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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
A CUF marca uma presença sólida na Indústria Química nacional estando
presente também noutras geografias, através das suas exportações e
da sua operação industrial em Espanha, e apostando numa estratégia de
internacionalização a par com o desenvolvimento e procura de excelência
nas suas atividades em Portugal.
Conscientes da missão e valores intrínsecos ao ADN da CUF, ambicionamos
ser uma empresa de excelência no setor químico, que se empenha na plena
satisfação de todas as suas partes interessadas e contribui para um futuro
próspero e sustentável.
O Relatório de Sustentabilidade CUF 2015, reflete a nossa orientação focada
e permanente no desenvolvimento sustentável a nível económico, ambiental
e social, através da implementação de diversas medidas que se baseiam na
Inovação, Competência e Desenvolvimento Humano.
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Os princípios do desenvolvimento sustentável alicerçam a estratégia da empresa,
através da implementação constante de melhorias em atividades e processos,
no sentido de se tornarem cada vez mais rentáveis e com impacto ambiental
mais reduzido, assim como pela promoção constante da responsabilidade
social junto de todos os colaboradores.
É neste contexto que, durante o ano de 2015, novas atividades foram iniciadas
no sentido de dar resposta aos nossos objetivos, como por exemplo os vários
projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação desenvolvidos com vista
à eficiência global dos processos. Destaco ainda a publicação do Código de
Ética da CUF, que sensibiliza e alerta para os valores por todos nós adotados
e a inauguração do novo website da CUF, fruto da aposta numa nova estratégia
de comunicação.
Integrados num mercado cada vez mais global e competitivo, empenhamo-nos
no sucesso do negócio alinhando a estratégia e visão de longo prazo da
empresa com os três pilares da sustentabilidade - económico, ambiental
e social. Estas linhas orientadoras guiam as atividades da CUF, no sentido
do seu crescimento como uma empresa ambientalmente responsável e com
vista à satisfação de todas as suas partes interessadas.
É desta forma que constato, com muita satisfação, que atualmente a palavra
sustentabilidade não pode ser dissociada da estratégia e modo de operação
da CUF.

João de Mello

Presidente do Conselho de Administração da CUF
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o relatório
O Relatório de Sustentabilidade da CUF, elaborado de acordo com as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI) versão 4.0, na opção “in accordance - Core”,
tem por objetivo descrever o desempenho económico, ambiental e social
da empresa, nomeadamente no que diz respeito aos seus temas materiais
durante o exercício de 2015. Adicionalmente, o relatório pretende assumir
publicamente as responsabilidades da CUF para com todas as suas partes
interessadas, nomeadamente através da subscrição dos três princípios da
norma AA1000APS.
De acordo com a sua relevância e materialidade, os indicadores relativos ao
Ambiente e Responsabilidade de Produto apenas reportam a atividade da
empresa CUF – Químicos Industriais, S.A. (CUF-QI). No entanto, os indicadores
referentes ao desempenho Económico e Social reportam a atividade das
empresas CUF em território nacional (exceto o indicador EC1, que inclui
a globalidade das empresas CUF).
O conteúdo do presente relatório pode ser complementado por informação
do anterior Relatório de Sustentabilidade CUF 2014, dos Relatório e Contas
e website institucional da empresa (http://www.cuf.pt).
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Toda a informação que integra este Relatório, e respetivas fontes,
foram devidamente auditadas internamente e externamente pela
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Lda., conforme expresso no Relatório de Verificação anexado no final
deste documento.
Pedidos de esclarecimento sobre o presente relatório poderão ser
remetidos a:
• Micaela Pires Cabral (mpcabral@cuf.pt)
Diretora de Planeamento, Controlo de Gestão, Inovação e Sustentabilidade
• Ana Casaca (anacasaca@cuf.pt)
Coordenadora de Inovação e Sustentabilidade
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A CUF
Visão, Missão e Valores
VISÃO

A CUF ambiciona ser uma empresa química competitiva de excelência, que gera
valor no mercado global através da produção e comercialização de produtos
que contribuam para um mundo melhor.
MISSÃO

Quer em negócios consolidados como em projetos de futuro, os valores do
Grupo José de Mello, que a CUF adota, estão presentes e orientam toda a
sua atividade:
• Inovação
• Competência
• Desenvolvimento Humano
		

A CUF tem como missão garantir a plena satisfação dos clientes, fornecedores,
colaboradores e acionistas, através do seu crescimento e compromisso de
melhoria contínua, de modo a ocupar um lugar proeminente no setor da
Indústria Química.

