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i

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 2017 e 31 de dezembro de 2017.

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 “Superamos Desafios” foram seguidas as 
diretrizes do GRI4, Global Report Iniciative, na opção “In accordance – Core”. No final desta 
publicação é apresentado um sumário de conteúdo do GRI (tabela que indica a localização das 
informações e dos indicadores presentes no relatório).

Uma vez que a empresa se encontra registada no EMAS (Regulamento (CE) nº 1221/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro de 2009, relativo à participação 
voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria), e que esse 
registo obriga à publicação de uma reclaração 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 2017, integrada no Relatório de Sustentabilidade, 
divulga informação relativa ao desempenho ambiental nos últimos 3 anos, no âmbito do 
registo EMAS nº PT000064: fabricação de peças metálicas por estampagem, soldadura e 
revestimento de superfícies para a indústria automóvel.

NOME DO VERIFICADOR EMAS
Bureau Veritas Certification Portugal

NÚMERO DE ACREDITAÇÃO DO VERIFICADOR 
PT-V-0004

DATA DE VERIFICAÇÃO
4 de Maio de 2018

NOME DO AUDITOR COORDENADOR
Carla Machado

DATA DE VALIDAÇÃO
4 de Maio de 2018

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
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VISÃO

VISÃO • VALORES • MISSÃO

Ser reconhecida como uma empresa modelo do Grupo Gestamp, através de um desempenho 
exemplar, superando de forma sustentável as expectativas das partes interessadas.

VALORES

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 negócios.

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.

MISSÃO

• Valorização dos colaboradores   •       Inovação contínua
• Atitude proativa   •       Espírito de equipa
• Respeito    •       Compromisso
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AS NOSSAS LINHAS DE ATUAÇÃO

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 Ambiente e a garantia de condições de segurança e 
saúde de todos os que nela trabalham são a garantia da sustentabilidade da organização.

No respeito pelos princípios fundamentais do Grupo Gestamp em satisfazer as necessidades 
e as 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 trabalho, os seus processos e os seus recursos para garantir a eficácia e a melhoria contínua do 
seu Sistema de Gestão segundo as Normas IATF 16949, NP EN ISO 14001 e o Regulamento EMAS, 
servindo a presente política como linha mestra para a atuação e para a definição dos seguintes 
objetivos:

→ Conseguir um produto rentável que satisfaça os requisitos dos nossos clientes em qualidade, 
custo e prazo, mediante o domínio dos processos, o envolvimento de todos os colaboradores e o 
respeito de todas as obrigações de conformidade aplicáveis;

→ Assegurar uma melhoria contínua da eficiência e da eficácia do nosso sistema de gestão, 
dotando-o dos recursos necessários. O objetivo final é alcançar zero defeitos, agindo de 
forma preventiva, eliminando os riscos para a segurança e para a saúde dos colaboradores e 
protegendo o ambiente;

→ Minimizar, sempre que possíveis, os impactes ambientais decorrentes das suas atividades e 
produtos, nomeadamente, na diminuição dos consumos e na reutilização de recursos com vista à 
economia circular e à melhoria continua na resposta à emergência;

→ Aplicar eficazmente um sistema de gestão que permita o estabelecimento de objetivos e 
metas e a sua melhoria, cuja evolução será controlada periodicamente. Esse compromisso de 
melhoria resultará no aumento da satisfação das partes interessadas.

• Fazer da qualidade, ambiente, saúde e segurança questões associadas a todas as atividades e 
aos colaboradores.

• Cumprir os requisitos dos nossos clientes e as obrigações de conformidade, aplicáveis aos 
seus aspetos ambientais, riscos para a segurança e saúde, produtos e serviços. 

• Enfatizar a prevenção do “defeito” no nosso produto, a proteção do ambiente com vista à 
prevenção da poluição e do risco para a segurança e para a saúde, controlando os processos 
e as atividades e estabelecendo um compromisso de melhoria contínua.

• Influenciar, na medida do possível e no desenrolar da sua atividade, as partes interessadas 
relevantes quanto aos seus aspetos ambientais;

• Promover o compromisso, a motivação e a participação dos nossos colaboradores no sistema 
de gestão.

• Fomentar a informação, a comunicação e o reconhecimento na organização.

• Difundir esta política a todas as pessoas que trabalham para a organização ou em seu nome, 
bem como mantê-la à disposição das partes interessadas.

• 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)

2 de fevereiro de 2018
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MENSAGEM DA DIREÇÃO GERAL
O ano de 2017 foi um ano muito intenso para a Gestamp Aveiro. Vivemos um crescimento de 
vendas, uma utilização mais intensiva dos equipamentos atuais, uma forte industrialização 
de novos meios, um aumento significativo da entrada de novos colaboradores e o início 
de laboração do projeto de crescimento da nossa área de negócios de construção de 
ferramentas. Vencemos com sucesso algumas adversidades que fomos encontrando ao longo 
do ano fruto desse crescimento.

Neste ano focamos a nossa atenção em iniciativas estratégicas no eixo Talento  - Crescimento 
- Indústria 4.0  - Comunicação que são fundamentais para o nosso futuro. Não é um trabalho 
que esteja terminado, continuará ao longo de 2018 e os resultados serão mais evidentes a 
médio prazo.

Continuamos a reforçar uma política de sustentabilidade mais ativa e aberta ao exterior, 
que nos proporciona uma visão mais alargada da nossa envolvente e nos permite interagir 
e beneficiar dessa interação. Ao longo do relatório podem encontrar as iniciativas que 
desenvolvemos no ano 2017 e das quais muito nos orgulhamos.

A Gestamp Aveiro continua a ser uma empresa de referência dentro do Grupo em diversas 
áreas, somos proativos, mas convém relembrar que estamos inseridos no setor automóvel, 
altamente competitivo, exigente e inovador e, para nos mantermos players neste mercado, 
temos de conseguir corresponder a essas expectativas.

Para 2018 reforçaremos o nosso foco na qualidade e temos como prioridade melhorar a nossa 
performance e reduzir os custos associados à mesma.

Outra das apostas para 2018 será na formação, o reforço de competências das pessoas é 
fundamental para o futuro e para os novos desafios que se avizinham.

Serão também efetuadas alterações de layout na fábrica de modo a melhorar os fluxos 
logísticos internos. Investiremos em ferramentas que nos ajudem a melhorar e a estruturar as 
nossas tarefas. Apostaremos cada vez mais em melhorar.

Como sempre, o nosso agradecimento aos nossos clientes, fornecedores, colaboradores e 
restantes stakeholders pela confiança e por todo o trabalho desenvolvido em conjunto.

Adriana Alves 
Direção Geral
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O Grupo Gestamp Automoción 
está presente em 21 países 
com mais de 100 empresas 
produtivas e 13 centros de I&D.

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 
502 094 486.

A empresa está inserida no grupo multinacional espanhol Corporación Gestamp, na área 
automóvel Gestamp Automoción, na divisão Europa Sul, como se pode visualizar no esquema 
apresentado.

As interfaces organizativas que se estabelecem entre a Gestamp Aveiro e o Grupo Gestamp 
Automoción são essencialmente baseadas na troca de informação, existindo uma elevada 
prestação de apoio e assessoria por parte do Grupo.
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438
502

575

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COLABORADORES

2014 2015 2016 2017

668

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 2017, a Gestamp Aveiro integrava 668 
colaboradores.

OLIVEIRA 
DE AZEMÉIS
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76,38 75,75
81,81

VOLUME DE NEGÓCIOS M€

2014 2015 2016 2017

96,23

GRUPO PSA

34,7%

GRUPO 
RENAULT/NISSAN

27,2%

GRUPO VOLKSWAGEN

17,4%

GRUPO FORD

12,5%

INDÚSTRIAS 
AUXILIARES

4,8%

GRUPO GENERAL MOTORS

3,1%
OUTROS

0,3%

GESTAMP AVEIRO

CLIENTES • VENDAS
VOLUME DE NEGÓCIOS
A evolução do volume de negócios dos últimos anos é apresentada no gráfico seguinte:

O volume de negócios da Gestamp Aveiro engloba a venda de peças, de sucata (resíduos) e de 
ferramentas e a sua evolução ao longo dos anos demonstra uma tendência positiva.

Em 2017, o Volume de Negócios aumentou 17,6% em relação a 2016. Esse aumento é 
composto por incremento de 48% na sucata, de 24,9% em ferramentas e 15,6% em peças.
A tendência tem sido ascendente ao longo destes 4 anos e espera-se que continue a crescer 
em 2018.

REPARTIÇÃO EM % DE VENDAS DE PEÇAS 
EM 2017 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).

GRUPO CLIENTE K€

GRUPO PSA 29.067,52

GRUPO RENAULT/
NISSAN 22.788,79

GRUPO VOLKSWAGEN 14.591,44

GRUPO FORD 10.490,20

INDÚSRIAS AUXILIARES 4.100,24

GRUPO GENERAL 
MOTORS 2.580,42

OUROS 259,16
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

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.

ESTAMPAGEM

SOLDADURA

SOLDADURA POR PONTOS

Este processo consiste na combinação de calor gerado pela corrente elétrica de elevada 
intensidade com a aplicação da força mecânica, que se exerce sobre os elétrodos (acessórios 
de cobre). Esta soldadura pode realizar-se através de prensas manuais ou em instalações 
automatizadas (células robotizadas).

SOLDADURA MIG/MAG

O princípio da soldadura MIG/MAG consiste em introduzir um fio de metal na tocha, fio esse 
que é fundido no arco elétrico. O arame de soldar desempenha duas funções: por um lado, é 
o elétrodo que conduz a corrente, por outro, é também, em simultâneo, o material de adição 
a ser introduzido na soldadura. Um gás de proteção que flui através do bocal da tocha protege 
o arco elétrico e o material em fusão, podendo o mesmo ser inerte (MIG) ou ativo (MAG).

Os gases inertes, tais como o árgon, não entram em reação com o material em fusão. Por 
outro lado, os gases ativos não só interferem no próprio arco elétrico, como também reagem 
com o material em fusão.

Da mesma forma que no processo anterior, as peças podem ser diretamente expedidas ou 
passar ao processamento seguinte.

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:
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TON DE CHAPA 
CONSUMIDA EM 2017

NÚMERO DE PEÇAS 
PRODUZIDAS EM 2017

MATÉRIA-PRIMA ESTAMPAGEM SOLDADURA PINTURA 
CATAFORESE

EMBALAGEM 
E EXPEDIÇÃO

55 023 70 978 989

PINTURA CATAFORESE

PINTURA

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:

PRÉ-TRATAMENTO

Desengorduramento e preparação da peça para pintura, através da passagem por um túnel 
com diversos estágios de tratamento efetuado por aspersão;

Efetuada por imersão, baseando-se no deslocamento de partículas carregadas dentro de um 
campo elétrico de um polo (ânodo positivo) para o outro (cátodo) que são as próprias peças. 
As peças mergulham numa cuba de tinta, são submetidas a uma descarga elétrica que faz 
atrair à superfície da peça metálica as partículas sólidas existentes no banho de pintura;

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO

Efetuada pela passagem das peças por um túnel de secagem. No final deste processo as peças 
são acondicionadas e expedidas para o cliente.
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GOVERNAÇÃO
A Gestamp Aveiro S.A. é uma sociedade anónima possuindo a seguinte estrutura de governo:

MODELO DE GOVERNO DA GESTAMP AVEIRO S.A.

ÓRGÃO COMPOSIÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão estratégica e operacional da empresa

PRESIDENTE Francisco Jose Riberas Mera 
VOGAL Juan Maria Riberas Mera

ASSEMBLEIA GERAL
Deliberações sociais para orientação da vida da 
sociedade, ditando os seus comportamentos.

PRESIDENTE David Vázquez Pascual
SECRETÁRIO Francisco López Peña

CONSELHO FISCAL
Supervisão Fiscal e Financeiro das contas da empresa.

PRESIDENTE Santiago Jesus Perrucho Montoya 
VOGAL Felipe de Frutos Chamero 
VOGAL José Ramon Alonso Ucha 
SUPLENTE David Vazquez Pascual

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
Verificação e Auditoria Independente das contas da 
empresa.

Ernst & Young Audit & Associados SROC, S.A representada 
por Rui Manuel da Cunha Vieira

PROCURADOR
Implementação da estratégia e execução operacional.

Adriana Pinho Alves (Diretora Geral)

O Presidente do Conselho de Administração não é o 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 delegarem 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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DIREÇÃO 
GERAL

SISTEMA
GESTÃO

GABINETE DE 
COORDENAÇÃO 

OFERTAS COMERCIAIS 
E APOIO AO NEGÓCIO

GABINETE DE 
COORDENAÇÃO 

AMBIENTE & HIGIENE 
E SEGURANÇA

DIREÇÃO 
PRODUÇÃO

DIREÇÃO 
CONSTRUÇÃO 

FERRAMTENTAS

DIREÇÃO 
MANUTENÇÃO 

EQUIPAMENTOS

DIREÇÃO 
COMPRAS/
LOGÍSTICA

DIREÇÃO TÉCNICA 
I&D

DIREÇÃO 
INFORMÁTICA

DIREÇÃO 
FINANCEIRA

DIREÇÃO 
QUALIDADE

DIREÇÃO 
RECURSOS 
HUMANOS

MANUTENÇÃO DE 
FERRAMENTAS

LEAN

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 diferentes 
setores da empresa promovendo assim a transversalidade 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.

O Plano de Atividades é estabelecido anualmente nesse Conselho e pontualmente poderão 
surgir iniciativas adicionais.

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 com a farmácia e 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 iniciativa propriamente dita.

CONSELHO DE SUSTENTABILIDADE

INICIATIVAS PARA A COMUNIDADE

COMPARTICIPAÇÃO NA ATRIBUIÇÃO DE CABAZES 
DE NATAL EM PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA

As principais iniciativas desenvolvidas ao longo do ano de 2017 foram:

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.

Por mais um ano, a Gestamp Aveiro associou-se ao Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da 
Silva, cujo conselho geral integra, e comparticipou com bacalhau e azeite para a preparação 
de 45 cabazes que foram entregues a várias famílias carenciadas do concelho.
Alguns membros do Conselho de Sustentabilidade da empresa vivenciaram a experiência de 
ajudar na distribuição dos cabazes e deixaram o seu testemunho sobre esse momento.

