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"Este ano, a pandemia desempenhou um papel determinante 
na definição das nossas ações, com a segurança dos nossos 
colaboradores, como sempre, a ser fundamental para nos 
apoiarmos uns aos outros neste tempo de incerteza. 

Por esse motivo, sinto uma enorme gratidão e orgulho dos 
nossos funcionários que, apesar de todas as dificuldades, 
continuaram a dedicar o seu tempo, esforço, energia e 
experiência no sentido de ter um impacto positivo e duradouro 
nas suas comunidades locais. 

Como empresa, sempre acreditamos fortemente na 
importância de investir em projetos que ajudem a criar um 
futuro sustentável nas comunidades de todo o mundo em que 
temos o privilégio de operar, e é com prazer que afirmo que 2020 
não foi exceção. Os nossos valores de lealdade, integridade 
e respeito foram inseridos em toda a nossa atividade e são 
evidentes em todas as histórias aqui apresentadas. São estas 
histórias que nos enchem de orgulho de fazermos parte da 
grande família da Smurfit Kappa e a recompensa é o trabalho em 
si e a diferença que isso pode fazer.  

Este folheto é uma seleção de iniciativas que foram realizadas 
em todas as nossas operações nas Américas e na Europa. É um 
exemplo de como apoiamos as nossas comunidades locais, 
inspirando e formando as nossas gerações mais jovens, através 
da criatividade e da brincadeira; ajudando incansavelmente as 
nossas comunidades através do desporto e do voluntariado; e 
demonstrando como podemos continuar a proteger o nosso 
planeta e a respeitar o nosso ambiente. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer 
sinceramente a cada um de vocês pela dedicação, compromisso 
e entusiasmo com que apoiam as nossas comunidades locais. 

Declaração Informativa
Algumas atividades apresentadas 
neste documento ocorreram durante 
a época pré-Covid, quando as 
máscaras e o distanciamento não eram 
recomendados.
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Capacitar as nossas  
comunidades 
Na Smurfit Kappa estamos 
profundamente empenhados em apoiar 
as comunidades locais dos 35 países 
em que operamos. Para nós, o bem 
estar das pessoas é uma prioridade de 
toda a organização, tanto a nível interno 
como externo. Estamos orgulhosos 
de investir nas nossas comunidades e 
de retribuir disponibilizando o nosso 
tempo, esforço e experiência, mediante 
atividades de voluntariado, donativos 
financeiros e outro tipo de ajudas. 

Estar ativo para as 
nossas comunidades
Para nós não é suficiente apoiar as 
nossas comunidades locais – queremos 
ser parte ativa das mesmas. Estamos 
orgulhosos dos esforços e contributos 
das nossas equipas ao nível local 
para apoiar as muitas iniciativas 
maravilhosas que estão a acontecer. 
Mostrámos a nós próprios que somos 
uma organização ativa, empenhada e 
apoiante através das muitas atividades 
ao longo do último ano

As nossas iniciativas abrangem todos 
os aspetos do nosso envolvimento 
com as nossas comunidades pelo 
mundo fora.   Agrupamos estes 
aspetos em cinco categorias.  

Inspiramos o nosso 
futuro
No âmbito da nossa dedicação 
à sustentabilidade, estamos 
empenhados em apoiar as nossas 
gerações futuras através da educação, 
brincadeiras e inspiração Este ano, os 
nossos colaboradores patrocinaram 
um conjunto de atividades para ensinar, 
inspirar e educar as nossas gerações 
mais jovens. 

Alegria da criatividade 
Inovação, diversão, criatividade e 
brincadeira foram trazidas à cena uma 
e outra vez usando o nosso cartão 
canelado. Vimos como as nossas 
equipas demonstraram o seu engenho 
trabalhando com cartão canelado em 
novas, divertidas, práticas e inovadoras 
formas de apoiar as suas comunidades. 

Proteger o nosso planeta 
Na Smurfit Kappa, a sustentabilidade 
faz parte da nossa fibra. Temos um 
compromisso profundo com o planeta 
e acreditamos que temos de fazer 
sempre o nosso melhor para ajudar 
a protegê-lo. Não só lutamos por 
isto através dos nossos produtos e 
operações, como as nossas equipas 
também estão empenhadas com 
o mesmo a nível local. As nossas 
atividades abrangem várias áreas, 
desde o combate aos resíduos, à 
reciclagem e à promoção e proteção 
dos nossos ecossistemas locais. 

Our
open
community
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Capacitar as nossas 
comunidades

“Foi muito especial sentir o apoio da 
administração e de cada pessoa que, 
como uma família, se juntaram pela 
nossa comunidade.”

— Rocio Realpe, Smurfit Kappa Colômbia

Dar resposta às 
necessidades 
dos vizinhos na 
Colômbia

Em cidades da Colômbia, as famílias em 
dificuldades penduram lenços vermelhos nas 
portas e janelas, como sinal de que precisam 
urgentemente de comida. Todos os dias, os 
colaboradores da Smurfit Kappa Colômbia 
vêm casas com lenços vermelhos no exterior, 
quando vão e regressam do trabalho. Para 
mostrar a sua compaixão de boa vizinhança, 
os nossos trabalhadores realizaram vários 
donativos de alimentos e dinheiro. 

