntos 

tratados foram os considerados de maior materialidade 

pelos nossos stakeholders.

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.

Na elaboração do Relatório de Sustentabilidade “Damos o 

melhor de nós” foram seguidas as diretrizes do GRI4, 

Global Report Iniciative, na opção “In accordance – Core”. 

No final desta publicação é apresentado um sumário de 

conteúdo da GRI (tabela que indica a localização das 

informações e dos indicadores no relatório).

Uma vez que a empresa se encontra registada no EMAS 

(Regulamento (CE) n.º 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 2015, integrada 

no Relatório de Sustentabilidade, divulga informação 

relativa ao desempenho ambiental nos últimos 3 anos, no 

âmbito do registo EMAS n.º 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

NOME DO VERIFICADOR EMAS 

Bureau Veritas Certification Portugal

NÚMERO DE ACREDITAÇÃO DO VERIFICADOR 

PT-V-0004

DATA DE VERIFICAÇÃO 

9 a 12 de maio de 2016

NOME DO AUDITOR COORDENADOR 

Diogo Real

DATA DE VALIDAÇÃO  

7 de junho de 2016
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VISÃO | VALORES | 
MISSÃO
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. 

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 o bem-estar, 

a segurança e a satisfação das pessoas.

Melhorar continuamente os processos através da inovação, 

da redução de desperdício e dos custos supérfluos.

VALORES

Valorização dos colaboradores

Atitude proativa

Respeito

Inovação contínua

Espírito de equipa

Compromisso
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POLÍTICA DA EMPRESA 
A estratégia da Gestamp Aveiro é a consolidação da 

permanência no mercado a longo prazo, considerando 

que a Qualidade, o respeito pelo Meio Ambiente e a garan-

tia 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 expectativas 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 traba-

lho, 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 Regu-

lamento 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 requi-

sitos dos nossos clientes em qualidade, custo e prazo, 

mediante o domínio dos processos, envolvimento de 

todos os colaboradores e o respeito de todas as obriga-

ções legais e regulamentares;

>> Assegurar uma melhoria contínua da eficiência e 

eficácia do nosso sistema de gestão, dotando-o dos recur-

sos necessários. O objetivo final é alcançar “Zero defei-

tos”, 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 compro-

misso 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 colabo-

radores 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, de segurança e saúde da Gestamp Aveiro, e 

dialogar com o público e outras partes interessadas, com 

vista à melhoria e promoção do desenvolvimento 

sustentável.

Adriana Alves

(Diretora Geral)

24 de Fevereiro de 2015
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MENSAGEM DA 
DIREÇÃO GERAL

Consideramos que superamos os objetivos a que nos 

propusemos no ano anterior, nomeadamente, potenciar a 

nossa flexibilidade como vantagem competitiva, reforçar 

a nossa imagem junto do Grupo e dar novo impulso a 

dinâmica das melhorias na organização.

No ano 2015, conseguimos ultrapassar os valores previstos 

no orçamento e melhorar a nossa performance económica 

face ao ano anterior. 

O ano foi marcado pela visita do CEO do Grupo Gestamp 

Automoción, Francisco José Riberas. Foi importante, quer 

pelo impacto positivo que a mesma teve na nossa imagem 

interna, quer pela aprovação do investimento na expansão 

da nossa atividade de construção de ferramentas.

Ao longo do ano, reforçamos o âmbito de aplicação da 

metodologia Lean, com resultados muito positivos e com 

impactos diretos na nossa competitividade.

A inovação, a investigação e desenvolvimento e a análise 

do ciclo de vida devem estar presentes no dia a dia de 

modo a maximizar os nossos resultados.

Destacamos a atribuição à Gestamp Aveiro do Prémio PSA 

– Best Plant Awards 2015. Este prémio representa uma 

motivação para toda a nossa equipa e significa que a nossa 

performance satisfez este stakeholder. O reconhecimento 

só vem reforçar o nosso entusiasmo em melhorar e incen-

tiva a equipa para alcançar a excelência nos projetos que 

implementa.

A Gestamp Aveiro foi também distinguida como a “Melhor 

Empresa para Trabalhar 2015” para o setor da Indústria e 

Energia, na categoria de Grandes Empresas e Empresas 

com mais de 1.000 trabalhadores pela Heidrick&Struggles, 

o INDEG-IUL e a Human Resources Portugal. Entendemos 

que essa distinção é o reconhecimento pelo trabalho 

contínuo que temos desenvolvido na criação de uma 

cultura da empresa assente nos princípios que regem a 

nossa política de sustentabilidade.

2015, foi também um ano de muita atividade comercial 

que se materializa num crescimento no volume de 

negócios para os próximos anos.

Seguem novos desafios, internalizar e encaixar todo este 

crescimento de forma estruturada, rentável e responsável. 

Iremos continuar a trabalhar. Acreditamos na nossa equipa 

e no futuro. “Damos o melhor de nós” e continuaremos 

a dar em prol da nossa estratégia.

O nosso agradecimento aos nossos clientes, fornecedores, 

colaboradores e restantes stakeholders pela confiança e 

por todo o trabalho desenvolvido em conjunto.

Acreditamos que a nossa política de sustentabilidade 

proporciona uma vantagem competitiva adicional para 

enfrentar o mercado concorrencial e potenciar uma 

empresa mais sólida, estável e empreendedora.

Adriana Alves

Direção Geral
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APRESENTAÇÃO 
DA EMPRESA 
A Gestamp Aveiro, Indústria de Acessórios de Automóveis, 

S.A. 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 22.083.575 € 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 visuali-

zar no esquema apresentado.

As interfaces organizativas que se estabelecem entre a 

Gestamp Aveiro e o Grupo Gestamp Automoción são 

essencialmente baseadas na troca de informação, existin-

do uma elevada prestação de apoio e assessoria por parte 

do Grupo.

O Grupo Gestamp Automoción está presente em 21 

países com 100 empresas produtivas e 12 centros I&D.
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COLABORADORES
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LOCALIZAÇÃO
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.

COLABORADORES
Os recursos humanos sofreram, nos últimos anos, uma 

evolução positiva, como se pode verificar no gráfico 

abaixo. A 31 de dezembro de 2015, a Gestamp Aveiro 

integrava 502 colaboradores.
 

71,86
64,87

72,03 76,38 75,75
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CLIENTES | VENDAS
VOLUME DE NEGÓCIOS

A evolução do volume de negócios dos últimos anos é 

apresentada no gráfico seguinte:

REPARTIÇÃO % VENDAS PEÇAS 
2015 POR GRUPO CLIENTE
A Gestamp Aveiro trabalha para vários construtores 

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

Grupo Renault-NISSAN, Grupo Volkswagen, Grupo PSA e 

Ford, bem como para diversas indústrias auxiliares (extra e 

intra Grupo).

O volume de negócios engloba Venda de Peças, de Sucata 

(Resíduos) e Ferramentas e a sua evolução ao longo dos 

anos demonstra uma tendência positiva.

De 2014 para 2015, as vendas de peças cresceram cerca de 

7,0%, a venda de sucata sofreu um decréscimo de 12,4% 

fruto da redução do preço desse resíduo no mercado, 

enquanto a venda de ferramentas, normalmente condiciona-

dos pelos timings das industrializações, também decresceu.
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GRUPO CLIENTE K€ 

GRUPO FORD 10.321,43 

GRUPO GENERAL MOTORS 3.881,85 

GRUPO VOLKSWAGEN 9.357,25 

GRUPO PSA 22408,77 

RENAULT-NISSAN 19.959,43 

INDÚSTRIAS AUXILIARES 2.691,37 

OUTROS 128,21 

TOTAL 68.748,32 
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72,03 76,38 75,75

2011 2012 2013 2014 2015
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DESCRIÇÃO DOS 
PROCESSOS 
ESTAMPAGEM 

SOLDADURA 

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.

Do processo resultam as peças estampadas de diferentes 

dimensões, que podem ser diretamente expedidas ou 

passar pelos processos seguintes: soldadura e/ou pintura.

No processo de soldadura, as peças provenientes da 

estampagem podem ser soldadas entre elas, formando 

conjuntos soldados, ou submetidas à soldadura de um ou 

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

A soldadura é diferenciada em 2 tipos: soldadura por 

resistência e soldadura MIG/MAG:

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE’15 | Perfil Organizacional
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// 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). 

PINTURA CATAFORESE  

// 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 processa-

mento seguinte.

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. Este 

processo possui essencialmente 3 fases distintas:

GESTAMP AVEIRO

3,91%
INDÚSTRIAS
AUXILIARES

29%
GRUPO RENAULT/

NISSAN

0,19%
OUTROS 15%

GRUPO
FORD

6%
GRUPO GENERAL
MOTORS

14%
GRUPO 
VOLKSWAGEN

33%
GRUPO PSA



// PRÉ-TRATAMENTO
Desengorduramento e preparação da peça para pintura, 

através da passagem por um túnel com diversos estágios 

de tratamento efetuado por aspersão;

// SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO 
Efetuada pela passagem das peças por um túnel de 

secagem. No final deste processo as peças são acondicio-

nadas e expedidas para o cliente.

// 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;

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. Este 

processo possui essencialmente 3 fases distintas:
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01 MATÉRIA - PRIMA

SOLDADURA

EMBALAGEM
E EXPEDIÇÃO

ESTAMPAGEM

PINTURA
CATAFORESE

03
02

04
05

50 975 
TON DE CHAPA 

CONSUMIDA 
2015

68 002 683 
PEÇAS PRODUZIDAS 

2015

GOVERNAÇÃO, 
COMPROMISSOS 

E ENVOLVIMENTO



Governação
Compromissos e Envolvimentos
Auscultação
materialidade na Gestamp Aveiro

GOVERNAÇÃO, 
COMPROMISSOS 

E ENVOLVIMENTO



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 scal e nanceira 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 
Veri cação 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. 

Adriana Pinho Alves 
(Diretora Geral) 

Vázquez Pascual
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GOVERNAÇÃO 
A Gestamp Aveiro S.A. é uma sociedade anónima possuindo a seguinte estrutura de governo:

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 delega-

rem a execução das tarefas diárias da organização no 

Diretor Geral.

A Gestamp Aveiro dispõe de um código de conduta em que 

aborda as questões relacionadas com os conflitos de 

interesse.
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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.
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COMPROMISSOS 
E ENVOLVIMENTO 

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. 

Integram este conselho vários colaboradores de diferen-

tes setores da empresa promovendo assim a transversali-

dade e multidisciplinaridade nas várias temáticas.

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.

O Plano de Atividades é estabelecido anualmente nesse 

conselho e pontualmente poderão surgir iniciativas adicio-

nais.

Convém referir que algumas iniciativas têm caráter 

contínuo, por serem consideradas estratégicas transitam 

de um ano para o outro. São exemplos destas iniciativas, a 

cesta do papá e da mamã, o protocolo Gestamp Aveiro e 

farmácia, a comparticipação da Gestamp Aveiro na compra 

de livros escolares.

Para estruturar, desenvolver e implementar são criados 

grupos constituídos por elementos do conselho que têm a 

seu cargo determinada iniciativa. A preocupação destes 

elementos centrou-se, até então, na realização da iniciati-

va propriamente dita. 

CONSELHO 
DE SUSTENTABILIDADE 

As principais iniciativas desenvolvidas ao longo de 2015 

foram as seguintes: 

INICIATIVAS PARA 
A COMUNIDADE

Fruto da experiência adquirida ao longo dos anos e do 

feedback obtido, a atividade do conselho tem sido 

objeto de um trabalho de melhoria contínua. 

// 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 partici-

par nesta iniciativa de atribuição de cabazes de Natal a 

famílias carenciadas.

Os 40 cabazes distribuídos foram enriquecidos com o 

azeite e bacalhau oferecido pela Gestamp Aveiro.

A Gestamp Aveiro integra o Conselho Geral deste agrupa-

mento como membro da sociedade, e sempre que 

possível procura co-associar-se a algumas das iniciativas 

do agrupamento.

Serve o presente para expressar de novo a V.Exa 

gratidão pela forma generosa como participou e 

apoiou a iniciativa "Cabazes de Natal 2015”.

Com o contributo de V.Exª foi possível que mais de 

quatro dezenas de alunos e suas famílias carenciadas 

pudessem viver um Natal mais alegre e feliz, recheado 

de calor humano e solidariedade da comunidade 

educativa.

Bem Haja.

António de Almeida Figueiredo
Diretor do Agrupamento 



INICIATIVAS INTERNAS 

// APOIO À INSTITUIÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL – ENTREAJUDA 
A Gestamp Aveiro doou material elétrico e eletrónico ao 

Banco de Bens Doados (BBD), resposta social criada pela 

ENTREAJUDA que canaliza os produtos não alimentares 

novos e usados em bom estado, para instituições de 

solidariedade social localizadas em território nacional.

// ECO DESIGN 
O ecodesign tem como principal objetivo desenvolver 

produtos, sistemas e serviços que reduzam a utilização de 

recursos não-renováveis e/ ou minimizem o seu impacto 

ambiental, permitindo a aplicação de um modelo de 

economia circular onde os materiais são devolvidos ao 

ciclo produtivo através da reutilização, recuperação e 

reciclagem.

Agradecemos a doação de material elétrico e eletróni-

co efetuada pela Gestamp Aveiro ao Banco de Equipa-

mentos da ENTRAJUDA que permite prosseguir a 

missão de dotar as instituições de solidariedade com 

mais meios para lutarem contra a pobreza e, simulta-

neamente, evitar impactos ambientais prolongando a 

vida útil de equipamentos com utilidade social ou, 

quando isso não seja possível, encaminhando-os para 

correta reciclagem. 

É em nome dessas pessoas que expressamos a nossa 

gratidão louvando a preocupação com a sustentabili-

dade da Gestamp Aveiro.

Maria Isabel Jonet
Presidente da Direção 
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Em 2015, adotamos esse conceito na remodelação de 

alguns espaços sociais da Gestamp Aveiro, tendo sido 

aproveitados vários materiais que eram considerados 

resíduos, para a construção de mobiliário. O resultado foi 

excecional.



// ORGANIZAÇÃO DE SEMANA 
DA SUSTENTABILIDADE 
Este ano a semana da sustentabilidade teve como tema a 

“alimentação e o desporto”, tendo como objetivo incenti-

var a prática de atividade física, essencial para um estilo de 

vida saudável, e a prática de uma alimentação adequada à 

intensidade, nível e duração do exercício físico. 

Como já é habitual esta iniciativa teve lugar na cantina da 

Gestamp Aveiro.

// DIA DA FELICIDADE NA 
GESTAMP AVEIRO
Pelo terceiro ano consecutivo, a Gestamp Aveiro come-

morou o Dia Internacional da Felicidade, com a data de 20 

de Março.

Porque “a busca da felicidade é um dos objetivos funda-

mentais do ser humano” a Gestamp Aveiro comemora 

este dia promovendo momentos de boa disposição com 

todos os seus colaboradores, demonstrando que 

“pessoas felizes fazem mais, melhor e durante mais 

tempo”.

Em 2015, este dia foi dinamizado pela escola do riso, que 

através de gargalhadas, exercícios lúdicos e várias outras 

dinâmicas proporcionaram a todos os colaboradores 

momentos de alegria, transformando a rotina de trabalho 

num dia inesquecível. 

Porque “o nosso maior tesouro é a nossa felicidade”, foi 

oferecida uma camisola a todos os colaboradores onde 

estimula o sorriso de todos.
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// PASSEIO À SERRA DA FREITA
Tal como em anos anteriores o Conselho de Sustentabili-

dade continua a incentivar os colaboradores da Gestamp 

Aveiro a fazerem passeios de lazer, fomentando a ativida-

de física, o contacto com a natureza e momentos de conví-

vio entre todos.

Este ano a Serra da Freita foi o cenário escolhido para uma 

caminhada de 12 Km em contacto com a natureza em 

estado puro, com paragem no radar meteorológico de 

Arouca que se encontra a 1100 metros de altitude e na 

casa das pedras parideiras. Foi uma viagem fabulosa pela 

biologia, geologia e história escrita por toda a paisagem 

por onde passamos.

 O passeio culminou com um almoço convívio onde os 72 

colaboradores puderam saborear uma agradável refeição.

// CESTA DO PAPÁ E DA MAMÃ 
O projeto Cesta do Papá e da Mamã, em 2015, foi 

reestruturado devido às vacinas da Prevenar terem sido 

incluídas no plano nacional de vacinação para crianças 

nascidas após 01 de janeiro de 2015. Desta forma, a 

Gestamp Aveiro tomou como opção oferecer um “Cartão 

Dá” no valor de 300 €, para que os pais possam adquirir 

artigos de puericultura. Esta iniciativa tem como objetivo 

apoiar o crescimento dos(as) filhos(as) dos(as) nossos(as) 

colaboradores(as). 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS 

PARTES INTERESSADAS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

ACIONISTAS 

Reuniões periódicas do Conselho de Administração 
Envio regular de informações nanceiras 
Relatório de Contas (anual) 
Relatório de Sustentabilidade (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 
Relatório de Sustentabilidade 

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 
Relatório de Sustentabilidade 

FORNECEDORES 

Processos de avaliação e quali cação do desempenho de fornecedores 
Requisitos ambientais de compra de bens e serviços 
Correspondência de sensibilização informativa 
Auditorias 
Programas Especí cos de Melhoria 
Relatório de Sustentabilidade 

EMPRESAS DO 
GRUPO 

Reuniões periódicas e segmentadas da Divisão Europa Sul 
Fóruns interempresas em áreas determinadas (Segurança, RRHH) 
Benchmarking em algumas áreas entre as empresas do Grupo 
Partilha de Boas Práticas 
Relatório de Sustentabilidade 

COMUNIDADE 

Colaboração/apoio a associações 
Donativos nanceiros 
Processos de candidaturas a reconhecimentos públicos 
Iniciativas do Conselho de Sustentabilidade (Manhã/Dia de Porta Aberta a entidades e/ou familiares) 
Relatório de Sustentabilidade 

ENTIDADES OFICIAIS 
Envio regular de estatísticas e relatórios de diversa natureza ( scal, laboral, ambiental, saúde e 
segurança no trabalho, formação pro ssional, etc.) 
Relatório de Sustentabilidade 

COMUNIDADE 
ACADÉMICA 

Estágios pro ssionais em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Pro ssional (IEFP) 
Visitas à fábrica (Política de Porta Aberta) 
Protocolos de colaboração com Universidades 
Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

Governação, Compromissos e Envolvimento | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE’15

21

www.gestampaveiro.com

Considerando a rede de pessoas e empresas que intera-

gem 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 e/ou 

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.