“Pela segunda vez, vivi esta experiência enriquecedora de partilha não só de bens, mas, 
principalmente, de gestos de fraternidade e amor para com aqueles que têm menos do que 
nós. E quando digo menos também me refiro aos défices de amor e atenção.
É de vangloriar todo o trabalho e dedicação dos professores que organizam esta iniciativa e, 
principalmente, o carinho que manifestam quando estão em contacto com os seus alunos e 
familiares.
Regresso sempre a casa com o coração mais cheio e com a certeza de que faço tão pouco 
pelos outros.”
       Andreia Fardilha
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100%

0%

GESTAMP AVEIRO COMO BOA EMPRESA PARA TRABALHAR

SIM

NÃO

13%

87%

% DE RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO

RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“Esta é uma experiência muito gratificante, deparámo-nos com realidades totalmente 
diferentes da nossa, tomámos consciência de que há pessoas que precisam de nós e que 
a compensação de fazermos o bem é maior do que o nosso próprio conforto. Dá-nos a 
possibilidade de ver como é compensador podermos marcar a diferença na vida de alguém, 
de tomarmos consciência que existem pessoas que o fazem de uma forma excecional e, além 
de um cabaz, conseguem transmitir um sorriso e uma palavra amiga a quem precisa. No fundo 
é dar um pouco de alento àqueles que precisam. Na minha opinião, é muito bom ter um papel 
ativo na responsabilidade social da nossa empresa.”
               Vera Santos

“Gostaria, acima de tudo, de realçar a iniciativa dos professores que tivemos o privilégio de 
acompanhar. São pessoas extraordinárias, que vão muito para além de ensinar as matérias 
curriculares, são, acima de tudo, um exemplo para aqueles alunos e para todos nós.
Percebemos que alguns daqueles alunos não seriam dos mais fáceis que tiveram de educar e, 
no entanto, não se queixavam disso ou das condições que têm para fazerem o seu trabalho.
Em vez disso, estavam ali, à noite, ao frio, de uma forma totalmente voluntaria com a única 
preocupação de levar um pouco de conforto a quem sabiam que necessitava.
Para eles, um grande bem-haja!”
                 Vitor Pinto

DIA DE PORTAS ABERTAS

No mês de setembro, a Gestamp Aveiro realizou a terceira edição do Dia de Portas Abertas, 
reunindo mais de 850 convidados.
Este evento teve como objetivo oferecer aos visitantes uma “viagem” pela organização para 
que pudessem ver as operações e tecnologias como um meio de competitividade no setor. 
 
Todos os convidados e familiares dos colaboradores, assim como as entidades institucionais, 
parceiros e outras partes interessadas, passearam pelas instalações de produção, de forma 
orientada, onde lhes foram apresentados os processos de estampagem e soldadura, bem 
como as suas características avançadas, incluindo questões de segurança, de flexibilidade e 
de eficiência nas operações.
 
Após a visita foi colocada a seguinte questão aos participantes: Considera a Gestamp Aveiro 
uma boa empresa para trabalhar? Os resultados obtidos podem ser observados nos gráficos 
seguintes.
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INICIATIVAS INTERNAS

SEMANA DA SUSTENTABILIDADE

Com o objetivo de promover uma alimentação mais saudável na vida dos colaboradores, 
o projeto da semana da sustentabilidade deste ano teve como tema Saúde à mesa. Desta 
forma, foram servidos na cantina da organização, vários pratos criados por equipas de 
nutricionistas e chefes de cozinha, garantido o equilibro nutricional essencial à manutenção 
de um bom estado de saúde.

Os colaboradores tiveram também a oportunidade de participarem em consultas de nutricão 
e workshops para a sensibilização da prática de refeições mais equilibradas, da preparação 
de sumos e batidos naturais, entre outros. Com este projeto, criámos pratos mais saudáveis e 
adaptámos alguns tradicionais para que todos, comam melhor e vivam melhor.

DIA DA FELICIDADE NA GESTAMP AVEIRO

Porque “a busca da felicidade é um dos objetivos fundamentais do ser humano”, a 20 de 
março, a Gestamp Aveiro comemorou, pelo quinto ano consecutivo, o Dia Internacional da 
Felicidade, promovendo assim a felicidade das pessoas no trabalho e demonstrando como 
esse sentimento é fundamental para o bem-estar de todos.

Durante este dia, foi promovido um lanche diferente, com a companhia do Palhaço Kiki, e 
realizado um sorteio no qual os colaboradores teriam de preencher uma folha dizendo qual o 
significado da palavra felicidade para eles. Os sorteados ganharam um jantar no restaurante 
Feitoria dos Sentidos, bilhetes de entrada para o Sealife e vouchers na livraria Bertrand.
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TALKS - A IMPORTÂNCIA DOS VALORES NUMA 
ORGANIZAÇÃO

A 20 de outubro, realizou-se na MATRIGAV o workshop A importância dos valores numa 
organização. Dedicado a chefes de equipa, coordenadores, diretores e quadros técnicos, 
o workshop orientado pela Secretária Geral do BCSD (Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável), Sofia Santos, abordou a temática da importância que os 
valores têm numa organização e também a importância da sustentabilidade.
No final do workshop foram entregues a todos os presentes um questionário de satisfação, 
onde foi possível verificar que, entre os 132 inquiridos, 88,5% declaram conhecer os valores 
da Gestamp Aveiro.

“A empresa é como um 
cidadão: os valores em que 
acredita ditam o seu sucesso 
a médio e longo prazo. E o 
sucesso da empresa vai muito 
mais além do que a criação 
do lucro.”  
   
       Sofia Santos

VISÃO GESTAMP AVEIRO

Estes são os rostos dos colaboradores que marcaram o workshop Visão Gestamp Aveiro, no 
dia 17 de novembro, no anfiteatro da Escola Básica Dr. Ângelo Azevedo, em São Roque.
Neste workshop, apresentado pela diretora geral, foram divulgados os resultados da 
Gestamp Aveiro relativos aos anos de 2016 e de 2017, à data ainda em curso. Isto é, os seus 
investimentos, o crescimento dos recursos humanos, o volume de  negócios, a performance 
de qualidade, e os desafios do ano seguinte, 2018.
Ricardo Oliveira, CEO da World Shopper, presenteou-nos com uma apresentação e explicação 
sobre o futuro e a mobilidade do setor automóvel. No final deste workshop, quisemos saber a 
opinião dos nossos colaboradores! Dos 60 inquiridos, avaliaram o workshop com uma média 
de 4,7 em 5.
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CESTA DO PAPÁ E DA MAMÃ 

Esta iniciativa implementada na nossa organização já desde o ano de 2015, continua a manter-
se com a oferta do “Cartão Dá” no valor de 300 €, para que os futuros pais possam adquirir 
artigos de puericultura.

Esta iniciativa tem como objetivo apoiar o crescimento dos(as) filhos(as) dos(as) nossos(as) 
colaboradores(as), permitindo criar oportunidades e promover o equilíbrio e o bem-estar da 
família. No ano de 2017, foram entregues 22 cartões aos bebés da Gestamp. 

IV PASSEIO GESTAMP AVEIRO 

No sentido de promover a interação e o envolvimento entre os colaboradores da empresa, o 
Conselho de Sustentabilidade organizou neste ano, um passeio convívio ao longo das praias 
entre Valadares e o Cais de Gaia.

Os 176 participantes desta iniciativa caminharam cerca de 12 km ao longo da linha de 
Valadares até ao cais de Gaia e puderam disfrutar de um passeio pelas 6 pontes, que ligam a 
ribeirinha do Porto a Vila Nova de Gaia.

A iniciativa terminou com um almoço convívio no restaurante Sancho Panza no cais de Gaia, 
com vista para o Douro, onde foi degustada uma francesinha em forno de lenha. 

Mais uma vez, o grupo organizador proporcionou a todos os participantes um dia de exercício 
físico num cenário de grande beleza natural e inesquecíveis momentos de convívio entre 
todos.
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GESCUIDAR

No ano de 2016, foi criado o programa Gescuidar, com a atribuição de alguns benefícios, no 
sentido de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos colaboradores. 

Em 2017 contamos com a presença de entidades protocoladas como ginásios, óticas, clínicas 
médicas dentárias, entre outras e foram realizados alguns rastreios gratuitos para que os 
colaboradores pudessem esclarecer as suas dúvidas e fizessem uma análise ao seu estado de 
saúde.

Os benefícios, são uma forma de retribuição indireta que se converte numa importante 
ferramenta de motivação e compromisso para o colaborador.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS
No passado mês de dezembro, como habitualmente temos vindo a fazer todos os anos, 
assinalámos o Natal, com uma festa para os filhos dos nossos colaboradores.

A pensar nas crianças, contámos com várias atividades, desde pinturas faciais, projeção de 
filmes, insufláveis, carrinho de pipocas e algodão doce, animação com o pai-Natal e a mãe-
Natal e mascotes alusivas à época e à festa temática (pokemóns).

A manhã foi repleta de muita brincadeira e diversão entre miúdos e graúdos e terminou com a 
entrega de presentes e de lanche para as crianças.
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JANTAR DE NATAL

No sentido de fortalecer as relações com os colaboradores, a Gestamp Aveiro celebrou a 
quadra natalícia com um jantar convívio no Europarque, em Santa Maria da Feira. Para iniciar, 
um espaço de entradas com variados salgadinhos e, para acompanhar, uma atuação musical 
da cantora Bea.

Já dentro da sala onde iria acontecer o jantar, e já depois de todos acomodados, a diretora 
geral, Adriana Alves, dirigiu-se ao público com um agradecimento pelo empenho e pela 
dedicação de todos no alcance dos objetivos e resultados cumpridos no ano de 2017.

Foram também entregues, em dois momentos do jantar e pela mão da diretora, 34 pins aos
colaboradores que, até à data, prefizeram 15 anos de colaboração. No final do jantar, foram
presenteados com um espetáculo surpresa de stand-up comedy, com o comediante João 
Seabra, encerrou as cinco horas de convívio, boa animação e o que mais se ouviram foram 
gargalhadas.

PATROCÍNIO DO LIVRO O MUNDO MUDA CONTIGO

A Gestamp Aveiro patrocinou, em novembro de 2017, um livro de banda desenhada para 
professores e alunos de geografia e ciências naturais. O Mundo muda contigo  - lançado 
pelo BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável), apesar de 
ser destinado a adolescentes dos 12 aos 15 anos, é adequado a todos os anos de ensino e 
pretende transmitir, de forma pedagógica e descomplicada, conceitos como as alterações 
climáticas, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), economia circular, reciclagem, 
cadeia de valor, ecossistemas, plásticos nos oceanos e florestas sustentáveis. 
 
A banda desenhada pretende levar à ação, contribuindo para que cada vez mais jovens 
percebam que o planeta vive uma situação limite e que está na mão de todos agir e contribuir 
para inverter a situação. Este projeto enquadra-se na educação para o desenvolvimento 
sustentável, uma das áreas de atividade estratégica do BCSD.

“(...)é fundamental que 
os jovens tenham espírito 
crítico e sintam o poder que 
têm enquanto agentes de 
mudança.”  
   
      Sofia Santos

Secretária Geral do BCSD
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CARTA DE PRINCÍPIOS DO BCSD

A Gestamp Aveiro subscreveu a Carta de Princípios do BCSD Portugal que engloba um 
conjunto de princípios que constituem as linhas orientadoras de uma boa gestão empresarial.
 
Os subscritores desta carta comprometem-se:

• a reconhecer a importância da partilha de informação sobre sustentabilidade junto 
das suas partes interessadas, respondendo e esclarecendo dúvidas e preocupações no 
domínio da sustentabilidade contribuindo, assim, para a divulgação da importância e da 
relevância de adoção de práticas sustentáveis;

• a considerar a carta uma iniciativa aplicável a toda a cadeia de valor;

• com a ambição estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas.

MEET 2030

Meet 2030, o novo projeto do BCSD,  desenvolvido em parceria com o Instituto Superior 
Técnico, tem como objetivo antecipar e apoiar a preparação das empresas para as alterações 
económicas que ocorrerão até ao ano de 2030 e visa identificar potenciais oportunidades e 
inovações que possam criar vantagens competitivas para as empresas, de forma a promover 
um crescimento sustentável da economia.
 
Este processo, no qual a Gestamp Aveiro pôde participar, decorreu ao longo de 10 meses, 
envolvendo cerca de 30 empresas portuguesas, de 13 setores diferentes, que contou com 
diversas interações com entidades públicas como o Ministério do Ambiente, a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), a Agência para a Energia (ADENE) e a Secretaria de Estado da 
Indústria.
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PARTES INTERESSADAS
Considerando a rede de pessoas e empresas que interagem com a Gestamp Aveiro, 
identificaram-se 8 grupos de stakeholders que são, de alguma forma, influenciados e/ou 
controlados pela empresa ou capazes de a influenciar 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. A página online 
www.gestampaveiro.com é, por excelência, o meio de comunicação mais transversal a todas 
as partes interessadas.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS

PARTES INTERESSADAS CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARTES INTERESSADAS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

ACIONISTAS

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

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

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

COMUNIDADE

Colaboração/Apoio a associações
Donativos financeiros
Processos de candidaturas a reconhecimentos 
públicos
Iniciativas do Conselho de Sustentabilidade 
(Manhã/Dia de Portas Abertas a entidades e/ou 
familiares)
Relatório de Sustentabilidade

COLABORADORES

Revista interna Gestamp Notícias
Placares informativos
Inquérito de satisfação dos colaboradores 
Intranet
TV Corporativa
Reuniões diárias e semanais
GRANDDIS + GESCOMPETE (Sistema de Avaliação 
de Desempenho + Avaliação de Competências)
Ações de formação
Sistema de sugestões
Relatório de Sustentabilidade

ENTIDADES OFICIAIS

Envio regular de estatísticas e relatórios (fiscal, 
laboral, ambiental, saúde e segurança no trabalho, 
formação profissional, etc.)
Relatório de Sustentabilidade

FORNECEDORES

Processos de avaliação e qualificação do 
desempenho de fornecedores
Requisitos ambientais de compra de bens e 
serviços
Correspondência de sensibilização informativa
Auditorias
Programas específicos de melhoria
Relatório de Sustentabilidade

COMUNIDADE ACADÉMICA

Estágios profissionais em colaboração com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP)
Visitas à fábrica (Política de Porta Aberta)
Protocolos de colaboração com universidades
Participação no Conselho Geral do Agrupamento 
de Escolas Dr. Ferreira da Silva
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A Gestamp Aveiro aceitou o convite e integra:
 
→ O grupo de trabalho do Fórum de Ética da Católica Porto Business School;

→ A direção do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva, como membro da sociedade

→ Os órgãos sociais do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável para o triénio 2016-2019;

→ O Grupo de trabalho do projeto MEET2030.