Acima e à direita: 
Os colaboradores da 
Smurfit Kappa oferecem 
alimentos na Colômbia.
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Um parque para todos em Itália
Este verão, com a ajuda da Fundação 
Smurfit Kappa, a Smurfit Kappa 
Itália abriu um parque muito especial 
chamado “Il Parco di Tutti” – O Parque 
para Todos. Agora, as crianças e as 
famílias na área envolvente têm um 
espaço seguro para usufruir do seu 
tempo livre. 

Proteger contra a Covid-19 na 
República Dominicana
Os colaboradores da Smurfit Kappa 
República Dominicana enfrentaram 
fortes chuvas e más condições 
climatéricas para garantir a entrega 
segura de produtos sanitários e de 
higiene à Fundação Abriendo Camino. 
Durante a pandemia da Covid-19, este 
donativo de boas-vindas proporcionou 
bens essenciais a mais de 350 famílias, 
que de outro modo estariam em maior 
risco de serem contaminadas pelo vírus. 

Em cima: A abertura de Il Parco di 
Tutti este verão em Itália, apoiada 
pela Fundação Smurfit Kappa.

Em cima: A equipa da Smurfit Kappa 
na República Dominicana garantiu 
a entrega de produtos de higiene 
à Fundação Abriendo Camino. 

Tendo a inclusão 
como elemento 
central, o parque 
foi concebido para 
ser fácil para todos, 
incluindo crianças com 
deficiências.
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Visitar os idosos no México
Uma equipa generosa do departamento 
de Recursos Humanos da Smurfit 
Kappa Tijuana dedicou algum tempo 
de qualidade aos idosos do centro de 
Agtagama em Tijuana. Eles gostaram 
muito de ver novas caras, receber 
presentes e conviver com pessoas de 
fora do lar. As visitas trazem alegria 
aos residentes e um sentido de vida 
renovada.  

Mais do que apenas vizinhos na 
Argentina
A Smurfit Kappa Bernal tem vindo a 
apoiar nos últimos anos os seus 
vizinhos, a Associação de Pais de 
Crianças com Necessidades Especiais 
(APHE), adquirindo os seus produtos de 
pastelaria para lanches, eventos e 
presentes de Natal. A organização ajuda 
a integrar jovens com necessidades 
especiais na comunidade, ministrando 
cursos de informática, serigrafia, teatro 
e culinária. 

Donativos tão necessários na Suécia 
A Smurfit Kappa Suécia doou umas 
impressionantes 10.000 máscaras de 
proteção a pessoas que trabalham nos 
cuidados de saúde e geriátricos em  
Piteå, na tentativa de proteger 
trabalhadores e pacientes durante a 
pandemia da Covid-19. Com grande 
escassez de EPI em Piteå, o donativo foi 
recebido muito calorosamente. 

Esquerda: Graças ao intenso 
trabalho da equipa da Smurfit 
Kappa Suécia, foi entregue um 
fornecimento de máscaras a 
trabalhadores do setor da saúde. 

Em cima: A equipa da Smurfit 
Kappa Tijuana passou algum 
tempo a visitar pessoas idosas 
locais no centro de Agtagama.

“Mil vezes obrigada! É uma 
sensação fantástica 
receber um donativo 
destes nesta altura em 
que toda a comunidade 
está sob pressão.”

— Helena Stenberg, Autarca do Município de Piteå
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Estar ativo para as nossas 
comunidades

A American Heart Walk constitui 
uma ótima oportunidade para os 
colaboradores da Smurfit Kappa 
Fort Worth se juntarem com as suas 
famílias para reconhecer a importância 
da boa saúde cardiovascular de uma 
forma divertida e envolvente. 

Aprender sobre  
corações saudáveis 
e felizes nos EUA

Nesse dia, a Smurfit Kappa patrocinou o 
memorial “Faces Of Heart Memorial Wall”, em 
que os familiares e amigos puderam honrar a 
memória dos seus entes queridos, escrevendo 
mensagens e pensamentos no muro. 

Ao envolverem-se no “Desafio do Coração 
Infantil”, as crianças dos nossos colaboradores 
também aprenderam tudo sobre os benefícios 
de manter um estilo de vida saudável.

Em cima: Os colaboradores da 
Smurfit Kappa e as suas famílias 
juntaram-se para a American 
Heart Walk em Fort Worth.
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Acima e à direita: Membros da equipa da 
Smurfit Kappa Rússia a exibirem as suas 
competências na prática do voleibol.

Apoiar cirurgias que mudam vidas na 
Rússia
Com jogadores de voleibol de praia 
experientes nas suas fileiras, a Smurfit 
Kappa Rússia organizou uma equipa de 
jogadores entusiastas para participar 
num torneio solidário para angariar 
dinheiro para crianças que sofrem de 
anomalias faciais. 

Doar por quilómetro na Áustria 

Uma equipa de atletas apaixonados da 
Smurfit Kappa Nettingsdorf participou 
numa corrida de beneficência única 
para uma fundação dedicada ao cancro 
infantil. A Smurfit Kappa Nettingsdorf 
deu um contributo financeiro por cada 
quilómetro que a equipa percorreu. 
No final da corrida, a equipa correu uns 
impressionantes 151 quilómetros!

