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Tenho o prazer de partilhar convosco algumas 
das inúmeras iniciativas que estamos a levar 
a cabo na nossa empresa, com o objetivo de 
apoiar as pessoas e comunidades onde temos 
o privilégio de operar. 

Como parte da nossa missão de ser uma 
empresa admirada internacionalmente, é necessário o nosso 
envolvimento ou apoio nas situações em que for possível. Os 
exemplos deste folheto demonstram o trabalho incrível que 
estão a realizar muitos dos nossos colegas da Smurfit Kappa 
em diferentes países. Também estamos a financiar inúmeras 
iniciativas através da Fundação Smurfit Kappa que estão a 
mudar literalmente para melhor a vida de muitas pessoas. 
Conto que este compromisso se vá tornar cada vez mais 
forte nos próximos anos. 

Sinto-me extremamente orgulhoso por estarmos a fazer tão 
boas ações, sobretudo neste contexto em que convivemos 
com a COVID-19. 

Espero que gostem de descobrir como estamos a contribuir 
e que sintam a mesma felicidade que eu ao conhecer tudo 
aquilo que a Smurfit Kappa está a realizar para marcar a 
diferença.

Tony Smurfit  
Administrador Delegado do Grupo



Smurfit Kappa  |  Our open community 2021

|  2

Orgulhamo-nos de ser uma 
empresa com um propósito 
fundamental e duradouro:

Criamos, 
protegemos  
e cuidamos.
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Introdução 

A Smurfit Kappa apoia os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU

ODS DA ONU APOIADOS POR INICIATIVASINICIATIVA CATEGORIAS

As nossas iniciativas de Our Open Community abarcam 
todos os aspetos da nossa participação nas nossas 
comunidades de todo o mundo. Orgulhamo-nos de que 
muitas das nossas iniciativas comunitárias apoiem os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODS).

Agrupamos as nossas iniciativas comunitárias em quatro 
categorias.

Fortalecendo as 
comunidades

Fomentamos o 
bem-estar

Inspiramos 
o nosso futuro

Protegemos 
o nosso planeta

Páginas: 5 – 15

Páginas: 16 – 25

Páginas: 26 – 33

Páginas: 34 – 41
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Imagem: Horta comunitária que 
proporciona segurança alimentar em 
Yumbo, apoiada pela SK Colômbia.
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Fortalecendo as 
comunidades

Na Smurfit Kappa, estamos profundamente 
empenhados e apoiamos as muitas comunidades 
dos 36 países onde operamos. Para nós, o bem-
estar das pessoas é uma prioridade em toda a 
organização, tanto a nível interno como externo. 
Estamos orgulhosos de investir nas nossas 
comunidades e de lhes dedicar o nosso tempo, 
esforço e conhecimento, bem como donativos em 
dinheiro, entre outros. 

ODS DA ONU APOIADOS POR INICIATIVAS

Investir nas nossas comunidades, 
contribuindo com o nosso tempo, 
energia e recursos.
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Desafio de percorrer quilómetros em Pre-Print
REINO UNIDO

O montante total angariado foi 
dividido em partes iguais entre as duas 
organizações beneficentes. 

Enquanto equipa, caminhamos mais de 
16,5 milhões de passos e percorremos 11 
496 quilómetros.

O desafio de percorrer quilómetros 
em Pre-Print serviu para incentivar 
os colaboradores a associarem-se ao 
programa Wellbeing for Life. Enquanto 
equipa, assumimos um desafio de 6 
semanas para angariar fundos para um 
banco alimentar local em Corby e outro 
banco na Cidade do Cabo. 

Imagem superior: Membros da equipa da SK 
Reino Unido tiram uma selfie durante o desafio de 
6 semanas a percorrer quilómetros.

11 496 
Quilómetros totais 
percorridos pela equipa.
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Formar artesãos locais 
COLÔMBIA

A Smurfit Kappa juntou-se à organização 
Artesanías de Colombia  
para oferecer um workshop virtual e 
formação para artesãos de todo o país. 
Na formação, vincou-se a importância 
das embalagens sustentáveis e da 
proteção do ambiente.

A Colômbia é um país rico em tradições 
artesanais ancestrais; artesãos por 
todo o país criam e vendem peças de 
artesanato, incluindo cerâmica, joalharias 
e talhas de madeira que fazem parte da 
sua herança cultural. Como consequência 
da pandemia, foram fechadas muitas das 
feiras de artesanato que serviam como 
pontos de venda para estes artesãos, e 
muitos decidiram apostar no eCommerce 
para vender os seus artigos. 

Infelizmente, muitos tiveram dificuldades 
em dispor de embalagens sustentáveis 
e eficazes, o que fez com que muitos 
produtos se danificassem, e fossem 
gerados resíduos desnecessários e pouco 
sustentáveis. 

Imagem superior e inferior: 
Artesãos locais a trabalhar.