A Gestamp Aveiro pertence a várias associações empresariais, destacando as seguintes:

BSCD Portugal • 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 de Comércio e Indústria 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 empresa. 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.

Continuamos a apostar no Employer Branding através das visitas de alunos de várias 
universidades e escolas. Esta iniciativa, permite-lhes observar o ambiente de uma empresa 
em pleno funcionamento, para além de vivenciarem experiências intensas e usufruírem de 
oportunidades que só são possíveis quando enquadradas no âmbito da formação integral de 
alunos.

As visitas pretendem, sobretudo, aproximar os alunos do contexto empresarial. A conciliação 
entre estas duas realidades – escola e empresa – fica assim facilitada, pois as visitas de estudo 
têm como um dos objetivos fundamentais adquirir conhecimentos e abrir horizontes aos 
jovens, facilitando, posteriormente, a natural transição para o mundo laboral.

No ano de 2017, recebemos cinco escolas/universidades, num total de 116 visitantes, que 
estiveram em contacto com todo o processo produtivo e todas as áreas de suporte à empresa.

Nestas visitas, solicitamos a todos os alunos o preenchimento de um questionário que nos 
permite conhecer a perceção com que os alunos ficaram da organização: 91% dos alunos 
ficaram satisfeitos com a visita à organização e consideram-na a great place to work.

VISITA DE ALUNOS DE VÁRIAS UNIVERSIDADES 
E ESCOLAS
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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 expectativas 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 fornecimento, segundo critérios de significância 
e continuidade. Relativamente aos clientes, a Gestamp Aveiro considerou como input o 
questionário realizado pelo Working Group of European OEMS, 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 cinco grandes grupos de temas materiais: Governo da Sociedade, Gestão 
Económica e Estratégia de Negócio, Cliente, Colaboradores e Meio Ambiente.

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 fidelização.

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 impacte ambiental é 
uma procura constante e está associada ao 
desenvolvimento de toda a atividade da 
Gestamp Aveiro, estando a ecoeƬciência
enraizada na cultura da organização.
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DESEMPENHO 
ECONÓMICO

Indicadores Económico- • 30
-financeiros I&D 
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75,752
81,812

96,273

VENDAS LÍQUIDAS (MILHARES DE €)

2015 2016 2017

62,4%

62,8% 62,8%

CMVMC/ VALOR PRODUÇÃO (%)

2015 2016 2017

INDICADORES ECONÓMICO-
-FINANCEIROS
A análise da evolução da empresa, nos últimos anos, evidencia uma empresa estável e em 
crescimento, que tem conseguido ultrapassar os valores de EBITDA orçamentados.

O ano de 2017 foi muito intenso para a Gestamp Aveiro. Vivemos um crescimento de vendas, 
uma utilização mais intensiva dos equipamentos atuais, uma forte industrialização de novos 
meios, o aumento significativo da entrada de novos colaboradores e o início de laboração do 
projeto de crescimento da nossa área de negócios de construção de ferramentas. 

Vencemos com sucesso algumas adversidades que fomos encontrando ao longo do ano fruto 
desse crescimento. No entanto, ao nível dos custos associados e da não qualidade ficamos 
aquém do objetivo definido e esta será, sem dúvida, uma área de foco para 2018.

O aumento do volume total de negócios de 2017 face a 2016 deveu-se a um incremento 
de 15,7% das vendas de peças, ao incremento de 24,9% das vendas de ferramentas e a um 
aumento de 48% da venda de sucata. No que diz respeito à sucata, além do aumento de 
quantidade em consequência do aumento de venda de peças, houve também um aumento do 
preço deste resíduo no mercado.
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24,451

9,855

- 5,209

RESULTADOS LÍQUIDOS (MILHARES €)

2015 2016 2017

19,074
17,826

21,573

VALOR ACRESCENTADO BRUTO 
(MILHARES DE €)

2015 2016 2017

O peso do Custo das Matérias Consumidas sobre o Valor de Produção, em 2017, permaneceu 
idêntico ao valor de 2016. O aumento do preço médio da sucata contribuiu para essa 
manutenção, já que em alguns projetos não tivemos uma absorção de 100% do aumento 
da matéria-prima verificada este ano. Tendo em conta todos os savings negociados com 
os clientes, a não redução desse indicador só foi possível pelos resultados de melhoria de 
performance conseguidos em outras áreas.

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 da América. 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. A redução acentuada dos 
Resultados Líquidos deveu-se em grande parte, a este efeito da Gestamp North America que, 
para o ano 2017, apresentou um Resultado Líquido negativo.

De salientar um aumento do VAB em 2017. Os motivos essenciais desse aumento 
enumeram-se a seguir: aumento do preço da sucata, produto com maior número de 
operações e maior cadência.
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A nível da performance financeira, a empresa demonstra estabilidade e equilíbrio quer no 
curto quer no médio e longo prazo. O rácio de autonomia financeira da empresa é um sinal 
positivo da sua solidez.

4,581

5,919

4,029

INVESTIMENTOS (MILHARES €)

2015 2016 2017

No ano de 2017, mantivemos a tendência iniciada em 2015 no sentido de um forte 
investimento. Isto deveu-se a dois motivos: projeto de expansão da atividade de construção 
de ferramentas (17,5%) e investimento na atividade de vendas de peças, essencialmente na 
área da soldadura, como consequência das adjudicações para os novos projetos.

Sempre que possível, procuramos reaproveitar equipamentos para novos projetos uma vez 
que temos implementado o conceito de células flexíveis. O reduzido investimento no arranque 
dos projetos novos é considerado um fator crítico de competitividade. 

APOIOS FINANCEIROS RECEBIDOS
Em relação aos apoios financeiros recebidos do governo, importa salientar que os valores dos 
subsídios à exploração e ao investimento, mencionados no quadro abaixo, dizem respeito aos 
valores recebidos nesse ano, o que não implica que o investimento tenha sido realizado no 
ano do recebimento.

Importa esclarecer mais uma questão: o valor do prémio de realização refere-se à 
conversão em prémio de parte dos valores recebidos no passado, em conceito de subsídios 
reembolsáveis.

A Gestamp Aveiro aposta fortemente no investimento em I&D, pois só assim nos é possível 
inovar nos produtos e processos e sermos competitivos, por isso, anualmente, apresenta uma 
candidatura ao SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial).

(MILHARES DE EUROS) 2015 2016 2017

Subsídios à exploração 26,1 16,3 81,4

Subsídios ao investimento

Subsídios reembolsáveis 50,4 1.451,5 1.614,9

Prémio de realização 114,3 359,8 50,1

Benefícios fiscais

Criação de emprego para jovens 57,3 0,0 60,1

Contratuais (investimento) 0,0 0,0 0,0

Reserva Fiscal de Investimento (RFAI) 599,3

SIFIDE 306,9 336,5 280,0

TOTAL 555,0 2.763,4 2.086,5
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No entanto, importa referir 
que, em termos de volume de 
negócios em 2017, a repartição 
é de 20% para o mercado 
nacional e o restante para 
o mercado internacional. O 
principal país de exportação 
é Espanha seguido de França 
e do Reino Unido. Em relação 
às compras de matérias-
primas e subsidiárias, e aos 
fornecimentos e serviços 
externos, a repartição é de 75% 
para o mercado nacional e os 
restantes 25% para o mercado 
internacional.

VALOR ECONÓMICO GERADO E DISTRIBUÍDO

(MILHARES DE EUROS)

ITEM INDICADOR 2015 2016 2017

VALOR ECONÓMICO GERADO 75.930,7 81.961,6 96.649,2

Volume de negócios Vendas líquidas + Prestação de serviços 75.751,7 81.812,1 96.273,3

Proveitos financeiros Juros recebidos sobre empréstimos financeiros 0,0 0,0 0,0

Proveitos suplementares Todos 139,5 110,5 92,3

Ganhos em ativo fixo tangível Mais-valia líquida na alienação de ativo fixo 
tangível 39,5 39,0 283,6

Ganhos em investimentos financeiros Mais-valia líquida na alienação de investimentos 
financeiros 0,0 0,0 0,0

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO 73.461,6 80.719,5 93.307,7

Custos operacionais
CMVMC 49.371,7 53.153,8 62.850,0

Fornecimentos e serviços externos 10.759,5 13.601,2 15.229,0

Custos com o pessoal
Remunerações e encargos 10.563,8 11.530,8 13.421,2

Formação 86,1 106,8 57,2

Pagamentos a financiadores Custos financeiros - Juros pagos 2.068,9 1.830,9 1.238,0

Pagamentos ao Estado

Impostos 19,2 17,3 16,5

Imposto sobre o rendimento 581,5 451,3 486,7

Multas 2,5 16,6 0,0

Investimento na comunidade
Donativos 1,6 4,0 2,2

Quotizações voluntárias 6,8 6,8 6,9

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO 2.469,1 1.242,1 3.341,5

No seguimento da confirmação da Agência de Inovação, o valor do SIFIDE para 2016 foi 
atualizado e o valor que consta para 2017 é uma estimativa. A empresa encontra-se a 
preparar o dossier de 2017 correspondente ao RFAI.

A leitura deste indicador fornece informação 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.
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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. A tabela seguinte demonstra o montante anual gasto 
pela empresa na atribuição destes benefícios:

(MILHARES DE EUROS) 2015 2016 2017

Seguro de saúde 95,6 96,8 173,7

Seguro de vida 17,5 20,1 23,7

TOTAL 113,1 116,9 197,4

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.

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 auditorias 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 competitividade da empresa num mercado 
tão exigente e concorrencial como o automóvel e procura:

• Oferecer aos clientes uma cadeia de valor que se estenda da 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 2017 foi marcado pelo arranque da produção em série de novas referências que 
integram novos projetos, nomeadamente:  
FH3 - 586 Ford Fiesta B479; GB9 - B39 - P1MO - Opel Meriva (carry over do M3_M4); GR9 - AF7 
- P1UO - Opel C-CUV (carry over P41); P67 - 614 - A88-CITROËN C3 Picasso; 995 - EB2; P90 - B37 
Peugeout C84 ; P91 - DB3 Peugeout  X74 C-SUV ; VO6 - AI8 - VW276 - VW A-SUV; VN3 - 943/947 
PO536 Cayenne NF/ Touareg NF ; VO2/VP3/_34 - AH0/AX4/_D5 VW270Polo; SE270/216 Fabia; 
AU270 A1.

Paralelamente, estavam, em 2017, em fase de desenvolvimento, os seguintes projetos:  F39 
- AK4 Ford Focus C519; F61 - AK5 Ford Kuga C482; F87 - Ford Transit Connect  V408 MCA; 160 
- BA2+AN5 - Opel Corsa 9BXX; P83/GG1 - AR1/ GG1 - K9-PEUG.PARTNER/CIT.BERLINGO/P1V0 
COMBO; P85_CMP - P85/P66/P92 - AP8/613/B27BI0 - Peugeot 208/2008/301/Citroen DS3 ; 
P86 - R83 Repl. W2-Peugeot 508; 995 - MB6; 995 - P1MX (peça carry over DV6); VR6 - D31/H74 - 
AU516/AU513; Projeto XG3 - J61 BCB EV 2020.
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CICLO

PLAN

ACT DO

CHECK

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. Como parte da gestão da mudança, a Gestamp Aveiro trata as mudanças planeadas 
e não planeadas, de modo a assegurar que as consequências não desejadas não tenham 
efeito negativo sobre os resultados pretendidos do SGA.

POLÍTICA AMBIENTAL E PLANEAMENTO

POLÍTICA AMBIENTAL

A Gestamp Aveiro assume, na definição da sua política, o comportamento estratégico 
relativamente ao impacte no ambiente gerado pelas suas atividades e serviços, de forma a 
proteger o ambiente. 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.

Os aspetos ambientais são identificados por análise dos processos produtivos e auxiliares. 
São ponderados tanto os aspetos ambientais diretos/controláveis como os indiretos/
influenciáveis das atividades, produtos e serviços da Gestamp Aveiro. Os aspetos identificados 
são avaliados em função do seu impacte sobre o Ambiente e os que resultam significativos 
são obrigatoriamente controlados e constituem a base sobre os quais se estabelecerão os 
objetivos e as metas. De acordo com estes, procede-se à identificação dos requisitos legais 
aplicáveis à Gestamp Aveiro. Identificam-se e registam-se, ainda, os compromissos subscritos 
de forma voluntária e as licenças e autorizações administrativas de carácter ambiental. Os 
objetivos e metas ambientais são elaborados tendo em consideração os aspetos legais e 
outras exigências, os impactes ambientais relevantes e as opções tecnológicas ou comerciais 
que constam do Programa Ambiental.

PLANEAMENTO
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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 serviços, a trabalhar nas instalações 
da empresa, são sensibilizadas ou formadas para o cumprimento de regras ambientais 
e segurança, particularmente nas atividades com aspetos ambientais ou riscos mais 
significativos. A comunicação estabelece-se de diversas formas, tendo em vista a eficácia 
do SGA, englobando a comunicação das políticas, das regras, dos procedimentos e dos 
resultados obtidos. Estão identificadas as atividades, processos e produtos associados aos 
aspetos ambientais com impacte ambiental significativo, de acordo com a política ambiental, 
objetivos e metas. É efetuado o controlo operacional desses aspetos ambientais, estando os 
mesmos definidos em Instruções Operativas e Planos de Manutenção. Estão definidos planos 
e instruções para fazer face a acidentes ambientais e a eventuais situações de emergência.

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

A Gestamp Aveiro possui procedimentos internos para efetuar a monitorização dos aspetos 
ambientais associados às suas atividades. O registo de informação e o acompanhamento 
de todo o sistema permite avaliar o desempenho ambiental da organização e verificar o 
cumprimento legal e de outros requisitos subscritos pela organização. As oportunidades de 
melhoria identificadas e as não conformidades/incidentes detetadas são alvo de análise e 
sujeitas a ações para controlar e corrigir ocorrências, com o objetivo de diminuir o impacte 
no ambiente resultante das atividades da empresa. A Gestamp Aveiro, com o objetivo de 
incentivar a melhoria contínua, estabelece um Programa de Auditorias, 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.

VERIFICAÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS

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 análise das necessidades e expectativas das partes interessadas, balanço e 
definição de novos objetivos e ações de melhoria. 

REVISÃO PELA GESTÃO
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ASPETOS AMBIENTAIS
Com a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, a Gestamp Aveiro procedeu ao 
levantamento ambiental das suas atividades. Foram identificadas todas as entradas e saídas 
de cada processo/atividade e determinados quais poderiam produzir impacte no ambiente. 
Este processo permitiu a identificação e a avaliação dos aspetos ambientais diretos e indiretos, 
bem como os respetivos impactes positivos e negativos associados, contemplando uma 
perspetiva de ciclo de vida.

