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COMPRA RESPONSÁVEL DE PAPEL 
Reduza a pegada ecológica da sua empresa com o apoio da WWF 

A Rede Ibérica de Comércio e Florestas  
3. Aumenta progressiva-

mente o abastecimento 
de produtos de origem 
social e ambientalmente 
responsável, certificados 
por sistemas credíveis, 
como o Forest Steward-
ship Council (FSC). 

4. Avalia, em particular, 
as suas compras de 
papel diminuindo o 
papel de origem des-
conhecida ou de fon-
tes não desejadas e 
ajuda a sua empresa a 
progressivamente 
reduzir a sua compra. 

A Rede Ibérica de Comércio 
e Florestas é uma ferramenta 
da WWF que apoia as 
empresas Portuguesas e 
Espanholas na adopção de 
políticas claras e responsá-
veis, de compra de produtos 
de origem florestal, como 
sejam papel, madeira e corti-
ça. Este é um instrumento 
eficiente que reforça a com-
petitividade e a imagem cor-
porativa das empresas que 
nos ajudam a combater a 
exploração florestal ilegal, a 
desflorestação e as alterações 
climáticas. 

As empresas que participam 
na Rede Ibérica de Comércio 
e Florestas desenvolvem e 
implementam, com o apoio 
da WWF, um programa de 
compras responsáveis de 
produtos florestais, que:  

1. Identifica e avalia os ris-
cos do seu actual mode-
los de consumo de pro-
dutos florestais; 

2. Estabelece medidas que 
minimizam a pegada 
ecológica da sua empre-
sa, discriminando os pro-
dutos de origem ilegal e 
não sustentável; 
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tar a saúde dos trabalhado-
res e das populações que 
vivem nas imediações. Eles 
também podem ter impacto 
sobre a ecossistema marinho 
e de água doce. Embora os 
novos processos tecnológicos 
tenham reduzido significati-
vamente as emissões das 
fábricas, há muitas com tec-
nologias mais antigas onde 
grandes incidentes de polui-
ção ainda ocorrem. 

Os processos de fabrico de 
pasta e papel consomem 
grandes quantidades de água 
e energia. As fábricas tam-
bém podem libertar diversos 
poluentes para a água cir-
cundante e para o ar, bem 
como resíduos para aterro. 
Entre estes, podem incluir-se 
dióxido de carbono e metano 
de origem fóssil que atuam 
como gases no efeito estufa, 
compostos tóxicos de base 

cloro como dioxinas, matéria 
orgânica que consome 
oxigénio durante a sua 
decomposição, dióxido de 
enxofre, que contribuem 
para a acidificação da água, 
poluentes do ar compostos 
de nitratos e fosfatos que 
aumentam o crescimento de 
algas. Alguns destes produ-
tos químicos contribuem 
para as alterações climáticas 
globais, outros podem afec-
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papel e papelão também é 
um dos principais factores 
para a rápida expansão de 
plantações florestais geridas 
de forma intensiva — algu-
mas das quais são estabeleci-
das depois do abate de flo-
restas naturais ou outros 
habitats preciosos.  Como os 
blocos de plantações flores-
tais mantêm apenas uma 
parte das espécies vegetais e 
animais que se encontram 
em ecossistemas naturais, 
plantações florestais mal 
concebidas e mal geridas 
afectam negativamente a 
biodiversidade local. Estas 
podem ainda exercer um 
impacto negativos sobre as 
fontes de água das comuni-
dades locais e nos usos tradi-
cionais da terra. Além disso, 
a conversão de florestas 
naturais em plantações liber-
ta dióxido de carbono que 
contribui para as alterações 
climáticas. 

 

A procura de papel é res-
ponsável por aproximada-
mente 40% da madeira 
industrial cortada anualmen-
te. Pese embora muita desta 
madeira cresça em florestas 
e plantações bem geridas, 

muita ainda provém de cor-
tes ilegais o que leva à des-
truição de florestas antigas e 
de altos valores de conserva-
ção. 

A produção de celulose para 

Florestas bem geridas mantém a bio-
diversidade e outros importantes ser-

viços do ecossistema como a protec-
ção de bacias hidrográficas. Estas flo-
restas garantem inúmeros benefícios 

para as populações locais. 

A PROBLEMÁTICA DO PAPEL 
Degradação e desflorestação Poluição e alterações climáticas 
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6 PRINCÍPIOS PARA A COMPRA RESPONSÁVEL DE PAPEL 
1. Papel eficiente 
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IDEIAS: 

Redesenhar produtos e embalagens que 
exijam menos papel ou mais fino 

Reduzir o uso desnecessário de papel com 
impressão dupla face, por exemplo 

Reutilizar e reciclar mais papel 

O papel é demasiado importante para ser 
desperdiçado. O consumo global de papel qua-
druplicou nos últimos 50 anos. A Europa Oci-
dental e a América do Norte sozinhas conso-
mem mais de metade do papel. Se usar o papel 
de forma inteligente vai proteger o ambiente e 
apoiar um acesso justo ao papel por todo o 
mundo. Vai também economizar dinheiro. 