“É assim que apoiamos os meios 
de subsistência de milhares de 
famílias trabalhadoras que se 
dedicam a perpetuar o legado 
artesanal que faz parte da herança 
cultural dos Colombianos”.
Gilberto Avendano, Gerente do Experience Centre

190
Artesãos formados.
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Ajudar a inspiradora 
desportista paralímpica a 
realizar o seu sonho 
ESPANHA

Miriam Martínez Rico sofreu, aos 28 
anos, um derrame cerebral como 
consequência de uma doença autoimune 
neurodegenerativa e teve de voltar 
a aprender a andar. Dedicou-se ao 
desporto e descobriu o seu talento no 
lançamento de peso. Em setembro, 
Miriam competiu nos jogos paralímpicos 
de Tóquio, numa estreia para a região 
de Ibi. A Smurfit Kappa Ibi apoia-a 
nos seus treinos e nas despesas de 
viagem. O sucesso de Miriam dá uma 
grande visibilidade à comunidade com 
deficiência, e o seu trabalho árduo, paixão 
e perseverança são uma inspiração para 
todos nós.

Imagem superior: Miriam Martínez Rico 
ganha a medalha de prata em Tóquio 
2021.

Ajuda e atendimento 
para crianças 
com incapacidade 
BRASIL

Durante a Semana das Pessoas com 
Incapacidade, colaboradores da fábrica 
da Smurfit Kappa de Fortaleza, Brasil, 
participaram, doando kits de higiene e 
lanches a crianças com incapacidade. 
Tudo isto foi realizado em apoio à 
organização social APAE, cujo principal 
objetivo é promover um atendimento 
integral para as pessoas com 
incapacidade intelectual.

Imagem superior: A SK Brasil ajuda as 
crianças locais com a doação de kits de 
higiene.

“Sinto-me numa nuvem, 
como se ainda não tivesse 
pousado os pés na terra”
Miriam Martínez Rico
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Imagem superior: As crianças 
do hospital recebem caixas de 
guloseimas.

Caixas de guloseimas 
para doentes de 
um hospital pediátrico
POLÓNIA

60
Crianças receberam 
caixas de guloseimas.

Os colegas da Polónia desenharam caixas, 
e encheram-nas com guloseimas e 
presentes que foram entregues às crianças 
de um hospital local. O design das caixas 
estava relacionado com a peça que uma 
companhia de teatro estava a representar 
para as crianças, para fazer com que toda 
a experiência fosse mais agradável e 
memorável para elas.

Fortalecendo as comunidades
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Livros novos para 
as crianças locais
MÉXICO

Os colaboradores da SK Querétaro 
queriam colaborar com o grande 
trabalho desenvolvido pela Fundação 
Zorro Rojo, cujo principal objetivo 
é ajudar a alfabetizar crianças que 
vivem marginalizadas na sociedade. 
A equipa doou livros para 30 crianças 
pertencentes à comunidade da 
Fundação Zorro Rojo.

Imagem: Uma menina 
recebe uma doação de 
livros.

30
Crianças receberam 
livros novos.

30
Crianças receberam 
livros novos.
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Cartões de donativos 
para o banco alimentar de 
Forney e os seus idosos
EUA

Desde 2001 que a fábrica da SK de Forney 
tem angariado dinheiro para a United 
Way. Todos os anos elaboram cartões 
de donativos e escolhem um capitão 
de equipa proveniente de cada unidade 
de negócio participante que defende 
a organização beneficente e distribui 
os cartões entre os membros da sua 
equipa. Representantes locais da United 
Way foram à fábrica para falar sobre as 
necessidades específicas da comunidade 
de Forney. 

A Forney Food Pantry e o Centro 
de Idosos são as duas principais 
organizações destinatárias dos 
donativos. Desde 2001 que o pessoal já 
doou 371 067,23 USD, um valor igualado 
pela empresa, o que representa um 
donativo total de 742 134,46 USD.

Imagem superior: Colaboradores 
da SK Forney apresentam o 
montante arrecadado este ano.

55 194 USD
angariados 
em 2021.

“É a forma mais eficaz 
de ajudar a nossa 
comunidade.”
Vickie Lee, SK Forney

Imagem inferior: A SK doa 
55 194 USD à United Way 
em 2021

Fortalecendo as comunidades
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Tempo de qualidade com 
crianças do orfanato 
Pavlovsk
RÚSSIA

Os nossos colegas da Rússia decidiram 
passar o dia num bonito parque de Pavlovsk 
a encher balões e a jogar com crianças de 
um orfanato local.

O orfanato recebe regularmente donativos 
em dinheiro, pelo que a equipa decidiu doar 
algo mais de grande valor, o seu tempo e 
dedicação. As crianças e colaboradores 
da SK adoraram este dia. Esta iniciativa 
firmou as bases de uma grande amizade 
entre a Smurfit Kappa Rússia e o orfanato 
de Pavlovsk.

Imagem superior: Membros da equipa da SK 
Rússia passam o dia num parque com crianças 
de um orfanato local. 

“Não há nada 
comparável 
aos sorrisos de 
felicidade destas 
crianças.”
Olga Ershova, Coordenadora de Vendas
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Em 2020, os nossos colegas espanhóis 
criaram uma iniciativa de formação para 
fomentar a igualdade de oportunidades 
laborais e terminar, assim, com as 
diferenças de género das mulheres que 
trabalham no processo de fabrico. Tendo 
em conta o êxito e o bom acolhimento desta 
iniciativa, este ano foi estendida a mais 8 
fábricas de toda a Espanha.