Em cima: Um grupo de colaboradores 
da Smurfit Kappa participou numa 
corrida de apoio a uma fundação do 
cancro infantil em Nettingsdorf.

O torneio angariou o 
equivalente a quase 4000 €, 
o que irá cobrir o custo de 
cirurgias capazes de mudar 
a vida de duas crianças 
pequenas.
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Apoiar o Special Hands Activity 
Group na Irlanda
Quando o seu desafio solidário para ajuda 
do grupo Special Hands Activity Group 
teve de ser cancelado devido à pandemia 
da Covid-19, a Smurfit Kappa News Press 
Irlanda teve de encontrar uma nova forma 
de angariar dinheiro. O resultado foi um 
desafio de bicicleta do grupo, no exterior 
das próprias instalações, e um desafio de 
atividades pessoais fora das instalações.  
Isto permitiu que os participantes 
definissem um desafio no seu local 
preferido e angariassem dinheiro para 
uma boa causa que apoia crianças 
e adultos jovens com necessidades 
adicionais. 

Possibilidades ilimitadas com  
Unlimited Wheels em Espanha
Desejosos de promover a inclusão de 
pessoas com deficiência no desporto, 
a Smurfit Kappa Valência uniu-se para 
apoiar a II Taça Espanhola Grand Prix 
de Ciclismo Adaptado. A iniciativa 
destina-se a dar a conhecer melhor o 
ciclismo adaptado e as maravilhosas 
oportunidades desportivas que pode 
proporcionar a quem for portador de 
alguma deficiência.

Mudar uma vida através do ciclismo 
na Polónia
Os colaboradores da Smurfit Kappa 
Polónia juntaram-se para participar 
numa corrida de ciclismo para angariar 
dinheiro para uma jovem rapariga 
de Białołęka que, juntamente com 
escoliose, sofre de muitos outros 
problemas de saúde diferentes. A 
corrida foi organizada para angariar 
dinheiro para o seu tratamento 
continuado por parte de um conjunto 
de diferentes especialistas. A corrida 
de ciclismo também ajudou a promover 
Białołęka como um destino seguro para 
passeios de bicicleta.

Um novo parque para brincar na 
Alemanha
A Smurfit Kappa Heppenheim 
reconheceu a necessidade de um lugar 
seguro para as crianças brincarem 
na área local e por isso organizaram a 
construção de um novo recreio. 

Em cima: A equipa da Smurfit Kappa 
Valencia apoiou a II Taça Espanhola 
Grand Prix de Ciclismo Adaptado.

Direita: Os membros da equipa da Smurfit 
Kappa angariaram dinheiro para o Special 
Hands Activity Group na Irlanda.

Em cima à direita: Os colaboradores da Smurfit 
Kappa Heppenheim organizaram a construção 
de um novo recreio na Alemanha. 

Em cima: A equipa da Smurfit Kappa Polónia 
participou numa corrida de bicicleta para angariar 
dinheiro para o tratamento clínico de uma menina.

A área de recreio 
acabada de 
construir é segura 
e foi batizada 
como “Desejo do 
Coração”. 
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Inspiramos o nosso futuro

Um inspirador 
workshop de 
robótica em Itália

O futuro da engenharia está 
garantido em Itália, após um 
workshop de robótica para crianças 
acolhido pela Smurfit Kappa Vitop 
em Alexandria. 

O inovador workshop proporcionou 
uma excelente oportunidade para abrir 
as portas da unidade de Bag-in-Box 
às crianças e às suas famílias, para 
partilhar os valores da Smurfit Kappa 
e inspirar uma geração mais nova com 
a exploração de novas formas de criar 
jogos de robótica. 

Em cima e à esquerda: A 
equipa da Smurfit Kappa em 
Vitop Allexandria acolheu 
um workshop cativante 
para as crianças locais.
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Uma nova sala de aula especial na 
República Checa
Uma nova turma para crianças com 
autismo em Olomouc está a abrir o futuro 
para as famílias locais. Respondendo a um 
pedido de financiamento, a Smurfit Kappa 
Olomouc passou à ação, e com a ajuda 
da Fundação Smurfit Kappa conseguiram 
comprar uma nova biblioteca e 
equipamento especializado. Como 
consequência, conseguiram criar uma 
nova turma que ensina através da Análise 
Comportamental Aplicada (ABA - Applied 
Behavioural Analysis) – um método 
de ensino que consegue excelentes 
resultados em crianças com autismo. 

La Escuelita continua a crescer em  
El Salvador
A Smurfit Kappa El Salvador tem sido 
um apoiante orgulhoso da educação 
nas suas comunidades nos últimos 
anos. La Escuelita, ou “A Escola” cresceu 
com a ajuda da Smurfit Kappa e este 
ano atingiu novos patamares. Com a 
construção de uma nova sala de aula, a 
escola tem sido capaz de disponibilizar 
os recursos para uma turma do primeiro 
ano do ensino secundário. Este 
desenvolvimento maravilhoso tem visto 
o número de crianças inscritas na escola 
aumentar em 20%.