VALORES

A CUF segue uma cultura de qualidade e de defesa do ambiente, no sentido de
desenvolver as suas empresas e promover a satisfação dos seus acionistas,
bem como a realização dos seus colaboradores.
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Unidades de Negócio

Nanomateriais

A CUF é constituída por duas unidades de negócio: Químicos Industriais e
Nanomateriais.

Na unidade de negócio dos Nanomateriais, a CUF opera através da sua subsidiária
Innovnano - Materiais Avançados, S.A. (Innovnano), disponibilizando uma
diversificada gama de materiais cerâmicos nanoestruturados, produzidos
através do processo patenteado denominado Emulsion Detonation Synthesis
(EDS).

Químicos Industriais

Na unidade de negócio dos Químicos Industriais, a CUF está maioritariamente
focada em duas cadeias de valor: anilina e cloro-álcalis.
Na cadeia de valor da anilina, a CUF posiciona-se como parceiro estratégico
para os grandes consumidores deste produto. A partir da sua fábrica situada
no Complexo Químico de Estarreja (CQE), a CUF fornece um cliente próximo de
forma integrada. A CUF fornece ainda diversos clientes em várias geografias
através dos seus centros de distribuição, sendo líder em vendas de anilina na
Europa e a 4ª maior produtora mundial, sem integração em produção própria
de Difenilmetano Diisocianato (MDI).
A CUF é também a maior produtora europeia de ácido sulfanílico puro.
Na cadeia de valor de cloro-álcalis a CUF é o 3º maior produtor ibérico,
fornecendo um conjunto alargado de clientes das mais diversas áreas
de atividade.
Complementarmente, a CUF opera também na produção de cloreto de sódio
(sal comum), principalmente para consumo integrado.

LOCALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA CUF
PORTUGAL

Estarreja

ESPANHA

NORTE DA EUROPA

Bélgica
Antuérpia

Pontevedra

Aveiro
Coimbra
Pombal
Oeiras
Barreiro

Reino Unido
Londres

legenda:

Químicos Industriais: unidades produtivas

Nanomateriais

Químicos Industriais: centros logísticos

Sede
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Empresas do Universo CUF

A CUF é detida em 81,5% pela entidade José de Mello, Participações II, SGPS
e em 18,5% pela entidade Guimarães de Mello Portugal, SGPS, S.A.
A área de negócio dos Químicos Industriais centra-se na empresa CUF-QI que
possui, por sua vez, várias subsidiárias. Em junho de 2015, a empresa CUF-QI
integrou duas das suas subsidiárias, Aquatro e Quimigest, incorporando as
respetivas atividades e colaboradores.

PRINCIPAIS EMPRESAS DA CUF
Localização
das Operações

% de
Participação

CUF - Consultadoria e Serviços, S.A. (CUF C&S)

Oeiras

Empresa-Mãe

CUF - Companhia União Fabril SGPS, S.A. (CUF SGPS)

Lisboa

100%

Estarreja

100%

Pombal

100%

Pontevedra

100%

Barreiro

100%

Barreiro

100%

Aveiro

100%

Coimbra

100%

Químicos Industriais
CUF - Químicos Industriais, S.A. (CUF-QI)
Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A. (Renoeste)
Eletroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa)
Nutriquim - Produtos Químicos, S.A. (Nutriquim)

Suporte - Químicos Industriais
AP - Amoníaco de Portugal, S.A. (AP)
SGPAMAG - Sociedade de Granéis, S.A. (SGPAMAG)

Nanomateriais
Innovnano - Materiais Avançados, S.A. (Innovnano)
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Os produtos orgânicos da CUF destinam-se à exportação seja através da
DOW Europe, sediada no CQE, ou diretamente para o mercado internacional
(Alemanha, Bélgica e Eslováquia). Os produtos inorgânicos destinam-se
essencialmente ao mercado ibérico.
Na unidade dos Nanomateriais, o atual portefólio de produtos que se destina ao
mercado internacional, é composto por materiais cerâmicos nanoestruturados
de elevada qualidade que incluem a zircónia monoclínica e vários tipos de
óxidos de zircónia estabilizados com ítria. Adicionalmente, a capacidade de
customização da tecnologia de produção permite a adaptação ou otimização
dos produtos de acordo com os requisitos específicos de cada cliente.
Destacam-se, como principais aplicações destes materiais, os cerâmicos
técnicos, os revestimentos de barreira térmica e os componentes fotovoltaicos.