A equipa da Smurfit Kappa Portugal doou 
uma cadeira de segurança especial para 
o carro a Natália, uma criança de 2 anos 
com atrofia muscular. O gesto pode 
parecer pequeno, mas esperamos que 
seja de grande ajuda para a Natália e a sua 
família.

Imagem esquerda: Membros da iniciativa de 
formação da SK Espanha para terminar com as 
diferenças de género no local de trabalho.

Formar para oferecer 
igualdade de 
oportunidades
ESPANHA

8
Fábricas de toda a 
Espanha começaram a 
formação este ano.

Imagem inferior: Natália no seu 
assento de segurança especial.

Doação de cadeira de 
segurança especial
PORTUGAL
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Doação de caixas de 
alimentos à World Vision
CHILE

A SK Chile ajudou a sua comunidade local, 
doando caixas de alimentos à World Vision, 
uma organização que fornece alimentos e 
produtos de limpeza a centenas de famílias de 
áreas de baixos rendimentos. 

5 000
Caixas de alimentos 
doadas.

Imagem: Doação de caixas de 
alimentos no Chile
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Ajudar a comunidade 
a cultivar
COLÔMBIA

216
Famílias locais 
beneficiadas.

Imagem superior: Pessoas da 
comunidade a cultivar legumes e 
hortaliças.

“Tudo o que cultivei 
beneficiou a minha própria 
casa e o resto da minha 
família”.
Gabriela Sanchez, beneficiária

A nossa Divisão Florestal da Colômbia 
interessa-se por promover uma 
alimentação saudável entre os membros 
da comunidade local. Fornecem 
sementes e conhecimentos para ensinar 
as pessoas a cultivar e a usufruir dos 
seus próprios legumes e hortaliças. 
Os voluntários prestam assessoria às 
pessoas que recebem as sementes sobre 
como plantá-las e cultivá-las, e sobre 
como preparar fertilizantes. 

Os participantes também recebem 
formação sobre manipulação e higiene 
alimentares, sendo-lhes proporcionadas 
receitas deliciosas e saudáveis para 
cozinhar os legumes e hortaliças que 
cultivaram. Graças a esta iniciativa, as 
famílias unem-se em torno do cultivo dos 
seus próprios alimentos e aumentam as 
suas possibilidades de comer de forma 
regular e saudável em casa.
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Imagem: Lavagem de carros 
solidária no Reino Unido.
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Fomentamos 
o bem-estar

Estamos orgulhosos dos esforços e dos contributos 
realizados pelas nossas equipas ao nível local para 
apoiar as inúmeras iniciativas maravilhosas que estão a 
ser levadas a cabo. Graças às inúmeras atividades que 
realizamos no ano passado, demonstramos que somos 
uma empresa ativa, empenhada e desportiva.

Envolvendo-nos ativamente no apoio 
às nossas comunidades locais

ODS DA ONU APOIADOS POR INICIATIVAS
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Apoio à American Heart 
Association (AHA)
EUA

As equipas da Smurfit Kappa de Fort Worth e 
Arlington uniram-se para sensibilizar e angariar 
fundos para a American Heart Association (AHA), 
uma organização sem fins lucrativos que tem 
como objetivo reduzir a mortalidade por doenças 
cardíacas e acidentes cerebrovasculares. 

92 000 USD
Angariados para ajudar a AHA 
desde 2013
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Imagem superior e esquerda: SK 
Fort Worth e Arlington unem-se para 
sensibilizar sobre o trabalho da AHA.

Apoio ao regresso  
seguro das crianças às 
aulas
COSTA RICA

Este ano, a equipa da SK Costa Rica 
apoiou o regresso dos alunos às aulas, 
através do desenvolvimento e da 
instalação de separadores de cartão 
nas carteiras, para ajudar a prevenir a 
propagação do vírus da COVID-19 dentro 
das salas. 

Os nossos colegas da Smurfit Kappa 
Costa Rica mantêm uma sólida relação 
com a escola da comunidade, a Escola 
Villalobos, que ajudaram no passado 
relativamente a problemas de segurança 
rodoviária, gestão de resíduos e 
reciclagem. 

Imagem inferior: Divisórias de 
cartão criadas pela SK para prevenir a 
propagação do vírus da COVID-19.

220
Os alunos usufruem agora 
de aulas mais seguras.



Smurfit Kappa  |  Our open community 2021

|  20

Lavagem de automóveis para  
ajudar os serviços de saúde 
mental
REINO UNIDO

A saúde mental é uma causa que 
preocupa os nossos colegas das 
instalações de Stalybridge. Como tal, 
decidiram angariar fundos para The 
Anthony Seddon Fund, uma organização 
beneficente comunitária que oferece 
o seu apoio a quem é afetado por 
problemas de saúde mental. 

Para angariar fundos, a equipa organizou 
uma lavagem de carros beneficente. Foi 
um dia extremamente bem passado e 
foi com grande satisfação que doaram 
tudo o que foi arrecadado à organização 
beneficente.

Imagem esquerda e superior: Membros da 
equipa da SK do Reino Unido participam na 
lavagem coletiva de carros.