PARTES INTERESSADAS 
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Em 2015, a Gestamp Aveiro foi galardoada com vários 

prémios:

>> Prémio “GM Supplier Quality Excellence Award” entre-

gue pela General Motor pelos resultados de Qualidade e 

entregas obtidos no ano de 2014.

>> Em junho, participou no PSA Peugeot Citroen Supplier 

Day 2015, na qual recebeu o Prémio Best Plant Awards 

2015, referente à boa performance enquanto fornecedor 

no ano de 2014.

>> Em julho, recebeu o prémio Excelência Casa de 

Espanha, atribuído às melhores empresas portuguesas de 

capital espanhol do exercício de 2014. A Gestamp Aveiro 

foi eleita a melhor empresa do ano, pontuou nos 6 

critérios analisados, destacando o seu crescimento e 

geração de emprego em 2014.

>> Em novembro, recebeu o Prémio Excelência como 

melhor empresa do Distrito de Aveiro. Este prémio foi 

atribuído pela Casa de España e tem em conta 6 critérios 

quantitativos com base nas contas do exercício de 2014.

Também em abril do mesmo ano, teve a honra de receber 

o Presidente do Grupo Gestamp Automoción (CEO), o Srº 

Francisco Riberas Mera e respetiva comitiva, para realiza-

ção da reunião de Conselho da Gestamp.

A Gestamp Aveiro pertence a várias associações empresa-

riais, destacando as seguintes:

BSCD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvi-

mento Sustentável 

AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Meta-

lomecânicos e afins de Portugal

AECOA – Associação Empresarial do Concelho de Oliveira 

de Azeméis

Câmara de Comercial e Industrial Luso-Espanhola

REDE RSO PT – Rede Nacional de Responsabilidade Social 

das Organizações
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AUSCULTAÇÃO DA 
COMUNIDADE LOCAL
A Gestamp Aveiro estabeleceu, em 2006, metodologias de 

auscultação da opinião da comunidade envolvente acerca 

das temáticas de sustentabilidade, nomeadamente sobre o 

comportamento económico, ambiental e social da empre-

sa. Esta auscultação foi efetuada inicialmente com cariz 

bienal e posteriormente trienal. 

O conselho de sustentabilidade, através do feedback das 

suas atividades e iniciativas procura facilitar o processo de 

auscultação da comunidade local. 

>> Visita de alunos de várias universidades e escolas

No sentido de haver um maior alinhamento entre as 

necessidades de competências que a Gestamp Aveiro 

procura e os profissionais finalistas das escolas e universi-

dades, bem como reforçar a política de Benchmarking, 

têm-se vindo a organizar visitas deste tipo de stakeholder 

às nossas instalações. No ano 2015, recebemos 4 

escolas/universidades, num total de 79 visitantes, que 

estiveram em contacto com todo o processo produtivo e 

todas as outras áreas de suporte.

Na última visita do ano de 2015, foi solicitado a todos os 

alunos o preenchimento de um questionário que nos 

permitiu conhecer a perceção com que os alunos ficaram 

da organização. Todos revelaram terem ficado satisfeitos 

com a visita e 95% considera a Gestamp Aveiro uma boa 

empresa, sendo as áreas produtivas e de manutenção as 

que lhes despertaram maior interesse.

Em 2015, tivemos 3 iniciativas:

>> Workshop decoração e pintura de vaseiras

Esta iniciativa teve como público-alvo os filhos de todos os 

colaboradores e teve como objetivo a decoração e pintura 

de vaseiras, que servem de proteção a áreas críticas da zona 

produtiva. Esta atividade teve um cariz educativo pelo facto 

de incentivar à reutilização de materiais que eram conside-

rados resíduos utilizando-os para a construção e decoração 

das vaseiras. Após a realização da atividade, foi enviado às 

24 crianças um questionário para avaliarem a iniciativa. A 

taxa de respostas foi de 50% e os resultados foram motiva-

dores já que 85% gostaram bastante da atividade e 92% 

pretendem repetir.

INICIATIVAS 2015



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 scal e nanceira 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 
Veri cação 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. 

Adriana Pinho Alves 
(Diretora Geral) 
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>> Visita do Presidente do Grupo Gestamp Automocíon 

(CEO), Francisco José Riberas Mera

No dia 22 de abril de 2015, a Gestamp Aveiro recebeu a visita 

de Francisco José Riberas Mera, Presidente do Grupo 

Gestamp Automoción (CEO) e a sua comitiva. Esta visita foi 

muito importante do ponto de vista estratégico, pois serviu 

para reforçar a imagem da empresa junto da divisão e do 

Grupo, mas também para ser aprovado o investimento de 

expansão na atividade de construção de ferramentas.

No final da visita, foram diversas as manifestações positivas 

sobre como a mesma decorreu, mas sobretudo com a organi-

zação da própria fábrica. Naturalmente que o feedback mais 

esperado era o do CEO, que agradeceu a visita e referiu o 

gosto sentido por estar na Gestamp Aveiro.



GRUPOS DE TEMAS TEMAS MATERIAIS DMA’S (ABORDAGEM DE GESTÃO) 

GOVERNO DA SOCIEDADE 
Bom governo da 
sociedade e ética 
empresarial 

Diálogo com 
Partes Interessadas 

A Gestamp Aveiro reconhece a importância 
das partes interessadas na sua atividade e 
considera fundamental que tenham e 
promovam princípios de ética e 
transparência. 

GESTÃO ECONÓMICA E 
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

Sustentabilidade 
económica 

Gestão de riscos e 
oportunidades de 
negócio 

O desempenho económico é para a Gestamp 
Aveiro um grande pilar para o aumento 
sustentado da sua atividade. 

CLIENTE Qualidade de 
produto 

Satisfação do 
cliente 

Os Clientes são um elo fulcral de toda a 
cadeia de valor, razão pela qual o Gestamp 
Aveiro reforça a ênfase na resposta 
permanente às necessidades do mercado e 
na construção de uma relação de delização. 

COLABORADORES 

Cumprimento 
dos Direitos 
Humanos na 
empresa 

Ambiente, Higiene 
e Segurança no 
Trabalho 

A Gestamp Aveiro considera uma prioridade 
estratégica investir no desenvolvimento das 
competências dos seus colaboradores, 
considerando que estes são determinantes 
para o seu futuro sustentável. 

MEIO AMBIENTE Gestão 
energética 

Gestão de 
Resíduos 

A minimização do impacto ambiental é uma 
procura constante e está associada ao 
desenvolvimento de toda a atividade da 
Gestamp Aveiro, estando a ecoe ciência 
enraizada na cultura da organização. 

 

MATERIALIDADE NA 
GESTAMP AVEIRO 
Seguindo o preconizado no GRI G4, a Gestamp Aveiro 

adotou uma metodologia para definir os temas materiais a 

reportar, de modo a corresponder às expetativas das suas 

partes interessadas.

Os temas relevantes no domínio da sustentabilidade foram 

identificados através da auscultação dos principais grupos 

de stakeholders (internos e externos) e do cruzamento dos 

resultados com a perspetiva da gestão de topo.    

Stakeholders internos: colaboradores e diretores.

Stakeholders externos: fornecedores e clientes.

Neste sentido foram definidos mecanismos de consulta 

para os vários grupos de stakeholders, tendo sido realizados 

questionários direcionados aos colaboradores, diretores e a 

alguns dos fornecedores selecionados por área de forneci-

mento, segundo critérios de significância e continuidade. 

Relativamente aos clientes, a Gestamp Aveiro considerou 

como input o questionário realizado pelo Working Group  

of European OEMS, que se trata de uma ferramenta 

baseada nos princípios orientadores da indústria automóvel 

para melhorar o desempenho de sustentabilidade na 

cadeia de abastecimento.

A consulta aos stakeholders foi complementada com a 

validação da gestão de topo, de onde resultaram 5 grandes 

grupos de temas materiais: Governo da sociedade, Gestão 

Económica e Estratégia de Negócio, Cliente, Colaboradores 

e Meio Ambiente.
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Indicadores Economico-Financeiros
I&D

DESEMPENHO
ECONÓMICO
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INDICADORES 
ECONÓMICO-
-FINANCEIROS 
A análise da evolução da empresa, nos últimos anos, 

evidencia a capacidade de cumprir e ultrapassar os valores 

de EBITDA orçamentados.

Para 2015, foram considerados como eixos estratégicos:

>> potenciar a flexibilidade como vantagem competitiva;

>> reforçar a imagem da empresa junto da divisão e do 

grupo;

>> dar novo impulso à dinâmica das melhorias na organiza-

ção;

>> conseguir a aprovação e implementação do projeto de 

expansão da atividade de construção de ferramentas.

Consideram-se atingidos os grandes objetivos propostos 

para o ano de 2015.

Foi um ano de atividade comercial intensa, que se materia-

liza num crescimento do volume de negócios para os 

próximos anos. O projeto de expansão da atividade de 

construção de ferramentas foi também aprovado e teve o 

seu arranque ainda em 2015.

As contas demonstram todo o empenho da equipa no 

controlo/redução de custos, e o reforço do Lean na organi-

zação fizeram com que a Gestamp Aveiro fosse considera-

da das melhores na Divisão a que pertence.

O facto do volume total de negócios de 2015 ser inferior 

ao do ano anterior deveu-se essencialmente a uma 

redução das vendas de ferramentas e de sucata (redução 

do preço). As vendas de peças cresceram 7% de 2014 para 

2015. O aumento em quantidade da produção de peças é 

mais significativa se pensarmos que, em 2015, o preço da 

matéria-prima sofreu uma redução.

O peso do Custo das Matérias Consumidas sobre o Valor 

de Produção, em 2015, é inferior ao registado para 2014 e 

2013. Tendo em conta todos os savings negociados com os 

clientes esta redução só é possível com uma verdadeira 

política de melhoria contínua.

72 033 76 377 75 752

2013 2014 2015

VENDAS LÍQUIDAS (MILHARES €)

 

64,2% 62,8% 62,4%

2013 2014 2015

CMVMC / VALOR PRODUÇÃO (%)

6 661

24 755 24 451

2013 2014 2015

RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES €)
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64,2% 62,8% 62,4%

2013 2014 2015

CMVMC / VALOR PRODUÇÃO (%)

6 661

24 755 24 451

2013 2014 2015

RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES €)

O Resultado Líquido vem influenciado pelos resultados 

financeiros da empresa, que sofrem o impacto da variação 

do dólar face ao euro, devido a uma participação detida a 

69,99% 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. Nas 

Demonstrações Financeiras da empresa estão incluídos os 

resultados da sua participada Gestamp North America.

Em 2015, os investimentos aumentaram significativamen-

te, em relação aos anos anteriores, devendo-se a dois 

motivos: arranque do projeto de expansão da atividade de 

construção de ferramentas (35%); investimento na 

atividade de vendas de peças, essencialmente na área da 

soldadura, como consequência das novas adjudicações 

para os novos projetos. De qualquer forma a tendência 

tem sido a flexibilização de meios e do reaproveitamento, 

sempre que possível, dos mesmos. 

Como já referimos, o reduzido investimento no arranque 

dos projetos novos passou a ser considerado um fator 

crítico de competitividade.

A nível da performance financeira, a empresa demonstra 

estabilidade e equilíbrio.

Em 2015, e como era objetivo, constata-se uma melhoria 

da autonomia financeira da empresa, para a qual contri-

buiu o aumento de capital social realizado nesse ano, 

assim como do ajustamento no valor da participação na 

empresa dos Estados Unidos.

 

14555
17224

19074

2013 2014 2015

VALOR ACRESCENTADO BRUTO (MILHARES €)

O setor automóvel é um setor cada vez mais competi-

tivo, em que as margens de lucro são cada vez mais 

reduzidas. O Valor Acrescentado Bruto tem tido uma 

tendência positiva nos últimos três anos.  

APOIOS FINANCEIROS 
RECEBIDOS 

Em relação aos apoios financeiros recebidos do governo, 

importa salientar que os valores dos subsídios à explora-

ção 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 refere-se 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 apresen-

ta uma candidatura ao SIFIDE (Sistema de Incentivos 

Fiscais à I&D Empresarial).
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VALOR ECONÓMICO GERADO E DISTRIBUÍDO 

 

(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Subsídios à exploração 66,4 68,4 26,13 

Subsídios ao investimento    

Subsídios reembolsáveis 437,2 515,6 50,38 

Prémio de realização 95,1 68,0 114,34 

Benefícios scais    

Criação de emprego para jovens 67,2 56,2 57,30 

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

SIFIDE 299,5 273,93 288,37 

TOTAL 965,4 982,1 536,5 

No seguimento da confirmação da Agência de Inovação, o valor do SIFIDE 2104 foi atualizado. Em 2013 e 2014, a empresa 

utilizou também o benefício do Crédito Fiscal ao Investimento.

(MILHARES DE EUROS) 

ITEM INDICADOR 2013 2014 2015 

VALOR ECONÓMICO GERADO   77.792,4 76.998,5 75.930,7 

Volume de negócios Vendas Líquidas + Prestação de Serviços 72.032,6 76.378,9 75.751,7 

Proveitos Financeiros Juros recebidos sobre empréstimos 
nanceiros 5.455,3 316,5 0,0 

Proveitos suplementares Todos 288,5 277,6 139,5 

Ganhos em ativo xo tangível Mais-valia líquida na alienação de ativo xo 
tangível 16,0 0,0 39,5 

Ganhos em investimentos 
financeiros 

Mais-valia líquida na alienação de 
investimentos nanceiros 0,0 25,5 0,0 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO   71.249,8 74.635,4 73.461,6 

Custos Operacionais 
CMVMC 42.737,3 46.631,6 49.371,7 

Fornecimentos e Serviços Externos 9.721,1 10.354,4 10.759,5 

Custos com o Pessoal 
Remunerações e encargos 9.279,0 9.799,7 10.563,8 

Formação 92,7 65,6 86,1 

Pagamentos a nanciadores Custos Financeiros - Juros pagos 9.057,1 7.493,9 2.068,9 

Pagamentos ao Estado 

Impostos 19,8 20,9 19,2 

Imposto sobre o rendimento 329,8 259,2 581,5 

Multas 2,5 0,0 2,5 

Investimento na comunidade 
Donativos 3,7 3,3 1,6 

Quotizações voluntárias 6,8 6,8 6,8 

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO   6.542,6 2.363,1 2.469,1 



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.

Este indicador apresentou um decréscimo relativo a 2014 

originado pela redução dos Proveitos Financeiros quando 

comparado com os anos anteriores.
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No entanto, importa referir que, em termos de 

volume de negócios em 2015, a repartição é de 17,4% 

para o mercado nacional e o restante para o mercado 

internacional. Em relação às compras de matérias-pri-

mas e subsidiárias, e aos fornecimentos e serviços 

externos, a repartição é de 77,0% e o restante para o 

mercado internacional. O principal país de exportação 

é Espanha seguido de França e do Reino Unido. 

COBERTURA DAS OBRIGAÇÕES 
REFERENTES AO PLANO DE 
BENEFÍCIOS DEFINIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO

A Gestamp Aveiro disponibiliza, anualmente e de forma 

gratuita aos seus colaboradores, um seguro de saúde e um 

seguro de vida. O montante anual gasto pela empresa na 

atribuição destes benefícios é o seguinte:

De destacar a possibilidade de inscrição do agregado 

familiar no seguro de saúde aos preços preferenciais 

negociados. No entanto, este custo é suportado por cada 

colaborador individualmente.

(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Seguro de saúde 75,3 109,8 95,6 

Seguro de vida 16,2 16,8 17,5 

TOTAL 91,5 126,6 113,1 
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(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Seguro de saúde 75,3 109,8 95,6 

Seguro de vida 16,2 16,8 17,5 

TOTAL 91,5 126,6 113,1 

 

I&D 
O setor automóvel é altamente competitivo e muito 

exigente. Isto não se manifesta apenas no momento das 

ofertas mas acompanha toda a vida do produto. As audito-

rias dos clientes quer ao produto e processo, quer ao 

próprio sistema de gestão, são evidências dessa exigência. 

As constantes negociações dos clientes, que vão para 

além do inicialmente assumido na adjudicação, são outra 

evidência. As modificações de produto, as ecotechs, são 

também prova de um dinamismo próprio que um player 

neste setor tem necessariamente de possuir.

A atividade de I&D é fundamental para assegurar a compe-

titividade da empresa num mercado tão exigente e 

concorrencial como o automóvel, e procura: 

>> Oferecer aos clientes uma cadeia de valor que se esten-

da da conceção 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.

O cliente não procura apenas um fornecedor mas um 

parceiro que lhe possa fornecer uma solução global e 

otimizada.