ANILINA E DERIVADOS
(Orgânicos)

Nos Químicos Industriais, a CUF oferece um portefólio abrangente de
produtos nas cadeias de valor da anilina e cloro-álcalis. Estes produtos são
maioritariamente fabricados a partir de matérias-primas e utilidades como
o benzeno, amoníaco, sal, hidrogénio e eletricidade.

PRINCIPAIS PRODUTOS DOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS

CLORO - ÁLCALIS
(Inorgânicos)

Produtos

Principais Produtos

Aplicações

Ácido Nítrico

Indústria química, fertilizantes, tintas e pigmentos

Ácido Sulfanílico

Indústria de borracha, tintas e pigmentos

Anilina

Fabrico de MDI, indústria de borracha, tintas e pigmentos,
fibras especiais

Ciclohexilamina

Indústria química, farmacêutica, borracha

Ciclohexanol

Indústria de polímetros, fibras especiais

Mononitrobenzeno

Fabrico de anilina, indústria química e farmacêutica

Ácido Clorídrico

Indústria química, fabrico de PVC, siderurgia, produtos
de higiene e limpeza

Cloro

Fabrico de PVC, poliuretanos, tratamento de águas

Hipoclorito de Sódio

Tratamento de águas, produtos de higiene e limpeza,
branqueamento têxtil

Soda Caústica

Indústria química, têxtil, celulose, alimentar, detergentes
e sabões
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Abordagem de Gestão
Sistema de Gestão Integrado

Com vista a assegurar uma atuação responsável a todos os níveis, a unidade
de negócio dos Químicos Industriais, nomeadamente a empresa CUF-QI,
implementou de forma integrada os Sistemas de Gestão da Qualidade e
Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Segurança e Prevenção de Acidentes
Graves e Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). Assim sendo,
a CUF-QI dispõe de Políticas de Qualidade, Ambiente e Segurança, de Prevenção
de Acidentes Graves e de Inovação, bem como de órgãos consultivos de apoio
à implementação e manutenção dos referidos sistemas de gestão:
• Conselho do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente;
• Comissão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;
• Conselho do Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e 		
Inovação.
Estes órgãos atuam sobre todas as atividades inerentes ao desenvolvimento,
produção, armazenamento, comercialização de produtos e processos de
suporte.

CUF-QI
• Certificada pela ISO 9001:2008 para o seu Sistema de Gestão de 			
Qualidade desde 2003;
• Certificada pela ISO 14001:2004 para o seu Sistema de Gestão de 		
Ambiente desde 2007;
• Certificada pela OSHAS 18001:2007 devido ao cumprimento de todos
os requisitos para a Segurança e Saúde no Trabalho exigidos por esta
norma internacional desde 2013;
• Certificada pela NP 4457 para o seu Sistema de Gestão de IDI desde 		
2013.
Innovnano
Na Innovnano, a procura da melhoria contínua e a promoção da utilização
das melhores práticas, levou à implementação de sistemas de gestão.
• Certificada pela ISO 9001:2008 para o seu Sistema de Gestão de 			
Qualidade desde 2014;
• Sistema de Gestão de IDI segundo a NP 4457 implementado desde 		
2014.

15

Visão Estratégica

MACRO ESTRATÉGIA DA CUF

A CUF tem como visão de longo prazo tornar-se uma empresa de excelência,
com destacado crescimento e relevância no setor da química, a nível global,
e uma sólida capacidade para gerar valor a todas as suas partes interessadas.
De modo a responder à sua visão ambiciosa, por um lado, e aos grandes
desafios do contexto externo, por outro, a CUF realinhou a sua estratégia
e os seus segmentos de negócio em torno das tendências futuras do mercado
e das suas competências internas, muito ligadas à inovação tecnológica
e à eficiência operacional. A CUF definiu um posicionamento único na interseção
destes três elementos, que procura progressivamente ir concretizando de
modo a assegurar a sustentabilidade do seu negócio.
Para os próximos anos, a CUF desenvolveu um programa de ações – CUF 2020
– com objetivos e linhas de orientação concretas, e de acordo com a visão
estratégica da empresa.