20
Colegas da Smurfit Kappa 
participam na lavagem de carros.

“Esta organização 
beneficente é 
muito estimada 
por nós, por isso foi 
um dia muito bem 
passado”.
Cath Urch, SK Stalybridge
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Angariação de fundos 
para ajudar a Blood Bikes 
Manchester
REINO UNIDO

Imagem superior: A SK Manchester vende 
cachecóis para ajudar a Blood Bikes.

O trabalho realizado pela organização 
beneficente é possível graças a 
voluntários que dedicam o seu tempo 
e conhecimentos. Todo o dinheiro 
angariado com as vendas foi destinado à 
organização beneficente. 

A equipa de Manchester desenhou uma 
coleção de cachecóis para angariar 
fundos para a Blood Bikes Manchester 
(BBM), uma organização beneficente que 
presta serviço fora de horário a hospitais, 
fornecendo leite materno doado a 
unidades de cuidados intensivos para 
bebés, recolhendo leite materno de mães 
doadoras e proporcionando produtos 
derivados do sangue a hospitais da área 
da Grande Manchester. 
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5 km
percorridos por todos 
os participantes em 
caminhada, corrida ou 
bicicleta.

25 000
SEK angariados para 
apoiar a investigação 
do cancro infantil.

Concurso de dança 
para angariar fundos para 
a investigação contra o 
cancro
SUÉCIA E NORUEGA

Este ano, 300 colegas das nossas 
instalações da Suécia e Noruega 
participaram num concurso de dança 
patrocinado para angariar fundos para 
a investigação do cancro. Para além de 
fazer exercício, conseguiram arrecadar 
25 000 SEK. Doaram o montante total 
à Rynkeby Cycling, uma organização 
que arrecada fundos todos os anos para 
apoiar a investigação do cancro infantil.

Corrida do Amor a favor 
da Fundação Irlandesa do 
Coração
IRLANDA

24 colaboradores da Smurfit Kappa 
percorreram 5 km a caminhar, correr ou 
de bicicleta com as suas famílias no dia 
de São Valentim, na Corrida do Amor, 
organizada pela Fundação Irlandesa 
do Coração. Foi uma excelente forma 
de angariar fundos para a organização 
beneficente, fazer exercício e passar 
algum tempo ao ar livre durante o 
confinamento.

Imagem superior: Famílias a participar na 
Corrida do Amor.
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Ajudar a comunidade local é muito 
importante para a fábrica de Tijuana no 
México, e fazemos todos os possíveis 
por envolver todos os colaboradores em 
atividades diferentes, com o objetivo de 
que esta mensagem passe em toda a 
fábrica.

Os colaboradores foram incentivados a 
participar na corrida virtual em bicicleta 
da Fundação Castro Limón e, também, a 
adquirir souvenirs vendidos pela Fundação 
ou a realizar donativos de forma direta. 
A iniciativa teve um grande sucesso e 
pudemos doar fundos para que muitas 
crianças recebessem importantes 
tratamentos contra o cancro.

Imagem direita e inferior: 
Colaboradores da SK a participar 
na corrida virtual em bicicleta.

Corrida virtual de bicicleta 
para ajudar a vencer o cancro
MÉXICO

“As boas pessoas são como 
as velas, iluminam sempre 
a sua vida”.
Andrea Valdivia, Community Manager
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Melhoria dos 
terrenos do clube 
de canoagem local
ESLOVÁQUIA

Imagem superior e imagem direita: 
A equipa da SK Eslováquia melhora os 
terrenos do clube desportivo local para 
as crianças da sua comunidade.

“Está a ser um dia 
fantástico, as crianças 
estão felizes! Ajudar esta 
magnífica equipa deixou-
me muito feliz”.
Jozef Koreň, SK Eslováquia

50
As crianças estão 
a usufruir do seu 
renovado clube de 
canoagem local.

O clube desportivo comunitário precisava 
de muita ajuda. Juntamente com um 
donativo em dinheiro proveniente 
da Fundação SK, os nossos colegas 
ofereceram o seu tempo e energia para 
melhorar os terrenos do clube, instalar 
uma barreira e limpar as margens do 
rio, para que as crianças locais possam 
celebrar as suas sessões de treino num 
ambiente mais limpo e seguro. 
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Apoio e atenção à 
comunidade durante a 
pandemia 
BRASIL

Imagem superior: A equipa da SK a 
apoiar a sua comunidade.

 

“O nosso compromisso com 
a cidade para fazer face 
aos seus problemas tem 
sido cada vez mais robusto. 
Estamos em contacto 
constante, observando as 
necessidades existentes e 
agindo com o apoio de todos os 
colaboradores”. 
Simone Bongiovanavi, Diretora de RH, SK Uberaba

20 000
Produtos alimentares e de saúde 
doados pela SK Brasil este ano.

Desde que começou a pandemia, a 
equipa de Uberaba, Brasil, empenhou-
se na cidade, com o objetivo de ajudar 
a proporcionar bens de primeira 
necessidade. Este ano, doou 2 000 
máscaras, 20 000 produtos médicos e 
cestos de alimentos a inúmeras famílias e 
pessoas sem-abrigo da zona. Esta equipa 
continua a supervisionar e atender as 
necessidades dos mais vulneráveis na sua 
comunidade durante estes tempos tão 
difíceis. 



