A reciclagem está
no centro de tudo
o que fazemos
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O seu parceiro em
reciclagem e gestão
de resíduos

À medida que vilas, cidades e populações inteiras
evoluem, e a tecnologia digital continua a
revolucionar a forma como compramos e fazemos
as nossas vidas, as nossas necessidades e
expetativas mudaram.
Exigimos mais dos produtos que compramos. Esperamos que sejam
entregues mais rapidamente à nossa porta. Ao mesmo tempo que
reduzimos o nosso impacto no ambiente.
Encontrar uma solução prática e sustentável vai exigir novas
parcerias, uma nova forma de pensar e uma nova liderança.
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Pensamos de forma diferente
Adotamos uma abordagem flexível às soluções que criamos e
operamos onde os nossos clientes precisam de nós.

Estamos a redefinir as
embalagens para um
mundo em mudança
A reciclagem não é apenas algo que
fazemos, está no centro de todo o nosso
modelo de negócio e é fulcral para cumprir
o nosso propósito.
Ao inovar e pensar de forma diferente, mantemos mais de seis
milhões de toneladas de materiais recicláveis fora dos aterros
e da incineração e no ciclo de fornecimento todos os anos.
Ajudar a criar um futuro sustentável para o nosso negócio,
para os nossos clientes e para o ambiente.

Inovamos em conjunto
Do design à produção e do fornecimento à reciclagem,
oferecemos aos nossos clientes uma solução conjunta que seja
sustentável para todos.

Colocamos o foco na sustentabilidade
Podemos produzir, utilizar, recolher e reciclar embalagens
de cartão em 14 dias. Somos ambiciosos na utilização da
inovação para resolver alguns dos desafios mais complexos de
sustentabilidade do mundo.

Desenvolvemos estratégias para as
necessidades dos nossos clientes
Juntamente com os nossos clientes, encontramos formas de
tirar partido das oportunidades atuais de modo a entregarmos
os produtos mais eficientemente.
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Soluções conjuntas
que sejam sustentáveis
para todos

O nosso modelo de negócio é uma
solução inovadora e perfeita. Tem um
papel importante a desempenhar no
cumprimento dos seus objetivos de
reciclagem e tratamento de resíduos,
juntamente com alguns dos desafios de
sustentabilidade que o mundo enfrenta
agora e no futuro.
Oferecemos uma vasta gama de serviços de reciclagem e
de gestão de resíduos. Estamos disponíveis para ajudar
em todos os aspetos da sua estratégia de gestão de
resíduos para lhe fornecer soluções inovadoras, eficientes
e económicas – todas geridas centralmente por um
fornecedor.
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A dimensão e escala
necessárias para gerir
toda a sua reciclagem

Atualmente, operamos em 14 países na
Europa e na América do Norte. Temos
centros de gestão de resíduos e de
reciclagem espalhados da Croácia aos
Países Baixos e de Portugal à Pensilvânia.
Trabalhando em parceria para aumentar a sua reciclagem e
reduzir os resíduos, podemos ajudá-lo(a) a cumprir os seus
objetivos financeiros, de sustentabilidade e estratégias de
reciclagem e gestão de resíduos no futuro.

Para além das nossas operações de
reciclagem, temos 15 fábricas de
papel estrategicamente localizadas
na Europa e na América do Norte

EUA
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Mais do que só uma
empresa de reciclagem

Fechar o ciclo: “Box to Box” em 14 dias
Por exemplo, o cartão que recolhemos é processado pela nossa
divisão de paper, sendo transformado em novas caixas de cartão pela
nossa divisão de packaging em apenas 14 dias.

O nosso negócio é composto por divisões de
recycling, paper e packaging. Como parte do
Grupo DS Smith, estamos cotados no FTSE 100.

Graças ao nosso modelo de negócio exclusivo, estamos envolvidos
em todos os pontos de contacto do ciclo de fornecimento dos nossos
clientes e podemos ajudá-los a alcançar práticas sustentáveis a longo
prazo.