Brinquedos para todos no México 

A Smurfit Kappa Packaging Solutions 
Juarez levou alegria a muitas 
crianças com os seus generosos 
donativos de brinquedos. A equipa 
recolheu brinquedos que foram 
entregues a crianças de famílias 
com baixos rendimentos pelos 
bombeiros da comunidade.

Direita: A equipa da Smurfit Kappa El 
Salvador apoia a construção de mais 
salas de aula para as crianças locais. 

Em baixo: A equipa da Smurfit Kappa PS 
Juarez doou brinquedos a crianças de 
famílias locais com baixos rendimentos. 

Em cima: Com a ajuda da Fundação Smurfit 
Kappa, foi disponibilizada uma nova 
biblioteca e equipamento especializado 
para crianças autistas em Olomouc.

“O meu filho é agora 
capaz de seguir 
instruções de duas 
palavras: regar 
as flores, vestir a 
camisa, e é até capaz 
de ir à loja buscar 10 
artigos de uma lista. 
Em janeiro de 2020, 
isto teria sido uma 
missão impossível.”

— Sr. Nábělek, fundador da turma ABA
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A libertação da Floresta nos Países 
Baixos
A Smurfit Kappa Roermond levou 
talento criativo à sua celebração escolar 
da liberdade de Roermond, uma tradição 
que vem desde a II Guerra Mundial. 
As crianças da escola primária foram 
convidadas a decorar árvores de cartão 
canelado com desenhos e mensagens 
ligadas à liberdade, dando origem a uma 
bonita “floresta de liberdade”. 

Apoiar os jovens com a TUVU, na 
Letónia 

Graças ao apoio da Smurfit Kappa 
Letónia, a TUVU abriu um novo 
Centro da Juventude. A TUVU é uma 
organização que trabalha contra a 
exclusão social na Letónia. O centro 
significará que os jovens se podem 
reunir para partilhar as suas ideias e 
experiências, ajudando-os a melhorar 
as suas competências sociais e 
fomentando uma vontade de viver 
melhor para benefício de todos. 

Surfista olímpico cego Aitor 
Francescena inspira estudantes em 
Espanha
Apoiar a inclusão e a diversidade foi 
fundamental para a Smurfit Kappa 
Nervión acolher um conjunto de 
palestras com o surfista olímpico 
invisual Aitor Francescena.  
A conversa inspiradora centrou-se na 
importância de normalizar a deficiência 
para alcançar a igualdade para todos no 
trabalho e nas nossas salas de aula. 

Esquerda: Os colaboradores da 
Smurfit Kappa Nervión apoiaram 
uma brilhante palestra de Aitor 
Francescena para estudantes locais.

Em cima: Com a ajuda da Smurfit 
Kappa Letónia, foi aberto um novo 
Centro da Juventude pela TUVU.

Os alunos deixaram a 
Smurfit Kappa com uma 
nova consciência e apreço 
pelo impacto positivo que 
o emprego tem em quem 
vive com uma deficiência. 

Em cima: A equipa da Smurfit Kappa 
Roermond exibiu as suas competências 
criativas no âmbito de uma celebração 
escolar para as crianças locais.
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Proteger o nosso planeta

Depois de saberem que a população 
de abelhas do Reino Unido está a 
diminuir, os colaboradores da fábrica 
de papel de SSK da Smurfit Kappa, 
em Birmingham, decidiram passar à 
ação e estabeleceram uma parceria 
com um apicultor local.

Apicultura  
com a fábrica  
de papel de SSK  
no Reino Unido

A fábrica tem agora uma quota-parte 
de todo o mel produzido, que utilizam 
como uma forma de angariar dinheiro 
para projetos da comunidade local. Não 
só a agora fundada “Equipa Abelha” 
está a retribuir à sua comunidade, como 
estão a repor o ambiente ajudando a 
crescer a população local de abelhas.Em cima e à esquerda: Os colaboradores 

da Smurfit Kappa fizeram a sua parte na 
reposição do ambiente em Birmingham.



Proteger o nosso planeta

| 27

Smurfit Kappa | Our open community 2020

| 26

Casas novas perfeitas para animais 
abandonados no Brasil
Esta ano a Smurfit Kappa Brasil decidiu 
envolver-se numa iniciativa solidária 
de apoio aos animais chamada 
Patas e Focinho, para ajudar animais 
abandonados que precisam de cuidado. 

O Projeto de Turismo de Natureza na 
Colômbia
O Projeto de Turismo de Natureza que 
faz parte de um projeto de planeamento 
da comunidade para o corredor turístico 
de Nima, é uma iniciativa brilhante que 
junta o cuidado do ambiente natural 
com oportunidades de emprego 
para famílias locais. A Smurfit Kappa 
Colômbia tem desempenhado um papel 
ativo no ensino das comunidades locais 
e turistas sobre como conservar os seus 
ecossistemas, fornecendo ao mesmo 
tempo meios de rendimento adicional 
para as famílias locais. 

Em cima: Um grupo de colaboradores da Smurfit 
Kappa a ensinar aos locais como criar rendimento 
adicional de forma sustentável na Colômbia.