Imagem: Nos workshops “Crianças na 
Floresta” na República Checa.
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Inspiramos
o nosso futuro
Criar oportunidades para 
todos através da educação.

Como parte da nossa atenção à 
sustentabilidade, comprometemo-nos 
a ajudar as nossas futuras gerações com 
educação, diversão e inspiração. Este ano, 
os nossos colaboradores impulsionaram 
inúmeras atividades inspiradoras para 
ensinar, inspirar e consciencializar todas as 
nossas gerações mais jovens.

ODS DA ONU APOIADOS POR INICIATIVAS
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Cuidar das nossas 
florestas
REPÚBLICA CHECA

A equipa da SK da República Checa 
organiza duas vezes por ano, desde 
2014, os workshops “Crianças à 
Floresta”, em que um silvicultor ensina 
às crianças a importância de cuidar das 
nossas florestas. Estiveram presentes 
100 crianças em cada workshop, o que 
significa que participaram mais de 2 000 
alunos desde que começou esta iniciativa.

“É alucinante ver 
como as crianças 
gostam de se 
embrenhar na 
natureza” 
Lucie Jedličková, SK República Checa

+ 2 000
As crianças aprenderam 
a cuidar das nossas 
florestas.

Imagem superior: As crianças 
aprendem sobre as nossas 
florestas.
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Na Colômbia, os colaboradores 
da SK desenvolveram uma 
campanha denominada “Escolas 
com Consciência” para promover 
a lavagem das mãos entre os 
mais pequenos, como medida de 
prevenção da COVID-19. 

Cultura, cartão 
e circularidade
ITÁLIA

Os nossos colegas de Itália forneceram 
para o importante evento cultural 
‘Festivaletteratura di Mantova’, que se 
celebra anualmente em Mantua, cartazes 
e mobiliário para a sala de imprensa e os 
workshops, tudo fabricado em cartão! 
Finalizado o festival, todos os materiais 
foram doados a escolas e organizações 
beneficentes locais, fomentando a 
economia circular.

Imagem esquerda: As crianças recebem kits 
para fomentar a lavagem das mãos.

Imagem direita: Mobiliário de cartão 
doado pela Smurfit Kappa Itália.

Apoiar as 
escolas rurais
COLÔMBIA
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210
Alunos participaram no 
programa Regresso 
à Escola.

“Hoje sinto-me mais 
orgulhoso do que nunca 
do que conseguiu e 
continuarei a melhorar.”
Arcadio Romero, Graduado Associado.

No México, as crianças estudam, em 
média, 9 anos e muitos alunos não 
concluem o secundário. Para nós, na 
Smurfit Kappa e na nossa Fundação, 
a educação é fundamental para a 
superação pessoal e o desenvolvimento. 
Criamos o programa Regresso à Escola 
que permite obter o título do ensino 
secundário e de bacharelato em qualquer 
idade, porque a superação pessoal não 
tem idade.

Regresso à escola:  
a superação pessoal 
não tem idade
MÉXICO

Imagem superior: Graduados do programa Regresso à 
Escola 
da Smurfit Kappa.
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Alimentar a curiosidade
IRLANDA

Estudos indicam que a idade ideal para 
entrar no mundo da ciência, tecnologia, 
engenharia, artes e matemáticas é entre 
os 9 e os 13 anos, quando a curiosidade 
da criança sobre o mundo que a rodeia 
está mais ativa. A nossa fábrica da Smurfit 
Kappa de Cork forneceu a duas escolas 
locais o kit Science in a Box, destinado 
a alimentar a própria curiosidade dos 
alunos.

Criar próteses 
para crianças com uma 
nova impressora 3D
ARGENTINA

A Atomic Labs é uma organização não-
governamental que fornece a crianças 
próteses gratuitas impressas em 3D. No 
início de 2021, unimo-nos oficialmente 
à comunidade de Embaixadores da 
Atomic e, depois instalar uma impressora 
3D nas nossas instalações de Bernal, 
começamos a formar os nossos 
voluntários. Depois de receber a primeira 
encomenda, as nossas equipas colocaram 
mãos à obra para criar uma prótese para 
uma menina de 13 anos. A nossa equipa 
de design preparou uma embalagem 
especial para proteger a prótese durante 
o envio. Queremos fabricar próteses para 
muito mais crianças.

120
Crianças desfrutaram dos kits 
Science in a Box que os ajudaram a 
alimentar a sua própria curiosidade.

Imagem superior: 
Voluntários da Atomic Labs. 

Imagem superior: Crianças a utilizar os seus 
kits Science in a Box.
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10 000
Crianças melhoraram 
as suas competências 
de leitura.

Todas as imagens: As crianças leem livros 
da sua nova estante de cartão.

O objetivo da iniciativa “Com um livro 
desde as raízes” é fornecer a escolas 
primárias e jardins de infância da 
localidade uma estante de cartão em 
forma de árvore para promover a ecologia 
e a predisposição para a leitura e o 
intercâmbio de livros.