O ano 2015 foi marcado pelo arranque da produção em 

série de novas referências que integram novos projetos, 

nomeadamente, F75/FH8 – CD4.2 (Ford S-Max CD539 / 

Ford Galaxy CD390), Peças de motor Euro 6 Ford CD391/C-

D539E-CD390/C520/C34x, XC5- 639 – JFC Espace, XC3 – 

634/635 – CMF1 Megane e XB7 – 445 P32T RENAULT 

NISSAN NEW CROSSOVER (KALEOS).

Paralelamente, encontraram-se, em 2015, em fase de 

desenvolvimento, os seguintes projetos: FH3 – 586 Ford 

Fiesta B479, F39 – AK4 Ford Focus C519, GB9 – B39 – 

P1MO – Opel Meriva (carry over do M3_M4), GR9 – AF7 – 

P1UO – Opel C-CUV (carry over P41), P63 – 457 – K0 – 

CIT.JUMPY/PEU.EXPERT/FIAT SCUDO (ng), P80 – AB3 P84 

Replacement Peugeot 3008 (carry over P41), P90 – B37 

Peugeot C84, P83/CG1 – AR1/GG1 – K9- PEUG.PARTNER/-

CIT.BERLINGO/P1V0 COMBO, P86 – R83 Repl. W2-Peu-

geot 508, Peças de motor (3AA, 5A3 Gen3, EB2, EMP2, 

BVH2P, MB6, P1MX (carry over DV6)), VO& - AI8 – VW276 – 

VW A-SUV, VK5 – A14 – AU493 – AUDi A5 B9 Sportback, 

VN3 – 943/947 PO536 Cayenne NF / Touareg NF, VO2/-

VP3/_34 – AH0/AX4/_D5 VW270Polo; SE270/216 Fabia; 

AU270 A1.
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DESCRIÇÃO DO SGA 
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.

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 impacto 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.

// POLÍTICA AMBIENTAL 
A Gestamp Aveiro assume, na definição da sua política, o 

comportamento estratégico relativamente ao impacto 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 

POLÍTICA AMBIENTAL 
E PLANEAMENTO 

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
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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 estabe-

lecerão os objetivos e metas. De acordo com estes, proce-

de-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 

impactos ambientais relevantes e as opções tecnológicas 

ou comerciais que constam do Programa Ambiental.
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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 acompa-

nhamento 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-confor-

midades/incidentes detetadas são alvo de análise e 

sujeitas a ações corretivas/preventivas, com o objetivo de 

diminuir o impacto no ambiente resultante das atividades 

da empresa. A Gestamp Aveiro, com o objetivo de incentivar 

a melhoria contínua, estabelece um Programa de Auditorias, 

em que se procura determinar se o Sistema de Gestão 

Ambiental está de acordo com os requisitos da ISO 14001 

e com o Regulamento EMAS, com a política e o programa 

da organização, com os requisitos regulamentares e com 

outros em matéria de ambiente; e fornecer informações 

sobre os resultados das auditorias à Gestão.

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.
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ASPETOS AMBIENTAIS 
// 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 impacto no ambiente. Este processo 

permitiu a identificação e avaliação dos aspetos ambientais 

diretos e indiretos bem como os respetivos impactos 

associados.

// SITUAÇÃO NORMAL  
Os aspetos ambientais diretos, identificados em 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, 

sendo analisado o seu impacto por vetor ambiental 

(resíduos, ar, água, ruído e consumo de recursos naturais).

>> FREQUÊNCIA: representa a periodicidade com que 

sucede o impacto 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 20 

valores na avaliação.

Os serviços realizados nas instalações da Gestamp Aveiro, 

por prestadores de serviços, também foram considerados 

na identificação dos aspetos ambientais diretos.

De seguida são apresentados os aspetos ambientais 

considerados significativos, agrupados por vetores 

ambientais, associando-lhes os respetivos impactos 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.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ELIMINADOS | 
VALORIZADOS  

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Quantidade de 
resíduos 
eliminados 

101,29 97,02 61,22 Ton 

Quantidade de 
resíduos 
valorizados 

222,48 276,37 296.99 Ton 
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GRUPOS DE TEMAS TEMAS MATERIAIS DMA’S (ABORDAGEM DE GESTÃO) 

GOVERNO DA SOCIEDADE 
Bom governo da 
sociedade e ética 
empresarial 

Diálogo com 
Partes Interessadas 

A Gestamp Aveiro reconhece a importância 
das partes interessadas na sua atividade e 
considera fundamental que tenham e 
promovam princípios de ética e 
transparência. 

GESTÃO ECONÓMICA E 
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO 

Sustentabilidade 
económica 

Gestão de riscos e 
oportunidades de 
negócio 

O desempenho económico é para a Gestamp 
Aveiro um grande pilar para o aumento 
sustentado da sua atividade. 

CLIENTE Qualidade de 
produto 

Satisfação do 
cliente 

Os Clientes são um elo fulcral de toda a 
cadeia de valor, razão pela qual o Gestamp 
Aveiro reforça a ênfase na resposta 
permanente às necessidades do mercado e 
na construção de uma relação de delização. 

COLABORADORES 

Cumprimento 
dos Direitos 
Humanos na 
empresa 

Ambiente, Higiene 
e Segurança no 
Trabalho 

A Gestamp Aveiro considera uma prioridade 
estratégica investir no desenvolvimento das 
competências dos seus colaboradores, 
considerando que estes são determinantes 
para o seu futuro sustentável. 

MEIO AMBIENTE Gestão 
energética 

Gestão de 
Resíduos 

A minimização do impacto ambiental é uma 
procura constante e está associada ao 
desenvolvimento de toda a atividade da 
Gestamp Aveiro, estando a ecoe ciência 
enraizada na cultura da organização. 
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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 impacto potencial considerado;

>> GRAVIDADE: avaliação das consequências 

causadas pela ocorrência do impacto 

ambiental considerado, atendendo à 

capacidade de recuperação do meio.

São considerados impactos significativos 

todos os aspetos ambientais de emergência 

que obtenham uma pontuação superior a 3 

valores.

De seguida são apresentados os aspetos 

ambientais considerados significativos, 

agrupados por vetores ambientais, 

associando-lhes os respetivos impactos no 

ambiente, as atividades onde são gerados e 

Desempenho Ambiental | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE’15

37

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.

www.gestampaveiro.com
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Infiltração de óleo no solo 
(através do pavimento exterior não impermeabilizado)

Fugas nos empilhadores, camiões, outros 
transportes

Fugas nos empilhadores, camiões, outros 
transportes

Derrames de combustível (camiões, emp., 
corta-relva)

Derrames de combustível (camiões, emp., 
corta-relva)

Derrames de combustível (camiões, emp., 
corta-relva)

Derrame no abastecimento do depósito de 
ligante 

Derrames de produtos químicos

Derrames de produtos químicos

Derrames de produtos químicos

Fugas em equipamentos

Incêndios

Incêndios

Incêndios

Contaminação química do efluente doméstico

Escorrência de óleo para as caixas de águas pluviais 
(no exterior)

Infiltração de produtos químicos no solo 
(através do pavimento exterior não impermeabilizado)

Escorrência de produtos químicos para as caixas de águas 
pluviais (no exterior)

Infiltração de combustível no solo (através do pavimento 
exterior não impermeabilizado)

Escorrência de combustível para as caixas de águas pluviais 
(no exterior)

Descarga de águas residuais contaminadas química e/ou 
organicamente

Escorrência de ligante para as caixas de águas pluviais 
(no exterior)

Consumo de produtos químicos em situação de emergência

Consumo de óleo em situação de emergência

Consumo de combustível em situação de emergência

Águas residuais resultantes de combate a incêndio

Emissões atmosféricas provenientes de incêndio

Cinzas/resíduos de incêndio
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SITUAÇÃO QUE ORIGINA 
O ASPETO AMBIENTAL

6 661

24 755 24 451

2013 2014 2015

RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES €)



// ASPETOS AMBIENTAIS 
INDIRETOS 
A identificação dos aspetos ambientais 

indiretos incidiu sobre os fornecedores de 

bens e serviços incorporáveis no produto 

fabricado pela Gestamp Aveiro. Não foram 

identificados aspetos ambientais relacio-

nados com o produto da Gestamp Aveiro 

visto a empresa não efetuar 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 da Gestamp 

Aveiro foram considerados os seguintes 

tipos de produtos fornecidos: matéria-pri-

ma (chapa), componentes (porcas, parafu-

sos 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;
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>> QUANTIDADE: representa a percentagem 

de ocorrências do aspeto ambiental face ao 

total de respostas obtidas.

São considerados impactos significativos 

todos os aspetos ambientais indiretos que 

obtenham uma pontuação igual ou superior 

a 10 valores. No quadro seguinte apresen-

tam-se todos os aspetos ambientais indiretos 

identificados (significativos e não significati-

vos). 

www.gestampaveiro.com

 IMPACTE ATIVIDADES INFLUENCIADAS
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Outros consumos de água: por evaporação, rega, circuitos abertos de refrigeração, etc.

Efluente doméstico

Efluente industrial

Energia elétrica ou gás natural

Energia de outra fonte qualquer

Resíduos perigosos

Emissões atmosféricas (compostos não classificados em grupos anteriores: enxofre, azoto, halogenados, 
arsénio, COVs e metais pesados)
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6 661

24 755 24 451

2013 2014 2015

RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES €)

 

(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Subsídios à exploração 66,4 68,4 26,13 

Subsídios ao investimento    

Subsídios reembolsáveis 437,2 515,6 50,38 

Prémio de realização 95,1 68,0 114,34 

Benefícios scais    

Criação de emprego para jovens 67,2 56,2 57,30 

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

SIFIDE 299,5 273,93 288,37 

TOTAL 965,4 982,1 536,5 
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*1 - Devido à instalação, no final de 2015, de um equipamento filtrante na entrada do banho do pré-desengorduramento, esta ação passou para o programa ambiental de 2016.
*2 – Esta ação transitou para o ano seguinte.
*3 – Esta ação transitou para o ano seguinte.
*4 – Esta ação foi abandonada por considerarmos não representar mais-valia significativa para a Gestamp.
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Consumo de energia elétrica e gás natural

Consumo de produtos químicos

Resíduos papel e cartão
Resíduos madeira

Resíduos contaminados

Geral

Geral

Vários aspetos ambientais em situação de 
emergência Implementar o plano de emergência revisto. Efetuar divulgação e formação do plano e simulacros.

Adequar plano às novas exigências 
legais melhorando a capacidade de 
resposta a situações de emergência.

Obter novas métricas de medição 
do desempenho global da 
organização em termos ambientais.

Implementação novas metodologias de medição 
do desempenho ambiental da empresa.

Efetuar sensibilização ambiental. Garantir alcance da totalidade população.

Diminuição 5% Ton resíduos contaminados.
Redução de resíduos perigosos 
em % face ao ano anterior.

Reduzir a produção de resíduos 
contaminados.

Reduzir produção de resíduos 
embalagem.

Diminuição 5%  Kg madeira/Ton Chapa cons. Kg madeira/Ton chapa Substituição paletes madeira (matéria-prima) por 
paletes retornáveis.

Efetuar estudo da redução das embalagens de produto 
comprado.

Garantir análise da possível redução das 
embalagens dos 10 produtos mais consumidos.

Aumentar o tempo de vida do banho do pré- 
desengorduramento para o dobro.

Reduzir consumo de produtos 
químicos e produção de águas 
residuais.

Reduzir consumo de recursos 
naturais não renováveis.

Consumo específico de energia 
(Kgep/€VAB; Kgep/Ton chapa)

Substituição luminárias T8 por luminárias mais 
eficientes T5.

Estudo eficiência energética dos sistemas de 
refrigeração.

Alteração do sistema de exaustão em chaminés piloto 
(P12C).

Estudo da eficiência dos motores das prensas da 
estampagem.

Estudar aumento do tempo de vida do banho do 
pré-desengorduramento.

Substituição de panos limpeza perdíveis por panos 
laváveis.

Estudo da possibilidade da lavagem de luvas e 
definição do seu tempo de vida.

Formação/sensibilização para a correta gestão dos 
resíduos contaminados.

Sensibilizar todos os departamentos para a correta 
utilização de folhas de papel.

Diminuição do consumo de absorventes.

Desenvolvimento de "caderno ambiental".

*3

*4

Implementar metodologia de contabilidade ambiental.

Ativação do indicador de desempenho ambiental.

*1

*5

*2

Substituição de motor e variador da prensa 1250.

Recuperação térmica da central de ar comprimido 
para aquecimento de banhos de tratamento da 
instalação de pintura.

Instalação de variadores eletrónicos de velocidade nas 
bombas da instalação da pintura e 6 sistemas de 
extração de fumos.

Cumprimento metas PREN (4% em relação a 
2011)
Kgep/Ton chapa = 38,45
Kgep/€VAB = 0,097
TCO2/tep = 2,25

ASPETO AMBIENTAL OBJETIVO INDICADORMETA RESULTADOAÇÕES
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O

Consumo de madeira    Redução do consumo de madeira.   Reduzir 2% no consumo de madeira/VAB em 
relação ao ano 2014. Alteração empilhamentos de paletização Ford.

D
IR

ET
O

Resíduos de cobre
Aumentar em 50% a valorização de resíduos de 
cobre.

Aumentar a valorização dos 
resíduos de cobre.

Perceber o circuito de cobre que está montado e 
implementar novo circuito.

D
IR

ET
O

*1 – Devido à instalação, no final de 2015, de um equipamento filtrante na entrada do banho do pré-desengorduramento, esta ação transitou para o programa ambiental de 2016.
*2 – Esta ação transitou para o ano seguinte.
*3 – Esta ação transitou para o ano seguinte.

*4 – Esta ação foi abandonada por considerarmos não representar mais-valia significativa para a Gestamp.
*5 – Ações introduzidas no programa ambiental ao longo do ano 2015.

*5

*5

 

(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Subsídios à exploração 66,4 68,4 26,13 

Subsídios ao investimento    

Subsídios reembolsáveis 437,2 515,6 50,38 

Prémio de realização 95,1 68,0 114,34 

Benefícios scais    

Criação de emprego para jovens 67,2 56,2 57,30 

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

SIFIDE 299,5 273,93 288,37 

TOTAL 965,4 982,1 536,5 
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ASPETO AMBIENTAL OBJETIVO META AÇÕES

Consumo de energia elétrica e gás natural

Consumo de produtos químicos

Consumo embalagens de cartão

Resíduos papel, cartão e madeira

Resíduos

Geral

PSI

Reduzir produção de resíduos embalagem.

Aumentar a reciclagem/ valorização dos resíduos não 
perigosos.

Efetuar sensibilização ambiental.

Aumentar as condições de atuação das equipas de 
emergência.

Garantir alcance da totalidade da população.

Dotar todas equipas de emergência com equipamento 
de proteção individual adequado.

Dotar todas as naves de sirenes audíveis a toda a 
população.

Valorizar, em destino final, 100% dos RIB produzidos 
na GAV

Aumentar 5% Ton resíduos de plásticos enviados para 
reciclagem

Diminuir 5% Kg madeira/Ton Chapa cons. Substituição paletes madeira (matéria-prima) por paletes retornáveis.

Efetuar estudo da possível redução de embalagens produto comprado.

Envio dos RIB's para valorização energética em vez de enviar para aterro.

Reciclagem dos copos de café/água e copos de iogurte.

Alteração das ajudas visuais dos contentores de resíduos e dos suportes dos mesmos.

Sensibilização para a correta gestão dos resíduos.

Sensibilizar todos os departamentos para a correta utilização de folhas de papel.

Desenvolvimento de "caderno ambiental".

Aquisição de EPI's para as equipas de emergência.

Instalação de sirenes audíveis em toda a GAV.

Garantir análise da possível redução das embalagens 
dos 10 produtos mais consumidos

Reduzir consumo de embalagens de cartão produto 
vendido.

Diminuir em 1% o consumo de embalagens de cartão 
no produto vendido

Reduzir consumo de produtos químicos e produção 
de águas residuais.

Aumentar o tempo de vida do banho do 
pré-desengorduramento para o dobro.

Reduzir consumo de recursos naturais não renováveis.

Melhoria da eficiência energética na iluminação (tecnologia led) das Prensas (teste na P0400A01).

Programação de corte automático da electroválvula de ar das prensas da estampagem.

Estudo e elaboração de proposta para programa de supervisão da instalação da pintura.

Certificação Leed do edifício administrativo da Matrigav.

Estudar o aumento do tempo de vida do banho do pré-desengorduramento.

Alteração Embalagem Gestamp Toledo de caixa de cartão para contentor metálico.

Alteração caixa de cartão (eliminação dos tubos).

Alteração Embalagem Gestamp Levante de caixa de cartão 3215 para KLT.

Eliminação de um dos permutadores do circuito de aquecimento do banho de fosfatação.

Instalação de válvulas que garantam que o ar que se encontra dentro dos acumuladores não se 
perde.

Isolamento das tubagens e avaliação energética do isolamento das paredes do TTS da instalação 
da pintura.

Construção de métrica para o cálculo para balanço de emissões de CO2 associadas a projetos de 
melhoria.

Estudo da eficiência energética relacionado com a substituição do queimador lavagem de peças 
pela caldeira de pintura.

Estudo da melhor solução energética para o aquecimento dos banhos do balneário masculino 
e da máquina de lavar da cantina.

Substituição dos sistemas de refrigeração atuais por um sistema de refrigeração único mais 
eficiente.

Avaliação da necessidade de ajuste do PID do variador do motor AC da Prensa 1250 e ajuste caso 
necessário.

Cumprimento metas PREN (5% em relação a 2011)
Kgep/Ton chapa = 38,045
Kgep/€VAB = 0,096
TCO2/tep = 2,25D
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RESULTADOS DO 
DESEMPENHO
O desempenho ambiental é um tema material para a 

Gestamp Aveiro, procurando de forma contínua a ecoefi-

ciência em todo o seu processo de fabrico, dando especial 

atenção à eficiência energética e à Gestão de Resíduos.