Presença em cadeias de valor
alinhadas com as grandes tendências
a 20/30 anos (ex.: saúde, água,
eficiência energética)

Mercados

Sustentáveis

Equilíbrio entre produtos/ mercados
estabelecidos e emergentes
Entrada em novas geografias

Adoção de novas tecnologias,
disruptivas e incrementais,
priveligiando a eficiência
e/ou modos de produção
mais sustentáveis
Adoção de novos modelos de
negócio (ex.: Over-The-Fence)

CUF
Excelência nas

Diferenciação via

Operações

Inovação

Aumento da eficiência, com redução
de consumos e desperdícios
Escalas de produção eficientes
Segurança e qualidade na produção

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA CUF 2020
Linhas de Orientação Estratégica CUF 2020

Desenvolvimento de novas oportunidades internacionais no
mercado da anilina, com o conceito Over-The-Fence

CUF 2020

Expansão no mercado ibérico do cloro-álcalis, aproveitando a
necessidade de atualização tecnológica da
capacidade instalada

Líder em mercados core
Receitas > 900 M€
Margem EBITDA > 10%

Foco em produtos de maior valor acrescentado no negócio
dos nanomateriais, alavancados no processo produtivo
único da Innovnano
Melhoria da eficiência da unidade de Estarreja, conjugada
com a implementação de melhorias nas áreas de Qualidade,
Segurança e Ambiente
Reforço da aposta nas atividades de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação
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Modelo de Negócio
O modelo de negócio das empresas da área dos Químicos Industriais centralizadas
no Complexo Químico de Estarreja está assente no conceito Over-The-Fence.
Este conceito tem como objetivo a ligação direta entre os principais fornecedores
e clientes, de forma integrada, via pipeline. São assim combinados os benefícios
de uma produção integrada verticalmente com a vantagem de acesso a preços,
regras de mercado e transparência dos fornecedores externos.
Complementarmente ao modelo Over-The-Fence, os Químicos Industriais
operam também num modelo tradicional de fornecimento ao mercado nacional
e internacional, através de uma cadeia logística multimodal eficiente com
vista a satisfazer as necessidades dos clientes a preços competitivos e com
níveis de serviço e flexibilidade diferenciadores.
Em ambos os modelos, pretende-se encontrar soluções que minimizem
o total cost of ownership para os clientes, oferecendo soluções de alta
performance e eficiência, garantindo a segurança e fiabilidade do serviço.
Na área dos Nanomateriais, o modelo de negócio assenta nos princípios
da diferenciação de produto e competitividade de preço. Diferenciação de
produto através da procura contínua de produtos inovadores que satisfaçam,
em performance e características técnicas, as necessidades dos clientes.
Competitividade de preço através do aproveitamento das vantagens da
tecnologia EDS que garantam os requisitos dos clientes a custos controlados.

MODELO DE NEGÓCIO CUF

Modelo de Negócio CUF

Propostas de valor diferenciadoras para os clientes
As principais atividades a montante, em especial relações com os
principais parceiros fornecedores e obtenção de matérias-primas
de forma eficiente
As principais atividades produtivas utilizando os ativos
diferenciadores da CUF a nível industrial, de recursos humanos
qualificados e de propriedade intelectual
As principais atividades a jusante, em especial relações com os
parceiros clientes, com os vários canais de distribuição e com os
diferentes segmentos de negócio
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A identificação das principais partes interessadas da CUF foi realizada durante
uma reunião subordinada aos temas da sustentabilidade e ética, através de
uma dinâmica de grupo. Como resultado, todas as partes interessadas que
atualmente influenciam o desenvolvimento do negócio foram identificadas,
discutidas em conjunto e, posteriormente, validadas e mapeadas numa matriz
de acordo com o seu grau de influência.
Consciente do contributo que as diferentes partes interessadas têm na empresa,
a CUF desenvolveu diversos mecanismos para, proactiva e sistematicamente,
gerir e melhorar a relação que mantém com as mesmas.
Referem-se como exemplo:
A relação com a comunidade local de Estarreja é reforçada pelo Painel
Consultivo Comunitário do Programa Atuação Responsável (PACOPAR),
fundado pela CUF em 2001, em parceria com as restantes empresas
a operar no CQE. O PACOPAR é um grupo de atuação conjunta que visa
a melhoria da qualidade de vida desta comunidade local, aplicando os
princípios de Atuação Responsável;
A relação entre a CUF e os seus clientes e fornecedores mais próximos
é reforçada formal e informalmente através da realização de reuniões
e encontros periódicos e pela disponibilização de mecanismos de coordenação
regulares que permitem a operação integrada do Complexo Químico de
Estarreja.