Em cima: Colaboradores da 
Smurfit Kappa apoiam animais 
abandonados no Brasil. 

A equipa do Brasil reconheceu que 
durante a pandemia da Covid-19 se 
registou um aumento de animais 
de estimação abandonados e, por 
isso, organizaram um donativo de 
algumas casotas para cães e gatos 
em cartão canelado, juntamente 
com um fornecimento de comida 
para animais. 
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Dar nova vida a um antigo lote no 
Reino Unido
Um bonito novo lote emergiu na 
aldeia de West Auckland graças ao 
trabalho intenso do grupo de ação 
da comunidade da Smurfit Kappa 
West Auckland. O grupo trabalhou 
em conjunto com um clube local para 
adultos com deficiências para limpar e 
criar um espaço exterior e seguro em 
que os seus membros possam tentar 
cultivar os seus próprios alimentos. 

Reciclar com o Hospital de Garrahan 
na Argentina e a fundação do 
Hospital Pediátrico de Califórnia
A Smurfit Kappa Bernal apoiou o 
programa de reciclagem do Hospital de 
Garrahan. O programa permite a troca 
de tampas de garrafas, chaves e CD por 
apoio económico para o hospital. 

Entretanto, num projeto  semelhante, 
a Smurfit Kappa Tijuana tem estado 
ocupada a recolher plástico, latas e 
resíduos eletrónicos para apoiar a 
fundação do Hospital Pediátrico de 
Calfórnia. Por cada quilo de resíduos 
recolhidos é feito um donativo ao 
hospital. Até agora,foram recolhidos 
pela Smurfit Kappa Tijuana mais de 
50 grandes contentores de resíduos 
eletrónicos  – impressionante!

Educação ambiental com crianças da 
pré-escola na Polónia
A equipa da Smurfit Kappa Varsóvia 
deu aulas de educação ambiental 
dedicadas ao papel aos alunos do pré-
escolar. Estas aulas proporcionam uma 
ótima oportunidade para as crianças 
aprenderem numa idade precoce o valor 
do nosso ambiente, e como podem 
encontrar formas de o proteger nas 
nossas vidas do dia a dia. 

Esquerda: Os colaboradores 
da Smurfit Kappa retribuíram 
à comunidade e ao ambiente 
apoiando programas de 
reciclagem em Bernal e Tijuana.

Em cima: A equipa da Smurfit 
Kappa em Varsóvia deu aulas 
sobre o papel e o ambiente aos 
alunos locais do pré-escolar. 

Em baixo: O grupo de ação da comunidade 
da Smurfit Kappa West Auckland criou 
um espaço exterior para os locais 
cultivarem os seus próprios alimentos.Não só os participantes 

ajudam o seu hospital 
local, como ainda 
protegem o seu 
ambiente local.
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Alegria da criatividade

Uma viagem ao 
espaço exterior 
com crianças  
na Polónia

No Dia Internacional da Criança, 
colaboradores da Smurfit Kappa 
Varsóvia doaram um conjunto 
de foguetes em cartão canelado 
ao centro médico de ARKA, para 
inspirar a criatividade e dar alegria às 
brincadeiras. 

Estes foguetes também 
foram oferecidos aos 
filhos das equipas da 
Smurfit Kappa para que 
os pudessem decorar e 
divertirem-se juntos.Em cima e à esquerda: A equipa da Smurfit 

Kappa em Varsóvia recebeu foguetes em cartão 
canelado para decorar com as suas famílias. 
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Um vencedor da corrida de cartão 
canelado na Irlanda do Norte 
“Pink Gin”, um extraordinário cavalo 
de corrida em cartão canelado cor-
de-rosa,  foi criado pela equipa da 
Smurfit Kappa Lurgan para promover 
o Mês de Sensibilização para o Cancro 
da Mama com o Action Cancer. O 
cavalo foi colocado orgulhosamente 
em exposição num grande evento 
de corridas de cavalos para chamar a 
atenção e angariar dinheiro para esta 
importante causa. 

Artes e ofícios online na Colômbia 

Nos seus tempos livres, a divisão da 
floresta da Smurfit Kappa Colômbia tem 
estado a trabalhar com mulheres rurais 
para desenvolver novas competências 
na criação de produtos que possam 
vender, ou até utilizar em suas próprias 
casas. Este ano o projeto adaptou-se 
à atual pandemia, ministrando os seus 
cursos online. 

Uma solução criativa e sustentável 
na Lituânia
A Smurfit Kappa Báltico está a criar 
reputação por apoiar a comunidade 
artística e teatral local na Lituânia 
devido aos seus donativos regulares de 
cadeiras em cartão canelado para locais 
ligados à arte. Depois de reparar nas 
cadeiras sustentáveis da Smurfit Kappa 
num evento artístico, o Teatro Aura 
Dance contactou a empresa para pedir 
ajuda no fornecimento de assentos 
que pudessem ser transportados 
mais facilmente do que as cadeiras de 
plástico, permitindo-lhes levar os seus 
espetáculos às comunidades locais. 

Esquerda: Graças aos colaboradores 
da Smurfit Kappa Báltico, foram 
disponibilizados assentos 
ao Teatro Aura Dance.