Neste capítulo são apresentados vários indicadores 

associados aos aspetos ambientais significativos e à 

conformidade legal que a Gestamp Aveiro monitoriza. A 

conformidade legal é apresentada, ao longo deste capítulo, 

por descritor, apresentando também as licenças que a 

empresa possui. 

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) presente 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 à especificidade da contabilização e tratamento 

das ferramentas (moldes), o resultado do cálculo 61 inclui 

o que foi contabilizado no cálculo de variação de produção 

de ferramentas. Essa inclusão tem como objetivo apurar o 

custo das ferramentas vendidas.

A Gestamp Aveiro possui licenciamento da sua atividade 

(licença de exploração industrial n.º 666/2009 de 30 de 

junho de 2009) emitida pela entidade competente 

(DRE-N).

ATIVIDADE INDUSTRIAL

A água utilizada na empresa para consumo humano (cantina, 

balneários e sanitários) e para o processo de pintura é 

proveniente de captação própria, licenciada (Autorização 

de Utilização de Recursos Hídricos n.º 1974/2012 de 

07/11/2012 emitida pela ARH centro) . 

A água é um recurso natural fundamental para a manuten-

ção da vida no planeta. Na Gestamp Aveiro, o consumo de 

água não é um dos aspectos ambientais mais significativos 

mas, por se tratar de um recurso natural importante, 

efetuamos um controlo rigoroso na gestão do seu consumo.

CONSUMO DE ÁGUA

É elaborado, anualmente, um programa de controlo da 

qualidade da água de acordo com a legislação em vigor. 

Os resultados das análises são divulgados internamente e 

enviados a cada dois meses para a Autoridade de Saúde, 

são ainda enviados, com a mesma frequência, à ARH-Centro, 

os valores de consumo de água. A evolução do consumo de 

água ao longo dos últimos anos pode ser verificada  

abaixo, assim como o volume (em m3 e em %) de água 

recuperada (água da chuva). 
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O consumo de água por VAB  em  2015  foi o melhor 

resultado dos últimos 3 anos, influência do acréscimo 

da atividade (VAB) e de uma gestão sustentável deste 

recurso, sendo prática frequente o controlo das fugas 

de água na rede de abastecimento interna e a otimiza-

ção do processo de pintura,  área onde a água é um 

recurso essencial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

718,61 628,64 605,53

2013 2014 2015

Consumo água/VAB 718,61 628,64 605,53

Consumo água Total
(m3) 10.464 10.828 11.550

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

CONSUMO ÁGUA (M3) / VAB (MILHÃO DE €)

8

8

(m3)

CONSUMO DE ÁGUA 

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Consumo água 
subterrânea 10.134 10.583 11450 

 m3 

Consumo água 
da chuva 330 245 100 m3 

% Água 
recuperada 

3% 2% 1% % 

11.450

(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Seguro de saúde 75,3 109,8 95,6 

Seguro de vida 16,2 16,8 17,5 

TOTAL 91,5 126,6 113,1 

 



DESCARGA DE ÁGUAS

Como já tinhamos referido anteriormente, a água é um 

recurso natural que merece atenção especial por parte da 

organização, deste modo, a Gestamp Aveiro possui duas 

estações de tratamento de águas residuais: ETARI e 

ETARD. Todas as águas residuais provenientes destas 

estações são analisadas periodicamente por laboratório 

acreditado.

A ETARI, Estação de Tratamento de Aguas Residuais Indus-

triais, possui licença de descarga 664/2011 válida até 30 

de setembro de 2016.

A ETARD, Estação de Tratamento de Águas Residuais 

Domésticas, possui a licença de descarga 663/2011 válida 

até 30 de setembro de 2016.
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* Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é considerado esse 
valor limite para o cálculo do valor médio apresentado.
** Em maio de 2013 foi registado um pH de 10,2.
*** Em Agosto de 2014, foi registada uma concentração de 36 mg/L.

* Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é considerado esse 
valor limite para o cálculo do valor médio apresentado.
** Em fevereiro de 2013, foi registado um valor de pH ligeiramente 
abaixo do previsto na licença. Em maio de 2013, foram registadas 
concentrações de Azoto total de 37 mg/L.
*** Em maio de 2014, foram registadas concentrações de Azoto total 
de 16 mg/L.
**** Em setembro de 2015, foram registadas concentrações de Azoto 
total de 32 mg/L.

EVOLUÇÃO DA MÉDIA* MENSAL DOS RESULTADOS 
ANALÍTICOS DA ETARI 

PARÂMETRO VLE 2013 2014 2015 

pH 6 -9 7,6** 7,1 7,0 

CQO 150 mg/L 23,5 30,0 37,3 

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

Hidrocarbonetos 10 mg/L 5,0 0,8 2,9 

Óleos e gorduras 15 mg/L 5,0 3,8 4,0 

CBO5 40 mg/L 4,0 4,4 9,3 

Fósforo Total 10 mg/L 1,9 1,7 0,9 

Azoto Total 15 mg/L 6,3 11,8*** 5,8 

Descarga média/dia 
(m3) 

25 m3/dia 19,0 21,4 22,5 

Descarga total (m3)   4.634,1 5.482,9 5537,3 

* Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é 
considerado esse valor limite para o cálculo do valor 
médio apresentado. 

** Em maio de 2013 foi registado um pH de 10,2.  

**** Em Agosto de 2014 foi registada uma 
concentração de 36 mg/L. 

5.537,3

21,4

EVOLUÇÃO DA MÉDIA* MENSAL DOS 
RESULTADOS ANALÍTICOS DA ETARD 

PARÂMETRO VLE 2013 2014 2015 

pH 6 -9 6,9** 7,1 7,2 

CQO 150 mg/L 49,0 56,0 49,0 

CBO5 40 mg/L 5,5 10,6 9,8 

SST 60 mg/L 31,3 35,2 18,8 

Azoto Total 15 mg/L 17,0** 10,6 14,5**** 

Fósforo Total 10 mg/L 2,8 1,8*** 1,7 

Descarga 
média/dia (m3) 20 m3/dia 10,0 9,3 10,3 

Descarga total 
(m3) 

 3.751,3 3404,7 3761 

Horas 
trabalhadas h 776451,0 802906,6 1086880,

1 
* Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é 
considerado esse valor limite para o cálculo do valor 
médio apresentado. 

** Em fevereiro de 2013 foi registado um valor de pH 
ligeiramente abaixo do previsto na licença. Em maio de 
2013 foram registadas concentrações de Azoto total 
de 37 mg/L.  

*** Em maio de 2014 foram registadas concentrações 
de Azoto total de 16 mg/L. 

**** Em setembro de 2015 foram registadas 
concentrações de Azoto total de 32 mg/L. 

 

3.404,7 3.760,5

776.451 802.906,6 1.086.880,1

(MILHARES DE EUROS) 2013 2014 2015 

Seguro de saúde 75,3 109,8 95,6 

Seguro de vida 16,2 16,8 17,5 

TOTAL 91,5 126,6 113,1 

 



EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

A Gestamp Aveiro possui 7 fontes fixas de emissões 

atmosféricas localizadas nas instalações de tratamento de 

superfície e na soldadura. As chaminés foram construí-

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

efetuado o autocontrolo de todas as fontes fixas (à 

exceção de uma devido à potência da mesma estar abaixo 

do limite exigível para a sua monitorização), com a periodi-

cidade estabelecida na legislação nacional, verificando-se 

um caudal mássico de emissão inferior aos caudais mássi-

cos mínimos estabelecidos, nesta legislação, para todas as 

fontes. Para todas as fontes foram requeridas autoriza-

ções à CCDR-Norte para realizar as medições de 3 em 3 

anos e submetidos os cálculos da altura para aprovação.

O autocontrolo é efetuado por entidades externas acredi-

tadas sendo os resultados submetidos no balcão eletróni-

co 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 2014 e 2015, 

relativos às fontes fixas existentes na Gestamp Aveiro 

sujeitas a monitorização. 
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Como podemos observar no gráfico anterior, os 

resultados evidenciam uma importante diminuição 

das emissões de CO2 (36,4%) ao longo dos últimos 3 

anos, comprovando que, com uma busca contínua da 

eficiência energética dos processos produtivos, é 

possível produzir mais com menos emissões de CO2. 

Esta melhoria demonstra que a política de economia 

de baixo carbono já está presente na cultura da 

Gestamp Aveiro, contribuindo para o combate às 

alterações climáticas.

As emissões de CO2 da empresa são referentes aos 

consumos de energia elétrica, gás natural e gasóleo, e 

também relativas às fugas de gases refrigerantes. 
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2013 2014 2015

Emissões CO2 / VAB 232,21 180,79 147,64

Total Emissões CO2
(Ton) 3.380,91 3.113,90 2.816,06

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

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

CO2
(TONeq)* 2.816,09

EMISSÕES CO2 (TONeq) / VAB (MILHÃO DE €)

CO2

 2013 2014 2015 

Emissões CO2 gás natural 
e gasóleo (Ton) 

534,9 453,5 399,9 

Emissões CO2 energia 
elétrica (Ton) 

2.513,0 2531,4 2453,9 

Emissões CO2 fugas de 
gases refrigerantes (Ton) 

166,5 90,1 95,0 

362,1453,5534,9

166,5 90,1

2.513,0

100,8

Gás natural e gasóleo

Fugas de gases 
refrigerantes

Energia elétrica 2.531,4 2.453,9

EMISSÕES (TONeq CO2)

 

 

 

P
O

N
TO

 D
E 

C
O

N
TR

O
LO

 

O
Ã

Ç
AZI

R
OTI

N
O

M
 

PARÂMETROS (mg/Nm3)   

C
O

 

N
O

X
 e

xp
re

ss
os

 
em

 N
O

2 
C

O
V

’S
 e

xp
re

ss
os

 
em

 c
ar

bo
no

 
t o

ta
l 

SO
2 

H
2
S 

P
ar

tí
cu

la
s 

M
et

ai
s 

II 
(N

i) 

M
et

ai
s 

III
 

(v
+C

r+
C

u+
M

n)
 

VLE ---  n.f. 500 200 500  --- 1  1 5 

Chaminé pintura 4 
(Queimador) 2014 < 4,4 75 7,1 ---  ---  ---  --- --- 

Chaminé pintura 6 
(Lavagem de 
peças) 

2014 ---  ---  5,3 ---  ---  ---  --- --- 

Chaminé pintura 8 
(exaustão estufa + 
queimador) 

2014 110 <11 113 ---  ---  ---  --- --- 

Chaminé soldadura 
9 (célula 
C0010R03) 

2015 <4,4 <11 10 <3,7  6 0,008 0,3 

Chaminé soldadura 
10 (célula 
C2010M02) 

2015 <4,4 <11 11,8 <3,7  9 0,005 0,13 

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

Chaminé pintura 7  
(Caldeira) 2014 <5,4 133 <1,4 <4,5 <1,5 12 --- --- 

--- 150

PARÂMETROS (mg/Nm3)

10,0 0,28

* Considerados consumos de eletricidade, gás natural e gasóleo.



 

1.192,53 1.154,30 1.128,59

2013 2014 2015

Quantidade de
Resíduos/VAB 1.192,53 1.154,30 1.128,59

Quantidade de Resíduos
(Ton) 17.363,19 19.877,03 21.526,89

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

QUANTIDADE RESÍDUOS TOTAL
(TON) / VAB (MILHÃO DE €)

21.527,25

1,128.61

1,128.61

Relativamente às substâncias que empobrecem a camada 

de ozono, designamente os agentes refrigerantes que 

contêm HCFC e os gases com efeito estufa existentes em 

aparelhos de ar condicionado e outros equipamentos de 

refrigeração, pode referir-se que os mesmos estão devida-

mente identificados sendo efetuada a devida manutenção 

periódica, incluindo a verificação de fugas. No ano de 

2015, foram detetadas 3 fugas em 3 equipamentos que 

foram analisadas e reparadas, tendo sido efetuada nova 

deteção de fugas no prazo de 30 dias para comprovar a 

efetiva correção, de acordo com a legislação em vigor.

Estas fugas totalizaram 22,4 kg R404A, 4 kg R407C e 2,8 

Kg de R-410A, o que corresponde uma emissão equivalente 

a 100,78 ton de CO2.

Uma vez que estes gases não se encontram relacionados 

com o processo de fabrico da empresa, não são apresenta-

dos os dados relativos ao desempenho.

Conforme previsto na lei, a Gestamp Aveiro preenche 

anualmente, dentro dos prazos estabelecidos, o MIRR 

(Mapa Integrado de Registo de Resíduos). Este é preenchi-

do no portal da APA disponibilizado para o efeito, no qual 

a Gestamp Aveiro possui o n.º de estabelecimento 

APA00037191.

Alguns indicadores relativos à produção de resíduos são 

apresentados de seguida, bem como algumas considera-

ções importantes referentes a fluxos específicos.

GASES REFRIGERANTES 
COM POTENCIAL DE 
AQUECIMENTO GLOBAL

RESÍDUOS

// RESÍDUOS TOTAIS GERADOS
Este indicador apresenta a quantidade de resíduos produ-

zidos, na sua totalidade, comparativamente ao VAB da 

empresa ao longo dos últimos anos. 
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A Gestamp Aveiro tem implementado internamente 

um sistema de separação de resíduos, garantindo um 

destino economicamente mais rentável e ambiental-

mente 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 acom-

panhamento de resíduos.
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Total Emissões CO2
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8,24 7,49
6,08

2013 2014 2015

Quantidade de
Resíduos/VAB 8,24 7,49 6,08

Quantidade de Resíduos
(Ton) 119,97 129,00 116,05

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

QUANTIDADE RESÍDUOS PERIGOSOS
(TON) / VAB (MILHÃO DE €)

// RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS
Estes resíduos possuem diversos códigos LER, sendo os 

mais significativos as emulsões não cloradas, as suspen-

sões aquosas, os absorventes e outros materiais contami-

nados, e as lamas da ETARI.

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.
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A quantidade de resíduos produzida por VAB continua 

com uma evolução positiva. Esta evolução positiva é 

fruto da sensibilização realizada para a correta gestão 

de materiais que geram resíduos. É intenção da 

Gestamp Aveiro continuar a trabalhar na minimização 

da produção de resíduos e no aumento da sua valori-

zação, podendo os mesmos ser encarados como 

recursos aumentando assim o tempo de vida útil.

// RESÍDUOS TOTAIS GERADOS 
SEM SUCATA
Considerando que uma grande parte dos resíduos 

gerados na empresa são aparas e limalhas de metais 

ferrosos (sucata), considera-se oportuno apresentar o 

cálculo do indicador anterior excluindo o valor da sucata.

 

8,24 7,49
6,08

2013 2014 2015

Quantidade de
Resíduos/VAB 8,24 7,49 6,08

Quantidade de Resíduos
(Ton) 119,97 129,00 116,05

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

QUANTIDADE RESÍDUOS PERIGOSOS
(TON) / VAB (MILHÃO DE €)

 

 

 

 

 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS 

ELIMINADOS | VALORIZADOS  

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Quantidade de 
resíduos eliminados 

62,52 75,16 86,46 Ton 

Quantidade de 
resíduos valorizados 

57,45 53,84 29,59 Ton 

84,33

31,72

 

31,34 29,98 26,34

2013 2014 2015

Quantidade de
Resíduos/VAB 31,34 29,98 26,34

Quantidade de Resíduos
(Ton) 456,38 516,34 502,33

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

QUANTIDADE RESÍDUOS, SEM SUCATA 
(TON) / VAB (MILHÃO DE €)

26,35

502,69

26,35



RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ELIMINADOS | 
VALORIZADOS  

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Quantidade de 
resíduos 
eliminados 

101,29 97,02 61,22 Ton 

Quantidade de 
resíduos 
valorizados 

222,48 276,37 296.99 Ton 296,99

22,24 21,68
18,78

2013 2014 2015

Quantidade de
Resíduos/VAB 22,24 21,68 18,78

Quantidade de Resíduos
(Ton) 323,76 373,40 358,20

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

QUANTIDADE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
(TON) / VAB (MILHÃO DE €)

// RESÍDUOS HOSPITALARES
Os resíduos do tipo hospitalar, produzidos no gabinete 

médico e nos postos de primeiros socorros existentes na 

área fabril, 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 emba-

lagem, transferindo, para esta entidade, a responsabilida-

de pela gestão dos resíduos das embalagens de cartão e 

madeira colocadas no mercado nacional. 

// RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS
Estes resíduos possuem diversos códigos LER, sendo os 

mais significativos a madeira, o papel e cartão, as lamas das 

ETARs e as misturas de gorduras e óleos. 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 serem eliminados ou valorizados. 

Abaixo apresenta-se a quantidade total, consoante o 

destino que lhes foi conferido.
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CERTIFICADO 
ponto verde 2016

Este documento atesta que a empresa GESTAMP AVEIRO - INDÚSTRIA ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, S.A, Contribuinte nº
502094486, encontra-se a cumprir as suas responsabilidades decorrentes do Decreto-Lei nº 366-A/97 de 20 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 162/2000 de 27 de Julho, pelo Decreto-Lei nº92/2006 de 25 de Maio, pelo Decreto-Lei
nº73/2011 de 17 de Junho e pelo Decreto-Lei nº 110/2013 de 2 de Agosto, no que respeita à gestão de resíduos de embalagens,
através da adesão ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, nos termos do contrato abaixo identificado com o Nº
EMB/0007280, assinado com a Sociedade Ponto Verde – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens, S.A., e de acordo com o
previsto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 366-A/97 de 20 de Dezembro e no nº 1 do artigo 7º da Portaria nº 29-B/98, de 15 de
Janeiro.