A nossa experiência de negócios, do design à produção e do
abastecimento à reciclagem, significa que podemos criar soluções à
medida que conseguem satisfazer as necessidades de uma organização
como um todo, e não apenas de parte dela.

PACKAGING

CLIENTE

Reciclagem em
circuito fechado
Reciclagem “box to box”
em 14 dias

PAPER

RECYCLING

7

Descubra o serviço
certo para si

Reciclagem de cartão e papel
Precisamos sempre de papel e cartão para alimentar as
nossas operações de fabrico. Pode confiar que o material
que deve ser reciclado é efetivamente reciclado.

Gestão Global de Resíduos
Quaisquer que sejam os seus fluxos de resíduos,

Somos uma das maiores empresas de
reciclagem de cartão e papel da Europa,
oferecendo soluções completas de reciclagem
e gestão de resíduos.
A nossa rede de centros de reciclagem, fábricas de embalagens
e de papel mantém a fibra em movimento ao longo do ciclo de

estamos à sua disposição para ajudar em todos os
aspetos da sua estratégia de gestão de resíduos –
todos geridos centralmente por um fornecedor.

Reciclagem de plástico
Iremos trabalhar consigo para encontrar soluções de ciclo
fechado para plásticos flexíveis e rígidos e garantir que
são reciclados em novos produtos e embalagens.

fornecimento. Temos orgulho em possuir três fábricas de papel

Resíduos alimentares

na Península Ibérica; a fábrica de Dueñas, a fábrica de Alcolea e a

Ao trabalharmos consigo e com os nossos parceiros de

fábrica de Viana.

confiança, asseguramos que os seus resíduos alimentares

A nossa vasta experiência significa que percebemos
as complexidades dos vários setores industriais e que

são eliminados eficientemente
sem contaminar quaisquer outros fluxos recicláveis.

consideramos que não há duas organizações que tenham as

Construção e demolição

mesmas necessidades de reciclagem e tratamento de resíduos.

A nossa experiência em lidar com resíduos de

Quer seja através da nossa própria rede logística e de centros

construção e demolição significa que podemos

de reciclagem, quer seja através da nossa rede de parceiros de

fornecer-lhe um serviço eficiente e eficaz.

confiança, gerimos todo o processo em seu nome.
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Melhorar a sua reciclagem,
passo a passo

Minimizar o fluxo
total de resíduos

REDUZIR
2

Trabalhamos arduamente para satisfazer
e exceder as necessidades dos nossos
clientes e para nos tornarmos um parceiro
valioso para o seu negócio. Adotamos uma
abordagem flexível às nossas soluções de
reciclagem e de tratamento de resíduos e
operamos onde e quando precisa de nós.
Tudo o que fazemos centra-se em fornecer aos nossos
clientes serviços inovadores, eficientes e económicos.

Aumentar
a vida
útil dos
produtos

REUTILIZAR
3

Tornar os materiais
úteis outra vez

RECICLAR

Trabalharemos consigo para reduzir os seus resíduos,
maximizar as suas receitas e mitigar o impacto das suas
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operações no ambiente.

RECUPERAR

Extrair valor,
como a energia,
dos materiais
não recicláveis

Nem todos os parceiros
de tratamento de resíduos
são iguais

Trabalhamos em parceria consigo, gerindo os seus
riscos e assumindo a preocupação de cumprir as
suas responsabilidades e objetivos de reciclagem e
gestão de resíduos longe de si.
As nossas equipas dedicadas integram-se verdadeiramente na sua
organização e mantêm um diálogo constante consigo para assegurar
que trabalhamos em equipa, procurando continuamente cumprir os
nossos compromissos, inovar em conjunto, reduzir os resíduos, poupar
dinheiro e melhorar ainda mais os nossos padrões. São mantidas
revisões regulares para assegurar que os objetivos e projetos são
cumpridos e entregues com sucesso, ajudando em todos os aspetos da
sua estratégia de reciclagem e tratamento de resíduos.
Os nossos clientes dizem-nos que a inovação que veem distinguenos dos nossos concorrentes e já ajudámos muitos deles a ganhar
prestigiados prémios do setor pelos seus esforços de reciclagem.
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O que nos distingue?
Experiência e especialização
Desde a conceção e produção de embalagens até à reciclagem,
criamos soluções à medida para satisfazer as suas necessidades