Ler desde 
as raízes
POLÓNIA

“É muito importante introduzir 
os livros às crianças a partir de 
uma idade muito precoce”.
Dorota Kelsz, Dzwoneczek Kindergarten
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Imagem: Apintar poleiros no Dia 
Mundial da Limpeza.
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Na Smurfit Kappa, a sustentabilidade está 
presente em cada fibra. Temos um forte 
compromisso com o planeta e acreditamos 
que devemos trabalhar sempre ao máximo 
para ajudar a protegê-lo. Não só nos 
esforçamos por consegui-lo através dos 
nossos produtos e operações, como também 
ao nível local, através das nossas equipas. As 
nossas ações são amplas e variadas, como 
a luta contra o problema dos resíduos, a 
reciclagem, e a promoção e proteção dos 
nossos ecossistemas locais.

Protegemos
o nosso planeta
Protegendo o que mais 
importa, o nosso ambiente 
e o nosso planeta.

ODS DA ONU APOIADOS POR INICIATIVAS
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Atuemos em Uníssono
HOLANDA

Colaboradores da SK Polónia decidiram 
impulsionar a reciclagem, ao facilitar ao 
máximo para que as pessoas possam 
classificar o seu lixo ao utilizar os caixotes 
de lixo públicos. Doaram caixotes de lixo 
em cartão canelado a escolas e empresas, 
permitindo que um amplo número de 
trabalhadores, clientes, estudantes e, até, 
pré-escolares reciclassem todos os dias.

Atuemos em Uníssono é um projeto 
ambicioso destinado a chamar a 
atenção para as alterações climáticas, 
sobretudo para a subida dos níveis da 
água. O projeto consiste na criação de 
uma animação com painéis de cartão 
coloridos e representada por mais 
de 2 000 crianças e professores. Será 
apresentada uma gravação desta atuação 
na Conferência do Clima (COP26) de 
Glasgow. Orgulhamo-nos de apoiar a 
iniciativa Atuemos em Uníssono, com o 
fornecimento de todos os materiais de 
cartão. 

Imagem esquerda: A SK Polónia 
doou caixotes do lixo em 
cartão canelado para facilitar a 
reciclagem.

Facilitar a reciclagem
POLÓNIA

160
Jogos de contentores de 
classificação distribuídos.

2 000
Crianças e professores 
participaram na atuação 
Atuemos em Uníssono.
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No Dia Mundial da Limpeza, os 
colaboradores da Smurfit Kappa Arklow 
e os seus filhos participaram na limpeza 
da sua área local. Pintaram e limparam 
uma zona comunitária situada à frente da 
fábrica, e também doaram um banco para 
a zona e uma nova desbastadora para o 
grupo “Tidy Towns”. 

As crianças deram asas à sua criatividade, 
pintando e construindo poleiros, bem 
como casinhas para morcegos, abelhas e 
borboletas.

Limpeza e criatividade local
IRLANDA

“As crianças adoraram pintar os 
poleiros. Além disso, o grupo 

Tidy Towns de Arklow agradeceu 
imenso as doações”.
Yvonne Kenny, SK Arklow

Imagem superior e direita: 
Habitantes locais a pintar e limpar 
em Arklow.
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Premiar 
a sustentabilidade
ALEMANHA

Todos adoraram quando o Experience 
Centre de Waren recebeu o Prémio 
Ambiental da Cidade pela sua 
embalagem sustentável que poupa 
recursos. Os colaboradores da SK 
decidiram aumentar o valor do prémio 
e doá-lo a 3 escolas primárias locais, 
para ajudar os jovens talentos de 
amanhã. 

Todas as imagens: Escolas 
primárias recebem o prémio em 
numerário doado pela SK Waren.
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“Ficamos inspirados ao 
ver os nossos jovens 
talentos a partilhar 
as suas ideias sobre 
sustentabilidade”.  
Yvonne Winkelmann, SK Waren

Há vários anos que a SKNA se associou à 
Water Event para fabricar água em  
Bag-in-Box nos EUA. A Water Event 
colaborou muitas vezes em emergências 
humanitárias, fornecendo água em 
BiB àqueles que necessitam. A equipa 
da SKNA deu-se conta de que a sua 
enchedora semi-automática, destinada 
a expor no Experience Centre de Dallas, 
podia ser muito útil para os seus parceiros 
da Water Event. 

Decidiram coletivamente colocá-la na 
Water Event, onde poderia ser utilizada 
para assistência em emergências. 
Embora esteja a ser bem utilizada, a SKNA 
também convida os clientes a vir ver a 
enchedora em funcionamento.

Água em Bag-in-Box 
para assistência em 
emergências
EUA
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Imagem superior: Os colegas da SK Stalybridge 
ajudaram a limpar a zona no Dia Mundial da 
Limpeza.