Âmbito material do contrato:  Urbanas ou Equiparadas Certificado nº  2016/0007122

Algés, 31 de dezembro de 2015

 

40,05 38,54 35,19 33,95
30,01

39,65 39,25 38,85 38,45

2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO DE ENERGIA (KGEP) / CHAPA 
CONSUMIDA (TON)

Consumo Objetivo

 

 

 

 

 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS 

ELIMINADOS | VALORIZADOS  

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Quantidade de 
resíduos eliminados 

62,52 75,16 86,46 Ton 

Quantidade de 
resíduos valorizados 

57,45 53,84 29,59 Ton 

 ENERGIA CONSUMIDA 
 2011 2012 2013 2014 2015 UNIDADE 

Energia elétrica 
comprada 24485 21206 21.555 23.974 23.793 GJ 

Gás natural 
comprado 8886 7829 6.375 6.498 4.550 GJ 

Gasóleo 
comprado 1559 1258 1.439 1.130 953 GJ 



// ÓLEOS USADOS
A Gestamp Aveiro efetua a separação e acondicionamento 

dos 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 objeti-

vo de garantir o correto destino deste resíduo.

Tendo em conta a legislação em vigor, relativa à gestão 

energética, a Gestamp Aveiro é considerada um “grande 

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

vez, efetuou uma auditoria energética. Esta auditoria 

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.

ENERGIA

No gráfico acima podem visualizar-se os valores da evolução 

do consumo específico de energia. Apresentam-se os 

resultados do ano de referência para a auditoria energética 

(2011) e do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de acompanhamento 

(2012, 2013, 2014. 2015). Para a determinação do consumo 

específico apresentado, e de acordo com o plano mencio-
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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 3 

sistemas de aproveitamento de energia para aquecimento 

de águas: painel solar, recuperador de energia associado a 

circuito de refrigeração e sistema de recuperação de calor 

da central de ar comprimido.

O consumo específico de energia teve uma considerá-

vel descida (25,7%) ao longo dos últimos três anos. 

Como referido anteriormente, a Gestamp Aveiro tem 

uma política de racionalização energética bastante 

vincada em todo o seu processo de fabrico e o aspeto 

ambiental Energia tem um destaque significativo no 

programa ambiental da organização. 

 

40,05 38,54 35,19 33,95
30,01

39,65 39,25 38,85 38,45

2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO DE ENERGIA (KGEP) / CHAPA 
CONSUMIDA (TON)

Consumo Objetivo

 ENERGIA CONSUMIDA 
 2011 2012 2013 2014 2015 UNIDADE 

Energia elétrica 
comprada 24485 21206 21.555 23.974 23.793 GJ 

Gás natural 
comprado 8886 7829 6.375 6.498 4.550 GJ 

Gasóleo 
comprado 1559 1258 1.439 1.130 953 GJ 

24.485

8.886

1.559 1.258

7.829

21.206

nado 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.
 

574,78 521,04
426,95

2013 2014 2015

Energia/VAB 574,78 521,04 426,95

Energia (MWh) 8.368,86 8.974,17 8.143,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

ENERGIA (MWh) / VAB (MILHÕES DE €)



// BOA PRÁTICA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
A Gestamp Aveiro possui uma central de ar comprimido 

com três compressores que distribui o ar comprimido de 

acordo com as necessidades dos equipamentos nas linhas 

de produção. O funcionamento dos compressores conso-

me energia e dissipa calor no circuito de óleo. Foi instalado 

um sistema para recuperação desse calor dissipado, no 

valor de 77.000 €, que consiste num permutador óleo-á-

gua e numa bomba de circulação em circuito fechado para 

um depósito de água quente. Este sistema permite 

transferir o calor dissipado do circuito do óleo para a água 

armazenada no depósito. Essa água quente é depois 

enviada à instalação de pintura para aquecimento dos 

banhos onde é realizado o tratamento de superfície das 

peças metálicas. Anteriormente, estes banhos eram 

aquecidos apenas com o recurso a uma caldeira que 

funciona a gás natural.

Com esta solução o consumo de gás diminuiu considera-

velmente, tendo-se atingido, após um ano, uma diminui-

ção de consumo de gás de 57.526 m3, correspondente a 

uma poupança de 33.365 €/ano e um período de retorno 

do investimento de 2,3 anos. 

Esta melhoria traduz-se num projeto de economia de 

baixo carbono em que foi possível uma redução da 

emissão de 140 TON de CO2 para a atmosfera, comparati-

vamente ao ano de 2014.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE’15 | Desempenho Ambiental

48

www.gestampaveiro.com

 

 

 

 COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR GÉNERO

 

 

 

574,78 521,04
426,95

2013 2014 2015

Energia/VAB 574,78 521,04 426,95

Energia (MWh) 8.368,86 8.974,17 8.143,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

ENERGIA (MWh) / VAB (MILHÕES DE €)

Como evidência dessa política energética é de salientar as 

melhorias implementadas nos últimos 3 anos: 

>> instalação de variadores eletrónicos de velocidade nas 

bombas da instalação de pintura e nas torres de exaustão 

da soldadura; 

>> registos de controle de caudal;

>> otimização do funcionamento dos compressores; 

>> implementação em toda a fábrica de um programa de 

gestão de controlo de fugas de ar comprimido; 

>> controlo das fontes de energia por posto de trabalho;

  

>> instalação de um sistema de monitorização de energia;

>> implementação de um sistema de recuperação de calor 

da central de compressores para aquecimento dos banhos 

da instalação da pintura;

>> substituição do sistema de exaustão das células da 

soldadura MAG por outro mais eficiente;

>> substituição de luminárias t8 por luminárias mais 

eficientes t5 nas áreas administrativas.



PRODUTOS QUÍMICOS 
Os Produtos Químicos (P.Q.) são essencialmente utilizados 

no processo de tratamento de superfície (lavagem e pintu-

ra de peças). Contudo, também existe um elevado consu-

mo de óleos e de outros. Neste indicador, apresenta-se a 

relação do consumo de P.Q. com o VAB.

O consumo de produtos químicos por VAB diminuiu 

consideravelmente nos últimos 3 anos (15%). Esta 

melhoria deveu-se essencialmente, a alterações estru-

turais realizadas em 2014 no túnel de tratamento da 

linha de pintura, que permitiu um melhor controlo 

dos consumos e consequente diminuição do gasto de 

produto químico no processo.
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15,20 14,18 12,94

2013 2014 2015

Consumo de P.Q./VAB 15,20 14,18 12,94

Consumo de P.Q. (Ton) 221,24 244,27 246,84

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07413677

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

19,07

COLABORADORES POR TIPO DE EMPREGO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR GÉNERO

 

 

 

 

2,42 2,41 2,42

2013 2014 2015

Chapa/sucata 2,42 2,41 2,42

Chapa consumida (Ton) 40.911 46.750 50.975

Resíduos de sucata (Ton) 16.907 19.361 21.025

CHAPA (TON) / SUCATA (TON) 

 

2.810 2.714 2.672

2013 2014 2015

Chapa/VAB 2.810 2.714 2.672

Chapa consumida (Ton) 40.911 46.750 50.975

VAB 14,56 17,22 19,07

CHAPA (TON) / VAB (MILHÕES DE €)

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.

// MATERIAIS NÃO-RENOVÁVEIS
CHAPA
A chapa é a matéria-prima utilizada no processo de estam-

pagem. Para melhor se compreender o seu aproveitamen-

to/desperdício, apresentamos neste indicador a relação 

entre a chapa consumida e a sucata gerada.

De salientar que é preocupação diária da GESTAMP 

AVEIRO o aumento da eficiência dos processos produtivos 

e minimização dos desperdícios de matéria-prima.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se um ligeiro aumento de consumo de cartão, 

fruto dos pedidos dos clientes. Esta realidade ocorreu com 

uma expressão relevante em mercados internacionais, 

para os quais a opção de embalagens retornáveis é 

inviável.

EMBALAGENS DE CARTÃO
Tal como o plástico, o cartão também não é considerado 

matéria-prima. No entanto, é, também ele, material de 

embalagem, pelo que o seu consumo se encontra intrinse-

camente associado à venda de peças. O indicador apresen-

tado relaciona, então, as toneladas de cartão em função 

do VAB da empresa.
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A substituição de embalagens de cartão por embala-

gens retornáveis de produto comprado é uma medida 

que tem vindo a estar presente no programa ambien-

tal dos últimos anos. Desde 2014, já se reduziram 8,3 

Ton/ano de resíduos de cartão com esta medida.

 

7,84

14,62 13,62

2013 2014 2015

Consumo de Cartão/VAB 7,84 14,62 13,62

Consumo de Cartão
(Ton) 114,20 251,72 259,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07432277

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

19,07

 

6,54 7,90 6,50

2013 2014 2015

Consumo de
Madeira/VAB 6,54 7,90 6,50

Consumo de Madeira
(Ton) 95,22 136,06 123,95

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07432277

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGENS DE PLÁSTICO
O plástico não é considerado propriamente uma matéria-

-prima, uma vez que o produto da Gestamp Aveiro são 

peças metálicas. Contudo, uma vez que se trata de mate-

rial de embalagem, o seu consumo encontra-se associado 

à venda das ditas peças metálicas. O indicador apresenta-

do relaciona as toneladas de plástico em função do VAB da 

empresa.

A tendência verificada deve-se a alterações na tipologia 

das peças e o destino das mesmas. A Gestamp Aveiro não 

possui grande intervenção na definição da embalagem de 

produto final, visto que esta é especificada pelo cliente.

 

0,47 0,33 0,37

2013 2014 2015

Consumo de
Plástico/VAB 0,47 0,33 0,37

Consumo de Plástico
(Ton) 6,91 5,66 7,14

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diminuição de consumo de madeira é fruto das variações 

dos pedidos dos clientes mas também de uma medida 

relacionada com os empilhamentos das cargas, ou seja, foi 

aumentada a resistência  das caixas de cartão, sendo 

possível empilhar um maior número de caixas por palete. 

EMBALAGENS DE MADEIRA
De igual forma, a madeira não é considerada matéria-pri-

ma. No entanto, também ela 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 VAB da empresa.

A construção deste novo pavilhão implicou o abate de 

160 pinheiros e 126 eucaliptos. Este abate significa 

deixar de sequestrar 29,5 TON de CO2/ano. Em 2016, 

é intenção da Gestamp Aveiro plantar a quantidade de 

árvores necessária para compensar esta perda.

BIODIVERSIDADE

O indicador que permitiria aferir os impactos na biodiversi-

dade seria a área construída, expressa em m2, em função 

do VAB (milhões de €). A área impermeabilizada é de 

31.766,95 m2.

A variação do rácio área impermeabilizada por VAB é 

apenas influenciada pelo VAB. No final do ano de 2015, a 

área impermeabilizada aumentou, fruto da construção de 

um novo pavilhão de armazenamento de ferramentas, 

consequência do aumento do volume de negócios da 

ferramentaria. 
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7,84

14,62 13,62

2013 2014 2015

Consumo de Cartão/VAB 7,84 14,62 13,62

Consumo de Cartão
(Ton) 114,20 251,72 259,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07432277

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

 

6,54 7,90 6,50

2013 2014 2015

Consumo de
Madeira/VAB 6,54 7,90 6,50

Consumo de Madeira
(Ton) 95,22 136,06 123,95

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07432277

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

19,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.883,83
1.592,83 1.665,45

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014 2015

m2
impermeabilizada/VAB 1.883,83 1.592,83 1.665,45

Área impermeabilizada 27428,60 27428,60 31766,95

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

ÁREA IMPERMEABILIZADA (m2) / VAB
(MILHÕES DE €)

27.428,60 27.428,60 31.766,95



Em relação aos fornecedores de bens incorporáveis no seu 

produto, a Gestamp Aveiro realiza, a cada novo fornecedor, 

um inquérito, com o objetivo de perceber o nível de 

desempenho ambiental do fornecedor, bem como identi-

ficar 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. Estas 

ações a empreender junto do fornecedor passarão por: 

solicitar planos de ações de melhoria, realizar auditorias 

aos fornecedores e excluí-los da consulta em novos 

projetos. 

A certificação ambiental é um critério de majoração na 

avaliação dos nossos fornecedores. Do universo dos 

nossos atuais fornecedores, 56% detêm certificação 

ambiental (ISO 14001 e/ou EMAS).

Contudo, ainda que uma grande parte não detenha esta 

certificação, na avaliação efetuada, mediante análise da 

resposta ao inquérito de desempenho ambiental, na 

campanha de 2013/2014, pudemos conhecer a realidade do 

desempenho ambiental de 93% dos nossos fornecedores.

No gráfico apresentado na página seguinte, podem 

visualizar-se os resultados obtidos nessa avaliação, consi-

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

pertencem à classe “Bom”.

ATIVIDADE COM 
FORNECEDORES

A Gestamp Aveiro procura envolver os seus fornece-

dores 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.

MULTAS E/OU SANÇÕES

No triénio 2013-2015, não existiram multas, sanções e/ou 

reclamações relacionadas com questões ambientais.

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.

 

87,2%

12,2%

BOM (80% - 100%) OU ISO 14001/EMAS

SUFICIENTE (60% - 79%)

INSUFICIENTE (0% - 60%)
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87,2%

12,2%

BOM (80% - 100%) OU ISO 14001/EMAS

SUFICIENTE (60% - 79%)

INSUFICIENTE (0% - 60%)

Contexto Social
Condições de Trabalho - Emprego
Sociedade
Direitos Humanos
Segurança e Saúde no Trabalho
Responsabilidade pelo Produto

DESEMPENHO
SOCIAL
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RESÍDUOS PERIGOSOS 

ELIMINADOS | VALORIZADOS  

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Quantidade de 
resíduos eliminados 

62,52 75,16 86,46 Ton 

Quantidade de 
resíduos valorizados 

57,45 53,84 29,59 Ton 

CONTEXTO SOCIAL

As necessidades, os interesses e as aspirações dos colabo-

radores da Gestamp Aveiro estão em mudança, sendo este 

um facto merecedor de toda a atenção. Ruma-se no 

sentido da criação de uma marca, enquanto empregador, 

que deverá refletir um local de trabalho compensador e 

positivo conseguindo assim, não só atrair os melhores 

talentos, mas também mantê-los. Há uma necessidade 

imperativa de Recursos Humanos com competências 

adequadas ao atual ritmo de crescimento da empresa, 

desta forma, e no sentido de satisfazer esta necessidade, a 

Gestamp Aveiro tem procurado abrir a empresa à comuni-

dade de modo a mostrar a realidade da indústria de 

componentes automóveis, e dar a conhecer as diferentes 

especializações que incorpora. No âmbito deste objetivo, 

no ano de 2015, realizaram-se 4 visitas de estudo nas quais 

79 alunos tiveram acesso às nossas instalações.

A presença da Gestamp Aveiro nas redes sociais, assim 

como a participação de alguns colaboradores em pales-

tras, são instrumentos de comunicação cada vez mais 

utilizados.

O fascínio dos mais jovens pelos automóveis é um tema 

que percorre os corredores de muitas instituições de 

ensino, mas o processo de construção dos mesmos não é 

do conhecimento geral. Pensar que os componentes 

automóveis são produzidos por empresas com tecnologia 

de ponta, constituídas por diferentes departamentos que, 

nas mais diferentes áreas, dão o seu contributo para o 

produto final fascina quem nos visita.

A Gestamp Aveiro mostra o que faz e como faz, para além 

de apresentar as áreas em que é especialista, por exem-

plo: Segurança e Ambiente, Informática, Construção e 

Manutenção de Ferramentas, Lean, entre outros. Segundo 

ATRAÇÃO, INTEGRAÇÃO 
E RETENÇÃO RH

O objetivo é sensibilizar a população, em particular os 

mais jovens, para a realidade e dimensão industrial da 

Gestamp Aveiro. 

fonte, os alunos ficaram surpreendidos com as possibilida-

des de integração no mercado que a Gestamp Aveiro 

oferece.

Em 2015, foram promovidos cerca de 30 estágios curricu-

lares e profissionais. Os estágios curriculares, dinamizados 

junto das escolas secundárias/profissionais e universida-

des, são uma oportunidade importante dos jovens 

obterem formação prática com a orientação de profissio-

nais experientes. Contribuindo de forma decisiva para a 

possibilidade de contato com a realidade empresarial, os 

estágios profissionais são também a abertura de uma 

porta de transição para o mercado de trabalho e uma 

fonte privilegiada de recrutamento de talento, usada de 

forma transversal pelos diferentes departamentos da 

Gestamp Aveiro.

No ano em causa, foi reforçada ainda a presença em feiras 

de emprego, promovidas pelas escolas/universidades, e 

iniciativas levadas a cabo por diferentes associações. 

Procura-se apoiar o desenvolvimento pessoal e profissio-

nal dos jovens e identificar talentos para integrarem as 

equipas.

A Gestamp Aveiro aposta fortemente na integração dos 

seus colaboradores, tendo definido uma semana de 

acolhimento para os colaboradores da área da produção e 

formações obrigatórias para os restantes pertencentes a 

áreas de estrutura. No entanto, a capacidade da Gestamp 

Aveiro efetuar esta fase de integração de forma eficaz não 

se resume às formações previstas no acolhimento. No ano 

de 2015, 4 colaboradores do departamento de Constru-

ção de Ferramentas frequentaram a formação de 

Desenhadores de Ferramentas de Estampagem, com a 

duração de 380 horas, no centro de formação GTI 

(Gestamp Technology Institute), em Bilbau. Esta formação 

permitiu a aquisição de competências técnicas que, junta-

mente com a formação de posto de trabalho, permitiu 

melhorar a eficácia da integração dos colaboradores.