A atividade da Gestamp Aveiro concentra-se essencialmente na etapa 2, onde existem os 
principais aspetos ambientais controláveis. 

Numa perspetiva de ciclo de vida a Gestamp Aveiro tenta também influenciar  os aspetos 
ambientais indiretos pertencentes às seguintes etapas:

Etapa 1 • Seleção e Produção de Matéria-Prima

Etapa 3 • Produção Automóvel 

Etapa 4 • Utilização do Automóvel

Etapa 5 • Fim de Vida

RESIDUOSRESIDUOS
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ASPETOS AMBIENTAIS DIRETOS E INDIRETOS

Os aspetos ambientais identificados para condições de funcionamento normal (decorrente 
da atividade normal/rotina ou efetuados com periodicidade elevada) e anómala (atividade 
pontual de arranque/paragem de equipamentos, avarias/manutenção corretiva, não habitual, 
mas prevista) são avaliados segundo os critérios indicados abaixo analisando o seu impacte 
por vetor ambiental (resíduos, ar, água, ruído e recursos naturais):

         Probabilidade: representa a periodicidade com que sucede o impacte ambiental.
         Gravidade: representa o potencial contaminante do aspeto ambiental.

A metodologia utilizada baseia-se no cálculo do Risco Ambiental(RA), resultante do produto 
entre a probabilidade e a gravidade. 

É considerado AA significativo quando a significância (RA) obtida é ≥ 12.

No que diz respeito aos aspetos e impactes ambientais identificados para situação de 
emergência razoavelmente previsível, são avaliados também segundo os critérios de 
probabilidade e gravidade. Neste caso, é considerado AA significativo quando a significância 
(RA) obtida é ≥ 9.

A  identificação  dos  aspetos  ambientais indiretos  incidiu  sobre  os  fornecedores de  bens  
e  serviços  incorporáveis  no produto  fabricado  pela  Gestamp  Aveiro. 
A  empresa  não efetua conceção do produto, sendo esta realizada pelo cliente. Relativamente 
à embalagem, bem como a todas as operações de  logística, apesar de serem  definidas  e 
desenvolvidas pelo cliente e também por alguns fornecedores, a  Gestamp  Aveiro  tenta 
influenciar apresentando sempre que possível propostas de otimização aos clientes e 
fornecedores.

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. Após a identificação dos aspetos ambientais, os 
mesmos são avaliados segundo os critérios de probabilidade e gravidade. É considerado 
significativo todo o AA associado aos aspetos indiretos quando a significância (RA) obtida é = 
6.

De seguida são apresentados os aspetos ambientais considerados significativos, agrupados 
por vetores ambientais, associando-lhes os respetivos impactes no ambiente, as atividades 
onde são gerados e os valores obtidos relativamente aos critérios supracitados.
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ASPETO AMBIENTAL ETAPA CICLO DE VIDA
CONDIÇÕES 

FUNCIONAMENTO
IMPACTE AMBIENTAL

TIPO DE 
ASPETO

ATIVIDADES CONTROLADAS
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Emissões gasosas - transportes 
do fornecedor para GAV / GAV 
fornecedor por via terrestre camião

Etapa 1 – Matériais-primas Normal Degradação da qualidade do ar Indireto x 15

Consumo de energia elétrica Etapa 2 – Produção na GAV Normal Diminuição de recursos naturais Direto x x x x x x x x x x x x x x x x x 18

Consumo chapa Etapa 2 – Produção na GAV Normal Diminuição de recursos naturais Direto x 20

Consumo de gás natural Etapa 2 – Produção na GAV Normal Diminuição de recursos naturais Direto x x x 15

Águas resíduais indústriais
Etapa 2 – Produção na GAV Normal / Anómala Contaminação do solo e recursos hídricos Direto x x x x x 20

Águas resíduais domésticas Etapa 2 – Produção na GAV Anómala Contaminação do solo e recursos hídricos Direto x 15

Descarga de efluente industrial 
tratado Etapa 2 – Produção na GAV Normal Contaminação do solo e recursos hídricos Direto x 15

Lamas de fosfatação Etapa 2 – Produção na GAV Normal Processo de transporte e eliminação dos 
resíduos Direto x 12

Lamas não perigosas da ETARI Etapa 2 – Produção na GAV Normal Processo de transporte e eliminação dos 
resíduos Direto x 12

Emissões gasosas  - transportes GAV 
para cliente / cliente para GAV por 
via terrestre camião

Etapa 3 – Fabricação 
automóvel Normal Degradação da qualidade do ar Direto x 15

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

Etapa 2 – Produção na GAV Emergência Contaminação do solo e recursos hídricos Direto x 9

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

Etapa 2 – Produção na GAV Emergência Contaminação do solo e recursos hídricos Direto x x x 9

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

Etapa 2 – Produção na GAV Emergência Contaminação do solo e recursos hídricos Direto x x 9

Resíduos perigosos Etapa 1 – Matériais-primas Normal Contaminação do solo e recursos hídricos Indireto 6
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PROGRAMA AMBIENTAL 2017

ASPETO AMBIENTAL OBJETIVOS METAS
ACOMPANHAMENTO DE 
OBJETIVOS E METAS

INDICADORES AÇÕES
ACOMPANHAMENTO 

DE AÇÕES

Consumo de energia 
elétrica e gás natural

Reduzir consumo de recursos naturais 
não renováveis

Cumprir metas PREN
Kgep/Vab (M€) = 0,095
Kgep / TON Chapa = 37,65
TCO2/Tep = 2,25

A Gestamp Aveiro atingiu os objetivos 
relacionados com o aspeto ambiental 
energia, tendo obtido nos indicadores: Kgep/
Vab (M€) = 0,075; Kgep/ TON Chapa= 29,34; 
TCO2/Tep = 2,23.

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

Certificação Leed do edifício administrativo da MATRIGAV - acompanhamento fase de 
utilização.

Está em falta completar a 
informação relacionada com 
o tema da energia que será 
terminado em 2018.

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

Não foi realizado por falta de 
verbas. Esta medida transita 
para 2018.

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

Implementação sistema de pré-aquecimento do ar de entrada no queimador do forno.
Não foi realizado por falta de 
verbas. Esta medida transita 
para 2018.

Estudo do ganho ambiental e económico com a colocação de sensores de iluminação no 
túnel da sucata. √

Otimizar a altura dos alimentadores das máquinas da soldadura de forma a poder baixar 
a pressão do ar comprimido.

Esta medida transita para o 
ano 2018.

Estudo da possibilidade de armazenar a energia gerada nas travagens das pontes rolantes 
e utilizá-la numa área social. √

Estudo da melhor solução para AQS dos balneários femininos. √

Implementação de medidas de redução do consumo energético na estampagem. √

Continuação do projeto de programação de corte automático da eletroválvula de ar (ao 
fim de 45 min inatividade da prensa a eletroválvula é cortada; desligar o motor após 15 
min de inatividade da prensa).

Projeto parado por falta de 
disponibilidade técnica. Esta 
medida transita para 2018.

Instalação de telhas translúcidas na nave da logística e MATRIGAV. √

Consumo produtos 
químicos

Diminuição do consumo de PQ’s Reduzir em 5% o consumo de PQ’s/VAB
Foi atingido o objetivo proposto, tendo-se 
reduzido 29% no consumo de PQ’s.

Ton PQ/Vab (M€)

Estudar a eficácia de um sistema de filtração de óleo a instalar em cada prensa. √

Estudar a possibilidade de diminuir o consumo de PQ (óleo) e geração de águas oleosas 
com a produção do Querlenker (sistema de mistura e reutilização de óleo com água está 
deficiente).

√

Estudar a possibilidade de diminuição de consumo de PQ’s utilizados na ETARI com a troca 
de tecnologia de tratamento, sem prejudicar a eficiência do tratamento. √

Preparar projeto para dotar a instalação de pintura com equipamentos que permitam a 
sua supervisão, possibilitando o controlo real dos consumos de PQ’s e água. √

Consumo de cartão e 
papel

Reduzir consumo de embalagens de 
cartão produto vendido

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

Este objetivo foi conseguido, tendo-se 
reduzido 30% no consumo de cartão.                                       

Ton Cartão/Vab (M€)

Otimização de embalagens. √

Troca dos tabuleiros e aumento da sua higienização. √
Eliminados totalmente os papéis dos 
tabuleiros.

Reduzir o consumo de papel na 
cantina

Eliminar a utilização de papel nos tabuleiros e nos 
sacos de talheres

Troca de sacos de papel por recipiente de talheres que evitem contaminações. √
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PROGRAMA AMBIENTAL 2017

ASPETO AMBIENTAL OBJETIVOS METAS
ACOMPANHAMENTO DE 
OBJETIVOS E METAS

INDICADORES AÇÕES
ACOMPANHAMENTO 

DE AÇÕES

Resíduos

Aumentar o rigor na separação dos 
resíduos da secção de construção de 
ferramentas

Dotar a construção de ferramentas com condições 
adequadas para a correta gestão de resíduos 
perigosos e não perigosos

Foi contruído um parque de resíduos na 
secção da construção de ferramentas, 
adequado ao tipo de resíduos que são 
produzidos nesta secção.

Dotar a secção da construção de ferramentas com contentores de resíduos adequados e 
situá-los nas áreas onde os resíduos são gerados. √

Criar um parque de resíduos perigosos e não perigosos na MATRIGAV. √

Continuar a reforçar a informação e sensibilização para a correta separação. √

Promover a reutilização de máquinas 
obsoletas

Recondicionar pelo menos 1 máquina
Este objetivo foi totalmente atingido, foram 
recondicionadas 3 máquinas para novos 
projetos.

Na presença de novos projetos considerar/avaliar a possibilidade de recondicionar 
máquinas obsoletas quando existentes. √

Privilegiar a valorização dos resíduos 
gerados pela GAV em detrimento da 
eliminação

Diminuir o número de resíduos enviados para 
eliminação

Em 2017 a Gestamp Aveiro passou a enviar 
27Ton de resíduos para valorização que 
anteriormente estavam a ser encaminhados 
para eliminação.

Contactar gestores de resíduos, pedir novas propostas, conhecer o ciclo de vida dos 
resíduos. √

Geral

Efetuar sensibilização ambiental Garantir alcance a todos os colaboradores
Os objetivos foram ambos alcançados. 
Mais uma vez foram distribuídos cadernos 
de sensibilização ambiental a todos os 
colaboradores.O departamento de ambiente 
realizou visitas de verificação ambiental a 
3 fornecedores sendo um deles fornecedor 
de zincagem.

Desenvolvimento de “caderno ambiental”. √

Criar ciclo de vida do produto da GAV com os principais aspetos ambientais.

√Acompanhar o desempenho 
ambiental dos fornacedores

Realizar pelo menos uma visita ambiental ao 
fornecedor de zincagem Realização de verificação do desempenho ambiental com sugestões de melhoria.

PSI Aumentar as condições de atuação 

das equipas de emergência

Dotar as equipas de emergência com condições 
adequadas à sua função

A Gestamp Aveiro atingiu parcialmente este 
objetivos, estando apenas ainda em falta a 
instalação das novas sirenes de emergência.

Aquisição de EPI’s para as equipas de emergência. √

Dotar todas as naves de sirenes audíveis a toda a 
população

Aquisição de novo armário de emergência. √

Instalar as novas sirenes de emergência (já adquiridas) nas várias naves.

Esta melhoria está agendada 
para o início do ano de 2018, 
aquando da reparação de 
toda a rede de emergência.
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PROGRAMA AMBIENTAL 2018

ASPETO AMBIENTAL OBJETIVOS METAS AÇÕES

Consumo de energia elétrica e gás natural Reduzir consumo de recursos naturais não renováveis

Cumprir metas PREN
Kgep/Vab = 0,095
Kgep / Chapa = 37,65
TCO2/Tep = 2,25

Certificação Leed do edifício administrativo da MATRIGAV - acompanhamento fase de utilização.

Isolamento das tubagens das paredes do TTS da instalação da pintura.

Implementação sistema de pré-aquecimento do ar de entrada no queimador do forno.

Colocação de sensores de iluminação no túnel da sucata.

Otimizar a altura dos alimentadores das máquinas da soldadura de forma a poder baixar a pressão do ar comprimido.

Continuação do projeto de programação de corte automático da eletroválvula de ar (ao fim de 45 min de inatividade da prensa a eletroválvula é cortada; desligar o 
motor após 15 min de inatividade da prensa).

Estudo da rentabilidade de instalação de painéis solares na GAV.

Estudo do comportamento energético do forno - desenvolvimento de formula matemática para controlo energético do forno.

Consumo produtos químicos Diminuição do consumo de PQ’s Reduzir em 5% o consumo de PQ’s/VAB

Instalação de um sistema de filtração de óleo numa prensa de estampagem.

Aumento da remoção de óleo do banho do pré-tratamento e tratamento do TTS. (Intenção de aumentar o tempo de vida dos banhos).

Estudo de solução para remoção de óleo do fosso receção de efluente na ETARI.

Estudo de alteração da lubrificação do formato da peça Querlenker produzido na 800 T01 (de forma a evitar a lavagem das peças após estampagem o que diminuirá 
a quantidade de água residual na lavagem).

Dotar a instalação de pintura com equipamentos que permitam a sua supervisão, possibilitando o controlo real dos consumos de PQ’s e água.

Consumo de cartão e papel
Reduzir consumo de embalagens de cartão produto 
vendido

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

Otimização de embalagens.

Resíduos

Aumentar o rigor na separação dos resíduos
Dotar a empresa de condições, formação e informação 
necessárias à correta separação e acondicionamento 
dos resíduos

Continuar a reforçar a informação e a sensibilização para a correta separação de resíduos.

Alteração do layout do parque de resíduos e das condições de trabalho

Promover a reutilização de máquinas obsoletas Recondicionar pelo menos 1 máquina Na presença de novos projetos considerar avaliar possibilidade de recondicionar máquinas obsoletas, quando existentes, ou aumentar o tempo de vida útil das 
mesmas.

Privilegiar a valorização dos resíduos gerados pela GAV 
em detrimento da eliminação

Diminuir em pelo menos 1, o número de resíduos 
enviados para valorização. (os resíduos novos 
pontualmente não entram nesta contabilização)

Continuar a procurar soluções para enviar resíduos para valorização em detrimento da eliminação.

Geral Efetuar sensibilização ambiental Garantir alcance a todos os colaboradores
Desenvolvimento de “caderno ambiental”.