MATRIZ DAS PARTES INTERESSADAS DA CUF
4
Impacto da Organização nas Partes Interessadas

Partes Interessadas

Colaboradores
Comunidade
Local

Associações
do Setor

ONG’s e Grupos de
Defesa Especializados

Clientes
Fornecedores
Acionistas

Entidades
Reguladoras

Parceiros do
Sistema Científico
e Tecnológico

Analistas
e Media

0

4

Impacto das Partes Interessadas na Organização
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RELACIONAMENTO CUF E PARTES INTERESSADAS
Partes
Interessadas

Mecanismos de
Interação

Colaboradores

Clientes

Fornecedores

Parceiros do Sistema
Científico e Técnológico

Acionistas

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Plataformas de intranet

Comunicação social

Dia Portas Abertas

Reuniões periódicas

Reuniões periódicas

Comunicação interna
(e-mail e Newsletter)

Dia Portas Abertas

Reuniões periódicas

Negociação de contratos

Comités do Grupo

Plataformas informáticas
(SAP e SIAWISE)

Sessões de esclarecimento

Negociação de contratos

Atividades de IDI em parceria

Biblioteca
(física e digital)

Reuniões comerciais e de
acompanhamento

Inquéritos de satisfação

Placards informativos

Assitência técnica

Programas internos entre empresa
e colaborador

Inquérito de satisfação

Visitas às empresas do
Grupo José de Mello
Encontros temáticos com outras
empresas
Formações e ações de
sensibilização
Avaliação de Desempenho
Reuniões da Comissão de
Trabalhadores

Temas
Relevantes

Gestão de competências

Preço, características e segurança
dos produtos

Contratos e pagamentos

Desempenho da empresa

Desempenho da empresa

Remuneração e motivação

Flexibilidade na entrega dos produtos

Impactos do negócio e práticas de
mitigação de riscos

Compromissos a longo prazo

Controlo de riscos

Estabilidade de emprego

Gestão de sugestões e reclamações

Ética e transparência

Ética e transparência

Ética e transparência

Condições laborais

Satisfação geral dos clientes

Inovação e sustentabilidade

Inovação e sustentabilidade

Inovação e sustentabilidade

Saúde e segurança

Ética e transparência

Desenvolvimento estratégico

Inovação e sustentabilidade

Gestão de Recursos Humanos
e de Comunicação
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RELACIONAMENTO CUF E PARTES INTERESSADAS
Partes
Interessadas

Mecanismos de
Interação

Comunidade

Associações do Setor

Entidades Reguladoras

Comunicação Social

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Website, LinkedIn e Youtube

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Relatório e Contas, Relatório de
Sustentabilidade e Código de Ética

Dia Portas Abertas

Reuniões periódicas

Comunicação social

Programas de rádio e televisão

Programa de Voluntariado

Celebração de protocolos

Sessões de esclarecimento

Programas de iniciativa local

Participação em grupos de trabalho

Reuniões e revista PACOPAR

Temas
Relevantes

Impactos ambientais e sociais

Boas práticas da empresa

Impactos ambientais e sociais

Desenvolvimento local

Ética e transparência

Estratégia da empresa

Mecanismos de mitigação dos
riscos e impactos

Segurança ambiental

Ética e transparência

Ética e transparência

Inovação

Celebração de protocolos

Inovação e sustentabilidade

No final de 2015, a CUF deu início a um novo projeto na área da Sustentabilidade,
que tem como objetivos a auscultação formal das suas partes interessadas,
a revisão da materialidade da CUF e a definição da estratégia de sustentabilidade
da empresa.
A auscultação formal das partes interessadas da CUF visa aferir as suas
opiniões quanto ao desempenho de sustentabilidade da empresa, reputação
e imagem, reporte de sustentabilidade, temas materiais e relacionamento com
as mesmas. Os resultados deste processo de auscultação serão utilizados
na revisão da materialidade da empresa e redefinição da sua estratégia de
sustentabilidade, que serão apresentados no Relatório de Sustentabilidade
da CUF referente a 2016.
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Materialidade

TEMAS MATERIAIS

A identificação dos temas materiais para a CUF, aprovados em Comissão
Executiva, resultou de um processo de benchmarking internacional e análise
interna.