Também em 2015, demos início, em parceria com a Acade-

mia ATEC, à formação Serralheiros de Ferramentas, 

Cunhos e Cortantes, com a duração de cerca de 1000 

horas, para 15 jovens recrutados no mercado de trabalho. 

Esta decorre nas instalações da Gestamp Aveiro com 

componente teórico-prática e formação em contexto de 

trabalho, num misto de formadores internos/externos e 

tutores por áreas de atuação, tendo como finalidade a 

integração dos jovens na empresa e a respetiva identifica-

ção de talentos. Os valores e as competências profissio-

nais de cada uma das pessoas parte integrante da empre-

sa são os pilares da força de uma organização global.
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RESÍDUOS PERIGOSOS 

ELIMINADOS | VALORIZADOS  

 2013 2014 2015 UNIDADE 

Quantidade de 
resíduos eliminados 

62,52 75,16 86,46 Ton 

Quantidade de 
resíduos valorizados 

57,45 53,84 29,59 Ton 

Os colaboradores da Gestamp Aveiro são um stakeholder 

importante para o sucesso, assim sendo, são entendidos 

como clientes internos usando um vetor de 4 eixos: Remu-

neração, Valorização, Satisfação e Implicação.

A nível remuneratório, para além da remuneração base, os 

colaboradores contam com benefícios sociais (seguros 

saúde e vida, apoio na aquisição de livros escolares, etc), 

bem como, se os resultados assim o permitirem, uma 

remuneração especial calculada através do sistema de 

avaliação de desempenho.

A empresa possui um sistema de valorização de funções, 

está a dar passos na gestão de carreiras e faz a gestão dos 

talentos assente nos procedimentos existentes. A avalia-

A presença da Gestamp Aveiro nas redes sociais, assim 

como a participação de alguns colaboradores em pales-

tras, são instrumentos de comunicação cada vez mais 

utilizados.

A Gestamp Aveiro aposta fortemente na integração dos 

seus colaboradores, tendo definido uma semana de 

acolhimento para os colaboradores da área da produção e 

formações obrigatórias para os restantes pertencentes a 

áreas de estrutura. No entanto, a capacidade da Gestamp 

Aveiro efetuar esta fase de integração de forma eficaz não 

se resume às formações previstas no acolhimento. No ano 

de 2015, 4 colaboradores do departamento de Constru-

ção de Ferramentas frequentaram a formação de 

Desenhadores de Ferramentas de Estampagem, com a 

duração de 380 horas, no centro de formação GTI 

(Gestamp Technology Institute), em Bilbau. Esta formação 

permitiu a aquisição de competências técnicas que, junta-

mente com a formação de posto de trabalho, permitiu 

melhorar a eficácia da integração dos colaboradores.

Também em 2015, demos início, em parceria com a Acade-

mia ATEC, à formação Serralheiros de Ferramentas, 

Cunhos e Cortantes, com a duração de cerca de 1000 

horas, para 15 jovens recrutados no mercado de trabalho. 

Esta decorre nas instalações da Gestamp Aveiro com 

componente teórico-prática e formação em contexto de 

trabalho, num misto de formadores internos/externos e 

tutores por áreas de atuação, tendo como finalidade a 

integração dos jovens na empresa e a respetiva identifica-

ção de talentos. Os valores e as competências profissio-

nais de cada uma das pessoas parte integrante da empre-

sa são os pilares da força de uma organização global.

A Gestamp Aveiro, no ano de 2015, recebeu o prémio 

Excelência no Trabalho, fruto das boas práticas de 

retenção de Recursos Humanos. Esta distinção é o 

reconhecimento pelo trabalho contínuo que tem sido 

desenvolvido na criação de uma cultura de empresa 

assente nos princípios basilares da política de susten-

tabilidade praticada.

 ENERGIA CONSUMIDA 
 2011 2012 2013 2014 2015 UNIDADE 

Energia elétrica 
comprada 24485 21206 21.555 23.974 23.793 GJ 

Gás natural 
comprado 8886 7829 6.375 6.498 4.550 GJ 

Gasóleo 
comprado 1559 1258 1.439 1.130 953 GJ 

ção de competências é também efetuada, o que permite, 

para além de promover a formação, que esta seja asserti-

va e adequada.

Há uma preocupação constante com as condições de 

trabalho, nomeadamente no que diz respeito à seguran-

ça e saúde dos colaboradores, mas não só, é dada 

especial importância ao recrutamento, acolhimento e à 

integração dos colaboradores. Os Recursos Humanos 

têm o papel de promover o desenvolvimento de compe-

tências e desempenho, garantindo a equidade e o clima 

organizacional, como forma de assegurar uma rápida 

aprendizagem, a melhoria contínua dos processos, da 

comunicação e a gestão da mudança, promovendo a 

flexibilidade com forte identidade.

A satisfação dos colaboradores parte da Gestamp Aveiro 

é importante, no sentido de ouvir as suas opiniões e de 

procurar garantir um trabalho interessante, com bom 

relacionamento e sem conflitos sociais a empresa auscul-

ta o clima social através de questionários, dispõe de 

horários flexíveis de forma a permitir a relação trabalho/

família, potencia o grau de expressão dos colaboradores 

através da melhoria contínua e do sistema interno de 

sugestões e tem na organização representantes 

sindicais. Há a consciência clara do caminho que a 

Gestamp Aveiro tem e quer ainda percorrer, sendo estas 

distinções providenciadores de força e certeza de que se 

encontra na direção certa.
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Os colaboradores da Gestamp Aveiro são um stakeholder 

importante para o sucesso, assim sendo, são entendidos 

como clientes internos usando um vetor de 4 eixos: Remu-

neração, Valorização, Satisfação e Implicação.

A nível remuneratório, para além da remuneração base, os 

colaboradores contam com benefícios sociais (seguros 

saúde e vida, apoio na aquisição de livros escolares, etc), 

bem como, se os resultados assim o permitirem, uma 

remuneração especial calculada através do sistema de 

avaliação de desempenho.

A empresa possui um sistema de valorização de funções, 

está a dar passos na gestão de carreiras e faz a gestão dos 

talentos assente nos procedimentos existentes. A avalia-

 ENERGIA CONSUMIDA 
 2011 2012 2013 2014 2015 UNIDADE 

Energia elétrica 
comprada 24485 21206 21.555 23.974 23.793 GJ 

Gás natural 
comprado 8886 7829 6.375 6.498 4.550 GJ 

Gasóleo 
comprado 1559 1258 1.439 1.130 953 GJ 

 

574,78 521,04
426,95

2013 2014 2015

Energia/VAB 574,78 521,04 426,95

Energia (MWh) 8.368,86 8.974,17 8.143,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

ENERGIA (MWh) / VAB (MILHÕES DE €)

ção de competências é também efetuada, o que permite, 

para além de promover a formação, que esta seja asserti-

va e adequada.

Há uma preocupação constante com as condições de 

trabalho, nomeadamente no que diz respeito à seguran-

ça e saúde dos colaboradores, mas não só, é dada 

especial importância ao recrutamento, acolhimento e à 

integração dos colaboradores. Os Recursos Humanos 

têm o papel de promover o desenvolvimento de compe-

tências e desempenho, garantindo a equidade e o clima 

organizacional, como forma de assegurar uma rápida 

aprendizagem, a melhoria contínua dos processos, da 

comunicação e a gestão da mudança, promovendo a 

flexibilidade com forte identidade.

A satisfação dos colaboradores parte da Gestamp Aveiro 

é importante, no sentido de ouvir as suas opiniões e de 

procurar garantir um trabalho interessante, com bom 

relacionamento e sem conflitos sociais a empresa auscul-

ta o clima social através de questionários, dispõe de 

horários flexíveis de forma a permitir a relação trabalho/

família, potencia o grau de expressão dos colaboradores 

através da melhoria contínua e do sistema interno de 

sugestões e tem na organização representantes 

sindicais. Há a consciência clara do caminho que a 

Gestamp Aveiro tem e quer ainda percorrer, sendo estas 

distinções providenciadores de força e certeza de que se 

encontra na direção certa.
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// CONTINUAÇÃO NA APOSTA SOCIAL 
A empresa continua a proporcionar aos seus colaboradores um conjunto de benefícios sociais e de protocolos, tais como:

 

 

 

 COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR GÉNERO
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Energia (MWh) 8.368,86 8.974,17 8.143,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07
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INICIATIVAS DESCRIÇÃO

Cesta do Papá e da Mamã

O projeto “Cesta do Papá e da Mamã”, em 2015, foi reestruturado devido às vacinas da Prevenar terem sido 
incluídas no plano nacional de vacinação para crianças nascidas após 01/01/2015. No entanto, os colabora-
dores que estavam abrangidos pelo benefício antigo continuaram a ter a comparticipação das restantes doses 
da Prevenar para todos os filhos recém-nascidos, com um vínculo à Gestamp Aveiro de, pelo menos, um ano. 
Para esta iniciativa o valor despendido foi de 1.123,88 €.

Comparticipação da Gestamp Aveiro 
na compra de livros escolares

Apoio na comparticipação de livros escolares para todos os colaboradores efetivos e contratados (há mais de 
um ano) com filhos a frequentar a escola do 1.º ao 12.º ano, o que se traduziu num apoio percentual dos 
manuais escolares para todos os escalões da Segurança Social. Esta iniciativa abrangeu 66 colaboradores, 
através da comparticipação de livros a 84 estudantes, num valor total de 5.996,70 €. 

Parceria com uma farmácia Permite que todos os colaboradores, e respetivo agregado familiar, usufruam de um desconto de 5% em todos 
os medicamentos e, ainda, a possibilidade de entrega diária dos medicamentos nas instalações da empresa.

Aconselhamento jurídico gratuito

A Gestamp Aveiro oferece a todos os colaboradores a possibilidade de obterem aconselhamento jurídico 
gratuito uma vez por mês, onde poderão esclarecer todas as suas dúvidas relativamente a qualquer tema 
jurídico.

Cabaz de Natal

A Gestamp Aveiro presenteia anualmente os seus colaboradores com um Cabaz de Natal, com os mais variados 
produtos. Esta iniciativa surgiu com o intuito de proporcionar aos seus colaboradores, bem como às suas 
famílias, uma agradável quadra festiva, e também como forma de agradecimento pelo seu desempenho.

Medicina preventiva e curativa

Na atividade preventiva (englobando exames de admissão, periódicos e ocasionais) foram realizados 1.839 
exames e na atividade curativa foram realizadas 830 consultas. Nos serviços de enfermagem foram registados 
12.624 atos.

Protocolos

No sentido de proporcionar aos seus colaboradores, bem como ao seu agregado familiar, benefícios variados, 
a Gestamp Aveiro tem estabelecido protocolos com diversas entidades que proporcionam descontos em bens 
e serviços tais como: livraria/papelaria, dentista, oficina mecânica/pneus, esteticista, oculista e venda de 
automóveis.

Seguro de vida gratuito A Gestamp Aveiro oferece um seguro de vida aos seus colaboradores.

Seguro de saúde gratuito A Gestamp Aveiro oferece um seguro de saúde aos seus colaboradores.

Festa de Natal das Crianças e Almoço de Natal 
Em dezembro de 2015, foi realizada a Festa de Natal das Crianças, dos 0 aos 10 anos, e o Almoço de Natal para 
todos os colaboradores da Gestamp Aveiro.
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CONDIÇÕES DE 
TRABALHO-EMPREGO
Considerando o capital humano como um dos pilares 

essenciais para o sucesso da empresa, a Gestamp Aveiro 

assume o compromisso de aceitar, apoiar e aplicar os 

valores fundamentais do direito do trabalho e emprego.

A Gestamp Aveiro tem como objetivo manter um ambien-

te de trabalho equilibrado, saudável e seguro, respeitando 

os direitos de igualdade de oportunidade e não a discrimi-

nação no recrutamento e oportunidades de desenvolvi-

mento e progressão na carreira.

No final de 2015, a Gestamp Aveiro contabilizava 502 

colaboradores, deste universo, 52% possuíam contrato 

sem termo e 48% contrato com termo certo, sendo que 2 

colaboradores tinham contrato a tempo parcial.

TOTAL DE MÃO DE OBRA 
POR TIPO DE EMPREGO 
E TIPO DE CONTRATO 

COLABORADORES POR TIPO DE EMPREGO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR GÉNERO
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7,84

14,62 13,62

2013 2014 2015

Consumo de Cartão/VAB 7,84 14,62 13,62

Consumo de Cartão
(Ton) 114,20 251,72 259,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07432277

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

No que diz respeito à caracterização por faixa etária, o 

intervalo de idade dos 30 aos 50 anos é o que apresenta 

maior concentração. Os homens representam 69,3% e as 

mulheres 30,7% do universo da empresa. Este desequilí-

brio justifica-se com o facto de algumas áreas exigirem 

bastante esforço físico e, também, por algumas profissões 

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

Maioritariamente, a população da Gestamp Aveiro é 

constituída por profissionais altamente qualificados e 

semiqualificados.

Todos os trabalhadores da Gestamp Aveiro estão sujeitos 

a um determinado contrato coletivo de trabalho, seja 

porque estão filiados ou porque existe uma portaria de 

extensão. Nesse sentido, a percentagem de trabalhadores 

abrangidos por acordos de contratação coletiva corres-

ponde a 100%.

Os contratos coletivos de trabalho eventualmente aplicá-

veis nada dispõem sobre os prazos mínimos de notificação 

prévia em relação a mudanças operacionais, logo aplica-se 

o que se encontra estabelecido no Código do Trabalho: há 

uma obrigação de consulta aos representantes dos traba-

lhadores (em especial, as comissões de trabalhadores e 

delegados sindicais), a qual deve ser solicitada com um 

prazo mínimo de 10 dias face à medida projetada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO 
UNIVERSO DE COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 2015 

Gastos 
proteção 85.504,72 € 104.804.90 €  119.196,99 € 

Investimento 
melhorias 58.498,20 € 55.000 € 109.987,41€ 

N.º horas 
formação 2076 1492 2349 

 

0,47 0,33 0,37

2013 2014 2015

Consumo de
Plástico/VAB 0,47 0,33 0,37

Consumo de Plástico
(Ton) 6,91 5,66 7,14

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07

CONSUMO DE PLÁSTICO (TON) / VAB
(MILHÕES DE €)
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7,84

14,62 13,62

2013 2014 2015

Consumo de Cartão/VAB 7,84 14,62 13,62

Consumo de Cartão
(Ton) 114,20 251,72 259,78

Valor Acrescentado
Bruto (VAB) 14,56 17,22 19,07432277

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

ROTATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2015, o total de novos trabalhadores aumentou em 

relação ao ano anterior e o número de saídas manteve-se 

praticamente igual: 122 entradas contra 61 saídas, tradu-

zindo-se numa taxa de rotatividade de 12,2% (4,2% para 

as mulheres e 8% para os homens).

Contabilizando o número global de contratações, a taxa 

respetiva de 24,3% (10,4% para as mulheres e 13,9% para 

os homens).

Pode constatar-se que, em 2015, o motivo com maior peso 

foi “Despedimento por iniciativa do colaborador”. 
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SAÍDAS DISTRIBUÍDAS PELOS PRINCIPAIS MOTIVOS

 2013 2014 2015 

Gastos 
proteção 85.504,72 € 104.804.90 €  119.196,99 € 

Investimento 
melhorias 58.498,20 € 55.000 € 109.987,41€ 

N.º horas 
formação 2076 1492 2349 

 

74,00%
84,00% 79,50%

70,92% 76,00%

2011 2012 2013 2014 2015

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
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Como se pode constatar na tabela anterior, houve, nos 

últimos 3 anos, uma taxa de retorno de 100% após licença 

parental.

O grupo funcional com maior representação desempenha 

funções como técnicos e operadores. Ao longo dos 3 anos, 

podemos verificar que não existiram alterações significati-

vas nos grupos funcionais.

// REGALIAS SOCIAIS 
A Gestamp Aveiro oferece seguro de saúde e de vida a 

todos os seus colaboradores (contemplando contratos a 

termo certo e sem termo).

// GESTÃO DE DESEMPENHO  
A Gestão do Desempenho e das Competências é uma 

ferramenta fundamental para a gestão das pessoas, 

assente numa gestão por objetivos, fundamentalmente 

em três dimensões: indicadores empresa (transversal a 

toda a organização), indicadores individuais (inerentes ao 

desempenho individual e de equipa) e indicador subjetivo 

(inerente à avaliação subjetiva da chefia e dos colaborado-

res, se são colaboradores ou chefias, respetivamente). Em 

2015, os colaboradores com contrato a termo certo e sem 

termo foram avaliados através do sistema de Gestão de 

Desempenho (72% homens e 28% mulheres), o que 

correspondeu a 79%, e da Avaliação e Competências, que 

correspondeu a 100% (69% homens e 31% mulheres).

// PROPORÇÃO DE SALÁRIO BASE 
E REMUNERAÇÃO ENTRE HOMENS 
E MULHERES
Cada função na Gestamp Aveiro tem associada uma tabela 

salarial, não existindo qualquer distinção entre género.

PRÁTICAS LABORAIS 

DIVERSIDADE E IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

São promovidos, na Gestamp Aveiro, projetos de forma-

ção orientados para o desenvolvimento de competências 

Desta forma, são ministradas formações internas e outras 

em parceria com prestigiadas entidades de formação, 

contribuindo para a maximização do potencial humano e 

para o crescimento sustentável.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS 

O volume de horas de formação, em 2015, foi de 

6.370,5. Quando adicionadas as formações de Posto 

de Trabalho obtemos o número médio de 53,11 horas 

de formação por colaborador.
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SAÍDAS DISTRIBUÍDAS PELOS PRINCIPAIS MOTIVOS

 

74,00%
84,00% 79,50%

70,92% 76,00%

2011 2012 2013 2014 2015

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE’15 | Desempenho Social

www.gestampaveiro.com

62

 

 

 

 

 

 

 

A formação realizou-se em maior volume para o grupo de 

profissionais altamente qualificados e semiqualificados 

pois, maioritariamente, é esta a população de que a 

Gestamp Aveiro dispõe.