2. Dar uma vida mais longa às florestas 
IDEIAS: 

Diminuir o impacto ambiental através do uso de produtos de papel 
reciclado. 

Procurar a etiqueta de papel FSC 100% reciclado. 

Incentivar activamente a reciclagem. 

Para produtos no fim de ciclo de vida, como papel higiénico, dar 
preferência a fibra reciclada. 

Optar por produtos de fibra de reciclados pós-consumo sempre que 
possível. 

O nosso uso de papel 
deve tornar-se menos 
dependente de fibras 
virgens e maximizar o 
uso de materiais reci-
clados. A necessidade 
crescente de fibra vir-
gem coloca uma enorme 
pressão sobre a biodi-
versidade e os recursos 
limitados do mundo. 

3. Comprar fibra virgem “verde” 
IDEIAS: 

Dar preferência ao papel certificado pelo Forest Stewardship 
Council (FSC) 

Olhar para os rótulos FSC e FSC fontes mistas disponíveis na 
maioria das gramagens. 

Publicar a sua escolha ambiental e inspirar outros. 

Para grandes volumes, conhecer a cadeia de abastecimento e 
promover junto dos fornecedores a Cadeia de Custódia FSC e 
madeira certificada FSC. 

O papel é importante para a 
sociedade. Mas as nossas 
florestas e as pessoas que 
dependem delas também o 
são. Comprar papel “verde” 
vai apoiar os esforços de 
gestão florestal responsável e 
reduzir o risco de associação 
a produção controversa. Irá 
também promover os direi-
tos humanos. 

4. Comprar papel limpo 
PARA UM AMBIENTE SAUDÁVEL PROMOVER: 

Papel não branqueado e livre de cloro (TCF/PCF) 

A redução das emissões de CO2 e de resíduos. 

A redução das emissões para a atmosfera e para os efluentes 

A fabricação de papel é 
potencialmente poluidora — 
mas o papel pode ser produ-
zidos com baixas emissões e 
impactos climáticos baixos. 

5. Escolher produtores de papel transparentes 
IDEIAS: 

Se o seu fornecedor de papel está entre o Top-100 de fabri-
cantes mundial de papel deve incentivá-los a participar do 
índice WWF Paper Company Environmental Index.  

Informe seu fornecedor que se preocupam com a transparên-
cia corporativa. 

O índice da WWF Paper 
Company Environmental 
Index avalia a pegada ecoló-
gica global dos produtores de 
papel e da sua cadeia de 
abastecimento como um 
todo. 

6. Escolher marcas de papel “verdes” 
IDEIAS: 

Procurar marcas de papel líderes nas 
questões ambientais em checkyourpa-
per.panda.org 

Incentivar o seu fornecedor de papel para 
submeter os seus dados 

A base de dados online de marcas de papel líde-
res nas questões ambientais da WWF Check 
Your Paper auxilia os compradores responsáveis 
a fazer a sua escolha. O método de pontuação 
fornece uma visão geral sobre o que realmente 
conta nos impactos ambientais. É também uma 
ferramenta para trabalhar com os seus fornece-
dores para melhorar o desempenho ambiental. 

Para ter uma política de abastecimento de produtos de papel que proteja 
as florestas mais valiosas do planeta, opte por ser parceiro da WWF na 

Rede de Comércio e Florestas. Saiba como em: www.wwf.pt   
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Reduza a pegada ecológica da sua empresa com o apoio da WWF 
COMO FAZER? 

Reduzir o consumo excessivo de papel 
Utilizar papel com fibras recicladas 
Usar papel certificado pelo FSC 
Evitar fontes potencialmente ilegais e inaceitáveis 

A WWF AJUDA: 
A definir uma política de compras e objectivos para a redu-
ção da pegada no uso de papel 
A escolher fornecedores responsáveis 
A identificar fontes potencialmente danosas para a imagem 
da sua empresa 

COMO PARTICIPAR? 
Definir uma nova política de compras que elimina o risco 
Comunicar ao mercado a nova política 
Eliminar todas as fontes desconhecidas e indesejáveis 
Dar prioridade ao papel certificado  
Pagar as taxas anuais de participação 

BENEFÍCIOS: 
Participar numa rede global de mais de 300 empresas 
Apoio técnico para definir e implementar a nova política 
Reduzir o desperdício 
Imagem social e ambientalmente responsável 
Associação a uma das ONGs internacionais mais relevantes 
do panorama internacional 