Em cima: Cavalo de cartão canelado 
cor-de-rosa da Smurfit Kappa Lurgan para 
o Action Cancer da Irlanda do Norte

“Fiquei deliciado por 
ajudar a promover a 
criatividade na nossa 
empresa enquanto 
ajudamos a promover e 
a angariar dinheiro para 
uma causa solidária tão 
nobre.”

— Paul Friar

Em cima: A equipa da Smurfit 
Kappa Colômbia apoiou 
mulheres rurais na criação e 
venda de joalharia artesanal.

Alegria da criatividade



Iniciativas pelo mundo fora

| 35

Smurfit Kappa | Our open community 2020

| 34

Capacitar as nossas comunidades

Donativo à instituição solidária TUVU Letónia

Donativos a hospitais e fundações locais Colômbia

Expansão e remodelação da secção para mães e 
filhos do Hospital Coronel Suarez

Coronel Suárez, Argentina

Plano de apoio familiar Nervión, Espanha

Refeições quentes para trabalhadores da 
assistência de emergência 

Varsóvia, Polónia

Campanha de sensibilização sobre inclusão e 
diversidade 

Madrid, Espanha

Tempo de qualidade, jogos e refeições com os 
mais velhos

Tijuana, México

Responder aos lenços vermelhos Colômbia

Ação de emergência de Santa Konin, Polónia

Patrocínio para o Hospital Concológico Pediátrico 
de Baja California

Tijuana e Ensenada, México

Apoio a um membro da Fundação Podaj Dalej Konin, Polónia

Apoiar o Action Cancer NI com um Cavalo Cor-de-
Rosa em cartão canelado

Lurgan, Irlanda do Norte

Apoiar Feed Cork Cork, Irlanda

Apoiar o dia internacional das deficiências Nervión, Espanha

Apoiar La Collina degli Elfi Cuneo, Itália

Apoiar instituições de solidariedade locais Alicante, Espanha

Apoiar famílias locais carenciadas Cork, Irlanda

Apoiar a Fundação FEPAMIC Córdova, Espanha

A Embalagem Nobre Pruszków e Varsóvia, Polónia

Caminhada por TELETON e a Fundação do 
Hospital Pediátrico de California

Tijuana, México

Capacitar as nossas comunidades

Uma conversa com um dietista no Dia 
Internacional da Mulher

Konin, Polónia

Campanha de sensibilização sobre diabetes Epernay, França

Campanha de prevenção do cancro da mama PS Juarez, México

Comprar conjunto sensorial de luz UV para 
reabilitação

Pruszcz Gdański, Polónia

Criação de planos estratégicos para 
desenvolvimento local

Colômbia

Donativo ao Crumlin Hospital Dublin, Irlanda

Desenvolvimento de um parque inclusivo para 
todos

Mantova, Itália

Doar uma carrinha para o Clube de Bicicleta de 
Montanha de Garfagnana e a Associação Il Sogno

Lucca, Itália

Donativo para a Fundação Marie Keating Tallaght, Irlanda

Donativo de equipamento para crianças com 
autismo

Pruszcz Gdański, Polónia

Donativo de equipamento para Centro e Apoio 
para pessoas com autismo

Pruszcz Gdański, Polónia

Donativo de bens para um hospício local Konin, Polónia

Donativo à fundação da medula “Szpikowa” Konin, Polónia

Este ano foi apresentada uma quantidade considerável de 
histórias para aparecer neste folheto. Embora tenhamos feito 
uma seleção do extraordinário trabalho que está a ser feito 
em todas as regiões em que operamos, segue-se agora uma 
lista completa dos muitos e muitos projetos inspiradores. 

Podem também ver mais histórias online.
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Estar ativo para as nossas 
comunidades Inspiramos o nosso futuro

#GaszynChallenge Drezdenko, Polónia

#GaszynChallenge Pruszcz Gdański, Polónia

Desafio desportivo 2020 para instituições de 
solidariedade locais

Fishergate, Jupiter Rd,  
Diss, Reino Unido

American Heart Walk 2019 Fort Worth, SKNA

Torneio Solidário de Voleibol de Praia Rússia

Corrida solidária para a fundação do cancro 
infantil

Áustria

Donativos ao centro de assistência infantil e 
departamento neonatal do hospital de Neuburg

Alemanha

Corrida de ciclismo familiar para apoiar a 
angariação de fundos para Amelka

Varsóvia, Polónia

I Corrida Azul pelo Autismo Alméria, Espanha

II Taça Espanhola Grand Prix de Ciclismo Adaptado Valência, Espanha

Volta de MTB com colegas da sede do Benelux Oosterhout, Países Baixos

Desafio Solidário da Smurfit Kappa News Press 
para ajudar o Grupo de Atividades Special Hands