Assim sendo, o plano formativo é elaborado tendo em 

conta as reais necessidades dos colaboradores (dos seus 

perfis de função) e seguidos por indicadores como: o n.º 

de horas de formação médio por colaborador, o absentis-

mo na formação, a gestão do orçamento disponível com 

base na faturação e o cumprimento do plano anual de 

formação.

Tendo o plano de formação previsto, para o ano de 2015, 

sido executado em 49% e a formação de Posto de Traba-

lho estar registada informaticamente tornou possível a 

contabilização real do número de horas médio de forma-

ção por colaborador, que se situou nas 53,11 horas, 

conforme apontado anteriormente. No entanto, muitas 

formações que não estavam previstas no plano de forma-

ção foram levadas a cabo, acrescendo para 89 o total de 

cursos realizados, tanto planeados como não planeados, 

equivalente a 68%.

A Gestamp Aveiro tem, anualmente, um orçamento consi-

derável disponível para a formação e desenvolvimento 

dos seus colaboradores (78.000€), justificando claramente 

a visão e a aposta da empresa nesta área.

No ano em destaque, foi evidente o investimento no 

desenvolvimento de competências técnicas, com o objeti-

vo de alcançar uma diferenciação e a excelência dos 

colaboradores no desempenho da sua função.

O plano anual de formação é realizado através da avaliação 

das competências dos colaboradores e a confrontação com 

os perfis ideais inerentes às funções que desempenham. 

No ano de 2015, destacou-se o curso Desenhadores 

de Ferramentas de Estampagem, com a duração de 

380 horas, no centro de formação GTI (Gestamp 

Technology Institute), em Bilbau. Deu-se ainda início, 

em parceria com a Academia ATEC, à formação Serra-

lheiros de Ferramentas, Cunhos e Cortantes, com a 

duração de cerca de 1.000 horas, para 15 jovens recru-

tados no mercado de trabalho.

Ao longo dos anos, tem sido analisado o desenvolvimento 

e evolução das competências, permitindo a gestão de 

carreiras e a valorização dos colaboradores.

complexidade

Competências
Necessárias

GAP’S

Competências
Atuais

ToT1 tempo

Risco Gestamp Aveiro 

Risco de mercado * * * 
Risco de garantia * * * * * * 
Risco de crédito * * * * 
Risco cambial * * * * * * 
Risco de inventário * * * * * * 
Risco de produto * * * 
Risco ambiental * * * * * * 
  
Máximo: * * * * * *  
Mínimo: *  
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Na Gestamp Aveiro, as funções estão claramente descritas 

de forma a garantir, por parte dos colaboradores, o alinha-

mento face aos seus papéis.

Existe um perfil de funções bem definido com base na 

hierarquia departamental, onde se descrevem as caracte-

rísticas/tarefas da função, as competências inerentes à 

mesma com o respetivo perfil ideal e também as habilita-

ções/experiência/formações exigidas e desejadas.

 

Risco Gestamp Aveiro 

Risco de mercado * * * 
Risco de garantia * * * * * * 
Risco de crédito * * * * 
Risco cambial * * * * * * 
Risco de inventário * * * * * * 
Risco de produto * * * 
Risco ambiental * * * * * * 
  
Máximo: * * * * * *  
Mínimo: *  
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SOCIEDADE

A presença da Gestamp Aveiro no Conselho Geral do 

Agrupamento Dr. Ferreira da Silva procura essa interven-

ção junto da comunidade. A educação/formação é uma 

área prioritária para a empresa, numa ótica de médio e 

longo prazo, poderá estar a trabalhar já com futuros 

colaboradores. A empresa está associada a algumas 

entidades reforçando assim a sua participação na comuni-

dade, nomeadamente: BCSD – Conselho Empresarial para 

o Desenvolvimento Sustentável; AIMMAP – Associação dos 

Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de 

Portugal; AECOA – Associação  Empresarial do Concelho de 

Oliveira de Azeméis; Câmara do Comércio Luso-espanhola.

As iniciativas do Conselho de Sustentabilidade nesta 

matéria procuram sedimentar os laços com a comuni-

dade local.

De referir que, em 2013, surgiu o Código de Conduta 

da Gestamp Automoción que rege todas as socieda-

des que dele fazem parte. Todos os colaboradores da 

Gestamp Aveiro tiveram formação do Código de 

Conduta e esta formação foi integrada na formação 

de acolhimento ministrada a novos colaboradores. 

Relativamente à corrupção, e aos quatro indicadores G4 

associados, nomeadamente: verificação da percentagem 

e número total de unidades de negócio alvo de análise de 

riscos à corrupção; percentagem de trabalhadores que 

tenham efetuado formação nas políticas e práticas de 

anticorrupção da organização; e medidas tomadas em 

resposta a casos de corrupção; e número total de casos de 

discriminação e medidas corretivas tomadas, remetemos 

para o Relatório de Sustentabilidade do Grupo Gestamp 

Automoción e para o compromisso assumido pela 

Gestamp Automoción com a United Nations Global 

Compact.

CORRUPÇÃO 
E NÃO DISCRIMINAÇÃO

 

www.gestamp.com/sobre-nosotros/nuestra-vision/codi-

go-de-conducta 
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A Gestamp Aveiro está comprometida com os princípios 

fundamentais em matéria de direitos humanos. O respeito 

desses direitos é essencial na sua orientação estratégica. 

As suas políticas de compras e seleção de fornecedores, 

de recrutamento e seleção e de segurança são exemplos 

da preocupação da empresa com estes direitos.

Existem mecanismos para queixas e reclamações nesse 

âmbito nomeadamente o que está estabelecido no 

Código de Conduta.

No que diz respeito a este aspeto, nas operações e forne-

cedores significativos e com risco elevado de ocorrência 

de trabalho infantil, e as medidas tomadas para contribuir 

para a efetiva abolição do trabalho infantil, remetemos 

para o Relatório de Sustentabilidade do Grupo Gestamp 

Automoción e para o compromisso assumido pela 

Gestamp Automoción com a United Nations Global 

Compact.

TRABALHO INFANTIL 

DIREITOS HUMANOS
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 COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR GÉNERO

 

 

SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO

Estando inserida num Grupo consciente de que é um setor 

em que existem riscos importantes para a segurança das 

pessoas, a política de Segurança e Saúde é tida como um 

aspeto importante no que respeita à Gestão. Desta forma, 

a Gestamp Aveiro dispõe de uma estratégia, bem como de 

ferramentas de gestão, para conseguir atingir uma real 

melhoria das condições de trabalho ano após ano.

Além de ser um standard que contém as melhores práticas 

aplicáveis às atividades, serve para comparar o estado das 

distintas empresas que fazem parte do Grupo Gestamp 

permitindo chegar a uma pontuação que define o desem-

penho global de cada organização.

O GHSI demonstra o desempenho com um número de 0 a 

100, onde 0 é a situação perfeita e 100 é a situação mais 

desfavorável.

Todas as empresas assumem compromissos de melhoria 

anuais procurando a aproximação à posição 0,0 e tratando 

de melhorar os aspetos mais críticos.

O número alcançado é a média ponderada de 3 critérios: 

“Indicadores”, “Condições de Trabalho” e “Gestão da 

Prevenção”. Por sua vez, cada critério subdivide-se em 

diferentes fatores, 75 no total, (versão de 2015 do GHSI).

No critério “Indicadores” avaliam-se os Índices de Frequên-

cia, de Gravidade e de Acidentes Graves.

A POLÍTICA DO GRUPO GESTAMP

Desde 2006, que o Grupo Gestamp Automoción 

possui um sistema integral de gestão próprio dentro 

do qual se destaca uma ferramenta que denomina-

mos GHSI (Gestamp Health and Safety Indicator). O 

GHSI é um indicador com o qual se avalia de forma 

precisa o desempenho de uma empresa em Seguran-

ça e Saúde. 

Dentro dos fatores que existem em “Condições de Traba-

lho” encontramos, por exemplo, vias de circulação internas, 

condições de segurança de distintos tipos de máquinas, 

condições de armazéns, níveis de ruído, condições ergonó-

micas de postos de trabalho, entre outros. 

Por outro lado, dentro dos fatores do critério “Gestão da 

Prevenção” encontramos: gestão de empresas externas, 

formação específica, gestão de ergonomia, investigação de 

acidentes, manutenção preventiva de máquinas, trabalhos 

em altura, etc. 

Cada fator e cada critério tem diferentes impactos no 

resultado final dependendo da sua importância, e cada fator 

dispõe de diferentes níveis de avaliação em função do seu 

grau de cumprimento. 

Todos os anos o GHSI é revisto (fatores, escalas de avaliação, 

influência na valorização final, etc.), tendo em conta todas 

as particularidades do Grupo e as melhores soluções de 

forma a incluir novidades e ajustar o GHSI à situação.

Os resultados apresentados pelas fábricas, depois de valida-

dos por um processo de auditoria, são habitualmente 

publicados trimestralmente como mostra o gráfico abaixo 

relativo ao 4.º trimestre de 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Condições de 
Trabalho: 21 

Gestão da 
Prevenção: 11 
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COLABORADORES POR TIPO DE EMPREGO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR GÉNERO

 

 

Além de ser um standard que contém as melhores práticas 

aplicáveis às atividades, serve para comparar o estado das 

distintas empresas que fazem parte do Grupo Gestamp 

permitindo chegar a uma pontuação que define o desem-

penho global de cada organização.

O GHSI demonstra o desempenho com um número de 0 a 

100, onde 0 é a situação perfeita e 100 é a situação mais 

desfavorável.

Todas as empresas assumem compromissos de melhoria 

anuais procurando a aproximação à posição 0,0 e tratando 

de melhorar os aspetos mais críticos.

O número alcançado é a média ponderada de 3 critérios: 

“Indicadores”, “Condições de Trabalho” e “Gestão da 

Prevenção”. Por sua vez, cada critério subdivide-se em 

diferentes fatores, 75 no total, (versão de 2015 do GHSI).

No critério “Indicadores” avaliam-se os Índices de Frequên-

cia, de Gravidade e de Acidentes Graves.

A Gestamp Aveiro foi uma das empresas que participou no 

lançamento deste sistema, em 2006. A aplicação da políti-

ca do Grupo Gestamp e as suas ferramentas, aliadas a um 

esforço e estratégia interna, permitiu obter a evolução 

abaixo, posicionando-se no grupo das melhores empresas 

na área da segurança.

GESTAMP AVEIRO, 
UMA EMPRESA SEGURA 

 

 

 

 

 

ANO INDICADORES CONDIÇÕES DE 
TRABALHO 

GESTÃO DA 
PREVENÇÃO TOTAL 

2013 18 28 12 29 

2014 55 23 11 28 

2015 55 21 11 27 

Para além disso, é de realçar a forma consolidada que 

a Gestamp Aveiro se mantém nos últimos 3 anos, na 

zona verde deste indicador corporativo.

// ÍNDICES DE SINISTRALIDADE
Relativamente aos indicadores tradicionais, o mais repre-

sentativo para a nossa atividade é o Índice de Gravidade 

tendo em conta que compreende em si, a quantidade e 

gravidade dos mesmos.

 

Apesar do forte investimento em matéria de segurança e 

do esforço da empresa para melhorar as condições de 

trabalho e as suas políticas de gestão, tem-se verificado 

um aumento do n.º de acidentes, bem como o n.º de dias 

de baixa.
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2013 806.374 
M 4 101 

14 0,17 0 4 
F 5 39 

2014 833.293 
M 20 288 

37 0,43 0 8 
F 11 69 

2015 1.120.496 
M 19 459 

26 0,49 0 5 
F 10 94 

Dentro dos fatores que existem em “Condições de Traba-

lho” encontramos, por exemplo, vias de circulação internas, 

condições de segurança de distintos tipos de máquinas, 

condições de armazéns, níveis de ruído, condições ergonó-

micas de postos de trabalho, entre outros. 

Por outro lado, dentro dos fatores do critério “Gestão da 

Prevenção” encontramos: gestão de empresas externas, 

formação específica, gestão de ergonomia, investigação de 

acidentes, manutenção preventiva de máquinas, trabalhos 

em altura, etc. 

Cada fator e cada critério tem diferentes impactos no 

resultado final dependendo da sua importância, e cada fator 

dispõe de diferentes níveis de avaliação em função do seu 

grau de cumprimento. 

Todos os anos o GHSI é revisto (fatores, escalas de avaliação, 

influência na valorização final, etc.), tendo em conta todas 

as particularidades do Grupo e as melhores soluções de 

forma a incluir novidades e ajustar o GHSI à situação.

Os resultados apresentados pelas fábricas, depois de valida-

dos por um processo de auditoria, são habitualmente 

publicados trimestralmente como mostra o gráfico abaixo 

relativo ao 4.º trimestre de 2015.

Podemos verificar uma melhoria em ambos os vetores 

(Condições de Trabalho e Gestão da Prevenção) nos últimos 

3 anos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Condições de 
Trabalho: 21 

Gestão da 
Prevenção: 11 

*1 –  Índice de Frequência: n.º acidentes com baixa por milhão de horas trabalhadas.
*2 –  Índice de Gravidade: n.º dias de trabalho perdidos por cada mil horas trabalhadas.
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// OS RECURSOS APLICADOS
Para a obtenção de uma empresa cada vez mais segura, 

têm sido aplicados importantes recursos humanos e 

financeiros. A tabela abaixo representa uma parte desse 

esforço.

// COMISSÃO SHST
Existe na empresa uma comissão de SHST, órgão de 

composição paritária destinado à consulta regular e perió-

dica da atuação da empresa em matéria de segurança. Os 

elementos que fazem parte da comissão de SHST são: 4 

representantes dos trabalhadores para a saúde e seguran-

ça no trabalho, eleitos de acordo com a legislação, e 4 

representantes nomeados pela direção da empresa. 

Apesar da sua composição paritária, possui um modera-

dor, técnico do departamento de segurança da empresa.

// AS MELHORIAS
Anualmente, em resultado da avaliação de riscos, tendo 

em conta os riscos derivados de acidentes ocorridos, 

novos postos de trabalho e alterações de atividades, é 

estabelecido um plano preventivo com as melhorias a 

implementar. 

O ano de 2015 foi marcado pelo início de um projeto, 

denominado “Comportamentos Seguros”, que visa alterar 

comportamentos e hábitos das pessoas, com vista à 

diminuição do número de acidentes. O objetivo é que cada 

colaborador atinja um ponto comportamental de predis-

posição para a mudança e conheça técnicas que possa 

individualmente adotar para reduzir o risco de ter um 

acidente.

Além desta medida, tomada a nível de pessoas, outras 

medidas a nível dos processos e meios poderão ser elenca-

das:

>> Alteração dos sistemas de exaustão em células Mag;

>> Melhorias de carácter ergonómico;

>> Substituição de pontes rolantes e instalação de sistemas 

de segurança com vista à movimentação segura de cargas.

Como se pode ver através da tabela acima, é previsto no 

plano de formação da empresa, anualmente, cerca de 

1.500 horas dedicadas à área da segurança.

 2013 2014 2015 

Gastos 
proteção 85.504,72 € 104.804.90 €  119.196,99 € 

Investimento 
melhorias 58.498,20 € 55.000 € 109.987,41€ 

N.º horas 
formação 2076 1492 2349 

Os investimentos em melhorias de segurança 

superam os 50.000 €/ano. Além desta quantia, é 

despendida uma quantia em gastos na proteção dos 

trabalhadores, de cerca de 100.000 €/ano.
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SAÍDAS DISTRIBUÍDAS PELOS PRINCIPAIS MOTIVOS

 2013 2014 2015 

Gastos 
proteção 85.504,72 € 104.804.90 €  119.196,99 € 

Investimento 
melhorias 58.498,20 € 55.000 € 109.987,41€ 

N.º horas 
formação 2076 1492 2349 

RESPONSABILIDADE 
PELO PRODUTO
A satisfação do cliente nas diversas áreas e nos diversos 

momentos do ciclo de vida do produto é um indicador de 

enorme relevância para a empresa, o que justifica que os 

objetivos nesta matéria sejam cada vez mais ambiciosos.

O indicador utilizado tem por base 5 vertentes que 

exprimem a performance da empresa perante as expectati-

vas 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. Para cada uma das 

áreas e por cliente estão definidos objetivos quantificáveis.

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.

 

74,00%
84,00% 79,50%

70,92% 76,00%

2011 2012 2013 2014 2015

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

A compilação de todos estes dados conduziu ao gráfico 

exposto.

Apesar de todos os esforços encetados, o valor para 2015 

ficou aquém do objetivo traçado para o ano. O desvio 

esteve no cliente Volkswagen essencialmente no número 

de incidentes e PPMs.

Foram estabelecidas ações para reverter estes resultados 

de 2015:

>> Criar histórico de reclamações das peças com o objetivo 

de servir de formação / consulta para os operadores;

>> Dinamizar gestão visual de Qualidade nas alas da 

fábrica;

>> O indicador passa a ter periodicidade mensal e será 

efetuada uma análise dos principais problemas de modo a 

serem definidas ações macro.
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SAÍDAS DISTRIBUÍDAS PELOS PRINCIPAIS MOTIVOS

 

74,00%
84,00% 79,50%

70,92% 76,00%

2011 2012 2013 2014 2015

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

ANÁLISE DE RISCOS
Os riscos assumidos por uma entidade correspondem a 

fatores relacionados com o seu negócio que podem 

provocar perdas/prejuízos para a empresa.