“Adorei participar 
e deixar a nossa 
zona livre de 
resíduos.” 
Lee Smith, SK Stalybridge

17
Colaboradores da 
Smurfit Kappa ajudaram 
a limpar a zona.

Limpar a comunidade local 
no Dia Mundial da Limpeza
REINO UNIDO

Os nossos colegas das instalações de 
Stalybridge decidiram que queriam 
dar resposta à sua comunidade 
local e também sensibilizar sobre a 
importância de cuidar do ambiente. Para 
tal, colocaram os seus coletes de alta 
visibilidade, e dedicaram o seu tempo e 
energia a limpar a área no Dia Mundial da 
Limpeza.
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Limpar o ambiente no Dia da 
Terra
EUA

A fábrica de Houston e a Windsor 
Village Elementary School colaboram 
desde 2019. No domingo, 25 de abril 
de 2021, os nossos colaboradores de 
Houston visitaram a Windsor Village 
Elementary School para ajudar a 
limpar o seu ambiente como parte das 
atividades do Dia da Terra.

Imagem: Dia da Terra na Windsor Village 
Elementary School.
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Tal como em anos anteriores, foi apresentada uma 
grande quantidade de histórias para incluir neste 
folheto, mas isto não é mais do que uma mostra das 
muitas iniciativas que se estão a realizar em todos 
os países onde operamos.

Conheça mais histórias em:  
www.smurfitkappa.com/sustainability/communities

Our open community 
em todo o mundo
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PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Argentina Apoio ao Grupo APHE

Argentina e Chile Doações de fornecimentos, caixas e mobiliário para 
instituições de ensino e de saúde locais

BiB - Argentina Doação de calçado de segurança a centros onde se 
realizam cursos de carpintaria, construção e ferragens 

BiB - Espanha Serviço de transporte para ADIBI

Brasil Doação de cestos de alimentos para o Children's Institute 
de Maranatha

Brasil Doação para Casa Lar

Brasil Doações para o Grupo APHE

Brasil Doações por parte de colaboradores para pessoas sem-
abrigo 

Brasil Doação de kits contra a COVID-19 a um albergue para 
pessoas sem-abrigo

Brasil Doação de kits escolares para o Maranatha Institute 

Colômbia Fundação ASOREMA que apoia os recicladores 

Colômbia Programa de Segurança Alimentar - "Jardins caseiros para 
as nossas comunidades"

Costa Rica Cestos de alimentos para famílias afetadas por 
tempestades tropicais

República Checa Maratona ciclista "Handy" 

República 
Dominicana

Remodelação da biblioteca da Fundação Abriendo Camino

El Salvador Doações para projetos de infraestruturas para “El Colegio”

México Celebrações do Dia da Criança para a Casita AC

Espanha Associação Beneficente SOS Tomiño Baixo Miño - Doação 
de alimentos e produtos de higiene

Alemanha Doação à Sterntaler e.V e Smile e.V

Alemanha Fornecimento de mobiliário e uma árvore dos desejos para 
eventos para pessoas com incapacidade

Itália Financiamento de uma escada contra incêndios para o 
Presídio Reabilitativo Villa Maria

Fortalecendo as 
comunidades
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Fortalecendo as 
comunidades

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Itália Doação para La Stazione Rulli Frulli

México Apoio ao Grupo Kalimori

México Ajuda para a escola comunitária “Escuela Villalobos”

México Sementes para a Educação - programa de bolsas mensais 
para alunos

Espanha Apoio ao Plano Família da Fundação Adecco 

Espanha Programa online de voluntariado para orientar jovens com 
incapacidade

Espanha Campanha de consciencialização para a Semana da 
Incapacidade

Espanha Dia Internacional das Pessoas com Incapacidade, com 
Desirée Vila, para todos os alunos do Centro de Formação 
Profissional de Iurreta

Espanha Apoio à iniciativa "Camino hacia el Empleo" da AVIFES  

Espanha Programa de formação sobre emprego com a Fundação 
Adecco em Bizkaia

Polónia Presentes de Natal para a comunidade de Białołęka 

Polónia Apoio monetário para um evento celebrado para crianças 
com doenças terminais

Polónia Donativo para o diagnóstico e a consulta do FASD

Polónia Dia da Criança em Drezdenko

Polónia Presentes de Natal para o orfanato e famílias de Konin 

Polónia Presentes do Dia da Criança para a Associação de Surdos 
de Gdynia

Polónia Angariação de fundos para o Natal do Centro Infantil de 
Cuidados Paliativos de Pomerania

Polónia Doação de roupa desportiva para jogadores de voleibol de 
Pruszków

Polónia Cestas de ofertas para veteranos e idosos

Polónia Presentes para um Centro Infantil de Cuidados Paliativos
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PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Portugal Doações de caixas de alimentos para a Cruz Vermelha

Portugal Dia Internacional da Beneficência

Rússia Corrida beneficente para um orfanato em Pavlovsk

Espanha Ajuda à Cruz Vermelha

Reino Unido Ovos da Páscoa para o Whittington Hub Youth Club

Brasil Doação de cestas de alimentos por parte da SK Fortaleza a 
famílias locais

Brasil Doação de cestas de alimentos a pessoas da comunidade 
de Maranguape

Brasil Doação de cestas de alimentos à LEAN

Brasil Doação de cestas de alimentos a um asilo

Colômbia Formação de mulheres em zonas rurais para melhorar as 
suas oportunidades laborais

Polónia Dia Internacional da Mulher

Polónia Doação para Lares de Mães

Espanha Evento do Dia Internacional da Mulher

Resumo dos projetos
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Fomentamos 
o bem-estar