Meath, Irlanda

Torneio de futebol e petanca da Smurfit Kappa Rethel, França

Patrocínio do clube desportivo de Jaén Rugby Mengíbar, Espanha

Patrocínio do clube desportivo VATAHA Drezdenko, Polónia

Palestras pelo inspirador atleta paraolímpico 
espanhol Desirée Villa

Sangüesa, Espanha

Corrida vertical pela cruz vermelha Alcalá de Henares, Espanha

ANFFAS Alexandria, Itália

Dia de Sensibilização Nervión, Espanha

Comprar livros para a biblioteca escolar Pruszcz Gdański, Polónia

Apelo a favor de Crianças Carenciadas Lurgan, Irlanda do Norte

Donativo do dia da criança para a associação 

EFFETHA
Pruszcz Gdański, Polónia

Semana da Criança 2020 Alcalá de Henares, Espanha

Celebração do Natal em EUNIME Tijuana, México

Ajuda da Ceia de Natal Varsóvia, Polónia

Colaboração para a "Escola Paideia" Canovelles, Espanha

Donativo para a APHE Bernal, Argentina

Doação de caixas Sunchales, Argentina

Doação de caixas para livros Pruszcz Gdański, Polónia

Doação de jogos à Cear Navarra Navarra, Espanha

Educação para a geração mais jovem Rússia

Terminar o Ensino Secundário Argentina

Liberdade da floresta Roermon, Países Baixos

Escolaridade em casa com 560 jovens rurais Colômbia

Doação de hipoclorito à Câmara Municipal de 

Mengíbar
Mengíbar, Espanha
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Inspiramos o nosso futuro

Dia Internacional da Mulher Pruszków e Varsóvia, Polónia

Nova turma para crianças com autismo Olomouc, República Checa

Formação online Nervión, Espanha

Abertura do novo recreio "Heart's Desire" Heppenheim, Alemanha

Parceria com o Trinity Centre para Pessoas com 

Deficiências Intelectuais
Sede do Grupo, Dublin

Sorteio para a Casita del Niño Rincon del Sol Sunchales, Argentina

Reconstrução de parque infantil Zimrovice, República Checa

Workshop de robótica Vitop Alexandria, BiB

Formação Técnica do SENA (Serviço Nacional de 

Aprendizagem)
Barbosa, Colômbia

Projeto da Fundação Smurfit Kappa:  

Ciudad del Niño A.C.

Ciudad del Niño, Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México

Dia do estudante na fábrica Mengíbar, Espanha

A Escola ‘La Escuelita’ Ilopango, El Salvador

Juntos para uma Infância sem Cancro México

Coleções de brinquedos PS Juarez, México

A Alegria da Criatividade

Exposição de Talentos Artísticos Papelsa 2019 Colômbia

Teatro Aura Dance Kaunas, Lituânia

Decorações “Festa Major Canovelles” Canovelles, Espanha

FESTIVALETTERATURA 2020 Mantova, Itália

Feriado alemão e japonês Vilnius, Lituânia

Artes e Ofícios On-line Colômbia

Sessão de pipocas Peripetinga, Brasil

Cenografia para residência Sénior em Sompolno Konin, Polónia

Foguete espacial feito de cartão canelado Pruszków, Polónia

Programa artístico That's Life Galway, Irlanda

Żuławski Słonecznik Pruszcz Gdański, Polónia
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Proteger o nosso planeta

Apoio a abrigo para animais Rússia

Apicultura na SSK Way Birmingham, Reino Unido

Formação Embalagem Better Planet Galway, Irlanda

Formação sobre Biosfera para Comunidades On-
Line

Valle del Cauca, Colômbia

Equipa CAT (Equipa de ação da comunidade) West Auckland, Reino Unido

Aula de ecologia para alunos do pré-escolar Varsóvia, Polónia

Dia da educação Colômbia

Promoção da Floresta Valle del Cauca, Colômbia

Dia da limpeza global México

A minha amiga floresta Colômbia

Projeto de Turismo de Natureza Colômbia

Patas e Focinhos Bento Gonçalves, Brasil

Reciclagem de PET, latas e resíduos eletrónicos 
para a Fundação do Hospital Pediátrico de 
California

Tijuana, México

Programa de reciclagem Bernal, Argentina

Conservamos a Vida Cauca,Colômbia

Dias de estudo da juventude Sangüesa, Espanha

Campanha anti-tabaco BiB Epernay, França

Kit de biossegurança para doentes da Covid-19 Colômbia

Caixas para "Alimentar os Enfermeiros" Olen, Bélgica

Caixas para testes da Covid-19 Quart de Poblet, Espanha

Caixas para donativos de alimentos Belgrado

Caixas para EPI Canovelles, Espanha

Caixas para entregar capacetes, impressas em 
impressora 3D

Pruszków, Polónia

Caixas para entregar máscaras nos hospitais Varsóvia, Polónia

Divisórias de cartão canelado para clientes
Alicante, Almería, Huelva e 
Canárias, Espanha

Prateleiras de cartão canelado para produtos 
médicos

Bogotá, Colômbia

Café para o pessoal do hospital Pruszków, Polónia

Área Covid do Hospital CHN Navarra, Espanha

Ações Covid-19 para a Comunidade e o Hospital Pirapetinga, Brasil

Ações da comunidade Covid-19 Pirapetinga, Brasil

Donativos COVID-19 Apodaca Nuevo Leon, México

Apoio durante a pandemia
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Apoio durante a pandemia