>> Risco de mercado

O risco de mercado é resultante de condições adversas na 

comercialização dos produtos (ex.: fruto do aumento da 

competição no mercado), condições adversas da procura ou 

na dificuldade em desenvolver novos produtos. O risco de 

mercado apresenta um risco standard suportado por 

qualquer empresa envolvida em transações direcionadas 

para o mercado.

A Gestamp Aveiro incorre neste tipo de risco no mercado 

em que está presente.

>> Risco de garantia/conformidade do produto

O risco de garantia ou conformidade do produto resulta da 

possibilidade de o produto não atingir os padrões mínimos 

aceites ou publicitados ou, em casos extremos, causar danos 

ao seu utilizador.

A Gestamp Aveiro é responsável pela substituição dos 

produtos que comercializa com defeito pelo que, neste 

contexto, assume todos os riscos de garantia associados à 

sua atividade produtiva.

>> Risco de crédito

O risco de crédito é o risco do fornecedor não receber, por 

parte do cliente final, o pagamento da transação. O risco de 

crédito é determinado fundamentalmente por dois fatores: a 

credibilidade dos clientes e o montante das contas a receber.

Em relação às vendas diretas a clientes que não perten-

cem ao Grupo, a Gestamp Aveiro assume o risco de crédito 

das vendas por si efetuadas. Nas vendas a empresas do 

Grupo, uma vez que o pagamento dos produtos se encon-

tra naturalmente assegurado, não existem situações em 

que as condições normais de pagamento tivessem sido 

ultrapassadas. Neste caso, as empresas do Grupo que vão 

posteriormente comercializar os produtos fabricados pela 

Gestamp Aveiro com independentes incorrem em risco de 

crédito, com exceção das vendas realizadas para os 

Grupos Renault, PSA e Nissan, através das entidades 

relacionados (sendo o risco, neste caso, assumido pela 

Gestamp Aveiro).

>> Risco cambial

O risco cambial reflete as flutuações nas taxas de câmbio das 

moedas a terem impacto no lucro da empresa.

Podemos considerar que o risco cambial nas vendas e nas 

compras efetuadas pela Gestamp Aveiro é inexistente, 

uma vez que todas as operações são efetuadas em Euro. 

Contudo, a Gestamp Aveiro incorre em risco cambial nos 

investimentos em dólares que efetuou nos Estados 

Unidos da América.

>> Risco de inventário

O risco de inventário ocorre com a possibilidade de perdas 

resultantes da detenção de stocks. Estas perdas poderão 

resultar da obsolescência, desaparecimento de existência e 

queda abrupta do preço no mercado que impossibilite a 

recuperação do custo das existências.

Este risco é assumido pela empresa portuguesa. Não 

obstante, uma vez que a totalidade da produção da 

Gestamp Aveiro tem como origem encomendas específi-

cas dos fabricantes de automóveis, pode-se afirmar que o 

risco de inventário é bastante reduzido.

>> Risco de produto

O risco de produto reflete o risco de um determinado produto 

ser facilmente substituível por outros existentes no mercado.

Uma vez que a conceção da peça e a definição dos seus 

requisitos técnicos pertence ao cliente, em conjunto ou 

não com o Departamento Técnico, o risco de produto é 

suportado pelo cliente. Contudo, a Gestamp Aveiro e as 

entidades relacionadas com as quais mantém relações 

incorrem indiretamente no risco do produto.

>> Risco ambiental 

O risco ambiental é o risco da empresa ter de incorrer em 

custos relativos à sua atividade no que diz respeito à proteção 

ambiental, nomeadamente, tratamento de resíduos.

A Gestamp Aveiro é responsável pelos custos de proteção 

em termos ambientais, possuindo um Departamento do 

Ambiente.

O quadro seguinte resume os princípios riscos assumidos 

pela Gestamp Aveiro.



Os riscos assumidos por uma entidade correspondem a 

fatores relacionados com o seu negócio que podem 

provocar perdas/prejuízos para a empresa.

>> Risco de mercado

O risco de mercado é resultante de condições adversas na 

comercialização dos produtos (ex.: fruto do aumento da 

competição no mercado), condições adversas da procura ou 

na dificuldade em desenvolver novos produtos. O risco de 

mercado apresenta um risco standard suportado por 

qualquer empresa envolvida em transações direcionadas 

para o mercado.

A Gestamp Aveiro incorre neste tipo de risco no mercado 

em que está presente.

>> Risco de garantia/conformidade do produto

O risco de garantia ou conformidade do produto resulta da 

possibilidade de o produto não atingir os padrões mínimos 

aceites ou publicitados ou, em casos extremos, causar danos 

ao seu utilizador.

A Gestamp Aveiro é responsável pela substituição dos 

produtos que comercializa com defeito pelo que, neste 

contexto, assume todos os riscos de garantia associados à 

sua atividade produtiva.

>> Risco de crédito

O risco de crédito é o risco do fornecedor não receber, por 

parte do cliente final, o pagamento da transação. O risco de 

crédito é determinado fundamentalmente por dois fatores: a 

credibilidade dos clientes e o montante das contas a receber.

Em relação às vendas diretas a clientes que não perten-

cem ao Grupo, a Gestamp Aveiro assume o risco de crédito 

das vendas por si efetuadas. Nas vendas a empresas do 

Grupo, uma vez que o pagamento dos produtos se encon-

tra naturalmente assegurado, não existem situações em 

que as condições normais de pagamento tivessem sido 

ultrapassadas. Neste caso, as empresas do Grupo que vão 

posteriormente comercializar os produtos fabricados pela 

Gestamp Aveiro com independentes incorrem em risco de 

crédito, com exceção das vendas realizadas para os 

Grupos Renault, PSA e Nissan, através das entidades 

relacionados (sendo o risco, neste caso, assumido pela 

Gestamp Aveiro).

>> Risco cambial

O risco cambial reflete as flutuações nas taxas de câmbio das 

moedas a terem impacto no lucro da empresa.

Podemos considerar que o risco cambial nas vendas e nas 

compras efetuadas pela Gestamp Aveiro é inexistente, 

uma vez que todas as operações são efetuadas em Euro. 

Contudo, a Gestamp Aveiro incorre em risco cambial nos 

investimentos em dólares que efetuou nos Estados 

Unidos da América.
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Risco Gestamp Aveiro 

Risco de mercado * * * 
Risco de garantia * * * * * * 
Risco de crédito * * * * 
Risco cambial * * * * * * 
Risco de inventário * * * * * * 
Risco de produto * * * 
Risco ambiental * * * * * * 
  
Máximo: * * * * * *  
Mínimo: *  

>> Risco de inventário

O risco de inventário ocorre com a possibilidade de perdas 

resultantes da detenção de stocks. Estas perdas poderão 

resultar da obsolescência, desaparecimento de existência e 

queda abrupta do preço no mercado que impossibilite a 

recuperação do custo das existências.

Este risco é assumido pela empresa portuguesa. Não 

obstante, uma vez que a totalidade da produção da 

Gestamp Aveiro tem como origem encomendas específi-

cas dos fabricantes de automóveis, pode-se afirmar que o 

risco de inventário é bastante reduzido.

>> Risco de produto

O risco de produto reflete o risco de um determinado produto 

ser facilmente substituível por outros existentes no mercado.

Uma vez que a conceção da peça e a definição dos seus 

requisitos técnicos pertence ao cliente, em conjunto ou 

não com o Departamento Técnico, o risco de produto é 

suportado pelo cliente. Contudo, a Gestamp Aveiro e as 

entidades relacionadas com as quais mantém relações 

incorrem indiretamente no risco do produto.

>> Risco ambiental 

O risco ambiental é o risco da empresa ter de incorrer em 

custos relativos à sua atividade no que diz respeito à proteção 

ambiental, nomeadamente, tratamento de resíduos.

A Gestamp Aveiro é responsável pelos custos de proteção 

em termos ambientais, possuindo um Departamento do 

Ambiente.

O quadro seguinte resume os princípios riscos assumidos 

pela Gestamp Aveiro.
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GLOSSÁRIO
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 Desenvol-

vimento 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/diminui-

ção 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

GHSI – Gestamp Health and Safety Indicator

GRI – Global Reporting Initiative

HCFC – Hidroclorofluorocarbonetos

I&D – Investigação & Desenvolvimento

IC2 – Itinerário Complementar 2

Impacto Ambiental: qualquer alteração no ambiente, 

adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, 

dos aspetos ambientais de uma organização.

IRAR – Instituto Regulador das Águas 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 aperfeiçoa-

mento 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
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NACE – Nomenclature of Economic Activities in the 

European Community

NP – Não perigoso

NOx – Óxidos Azoto

OAZ – Oliveira de Azeméis

P – Perigoso

PA – Programa Ambiental

PDCA – Plan /Do/Check/Act

pH – Potencial Hidrogeniónico

POC – Plano Oficial de Contabilidade

POPH – Programa Operacional Potencial Humano

Política Ambiental – conjunto de intenções e de orienta-

ções gerais de uma organização, relacionadas com o seu 

desempenho ambiental, como formalmente expressas 

pela Gestão de topo.

PQ – Produto Químico

PPMs – Peças não conformes entregues ao cliente

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

Kgep – Quilograma equivalente de Petróleo
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-1 Mensagem da Direção Geral 7

G4-1 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

G4-3 Denominação da organização relatora

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços

G4-6 Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as
suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes para os
tópicos de sustentabilidade abordados no relatório

G4-5 Localização da sede da organização

G4-10 Mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato e por região

G4-11 Total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva

G4-18 Processo para definição do conteúdo e limites do relatório

G4-12 Cadeia de valor da organização

G4-14 Abordagem ao princípio da precaução

G4-13 Alterações significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório
em relação à dimensão, estrutura, participação acionista ou cadeia de fornecedores da
organização

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

G4-9 Dimensão da organização

G4-16 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa

G4-16 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa

G4-17 Lista de todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
ou documentos equivalentes da organização.
Reportar se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou
documentos equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório.

ASPETOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de carácter
económico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa

G4-8 Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores
cobertos e tipos de clientes e beneficiários)

70 - 71

9

9

15

11

10-11

58

59

13

70 - 71

17-20

22

28

4

25

Sobre este 
relatório

11-13

9-10
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

G4-20 Identificação dos aspetos materiais no interior da organização e seus limites

G4-23 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se
refere ao âmbito e limites

G4-21 Identificação dos aspetos materiais no exterior da organização e seus limites 25

25

G4-22 Efeitos de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios
anteriores e as razões para tais reformulações

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

G4-24 Lista de grupos de stakeholders da organização

G4-26 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a frequência
do envolvimento por tipo e por grupo

G4-25 Base para identificação e seleção de stakeholders

G4-29 Data do relatório anterior mais recente

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios

G4-37 Processos de consulta entre os stakeholders e a gestão de topo em relação aos
tópicos económicos, ambientais e sociais

G4-31 Contactos para questões sobre o relatório ou os seus conteúdos

G4-33 Política e procedimento relativamente à verificação externa do relatório

G4-32 Nível de aplicação, índice de conteúdo da GRI, referência ao relatório de verifi-
cação externa

G4-27 Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders como resultado
do processo de envolvimento e as medidas adotadas pela organização no tratamento
das mesmas

G4-28 Período coberto pelo relatório

G4-34 Estrutura de governação da organização (mandato e composição do Conselho de
Administração ou Comissões com responsabilidade para tomada de decisão com impacto 
económico, ambiental e social)

G4-36 Designou um ou mais cargos e funções de nível executivo como responsável pelos
tópicos económicos, ambientais e sociais e se esses responsáveis se reportam direta-
mente ao mais alto órgão de governação

G4-35 Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos económicos,
ambientais e sociais pelo mais alto órgão de governação para executivos seniores e
outros empregados

GOVERNAÇÃO

PERFIL DO RELATÓRIO

21

21;25

4

4

4

4

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

4

15

15

15

17-20; 21; 23-25

21

17;21
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G4-38 Composição do mais alto órgão de governação e dos seus comités

G4-41 Processos usados pelo mais alto órgão de governação para garantir a
prevenção e administração de conflitos de interesse

G4-39 Indicação se o Presidente do mais alto órgão de governação é também membro
executivo e as suas funções

15

15

15

15

15

G4-40 Processos de seleção e nomeação para o mais alto órgão de governação e os seus
comités, bem como os critérios adotados para selecionar e nomear os membros do mais
alto órgão de governação

G4-42 Papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governação e pelos executivos
seniores no desenvolvimento, aprovação e atualização do propósito, declaração de
missão, visão e valores, definição de estratégias, políticas e metas relacionadas com
impactos económicos, ambientais e sociais da organização

G4-43 Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento do mais alto
órgão de governação sobre tópicos económicos, ambientais e sociais

G4-46 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governação na análise da eficácia
dos processos de gestão de risco da organização para tópicos económicos, ambientais e
sociais

G4-45 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governação na identificação e
gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões económicas, ambien-
tais e sociais. Mencione o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governação na
implementação de processos de due dilligence
Processos de consulta e relacionamento com stakeholders são usados para apoiar o mais
alto órgão de governação na identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades
derivados de questões económicas, ambientais e sociais

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como
códigos de conduta e de ética

G4-57 Mecanismos internos e externos adotados pela organização para comunicar
preocupações relativamente a comportamentos não éticos ou incompatíveis com a
legislação e questões relacionadas com a integridade organizacional, como encaminha-
mento de preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos para denúncias de irregu-
laridades ou canais de denúncias

CATEGORIA ECONÓMICA 

G4-48 Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório
de sustentabilidade da organização e garante que todos os aspetos materiais sejam
abordados

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão de
governação

Direção Geral

21

64

64

DESEMPENHO ECONÓMICO

G4-DMA

G4-EC1 Valor Económico Direto Gerado e Distribuído

25

29

A Gestamp Aveiro dispõe
de um código de conduta
onde aborda as questões

relacionadas com os
conflitos de interesse

Sobre este 
relatório

Sobre este 
relatório
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G4-EC3 Cobertura das Obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela
organização

G4-EC4 Benefícios Financeiros significativos recebidos do Governo

30

29

41

CATEGORIA AMBIENTAL

G4-DMA

G4-EN3 Consumo direto de energia, discriminado por fonte de energia primária

G4-EN6 Redução do Consumo de Energia

G4-EN10 Volume total e percentagem de água reciclada e reutilizada

G4-DMA

G4-EN18 Iniciativas para a redução das emissões de GEE e reduções registadas

G4-EN22 Descargas de água por qualidade e destino

G4-DMA

G4-EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos
ambientais.

CONFORMIDADE

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

G4-EN1 Materiais utilizados, por peso ou por volume

G4-DMA

G4-EN5 Intensidade Energética

G4-EN8 Total de consumo de água segmentado por fonte

G4-EN21 NOX, SOXe outras emissões atmosféricas significativas por tipo e peso

G4-DMA

G4-EN23 - Total de resíduos por tipo e destino e método de eliminação

G4-DMA

G4-EN15 e G4-EN16 - Emissões diretas de GEE (Âmbito 1) e Emissões indiretas de GEE
(Âmbito 2)

EMISSÕES

EFLUENTES E RESÍDUOS

ENERGIA

DESEMPENHO AMBIENTAL 

49-51

47

47

47

48

41

41

43

43

43

42; 44

42

45 - 46

52

52

52

43; 48
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G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELATIVAS A IMPACTOS AMBIENTAIS

52

52

52

G4-DMA

CATEGORIA SOCIAL

G4-LA1 Número total e as taxas de novas contratações e rotatividade de empregados
por faixa etária, género e região

G4-LA3 Taxa de retenção e de retorno após licença de paternidade por género

G4-DMA

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

G4-LA5 Percentagem de empregados representados em comités formais de gestão,
comités de segurança e saúde dos trabalhadores, que ajudem a monitorizar e aconse-
lhar sobre programas de saúde e segurança (FALTA %)

G4-DMA

G4-DMA

G4-LA11 Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, avaliações de
desempenho

PRÁTICAS LABORAIS

G4-DMA

G4-LA2 Benefícios oferecidos a empregados full-time que não são oferecidos a empre-
gados temporários ou a tempo parcial, por unidades operacionais importantes

RELAÇÕES LABORAIS

G4-LA6 Tipo de lesão e as taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absen-
tismo e número total de mortes relacionadas com o trabalho, por região e por género

FORMAÇÃO E COMPETÊNCIAS

G4-LA9 Média de horas de formação por ano, por colaborador e por categoria

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

G4-DMA

G4-LA4 – Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são
especificadas em acordos de negociação coletiva

G4-LA8 Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos

EMPREGO

G4-EN34 Número de queixas e reclamações relacionadas com impactos ambientais
registadas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal

60

58

57

61

59

59

66

67

59

62

63

61

61

68
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G4-LA12 Composição dos órgãos de governo e discriminação de empregados por
categoria, por género, faixa etária, associação a grupos minoritários e outros indicadores
de diversidade

IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES

61

61

61

G4-DMA

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS COM PRÁTICAS
TRABALHISTAS

G4-DMA

TRABALHO INFANTIL

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A DIREITOS
HUMANOS

G4-HR12 Número de queixas e reclamações relacionadas com impactos em direitos
humanos registadas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal

SOCIEDADE

G4-DMA

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à
corrupção

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

G4-DMA

NÃO DISCRIMINAÇÃO

G4-HR3 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

DIREITOS HUMANOS

COMUNIDADES LOCAIS

COMBATE À CORRUPÇÃO

G4-SO3 Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos
relacionados à corrupção e os riscos significativos identificados

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

G4-DMA

G4-DMA

G4-LA16 Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas laborais registadas,
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal

G4-LA13 Rácio de salário-base e as remunerações de mulheres e homens, por
categoria funcional e unidades operacionais relevantes

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

65
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ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

G4-DMA 25

69G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente
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