Divulgar o ciclo de vida do produto da GAV com os principais aspetos ambientais.

PSI Aumentar as condições de atuação das equipas de 

emergência

Dotar as equipas de emergência com condições 

adequadas à sua função

Aquisição de EPI’s para as equipas de emergência.

Dotar todas as naves de sirenes audíveis a toda a 

população
Instalar as novas sirenes de emergência (já adquiridas) nas várias naves.
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605,53

586,30

682,14

CONSUMO ÁGUA (M3) / VAB (MILHÃO DE €)

2015 2016 2017

Consumo água 
total (M3)

11.550 10.451 14.716

Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) (M€) 19,07 17,83 21,57

RESULTADOS DO DESEMPENHO
Tal como as restantes áreas materiais para a sustentabilidade, o desempenho ambiental 
assume particular importância na Gestamp Aveiro, que procura de forma contínua a 
ecoeficiência em todo o ciclo de vida do seu produto. Neste capítulo são apresentados vários 
indicadores associados aos aspetos ambientais significativos e as obrigações de conformidade 
que a Gestamp Aveiro monitoriza. As obrigações de conformidade são apresentadas, 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.

ATIVIDADE INDUSTRIAL

A água é um recurso natural fundamental para a manutenção da vida no planeta. Na Gestamp 
Aveiro, o consumo de água não é um dos aspetos ambientais mais significativos, mas, por 
se tratar de um recurso natural importante, efetuamos um controlo rigoroso na gestão 
do seu consumo. 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).
Não existindo ainda abastecimento de água e também devido às alterações climáticas que se 
têm sentido, a Gestamp Aveiro identificou como risco ao SGA a escassez de água durante o 
período de maior calor.
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, 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).

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).

CONSUMO DE ÁGUA
O consumo de água por VAB 
aumentou no  ano de 2017, 
influência do acréscimo 
da atividade e do aumento 
considerável do número de 
colaboradores relativamente ao 
ano anterior. 
De salientar que, em 2017, 
houve um aumento na 
percentagem recuperada, 
fruto de um novo depósito de 
recuperação de água instalado 
no edifício da secção de 
construção de ferramentas.

CONSUMO DE ÁGUA

Consumo água 
subterrânea

Consumo água 
da chuva

% Água 
recuperada

2015 11.450 100 1%

2016 10.317 134 1%

2017 14.239 477 3%

UNIDADE m3 m3 %

3
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DESCARGA DE ÁGUAS
Como já referimos 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 um laboratório acreditado. A ETARI, Estação de Tratamento de 
Águas Residuais Industriais, possui licença de descarga nº L013099.2016.RH4A, válida até 30 
de setembro de 2021.

*     Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é considerado esse valor limite para o cálculo do 
       valor médio apresentado.
**   Em agosto de 2016, foi registado um pH de 5,8.

*** A nova licença não contempla análise aos hidrocarbonetos.

A ETARD, Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, possui a licença de descarga 
nº L013096.2016.RH4A, válida até 30 de setembro de 2021.

*     Sempre que o valor é inferior ao limite de deteção é considerado esse valor limite para o cálculo do 
       valor médio apresentado.
**   Em setembro de 2015, foram registadas concentrações de azoto total de 32 mg/L.
*** Em novembro de 2017, foram registadas concentrações de azoto total de 32 mg/L.

EVOLUÇÃO DA MÉDIA* MENSAL DOS RESULTADOS ANALÍTICOS DA ETARI

PARÂMETRO VLE 2015 2016 2017

pH 6-9 7,0 6,9** 6,8

CQO 150 mg/L 37,3 29,0 49,5

SST 60 mg/L 10,3 10,0 8,8

Hidrocarbonetos 10 mg/L 2,9 0,7 ***

Óleos e gorduras 15 mg/L 4,0 2,1 1,1

CBO5 40 mg/L 9,3 11,5 12,3

Fósforo total 0,9  0,8 0,7

Azoto total 5,8  5,4 3,0

Volume máximo atingido no 
ano (m3)

800 m3 659,4 431,8 721,0

Descarga média/mês (m3) 461,4 377,3 523,7 

Descarga total (m3) 5.537,3 4.527,3 6.284,0

EVOLUÇÃO DA MÉDIA* MENSAL DOS RESULTADOS ANALÍTICOS DA ETARD

PARÂMETRO VLE 2015 2016 2017

pH 6-9 7,2 6,9 6,8

CQO 150 mg/L 49,0 52 55,0

CBO5 40 mg/L 9,8 11,8 21,0

SST 60 mg/L 18,8 18,0 26,8

Azoto Total 14,5*** 23,0 16,9

Fósforo Total 1,7 2,7 1,3

Volume máximo atingido no 
ano (m3)

610 m3 435,5 458,7 588,2

Descarga média/mês (m3) 313,4 376,6 437,4

Descarga total (m3) 3.760,5 4.518,7 5.249,0

Horas trabalhadas (h) 1.086.880,1 1.159.531,2 1.112.350,91 
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
A Gestamp Aveiro possui 16 fontes fixas de emissões atmosféricas localizadas nas instalações 
de tratamento de superfície e na soldadura. As chaminés foram construídas/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 periocidade estabelecida  na  legislação nacional, verificando-se 
um caudal mássico de emissão inferior aos caudais mássicos mínimos estabelecidos, nesta 
legislação, para todas as fontes. Para todas as fontes foram comunicados à CCDR-Norte os 
resultados das medições de 3 em 3 anos e submetidos os cálculos da altura das chaminés.

O autocontrolo é efetuado por entidades externas acreditadas sendo os resultados 
submetidos no balcão eletrónico da entidade competente (CCDR-N), dentro dos prazos 
estabelecidos (60 dias após a amostragem). No quadro abaixo podemos verificar os valores 
da qualidade das emissões para a atmosfera realizadas em 2015, 2016 e 2017 relativos às 
fontes fixas existentes na Gestamp Aveiro sujeitas a monitorização. Em 2015 foi realizada 
monitorização nas CH9 e CH10 que entretanto foi repetida em 2017 para alinhar com a 
monitorização das restantes chaminés.

PONTO DE CONTROLO MONITORIZAÇÃO

PARÂMETROS (mg/Nm3)

CO
NOX 

expressos em 
NO2

COV’S 
expressos em 

carbono
SO2 H2S Partículas Metais II 

(Ni)
Metais III 
(v+Cr+-
Cu+Mn)

VLE --- n.f. 500 200 500 --- 150 1 5

Chaminé pintura 4 (Queimador) 2017 41,3 20,6 1,6 --- --- --- --- ---

Chaminé pintura 6 (Lavagem de 
peças) 2017 --- --- 4,8 --- --- --- --- ---

Chaminé pintura 8 (exaustão estufa 
+ queimador) 2017 70 12,3 82,1 --- --- --- --- ---

Chaminé soldadura 9 (célula 
C0010R03) 2017 <1,7 <2,4 6,4 10,6 --- 5,9 0,001 0,11

Chaminé soldadura 10 (célula 
C2010M02) 2017 <1,7 <2,4 4,8 3,5 --- <1,4 0,004 0,55

Chaminé soldadura 11
(exaustão célula C0006M02) 2016 --- --- 21,7 --- --- 2,7 0,006 0,12

Chaminé soldadura 12 
(célula exaustão R006M04) 2016 --- --- 25,0 --- --- 2,4 0,011 0,07

Chaminé soldadura 13 
(célula exaustão C2005M01) 2016 --- --- 16,1 --- --- 6,8 0,005 0,28

Chaminé soldadura 14 
(célula exaustão C2165R01) 2016 --- --- 18,3 --- --- 9,5 0,005 0,26

Chaminé soldadura 15 
(célula exaustão C0010R02) 2016 --- --- 12,9 --- --- 7,1 0,004 0,06

Chaminé soldadura 16 
(célula exaustão C1010R05) 2016 --- --- 6,5 --- --- 2,2 0,010 0,17

Chaminé soldadura 17 
(célula exaustão C2010M01) 2016 --- --- 8,1 --- --- 2,3 0,004 0,19

Chaminé soldadura 18 
(célula exaustão C1010R03) 2016 --- --- 12,9 --- --- 17,9 0,006 0,08

Chaminé soldadura 19 (exaustão 1) 2016 --- --- 11,3 --- --- 1,8 0,009 0,05

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

Chaminé pintura 7 (Caldeira) 2017 21,1 101,8 11,7 4,3 <0,8 <2,1 --- ---

* A chaminé CH5 não está referênciada na tabela pois não se encontra abrangida pela obrigatoriedade de monitorização por ter uma potência inferior a 100 KWh.
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181,84

194,67

174,86

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

2015 2016 2017

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.

A Gestamp Aveiro 
procura implementar, nos 
seus processos produtivos 
e auxiliares, soluções 
energeticamente mais 
limpas de forma a diminuir 
as emissões de CO2 para a 
atmosfera. 
Em 2017, houve uma 
diminuição na emissão
 de CO2 por VAB, influência do 
aumento do valor acrescentado 
bruto, mas também fruto 
das medidas de eficiência 
energética implementadas. EMISSÕES (TONeq CO2) 2015 2016 2017

Gás natural e gasóleo 362,2 439,5 688,2

Energia elétrica 3.106,3 3.030,6 3.155,4

Fugas de gases fluorados 100,8 1 037,7 9,18

GASES REFRIGERANTES COM 
POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL
Relativamente aos gases fluorados com potencial de aquecimento global, 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 devidamente identificados sendo efetuada a devida manutenção periódica, incluindo 
a verificação de fugas. No ano de 2017, foi detetada uma fuga num equipamento que foi 
analisada e reparada, 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 4,4 kg R410A, o que corresponde uma emissão equivalente a 9,18 
ton de CO2. De salientar, a diminuição do número de fugas de gases refrigerantes ocorridas 
em 2017, fruto de um trabalho realizado na substituição de alguns equipamentos que já 
demonstravam problemas de manutenção. E foi ainda identificada uma fuga de 0,65 kg de gás 
R22. 

Uma vez que estes gases não se encontram relacionados com o processo de fabrico da 
empresa, não são apresentados os dados relativos ao desempenho.

RESÍDUOS
Conforme previsto na lei, a Gestamp Aveiro preenche anualmente, dentro dos prazos 
estabelecidos, o MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos). Este é preenchido no portal 
da APA disponibilizado para o efeito, no qual a Gestamp Aveiro possui o nº de estabelecimento 
APA00037191.

Alguns indicadores relativos à produção de resíduos são apresentados de seguida, bem como 
algumas considerações importantes referentes a fluxos específicos.

A Gestamp Aveiro tem 
implementado 
internamente um sistema 
de separação de resíduos, 
garantindo um destino 
economicamente mais rentável 
e ambientalmente mais 
adequado 
para os mesmos. Todos os 
resíduos são identificados 
com o respetivo código LER e 
encaminhados para destino 
licenciado, sendo o 
transporte acompanhado da 
respetiva guia de 
acompanhamento de resíduos.

3.468,43 3.470,08 3.772,17 Total Emissões CO2 (TON eq)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado Bruto 
(VAB) (M€)
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1 128,61

1 294,14

1 143,20

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

2015 2016 2017

Quantidade de 
Resíduos (Ton) 21.527,25 23.068,93 24.661,94

Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) (M€) 19,07 17,83 21,57

26,35

31,97

26,38

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

2015 2016 2017

Quantidade de 
Resíduos (Ton) 502,69 569,97 569,02

Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) (M€) 19,07 17,83 21,57

RESÍDUOS TOTAIS GERADOS

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos produzidos, na sua totalidade, por valor 
acrescentado bruto da empresa ao longo dos últimos anos.

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.

Em 2017, a quantidade 
de resíduos por valor 
acrescentado diminuiu 
comparativamente ao ano 
anterior. Esta diminuição é 
fruto de um trabalho contínuo 
no sentido de reduzir
a quantidade de resíduos 
relacionados com as matérias-
primas e com o processo de 
produção.

.

.

.
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54

33

26

PRINCIPAIS RESÍDUOS PERIGOSOS (TON)

Outros materiais contendo
substâncias perigosas

Absorventes contaminados

Suspensões aquosas

Emulsões não cloradas

23

6,08

8,40
7,77

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

2015 2016 2017

116,05 149,70 167,65 Quantidade de 
Resíduos (Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado 
Bruto (VAB)(M€)

A Gestamp Aveiro em 2017 
aumentou significativamente 
a quantidade de resíduos 
perigosos enviados para 
valorização em detrimento da 
eliminação. Tendo atingido o 
objetivo no que diz respeito ao 
setor ambiental - resíduos a 
que se propôs.

RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos perigosos por valor acrescentado bruto dos 
últimos três anos, assim como, a quantidade de resíduos perigosos eliminados e valorizados. 

RESÍDUOS PERIGOSOS ELIMINADOS l VALORIZADOS

Quantidade de resíduos 
eliminados

Quantidade de resíduos 
valorizados

2015 84,33 31,72

2016 102,57 47,13

2017 40,13 127,51

UNIDADE Ton Ton

Estes resíduos possuem diversos códigos LER, sendo os mais significativos as emulsões não 
cloradas, as suspensões aquosas, os absorventes contaminados e outros materiais contendo 
substâncias perigosas.
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20,02
21,67

16,47

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

2015 2016 2017

381,84 386,22 355,38 Quantidade de 
Resíduos (Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado 
Bruto (VAB)

De salientar a diminuição de 
resíduos não perigosos em 
2017 por VAB, que se deve, 
essencialmente, à diminuição 
da quantidade de resíduos 
de madeira, fruto de trocas 
de embalagens perdíveis por 
embalagens retornáveis.

183

60

54

PRINCIPAIS RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (TON)

RSU

Lamas das ETARI

Papel e Cartão

Madeira

18

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS

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.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ELIMINADOS l VALORIZADOS

Quantidade de resíduos 
eliminados

Quantidade de resíduos 
valorizados

2015 61,22 296,99

2016 45,75 316,11

2017 58,28 297,10

UNIDADE Ton Ton

Estes resíduos possuem diversos códigos LER, sendo os mais significativos a madeira, o papel e 
cartão, as lamas da ETARI e as misturas de gorduras e óleos. Excluem-se dos cálculos a sucata 
e os resíduos de construção e demolição.

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos não perigosos por valor acrescentado 
bruto dos últimos três anos.
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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.

ÓLEOS USADOS

A Gestamp Aveiro efetua a separação e acondicionamento dos óleos usados conferindo-lhes 
um destino licenciado - Sogilub.