Dimensão e escala
Uma empresa recicladora de papel e cartão líder na Europa, com

Apenas alguns motivos pelos quais os nossos
clientes nos escolhem.

capacidade para gerir todas as suas necessidades de reciclagem

Parceria
Trabalhamos em conjunto consigo para cumprir e exceder os seus
objetivos de reciclagem, incluindo o encorajamento das Melhores
Práticas e a prestação de formação e apoio às suas equipas

Qualidade
Ajudá-lo(a) a separar os seus produtos recicláveis, reduzir a
contaminação, aumentar as possíveis receitas e intensificar as
taxas de reciclagem

Conformidade
Destinos finais transparentes e conformidade legislativa

Transparência
Sem dependência de aterros ou incineração de modo a que
possa confiar em nós para assegurar que o material que deve ser
reciclado é efetivamente reciclado
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Estamos a ajudar a construir
um mundo mais sustentável

Os clientes, colaboradores, investidores e acionistas
de hoje esperam a adoção de uma abordagem mais
sustentável.
A sustentabilidade está no centro do nosso modelo de negócio. Já
estamos a manter recursos valiosos em utilização, a conceber cadeias
de fornecimento aos clientes isentas de resíduos e também a proteger
os recursos naturais. Também lançámos a nossa ambiciosa estratégia
de sustentabilidade “Now and Next”, combatendo os desafios de
sustentabilidade que enfrentamos hoje, juntamente com aqueles que
terão impacto nas nossas gerações futuras.
Para saber mais, entre em contacto connosco ou visite
dssmith.com/sustainability-strategy
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Inovando com retalhistas
em toda a Europa

Há mais de duas décadas que estabelecemos parcerias
com retalhistas de primeiro nível em toda a Europa. Ao
trabalharmos em conjunto, desenvolvemos práticas
líderes do setor e premiadas. Estas estão a ajudar a
fechar o ciclo da reciclagem e a ultrapassar os desafios
de sustentabilidade que enfrentamos hoje, bem como
aqueles que terão impacto nas gerações futuras.

As nossas soluções incluíram uma segregação de materiais eficaz
para aumentar a reciclagem e permitir a redução de custos.
Os resultados incluem:
• Atingir o objetivo de zero resíduos para aterros
•Mais de 510 000 toneladas de cartão reciclado por ano em
toda a Europa
•Implementação da segregação de resíduos alimentares
e utilização de digestão anaeróbia
•Redução do movimento de veículos, emissões de carbono
e custos de combustível
Estamos agora a trabalhar em conjunto para melhorar as
operações de reciclagem e gestão de resíduos dos nossos
clientes e reduzir as emissões de carbono.
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Trabalhando em conjunto,
conseguimos mais

Fornecemos soluções integradas de tratamento de resíduos e reciclagem a
empresas de todas as dimensões na Europa. Através da nossa experiência

Strategic Partner

Estamos orgulhosos
por sermos um Parceiro
da Ellen MacArthur
Foundation

e especialização, ajudamos as empresas a atingir os seus objetivos de
reciclagem, a melhorar o seu desempenho e a cumprir

Apoiamos a missão da Ellen MacArthur

os seus objetivos de sustentabilidade.

Foundation, impulsionando a transição
para uma economia circular.
Ao trabalharmos em conjunto com
entidades do setor governamental,
empresarial e da educação, podemos criar
um enquadramento para uma economia
inerentemente restauradora e regenerativa.
Saiba mais: ellenmacarthurfoundation.org

Descubra como a DS Smith está a
“Redefinir as Embalagens para um
Mundo em Transformação” e como isso
pode ajudá-lo(a) a conseguir menos
resíduos e mais reciclagem.
recycling@dssmith.com
@dssmithgroup
DS Smith
www.dssmith.com/recycling
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