Criação e doação de máscaras completas BiB Moreno, Argentina

Donativos à escolha do cliente para a Cruz Vermelha Benelux, Países Baixos

Entrega de caixas de papelão com comida em 
pacotes MOPS

Pruszków, Polónia

Desinfetante e EPI para organizações locais Konin, Polónia

Doação de caixas Córdova, Espanha

Donativos de caixas à “CRUZ ROJA” Alcalá de Henares, Espanha

Doação de máquina de café para médicos Pruszcz Gdański, Polónia

Doação de divisórias a clientes Marrocos

Donativo de equipamentos para os bombeiros locais Tijuana, México

Donativo de equipamentos para os bombeiros locais Pruszcz Gdański, Polónia

Donativo de máscaras para hospitais locais Rússia

Doação de luvas a Hospitais e Polícia local BiB, Espanha

Donativo de gel hidroalcoólico Alcalá de Henares, Espanha

Donativo de máscaras Piteå, Suécia

Donativo de materiais para EPI BiB, Espanha

Donativo de materiais a centro médico local BiB, Espanha

Donativo de Material Médico para Hospitais Públicos Tijuana, México

Donativo de EPI PS Juarez, México

Donativo de EPI para a Fundação Abriendo Camino República Dominicana

Donativo de EPI para o hospital local Piteå, Suécia

Donativo de EPI para o hospital local
Fábrica de Papel de Facture, 
França

Donativo de EPI para o hospital local SKPS, França

Apoio durante a pandemia

Donativo de equipamento sanitário Barcelona, Espanha

Donativo de excedente  de máscaras Alemanha

Donativo às instituições de saúde de Alexandria BiB Alexandria, Itália

Donativo à Fundação Astier Alcalá de Henares, Espanha

Donativo a casa de repouso local BiB, Espanha

Donativo à Cruz Vermelha Durango, Espanha

Donativo à Fundação Torrance Memorial Califórnia, EUA

Donativos a hostels e hospitais locais Brasil

Pacotes energéticos e refrescantes para idosos e 
pessoas vulneráveis

Litholam, República Checa e 
Eslováquia

Donativo de EPI BiB, Espanha

Donativo de bobinas de filme a uma associação 
local

BiB Epernay, França

Banco Alimentar de Navarra Cordovilla, Espanha

Entregas de comida para pessoal do hospital Varsóvia, Polónia

Embalagens de comida para a Cruz Vermelha Espanha

Sinalização Covid-19 gratuita para clientes Irlanda, Dublin

Peditório para angariar dinheiro Canadá

Doações de desinfetante das mãos em Bag-in-
Box

BiB, Espanha

Saúde e prevenção para a COVID-19 Portugal

Fundo Solidário para Instituições de Saúde Lituânia

Ajudar a a montar uma área hospitalar em Navarra Navarra, Espanha

Ajuda humanitária Colômbia

Resposta local à Covid-19 Drezdenko, Polónia
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Apoio durante a pandemia

Realizar proteções faciais Tijuana, México

Fazer viseiras para hospitais locais
Lagamill, Eslov e 
Welltillverkaren

Máscaras para a comunidade Varsóvia, Polónia

Equipamento de proteção individual para o 

Hospício João Paulo II
Konin, Polónia

Fábrica de Piteå doou 10 000 máscaras de 

proteção ao Município de Piteå
Piteå, Suécia

Hospício Pomeraniano para Crianças Pruszcz Gdańsk, Polónia

Campanha de prevenção para a COVID-19 Tijuana, México

Fornecer a Fab Lab embalagens para máscaras 

3-D
Brännögård, Suécia

Compra de dispositivos médicos Itália

Caixotes de reciclagem para a Covid-19 Madrid, Espanha

Cruz Vermelha ERIE Navarra, Espanha

Resposta da Cruz Vermelha Navarra, Espanha

Equipamento de segurança e mobiliário em cartão 

canelado para hospitais locais
Mexicali, SKNA

Embalagens de segurança para a comunidade República Checa e Eslováquia

Biombos para hospitais locais Sunchales, Argentina

Costurar máscaras para doar Pruszków, Polónia

Partilhar EPI com hospital local França

Apoio durante a pandemia

Divisórias de cartão canelado para 

distanciamento social
França

Apoio durante a Covid-19 Argentina e Chile

Apoio para organização epidemiológica local Pruszków, Polónia

Apoio para hostels locais Navarra, Espanha

Apoio a casas de assistência social Konin, Polónia

Apoiar uma casa de repouso local Navarra, Espanha (Cordovilla)

Apoiar hospitais locais Varsóvia, Polónia

Kits de sobrevivência – Fundação Podaj Dalej Konin, Polónia

Obrigado ao SNS Dublin, Irlanda

O centro de bem-estar social comunitário Konin, Polónia

Brinquedos e materiais para crianças durante a 

Covid-19
Alcalá de Henares, Espanha

Separadores de cartão canelado de proteção em 

U para escolas
França

Donativo a laboratório de Varsóvia Polónia

Máquina de lavar e provisões para hospital local Pruszcz Gdański, Polónia

Divisórias de espaços para escolas locais
Fábrica de Papel de Facture, 

França
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Obrigado a toda a nossa 
equipa pela vossa dedicação, 
empenho e entusiasmo 
no apoio às vossas 
comunidades locais.