PILHAS E ACUMULADORES

A Gestamp Aveiro efetuou um protocolo de colaboração com a ECOPILHAS a 9 de novembro 
de 2004, com o objetivo de garantir o correto destino deste resíduo.
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8.143,78 8.076,75 8.854,79 Energia (Mwh)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado 
Bruto (VAB)(M€)

426,95

453,10

410,46

ENERGIA (MWH) / VAB (MILHÃO DE €)

2015 2016 2017

40,05
38,54

35,19 33,95

30,01 28,61 29,34

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Kgep/Ton chapa consumida Objetivo

O consumo específico de 
energia teve uma considerável 
descida (9,4%) em 2017, tendo 
atingido o valor mais baixo dos 
últimos três anos. Esta descida 
demonstra, mais uma vez, 
que a cultura de economia de 
baixo carbono está vincada no 
dia a dia da Gestampa Aveiro, 
produzindo mais com menos 
recursos energéticos.

ENERGIA
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.

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 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos de acompanhamento (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017). Para a determinação do consumo específico apresentado, e de acordo com o plano 
mencionado anteriormente, apenas se consideram o consumo de energia elétrica e de gás 
natural.
De seguida, apresenta-se um gráfico com o indicador relativo à energia consumida (MWh) por 
VAB (milhões de €)  dos  consumos  de  energia  elétrica,  gás  natural  e gasóleo.

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 dois 
sistemas de aproveitamento de energia para aquecimento de águas: painel solar e sistema de 
recuperação de calor da central de ar comprimido.

ENERGIA CONSUMIDA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 UNIDADE

Energia elétrica comprada 24.485 21.206 21.555 23.974 23.793 23.213 24.533 GJ

Gás natural comprado 8.886 7.829 6.375 6.498 4.550 5.782 6.356 GJ

Gasóleo comprado 1.559 1.258 1.439 1.130 953 932 967 GJ
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Nos últimos três anos 
conseguiu-se uma redução 
de 6% na relação entre 
chapa consumida e sucata 
gerada. Isto significa que tem 
diminuído o desperdício de 
chapa, fruto de um aumento 
nas otimizações da largura de 
banda da chapa.

2,42

2,37

2,28

CHAPA (TON) / SUCATA (TON)

2015 2016 2017

50.975,00 53.281,00 55.023,00
Chapa consumida 

(Ton)

21.024,56 22.498,96 24.092,92 Resíduos de sucata 
(Ton)

2 672,00

2 989,00

2 551,00

CHAPA (TON) / VAB (MILHÃO DE €)

2015 2016 2017

50.975,00 53.281,00 55.023,00
Chapa consumida 

(Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado 
Bruto (VAB)(M€)

Como evidência dessa política energética é de salientar as melhorias implementadas nos 
últimos 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 
→ 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;
→ instalação de uma nova central de refrigeração mais eficiente em detrimento da central 
     antiga, menos eficiente.

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

A chapa é a matéria-prima utilizada no processo de estampagem e contém cerca de 20 a 
25% de material reciclado. Para melhor se compreender o seu aproveitamento/desperdício,  
apresentamos  neste  indicador  a relação entre a chapa consumida e a sucata gerada, assim 
como, o indicador de chapa consumida por valor acrescentado bruto. De salientar  que  é  
preocupação  diária  da Gestamp Aveiro o aumento da eficiência dos processos produtivos e 
minimização dos desperdícios de matéria-prima.

CHAPA

.

.

.
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O aumento do valor 
acrescentado bruto e a melhoria 
realizada no processo da ETARI 
permitiram uma diminuição no 
consumo de produtos químicos 
por VAB na ordem de 29% 
comparativamente a 2016.

0,37

0,45

0,38

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

2015 2016 2017

7,14 7,95 8,15 Consumo de Plástico (Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado Bruto (VAB)(M€)

246,84 261,71 226,32 Consumo de PQ (Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado Bruto (VAB)(M€) 

12,94

14,68

10,40

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

2015 2016 2017

10,49

Os Produtos Químicos (PQ) são essencialmente utilizados no processo de tratamento de 
superfície (lavagem e pintura de peças). Contudo, também existe um elevado consumo de 
óleos e de outros. Neste indicador, apresenta-se a relação do consumo de PQ com o VAB.

PRODUTOS QUÍMICOS

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 material de 
embalagem, o seu consumo encontra-se associado à venda das ditas peças metálicas. O 
indicador apresentado relaciona as toneladas de plástico em função do VAB da empresa.

EMBALAGENS DE PLÁSTICO

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 do produto final, 
visto que esta é especificada pelo cliente.
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259,78 216,32 183,41 Consumo de Cartão (Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado Bruto (VAB)(M€)

O trabalho de redução de 
embalagens de cartão - 
otimização ou substituição 
por embalagens retornáveis é 
uma medida que tem figurado 
no programa ambiental. Estas 
medidas permitiram reduzir 
o consumo de cartão/VAB em 
38% e o consumo de madeira/
VAB em 11% nos últimos três 
anos.

13,62

12,14

8,50

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

2015 2016 2017

6,50

6,06

5,75

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

2015 2016 2017

123,95 107,95 124,15 Consumo de Madeira (Ton)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado Bruto (VAB)(M€)

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 intrinsecamente 
associado à venda de peças. O indicador apresentado relaciona, então, as toneladas de cartão 
em função do VAB da empresa.

EMBALAGENS DE CARTÃO

De igual forma, a madeira não é considerada matéria-prima. 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.

EMBALAGENS DE MADEIRA

A diminuição de consumo de madeira é fruto das variações dos pedidos dos clientes, mas, 
também, das medidas implementadas para a redução de consumo de papel, que reduz 
automaticamente a necessidade de paletes.
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31.766,95 31.766,95 31.766,95 Área Impermeabilizada (M2)

19,07 17,83 21,57 Valor Acrescentado Bruto (VAB)(M€)

BIODIVERSIDADE
O indicador que permitiria aferir os impactes na biodiversidade seria a área construída, 
expressa em m2, em função do VAB (milhões de €). A área impermeabilizada é de 31 766,95 
m2.

1 665,45

1 781,66

1 592,49

ÁREA IMPERMEABILIZADA(M2) / VAB 
(MILHÃO DE €)

2015 2016 2017

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.

REFLORESTAÇÃO DA GAV

Após terem sido abatidas algumas árvores para construir um novo pavilhão na Gestamp 
Aveiro, todos os colaboradores da empresa e os seus filhos (com idades compreendidas entre 
os 3 e os 18 anos), foram convidados a reflorestar a nossa mata com árvores autóctones.
Uma vez aceite este desafio, a GAV ofereceu a todos os participantes uma T-shirt com uma 
mensagem e, no final da atividade, uma árvore para que pudessem plantar nas suas próprias 
casas, aumentando assim a plantação de árvores e o sequestro de CO2 da atmosfera.

“Achei a atividade muito bem organizada e 
com um propósito muito nobre, importante 
de passar à geração seguinte, que foi um 
dos motivos que me fez aceitar este convite 
e trazer a minha filha.
Foi uma manhã passada com boa 
disposição, convivência saudável entre 
colegas de trabalho e em família… sem 
dúvida uma boa iniciativa, participarei em 
futuras, assim hajam.
O único fator menos positivo foi a falta de 
material para a plantação das árvores, mas 
nada que não incentivasse o espírito de 
improviso.”
     
      Ricardo Pinho

.

.

.
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A Gestamp Aveiro procura 
envolver os seus fornecedores 
de produtos e serviços no seu 
sistema de gestão ambiental 
através da divulgação de 
requisitos ambientais definidos 
pela empresa, da divulgação da 
sua política e da sensibilização 
ambiental.

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.

73%

6%
0%

21%

DESEMPENHO AMBIENTAL FORNECEDORES

BOM (80% - 100%) ou ISSO 14001 / EMAS

SUFICIENTE (60% -79%)

INSUFICIENTE (0% -60%)

NÃO RESPONDERAM

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 identificar os principais aspetos ambientais das suas 
atividades.

O resultado obtido no inquérito ambiental é tido em conta na avaliação da performance de 
fornecedores, determinando as ações a empreender relativamente a cada um. 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, 58% 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 
2015/2016, pudemos conhecer a realidade do desempenho ambiental de 79% dos nossos 
fornecedores.

No gráfico podem visualizar-se os resultados obtidos nessa avaliação, considerando-se, para 
tal, que os fornecedores ISO 14001/EMAS pertencem à classe “Bom”. 

ATIVIDADE COM FORNECEDORES

No triénio 2015-2017, não existiram multas, sanções e/ou reclamações relacionadas com 
questões ambientais.

MULTAS E/OU SANSÕES

Será reportado novo desempenho ambiental dos fornecedores em 2019.
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Falar bem. Bons defen-
sores da empresa face 
às partes interessadas.

Sentimento de orgulho. 
Transmitido aos outros 

por fazerem parte da 
empresa.

Empenho. Fazer um 
esforço adicional sem-
pre que necessário e 
por iniciativa própria. 

CONTEXTO SOCIAL

O ano de 2017 ficou marcado pelo crescimento do Capital Humano na Gestamp Aveiro. 
Procuramos profissionais com talento para aumentar a nossa produtividade e fortalecer a 
nossa competitividade no mercado.

Para nós não restam dúvidas que a melhor forma de atrair e de reter os profissionais com 
talento é através do Engagement, esse é fundamental para os colaboradores registarem: 
alto desempenho, alta produtividade, mais disponibilidade para a empresa, com níveis de 
motivação superiores e mais felizes.

O Engagement, como estratégia de atração e retenção, aumenta o compromisso e minimiza 
a rotatividade dos nossos profissionais. Focamo-nos na retenção dos nossos colaboradores 
aplicando esta metodologia através de três grandes princípios: bons defensores, sentimento 
de orgulho e empenho.
Reconhecemos que escutar as diversas opiniões e ideias dos colaboradores proporciona 
a oportunidade de conhecer e saber como atuar de modo a manter práticas com sucesso 
e a alterar outras com impactos menos positivos na experiência geral de trabalho de cada 
colaborador.  

ATRAIR E RETER O CAPITAL HUMANO

Está no nosso ADN, enquanto Gestamp Aveiro, atrair talentos, para isso recebemos ao longo 
do ano várias visitas de universidades, entidades formadoras, entre outros, junto dos quais 
demos a conhecer o know how da empresa. Também contámos com a participação em vários 
eventos e feiras de emprego onde apresentámos as várias oportunidades na Gestamp Aveiro. 

Proporcionámos estágios que permitem aos jovens contactar com o ambiente industrial, 
aplicando os conhecimentos teóricos adquiridos, com uma taxa de sucesso acima dos 98% de 
contratação após a realização do mesmo. 

Estamos conscientes que a motivação, o envolvimento e a satisfação são o sucesso para 
um colaborador emocional e intelectualmente envolvido, para isso mantemos um leque de 
benefícios que abrange todas as gerações, géneros e interesses.
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Festa de Natal das 
crianças e Jantar

Evento alusivo à quadra que reconhece a 
importância de reunir os colaboradores 
e os seus filhos num dia especial para 
comemorar uma época de partilha e 

solidariedade.

Seguro de saúde

O plano de benefícios inclui um seguro de 
saúde competitivo para os colaboradores e 

extensível ao agregado familiar, se assim 
o entenderem. 

Aconselhamento jurídico 
gratuito

Os colaboradores têm a possibilidade de 
obterem aconselhamento jurídico gratuito 

uma vez por mês, no qual poderão 
esclarecer todas as suas dúvidas 

retativamente a qualquer tema 
jurídico.

Seguro de vida gratuito

Os colaboradores têm a oportunidade 
de beneficiar do seguro de vida gratuito, 

garantindo assim uma proteção adicional 
em caso de morte ou invalidez.

Cabaz de Natal

Os colaboradores são anualmente 
presenteados com um Cabaz de Natal, 

com os mais variados produtos de modo a 
proporcionar a todos e às suas respetivas 

famílias uma agradável quadra festiva 
e de os reconhecer pelo seu desem-

penho.

Parceria com 
farmácia

Com este benefício, os colaboradores 
e o respetivo agregado familiar podem 

usufruir de um desconto de 10% em todos 
os medicamentos e, ainda, a possibilidade 

de entrega diária dos mesmos nas 
instalações da empresa.

Protocolos

Com este benefício, os 
colaboradores e o respetivo agregado 

familiar podem beneficiar de protocolos 
já estabelecidos com diversas entidades 
que proporcionam descontos em bens e 

serviços tais como: livraria/papelaria, 
dentista, oficina mecânica/pneus, 

esteticista, oculista e venda 
automóveis.

Comparticipação de 
livros escolares

Apoio na comparticipação dos livros 
escolares para todos os colaboradores 

efetivos e contratados com filhos a 
frequentar a escola do 1.º ao 12.º ano, 
para todos os escalões da Segurança 

Social no valor de 4917,21€: sendo que 
abrangemos 66 colaboradores e 

respetivamente 74 filhos.

Cesto do Papá e da Mamã

O “Cartão Dá“, no valor de 300€ em 
produtos de puericultura, é oferecido 

com o objetivo de apoiar o crescimento 
dos bebés dos colaboradores para idades 
compreendidas entre os 0 e os 2 anos. O 
cartão tem a validade de 1 ano. No ano 

de 2017 demos 17 Cartões Dá.

Medicina preventiva
e curativa

Com este benefício, os colaboradores 
têm a oportunidade de realizar exames 
periódicos e ocasionais para antecipar 

ou prevenir possíveis problemas de 
saúde. Em 2017 registamos 2560 atos, 

sendo que 1638 foram de medicina 
preventiva, 435 de medicina 
curativa e 486 acidentes de 

trabalho.

BENEFÍCIOS

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
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É um objetivo constante adaptar as qualificações e desenvolver as competências dos 
colaboradores através da implementação de programas de formação. Cada vez mais o foco é 
valorizar os nossos profissionais, através da formação profissional.

O nosso processo de avaliação de competências permite que os colaboradores consolidem os 
seus pontos fortes e transformem os pontos mais débeis em oportunidades de melhoria. 
É um processo que beneficia a todos na empresa, pois auxilia no desenvolvimento e no 
crescimento profissional dos colaboradores, otimizando a produtividade e a competitividade.

No ano de 2017 registou-se um volume superior a 30 mil horas de formação, desde formação 
de posto de trabalho até ao domínio de idiomas passando pelas áreas de manutenção, 
segurança, ambiente e qualidade.