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Argentina Nova sala de mães e filhos no Hospital Municipal Doctor 
Raúl Caccavo, graças ao Comité “Soy Parte” e à Fundação 
SK

Argentina Doação de bens ao Hospital de Sunchales

Áustria Doação por parte dos colaboradores ao fundo local de luta 
contra o cancro infantil

BiB - Argentina Ofertas para celebrar o Dia da Criança 

BiB - Espanha Evento da equipa ciclista Ibi da Smurfit Kappa

Brasil Doação de materiais de segurança para a COVID-19 para o 
hospital local 

Brasil Doação de artigos de segurança para a COVID-19 e de um 
túnel de desinfeção para o Hospital de Pirapetinga 

Brasil Celebração do Dia da Beneficência, e doação de cadeiras 
para um asilo, kits para a COVID-19 e cestas de alimentos 
para famílias

Brasil Fornecimento de lanches para o colégio CEPRA

Colômbia Aquisição por parte dos colaboradores de merchandising 
da SK para angariar fundos para projetos locais da 
Fundação SK

Alemanha Doação por parte de colaboradores da SK Nikolas Böning 
de células estaminais que salvam vidas

Alemanha Doação de máscaras para um lar de idosos local

Itália Apoio da Fundação SK ao Instituto Oncológico Prime 
Centre Romagna

México Angariação de fundos para o Presídio Reabilitativo Villa 
Maria

México Corrida beneficente virtual para angariar fundos para 
sessões de quimioterapia para crianças com cancro

México Promoção por parte dos "Embaixadores de Sorrisos" das 
doações de colegas para o Hospital Pediátrico de Baja 
California

México Angariação de fundos para a Fundação Castro Limón para 
sessões de quimioterapia infantil

Espanha Distribuição de "La Caja Saludable" de fruta fresca variada 
para a campanha Wellbeing 
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PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Polónia Apoio a trabalhadores essenciais durante a pandemia

Polónia Ajuda contra a COVID-19 ao hospital e ao centro de 
cuidados paliativos de Wejherowo e Gdansk

Polónia Grupos de exercício Fit Park

Polónia Rally ciclista beneficente

Polónia Serviço de mobilidade ciclista para o dia da segurança

Polónia Rally Night Bike em Białołęka

Polónia Doação para o festival local "Białołeka Days"

Suécia Doação para o Fundo Sueco de Luta contra o Cancro 
Pediátrico

Espanha Apoio ao montanhista José María Ponce para a sua 
escalada no Nepal

Reino Unido Doação de roupa desportiva ao Rookery Park Golf Club, 
como parte da campanha contra a COVID "Ajuda o teu 
vizinho"

Espanha Sessões online de formação sobre saúde e bem-estar

Resumo dos projetos
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Inspiramos 
o nosso futuro

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

República Checa Entretenimento de crianças em jardins de infância locais

México Colaboração na remodelação e fornecimento de 
equipamentos para um auditório para a Cidade da Criança 
A.C por parte dos colaboradores da Fundação SK e da 
fábrica de Juárez. 

México Programa de primeira infância

México Programa de alto rendimento académico

Polónia Doação de cartão a escolas locais para projetos artísticos

Polónia Doação de sacos de sementes de ervas para pré-escolares 
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Protegemos 
o nosso planeta

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Colômbia Colômbia Sustentável - participação numa aliança para o 
desenvolvimento rural

Colômbia Programa "Construindo Valores de Família”

República Checa Apoio ao festival de música CASTELS

República Checa Pacotes artísticos para crianças

Alemanha Venda para angariar fundos para crianças gravemente 
doentes

Polónia Doação de material para um abrigo de animais local 

Polónia Doação ao Parque de Bombeiros local para aquisição de 
equipamentos

Polónia Workshops "A magia do papel" para crianças

Polónia Dia Mundial da Limpeza com a Białołeka Together 
Association

Polónia Doação de 300 caixas sustentáveis para transportar 
bicicletas para o grupo ciclista

Portugal Doação de embalagens sustentáveis para o Fórum Bizfeira 
2021

Rússia Dia Mundial da Limpeza das Praias

Espanha Fabrico de sacos de papel para a campanha de 
responsabilidade ambiental do Governo de Navarra

Espanha Kits de arte “My Little World” para crianças

Reino Unido Limpeza de uma parcela num centro de aprendizagem para 
adultos e redecoração do Memorial Hall em West Auckland

Resumo dos projetos
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Protegemos 
o nosso planeta

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Polónia Angariação de fundos para o Centro de Reabilitação de 
Animais Selvagens de Pomerania

Rússia Plantação de árvores no Dia Nacional da Plantação 
Florestal 

Alemanha Doação de contentores IBC na zona de inundação para 
águas residuais

Nota explicativa
Durante os eventos apresentados no 
presente documento, foram respeitados 
todos os protocolos anti COVID-19 
locais.
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Imagem: Doação de caixas 
de alimentos no Chile
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Saiba mais sobre o que nos motiva a criar 
soluções que protegem o que verdadeiramente 
nos importa.   

www.smurfitkappa.com/purposesmurfitkappa.
com/purpose

Criamos, protegemos e cuidamos