VOLUME DE FORMAÇÃO

14.694,80h

VOLUME DE FORMAÇÃO 

EM POSTO DE TRABALHO

16.536h
+ 31.230,80 h

Com o aumento da atividade e a aquisição de novas células (RUCA, ROTATIVA 2G), houve um 
desenvolvimento notório das competências dos nossos técnicos e continuamos também a 
apostar na formação pós-laboral dos nossos colaboradores.
Este ano, o nº médio de formação por colaborador foi de 89,82h.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTO
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O ano 2017 ficou marcado por 
ser um ano de investimento em 
formação em todas as áreas. 
A área de grande destaque 
continua a ser a segurança. 
Estamos empenhados 
em sensibilizar todos 
os colaboradores para 
a importância de terem 
comportamentos seguros.
Continuamos com cursos 
de idiomas permitindo 
o desenvolvimento 
das competências dos 
colaboradores de forma a 
potencializar a comunicação 
com os clientes.

A Gestamp Aveiro valoriza a aprendizagem e a melhoria contínua, para tal o investimento em 
formação no ano de 2017 foi de 51.175,06€.

N.º  HORAS FORMAÇÃO N.º COLABORADORES

CATEGORIA 
PROFISSIONAL ANO FEMININO MASCULINO TOTAL FEMININO MASCULINO TOTAL

Quadros Superiores

2015 108 186 295 2 9 11

2016 181 331 512 3 8 11

2017 94,25 126,5 220,75 3 7 10

Quadros Médios

2015 245 241 486 10 11 21

2016 671 1.078 1.749 14 47 61

2017 96,5 5.223,5 5.320 15 59 74

Quadros Intermédios

2015 80 723 803 2 28 30

2016 89 628 716 2 27 29

2017 100,5 338,87 439,37 2 28 30

Profissional Altamente 

Qualificado, Qualificado e 

Semiqualificado

2015 9.594 14.521 24.115 139 296 436

2016 11.220 20.153 31.374 183 314 497

2017 350,6 1.792,2 2.142,8 25 91 116

Profissional Não Qualificado

2015 0 21 21 0 1 1

2016 0 0 0 0 0 0

2017 12.002,0 11.105,9 23.107,9 190 228 418
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ANO EFETIVOS PRAZO N.º TOTAL

2015 262 240 502

2016 255 320 575

2017 268 400 668

262 255 268
240

320

400

2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DO Nº EFETIVOS/Nº CONTRATADOS

EFETIVOS

PRAZO

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO 
DE TRABALHO POR GÉNERO

TIPO DE CONTRATO 
POR GÉNERO 2015 2016 2017

Tempo Certo l Homens 160 208 144

Tempo Certo l Mulheres 75 106 247

Sem Termo l Homens 187 180 175

Sem Termo l Mulheres 75 75 93

Outros l Homens 1 2 4

Outros l Mulheres 4 4 5

TOTAL 502 575 668

COLABORADORES POR TIPO DE EMPREGO 
POR GÉNERO

TIPO DE EMPREGO 
POR GÉNERO 2015 2016 2017

Tempo Integral l Homens 346 388 321

Tempo Integral l Mulheres 154 185 345

Tempo Parcial l Homens 2 2 2

Tempo Parcial l Mulheres 0 0 0

TOTAL 502 575 668

CONDIÇÕES DE 
TRABALHO • EMPREGO
Considerando o capital humano como um dos pilares essenciais para o sucesso da empresa, 
assumimos o compromisso de aceitar, apoiar e aplicar os valores fundamentais do direito do 
trabalho e emprego.

TOTAL DE MÃO DE OBRA POR TIPO DE 
EMPREGO E TIPO DE CONTRATO
A 31 de Dezembro de 2017, contávamos, na Gestamp Aveiro, com 668 colaboradores, um 
acréscimo de 93 pessoas face ao ano anterior.

Temos como objetivo manter um ambiente de trabalho equilibrado, saudável e seguro, 
respeitando os direitos de igualdade e de oportunidade e a não discriminação no 
recrutamento e oportunidades de desenvolvimento bem como de progressão na carreira. 
Orgulhamo-nos das nossas políticas e práticas não discriminatórias.

Nesta área, voltamos a investir nas condições sociais e obtivemos também melhorias na 
cantina com as obras efetuadas e a implementação do projeto ‘’Saúde à Mesa’’ consistindo na 
adição de mais um prato saudável, passando de 3 para 4 pratos diários.

. .
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DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

< 30 30 a 50 > 50

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Dirigentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadros Superiores 0 0 0 11 11 11 0 1 1

Quadros Médios 13 16 20 39 42 48 7 7 7

Quadros Intermédios 3 1 1 22 22 24 6 6 6

Profissional Altamente 
Qualificado e 
Semiqualificado

130 156 198 219 254 284 47 51 54

Profissional Não 

Qualificado
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praticantes / Aprendizes 4 8 13 0 0 1 0 0 0

TOTAL 150 181 232 292 329 368 60 65 68

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO

FEMININO MASCULINO

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Dirigentes 0 0 0 0 0 0

Quadros Superiores 2 3 3 9 9 9

Quadros Médios 12 14 15 47 51 60

Quadros Intermédios 3 2 2 28 27 29

Profissional Altamente 
Qualificado e 
Semiqualificado

133 160 214 263 301 322

Profissional Não 

Qualificado
0 0 0 0 0 0

Praticantes / Aprendizes 4 6 8 1 2 6

TOTAL 154 185 242 348 390 426

CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DOS 
COLABORADORES 

No que diz respeito à caracterização por faixa etária, o intervalo de idade dos 30 aos 50 anos é 
o que apresenta maior concentração. 

Maioritariamente, a população da Gestamp Aveiro é constituída por profissionais altamente 
qualificados e semiqualificados.
Todos os colaboradores da Gestamp Aveiro estão sujeitos a um determinado contrato coletivo 
de trabalho, seja porque estão filiados, seja porque existe uma portaria de extensão. Nesse 
sentido, a percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de contratação coletiva 
corresponde a 100%. Os contratos coletivos de trabalho eventualmente aplicáveis 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 trabalhadores (em especial, às comissões de trabalhadores e 
delegados sindicais), a qual deve ser solicitada com um prazo mínimo de 10 dias face à medida 
projetada.
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TAXA DE ROTATIVIDADE GERAL

2015 2016 2017

Entradas 122 154 204

Saídas 62 76 111

Empregados no final do período 502 575 668

Nº médio de empregados 484 538 613

Taxa de saída (%) 12,2 13,3 16,6

Taxa de entrada (%) 24,3 26,9 30,5

TOTAL (%) 36,50 40,20 47,16

TAXA DE ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA (% SAÍDAS)

2015 2016 2017

<30 5,4 7,7 7,9

30-50 5,2 5,6 7,5

>50 1,6 0 1,2

TOTAL 12,2 13,3 16,6

TAXA DE NOVOS COLABORADOES POR FAIXA ETÁRIA (% ENTRADAS)

2015 2016 2017

<30 13,3 17,3 18,0

30-50 10,6 8,9 12,1

>50 0,4 0,7 0,4

TOTAL 24,3 26,9 30,5

SAÍDAS DISTRIBUÍDAS PELOS PRINCIPAIS MOTIVOS

2015 2016 2017

Cessação de contrato 12 19 23

Despedimento por iniciativa do 
colaborador 40 44 66

Despedimento por iniciativa 
da empresa no período 
experimental

5 4 4

Despedimento 5 9 18

TOTAL 62 76 111

ROTATIVIDADE
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DISTRIBUIÇÃO DE ENTRADAS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

FEMININO MASCULINO

2015 2016 2017 2015 2016 2017

<30 31 28 52 36 71 68

30-50 21 17 37 32 34 44

>50 0 2 1 2 2 2

TOTAL 52 47  90 70 107 114

TAXA DE NOVOS COLABORADORES POR GÉNERO (%)

2015 2016 2017

Feminino 10,4 8,2 13,5

Masculino 13,9 18,7 17,1

TOTAL 24,3 26,9 30,5

Em 2017, o total de trabalhadores que entraram aumentou em relação ao ano anterior e o 
número de saídas tive uma ligeira subida: 204 entradas contra 111 saídas, traduzindo-se numa 
taxa de rotatividade de 16,6%.
Contabilizando o número global de contratações, a taxa é de 30,5% (13,5% para as mulheres e 
17,1% para os homens).
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O Conselho de Sustentabilidade 
procura sempre sedimentar os 
laços com a comunidade local.

As iniciativas do Conselho de 
Sustentabilidade nesta matéria 
procuram sedimentar os laços 
com a comunidade local.

SOCIEDADE

No âmbito da corrupção, temos quatro indicadores G4:

• Verificação da percentagem e do 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;

• Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção;
• Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas.

CORRUPÇÃO E NÃO DISCRIMINAÇÃO

GESTÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO 
Na Gestamo Aveiro damos especial ênfase aos assuntos que são inevitáveis para o grupo 
tais como o respeito pela união e a legislação de trabalho, as políticas de não discriminação, 
o comprometimento com o código de conduta, com a segurança e saúde no trabalho e a 
formação e desenvolvimento nas áreas chave que asseguram a implementação correta das 
estratégias de negócio.

Outro parâmetro que desenvolvemos e que prezamos imenso dentro da nossa organização 
é a comunicação entre colaboradores e os nossos representativos, o que permite que seja 
construída confiança entre todos. 

Além de tudo isto, na Gestamp possuímos vários métodos para que nunca se perca esta 
comunicação, tais como:

• Intranet da empresa;
• Jornal interno;
• Inquérito de satisfação;
• Caixa de sugestões;
• Canais informativos.

Também ainda no âmbito da comunicação, possuímos a linha Speak Up, na qual os 
colaboradores podem reportar todo o tipo de situação de forma anónima.

i Código de Conduta
www.gestamp.com/sobre-nosotros/nuestra-vision/codigo-de-conducta

A presença da Gestamp Aveiro no Conselho Geral do Agrupamento Dr. Ferreira da Silva 
procura essa intervenção 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 comunidade, nomeadamente: BCSD – Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável; AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, 
Metalomecânicos e Afins de Portugal; AECOA – Associação Empresarial do Conselho de 
Oliveira de Azeméis; Câmara do Comércio Luso-espanhola.
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ENTIDADES

COMITÉ DE ÉTICA

Responsável por assegurar toda 
a regulamentação e legislação assim 

como a interpretação do código de 
conduta.

ESCRITÓRIO DE LEGISTAÇÃO E REGULAÇÃO

Órgão pertencente ao Comité de Ética e está responsável 
por assegurar o uso correto de toda a legislação, receber e 

informar as comunicações recebidas.

DIREITOS HUMANOS

Na Gestamp Aveiro prezamos o código de conduta, código este que é aplicável a todo o grupo 
Gestamp e a todas as suas áreas designadas. Vemos nele a reflexão de uma empresa com 
integridade e brio, sendo que tais valores estão patentes não só na Gestamp Aveiro, mas em 
todas as empresas do grupo.

Tentamos sempre fazer com que todos os receios dos nossos colaboradores sejam ouvidos 
e apresentamos sempre uma solução. Para isso, temos como modelo vários tópicos que 
nos ajudam a estabelecer melhor a norma do nosso código de conduta para que funcione 
corretamente:

• Comunicação;
• Limitações e incompatibilidade;
• Conflitos de interesse.
• Cultura e clima organizacionais;
• Desenvolvimento de competências;
• Responsabilidade social;
• Práticas de recompensas e benefícios;
• Cultura e clima organizacionais.

Cada um destes tópicos é sempre um desafio para nós, enquanto empresa, pois queremos 
resolver a situação de forma a não prejudicar o nosso bem mais precioso, os colaboradores.

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

TRABALHO INFANTIL
No que diz respeito a este aspeto, foram tomadas medidas para abolir o trabalho infantil, 
remetendo também para o Relatório de Sustentabilidade do Grupo Gestamp Automoción 
e para o compromisso assumido pela Gestamp Automoción com a United Nations Global 
Compact.
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COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS 
COLABORADORES POR CATEGORIA, DE ACORDO COM O GÉNERO, 

MINORIAS E OUTROS INDICADORES DE DIVERSIDADE (%)

2015 2016 2017

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

Diretores 17 83 25 75 25 75

Chefias 12 88 22 78 16 84

Técnicos e operadores 31 69 34 66 40 60

TOTAL 27 73 32 68 36 64

RETORNO AO TRABALHO E TAXAS DE RETENÇÃO APÓS 
LICENÇA PARENTAL POR GÉNERO

2015 2016 2017

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

Nº colaboradores 
Licença Parental 1 8 2 12 5 9

Nº Colaboradores 
retorno ao trabalho 1 8 2 12 5 9

Taxa de retorno após 
Licença Parental 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DIREITOS DE IGUALDADE
A Gestamp Aveiro, respeita os direitos de igualdade e não discriminação de gênero, orientação 
sexual, origem social, idade, deficiência e região, entre outros.
Temos previsto no nosso código de conduta os seguintes princípios:

• Manter uma política de seleção rigorosa e objetiva, atendendo exclusivamente aos 
méritos académicos, pessoais e profissionais dos candidatos e às necessidades do Grupo.

• Promover a formação dos trabalhadores. Os planos de formação garantem a igualdade 
de oportunidades, bem como o desenvolvimento da carreira profissional, e, para além 
disso, contribuem para atingir ativamente os objetivos do Grupo

Como se pode constatar na tabela anterior, houve, nos últimos 3 anos, uma taxa de retorno de 
100%, após licença parental.
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Das ferramentas existentes, 
destaca-se o GHSI (Gestamp 
Health and Safety Indicator) 
que avalia de forma precisa o 
desempenho de cada uma das 
empresas do Grupo, no que se 
refere a segurança e a saúde.

SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO

A Gestamp Aveiro, sendo uma das fábricas pertencentes a um Grupo consciente dos riscos 
existentes para a segurança dos seus trabalhadores, dispõe de uma estratégia, bem como de 
ferramentas de gestão, para conseguir atingir uma efetiva melhoria nas condições de trabalho 
ano após ano.

Além de ser um standard que estabelece as melhores práticas aplicáveis às atividades 
realizadas, serve para comparar o estado de todas as empresas que fazem parte do Grupo 
Gestamp permitindo chegar a uma pontuação que define o desempenho global de cada 
organização.

O GHSI demonstra o desempenho com uma pontuação de 0 a 100, onde 0 é a situação 
perfeita e 100 é a situação mais desfavorável e, por isso, todas as empresas assumem 
compromissos de melhoria anuais procurando a aproximação à posição 0, resultando numa 
melhoria dos aspetos mais críticos.

A posição é o resultado da média ponderada de três critérios: Indicadores, Condições de 
Trabalho e Gestão da Prevenção. Por sua vez, cada critério subdivide-se em diferentes fatores.

Em fatores pertencentes a Condições de Trabalho encontram-se, por exemplo, definidas as 
características a respeitar para as vias de circulação internas, condições de segurança de 
distintos tipos de máquinas, condições de armazéns, níveis de ruído, condições ergonómicas 
de postos de trabalho, entre outros. Por sua vez, em fatores de Gestão da Prevenção 
encontram-se definidas linhas de atuação para: 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 no que se refere a 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 atual das empresas 
integrantes.

A POLÍTICA DO GRUPO GESTAMP
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ANO INDICADORES CONDIÇÕES 
DE  TRABALHO

GESTÃO DA     
PREVENÇÃO TOTAL

2015 55 21 11 27

2016 55 21 8 26

2017 55 28 13 30

É de realçar a forma 
consolidada que a Gestamp 
Aveiro mantém nos últimos 
3 anos, na zona verde deste 
indicador corporativo.

Destaca-se ainda a unidade 
de construção de ferramentas 
auditada pela primeira vez, 
em 2017, e que apresentou 
condições que permitem o 
seu destaque entre todas as 
unidades desta atividade, como 
a melhor do Grupo.

Os resultados apresentados trimestralmente pelas fábricas, depois de validados por um 
processo de auditoria, são habitualmente publicados com o aspeto gráfico apresentado. 

  HEALTH AND SAFETY INDICATOR – RESULTS 2017

CONDIÇÕES DE TRABALHO

28

GESTÃO DE PREVENÇÃO

13

A Gestamp Aveiro foi uma das empresas do Grupo participante no lançamento deste sistema 
de avaliação, em 2006 e é, ainda hoje, um ponto de referência para formação de responsáveis 
de segurança de novas fábricas e outros que vão sendo admitidos no Grupo. A aplicação da 
política do Grupo Gestamp e as suas ferramentas, aliadas a um esforço e a uma estratégia 
interna, permite manter a Gestamp Aveiro numa posição que a torna uma das melhores 
empresas na área da segurança.

GESTAMP AVEIRO, UMA EMPRESA SEGURA
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ANO HORAS 
TRABALHADAS GÉNERO N.º ACIDENTES 

COM BAIXA
N.º DIAS ÚTEIS 

PERDIDOS
ÍNDICE DE 

FREQUÊNCIA*
ÍNDICE DE 

GRAVIDADE**
ACIDENTES 

MORTAIS
DOENÇAS 

PROFISSIONAIS

2015 1.120.496
M 19 459

26 0,49 0 5
F 10 94

2016 964.569    
M 39 921

48 1,08 0 8
F 7 118

2017 1.146.352
M 21 484

35 0,68 0 24
F 13 301

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.

ÍNDICES DE SINISTRALIDADE

Relativamente aos indicadores tradicionais, o mais representativo para a nossa atividade é o 
Índice de Gravidade tendo em conta que compreende em si a quantidade e a gravidade dos 
acidentes ocorridos.
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 nº de acidentes, bem como o nº de dias de baixa.

* Índice de Frequência: nº acidentes com baixa por milhão de horas trabalhadas.

** Índice de Gravidade: nº dias de trabalho perdidos por cada mil horas trabalhadas.

OS RECURSOS APLICADOS

Para a obtenção de uma empresa cada vez mais segura, têm sido aplicados importantes 
recursos humanos e financeiros. A tabela que se segue representa uma parte desse esforço.

Foram investidas, através de plano de formação estabelecido anualmente pela empresa, cerca 
de 2261 horas dedicadas apenas à área de segurança.

AS MELHORIAS

Anualmente, em resultado da avaliação de riscos, tendo em conta os riscos derivados de 
acidentes ocorridos, os novos postos de trabalho e as alterações de atividades é estabelecido 
um plano preventivo com as melhorias a implementar. O ano de 2017 foi marcado pela 
continuidade de um projeto, denominado “Comportamentos Seguros”, iniciado em 
2015, tendo como principal objetivo a alteração de comportamentos e de hábitos dos 
trabalhadores, com vista à diminuição do número de acidentes. 

COMISSÃO SHST

Existe na empresa uma comissão de SHST, órgão de composição paritária destinado à consulta 
regular e periódica da atuação da empresa em matéria de segurança. Os elementos que fazem 
parte da comissão de SHST foram eleitos no ano 2017 de acordo com a legislação vigente. Os 
representantes dos trabalhadores para a saúde e segurança no trabalho e os representantes 
nomeados pela direção da empresa reúnem-se periodicamente de forma a discutirem 
preocupações diárias dos trabalhadores e planearem ações para a melhoria das condições 
existentes.
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76,0% 75,4%

67,4%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

2015 2016 2017

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 expectativas dos seus clientes, a saber:

• Área da logística: taxa de serviço;
• Área da qualidade: quantidade de incidentes e garantias;
• Área da produção: PPM’s entregues ao cliente;
• Área do desenvolvimento: amostras iniciais aprovadas à primeira;
• Área comercial: percentagem de orçamentos entregues dentro do prazo.

Estas vertentes são seguidas mensalmente, apesar de o indicador ser compilado 
semestralmente. 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.

A compilação de todos estes dados conduziu ao gráfico abaixo exposto. Para 2017 o valor 
ficou aquém do objetivo. O forte crescimento, a introdução de novos produtos, a contratação 
de novos colaboradores, a rotação de pessoas associado a uma maior exigência de alguns 
clientes fizeram com que os objetivos traçados fossem ambiciosos e são apontados como as 
principais causas para o desvio.
Foi efetuada uma análise geral  da situação e definido um plano de melhorias para a sua 
reversão e controlo em 2018:

• Reforçar o apoio no controlo de qualidade nas diferentes secções e realização de 
auditorias aos postos;

• Dinamizar a animação sobre a qualidade;
• Formação contínua aos operadores;
• Plano de visitas ao cliente.
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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.

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.

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.
 

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 pertencem 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 encontra naturalmente assegurado, não existem situações em que as condições 
normais de pagamento tenham sido ultrapassadas. Neste caso, as empresas do Grupo 
que vão posteriormente comercializar os produtos fabricados pela Gestamp Aveiro como 
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).

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 MERCADO

RISCO DE GARANTIA/CONFORMIDADE DO PRODUTO

RISCO DE CRÉDITO

RISCO CAMBIAL
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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 *

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 afirmar-se que o risco de inventário é bastante reduzido.

RISCO DE INVENTÁRIO

RISCO DE PRODUTO

RISCO AMBIENTAL

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.

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, no tratamento de resíduos.
A Gestamp Aveiro é responsável pelos custos de proteção em termos ambientais, possuindo 
um Departamento de Ambiente.

O quadro seguinte resume os princípios riscos assumidos pela Gestamp Aveiro.
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GLOSSÁRIO
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ADENE • Agência para a Energia

AHR Centro • Administração da Região Hidrográfica do Centro

ANR • Autoridade Nacional Resíduos

Ambiente: envolvente na qual uma organização opera, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos 
naturais, a flora, a fauna, os seres humanos e as suas inter relações.

Aspeto Ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização, que pode 
interagir com o ambiente.

Aspeto Ambiental Direto: Aspeto ambiental que a organização pode controlar.

Aspeto Ambiental Indireto: Aspeto ambiental que a organização pode influenciar.

BCSD Portugal • Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (www.bcsdportugal.org)

CAE • Código de Atividade Económica

CBO5 • Carência Bioquímica Oxigénio (5 dias)

CCDR-N • Centro de Coordenação Desenvolvimento Regional – Norte

CMVMC • Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

CO • Monóxido Carbono

CO2 • Dióxido Carbono

COTs • Compostos Orgânicos Totais

COVs • Compostos Orgânicos Voláteis

CQO • Carência Química Oxigénio

DA • Declaração Ambiental

Depleção de recursos naturais: esgotamento/diminuição de recursos naturais.

DGEG • Direção Geral Energia e Geologia

DGS • Direção Geral Saúde

DRE-N • Direção 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

GAV • Gestamp Aveiro

GHSI • Gestamp Health and Safety Indicator

GRI • Global Reporting Initiative

HCFC • Hidroclorofluorocarbonetos

I&D • Investigação & Desenvolvimento
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IC2 • Itinerário Complementar 2
Impacte Ambiental: qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou 
parcialmente, dos aspetos ambientais de uma organização.

IRAR • Instituto Regulador das 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 aperfeiçoamento do sistema de gestão ambiental, de 
forma a atingir melhorias no desempenho ambiental global, de acordo com a política ambiental da 
organização.

MP • Matéria-prima

NACE • Nomenclature of Economic Activities in the European Community

NP • Não perigoso

NOx • Óxidos Azoto

OAZ • Oliveira de Azeméis

P • Perigoso

PA • Programa Ambiental

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 orientações 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
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SNC • Sistema de Normalização Contabilística

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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TABELA GRI
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1 Mensagem da Direção Geral 7

G4-1 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 73 - 75

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-3 Denominação da organização relatora 9

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços 11-13

G4-5 Localização da sede da organização 9-10

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

9

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade 15

G4-8 Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de 
clientes e beneficiários) 11

G4-9 Dimensão da organização 10-11

G4-10 Mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato e por região 63

G4-11 Total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 63

G4-12 Cadeia de valor da organização 13

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

Sobre este 
relatório

G4-14 Abordagem ao princípio da precaução 73 - 75

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de carácter económico, ambiental 
e social que a organização subscreve ou endossa 17-24

G4-16 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa 26

ASPETOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

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.

30

G4-18 Processo para definição do conteúdo e limites do relatório 4

G4-19 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa 26

G4-20 Identificação dos aspetos materiais no interior da organização e seus limites 28

G4-21 Identificação dos aspetos materiais no exterior da organização e seus limites 28

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

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

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

G4-24 Lista de grupos de stakeholders da organização 25

G4-25 Base para identificação e seleção de stakeholders 17;25

G4-26 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a frequência do envolvimento por 
tipo e por grupo 25

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 25;28
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

PERFIL DO RELATÓRIO

G4-28 Período coberto pelo relatório 4

G4-29 Data do relatório anterior mais recente 4

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios 4

G4-31 Contactos para questões sobre o relatório ou os seus conteúdos 4

G4-32 Nível de aplicação, índice de conteúdo da GRI, referência ao relatório de verificação externa 4

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

GOVERNAÇÃO

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) 15

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 15

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 diretamente ao mais alto órgão de governação 15

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

17-24; 25; 27; 
28

G4-38 Composição do mais alto órgão de governação e dos seus comités 15

G4-39 Indicação se o Presidente do mais alto órgão de governação é também membro executivo e as suas 
funções 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 15

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

A Gestamp Aveiro 
dispõe de um 

código de conduta 
onde aborda 
as questões 

relacionadas com 
os conflitos de 

interesse

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

15

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

Sobre este
relatório

G4-45 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governação na identificação e gestão de impactos, riscos 
e oportunidades derivados de questões económicas, ambientais 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.

Sobre este
relatório

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 15

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 Direção Geral

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão de governação 27

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e 
de ética 68

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 encaminhamento de preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos 
para denúncias de irregularidades ou canais de denúncias

68

CATEGORIA ECONÓMICA

DESEMPENHO ECONÓMICO

G4-DMA 30

G4-EC1 Valor Económico Direto Gerado e Distribuído 33
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

G4-EC3 Cobertura das Obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela
organização 34

G4-EC4 Benefícios Financeiros significativos recebidos do Governo 32

CATEGORIA AMBIENTAL

DESEMPENHO AMBIENTAL 

G4-DMA 44

G4-EN1 Materiais utilizados, por peso ou por volume 53-55

ENERGIA

G4-DMA 52

G4-EN3 Consumo direto de energia, discriminado por fonte de energia primária 52

G4-EN5 Intensidade Energética 52

G4-EN6 Redução do Consumo de Energia 53

G4-EN8 Total de consumo de água segmentado por fonte 44

G4-EN10 Volume total e percentagem de água reciclada e reutilizada 44

EMISSÕES

G4-DMA 46

G4-EN15 e G4-EN16 Emissões diretas de GEE (Âmbito 1) e Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2) 47

G4-EN18 Iniciativas para a redução das emissões de GEE e reduções registadas 47;53

G4-EN21 NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas por tipo e peso 46

EFLUENTES E RESÍDUOS

G4-DMA 47-51

G4-EN22 Descargas de água por qualidade e destino 45

G4-EN23 - Total de resíduos por tipo e destino e método de eliminação 47-51

CONFORMIDADE

G4-DMA 57

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. 57

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

G4-DMA 57

G4-EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais 57

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELATIVAS A IMPACTOS AMBIENTAIS

G4-DMA 57

G4-EN34 Número de queixas e reclamações relacionadas com impactos ambientais registadas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal 57
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

CATEGORIA SOCIAL

PRÁTICAS LABORAIS

EMPREGO

G4-DMA 63

G4-LA1 Número total e as taxas de novas contratações e rotatividade de empregados por faixa etária, género 
e região 65;66

G4-LA2 Benefícios oferecidos a empregados full-time que não são oferecidos a empregados temporários ou a 
tempo parcial, por unidades operacionais importantes 60

G4-LA3 Taxa de retenção e de retorno após licença de paternidade por género 69

RELAÇÕES LABORAIS

G4-DMA 63

G4-LA4 Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas em acordos de 
negociação coletiva 64

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

G4-DMA 70

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

72

G4-LA6 Tipo de lesão e as taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e número total 
de mortes relacionadas com o trabalho, por região e por género 71

G4-LA8 Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos 60

FORMAÇÃO E COMPETÊNCIAS

G4-DMA 61-62

G4-LA9 Média de horas de formação por ano, por colaborador e por categoria 61-62

G4-LA11 Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, avaliações de desempenho 61-62

ÉTICA E INTEGRIDADE

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 Direção Geral

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao mais alto órgão de governação 28

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

G4-DMA 69

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 69

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS COM PRÁTICAS TRABALHISTAS

G4-DMA 68

G4-LA16 Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas laborais registadas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal 68

NÃO DISCRIMINAÇÃO

G4-DMA 67

G4-HR3 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas 67
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CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE GRI

TRABALHO INFANTIL

DIREITOS HUMANOS

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A DIREITOS HUMANOS

G4-DMA 68

G4-HR12 Número de queixas e reclamações relacionadas com impactos em direitos humanos registadas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal 68

SOCIEDADE

COMUNIDADES LOCAIS

G4-DMA 67

COMBATE À CORRUPÇÃO

G4-DMA 67

G4-SO3 Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção 
e os riscos significativos identificados 67

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção 67

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 67

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

G4-DMA 28

G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente 73
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