Tema
Material

Relevância

Limite

Tecnologia e Inovação

Eficaz gestão da tecnologia e inovação, através da criação de
parcerias com centros de investigação e de processos de inovação,
nos processos produtivos ou na criação de novos produtos

Interno
Externo

ABORDAGEM PARA DEFINIÇÃO DA MATERIALIDADE

Logística

Otimização das operações de logística e consequente melhoria
do impacto destas atividades no meio ambiente

Interno
Externo

Recursos e Energia

Gestão dos recursos energéticos, diminuindo a intensidade do seu
consumo e consequente impacto no nível de emissões de Gases
com Efeito Estufa (GEE)

Interno
Externo

Interno
Externo

Análise de Benchmark

Análise de benchmark sobre a estratégia de sustentabilidade de cinco empresas
pares do setor da química, consideradas referência na gestão da sustentabilidade

Análise das Tendências
do Setor

Análise sobre as principais tendências, impactos e riscos que deverão ser tidos
em conta na definição dos temas materiais para a estratégia de sustentabilidade
da CUF

Ambiente

Preservação do meio ambiente tendo em consideração a
necessidade de garantir a eficiência nos processos produtivos e
a utilização de matérias-primas

Reflexão Interna

Análise dos resultados das etapas anteriores
Identificação dos temas materiais para a CUF, e a sua relevância

Água

Eficaz gestão da água, devido ao elevado consumo deste recurso
aliado à previsão da sua crescente escassez

Interno
Externo

Produtos e Segurança

Gestão responsável dos produtos de forma a promover a utilização
segura dos mesmos durante todo o seu ciclo de vida

Interno
Externo

Colaboradores

Recrutamento eficaz, disponibilização de ações de formação
com vista ao desenvolvimento de competências e adoção de
mecanismos robustos de feedback e motivação

Interno
Externo

Comunidade

Preservação dos interesses da sociedade com o objetivo de
contribuir para o seu bem-estar, no presente e futuro

Interno
Externo

Com base na abordagem apresentada, foram identificados oito temas
considerados materiais para as partes interessadas da CUF e, simultaneamente,
para a empresa.

No final de 2015, a CUF iniciou um projeto de auscultação das partes interessadas
e revisão de materialidade, que irá culminar na definição de uma Matriz
de Materialidade, na qual os temas materiais serão priorizados tendo em
consideração a sua relevância para as partes interessadas, quer internas,
quer externas.
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Governo de Sociedade
ÓRGÃOS SOCIAIS
Assembleia Geral
Presidente da Mesa

Alexandre Cabral Côrte-Real de Albuquerque

Secretário

Manuel José Gouvêa Portella de Herédia

Conselho de Administração
Presidente

João Maria Guimarães José de Mello
André Cabral Côrte-Real de Albuquerque

Administradores
Executivos

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
Luis Augusto Nesbitt Rebelo da Silva
Jaime Urquijo Chacón

Administradores
Não Executivos

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes
Pedro Maria Guimarães José de Mello

Fiscal Único
ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, S.A.
Suplente do Fiscal Único
Paulo Jorge Luís da Silva
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Organigrama Funcional

Conselho de
Administração

Comissão
Executiva
Assessoria de
Comunicação
Externa

Pool de
Consultores
Séniores CUF
Assessoria
Jurídica

Químicos
Industriais

Ciência e
Segurança

Comercial

Operações

Áreas
corporativas e
de suporte

Nanomateriais

Técnica

Operações

Técnica

Vendas e
Marketing

Administrativa
e Financeira

Aprovisionamentos

Planeamento,
Controlo de Gestão,
Inovação e
Sustentabilidade

Recursos
Humanos e
Comunicação
Interna

Sistemas de
Informação
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sUSTENTABILIDADE
Na análise de sustentabilidade foram considerados os seus três domínios
fundamentais – económico, ambiental e social - nos quais se enquadram
os temas identificados como materiais para a CUF. No domínio económico
é analisada a Tecnologia e Inovação; no domínio ambiental são analisados
a Logística, os Recursos e Energia, o Ambiente e a Água; e no domínio social
incluem-se o Produto e Segurança, os Colaboradores e a Comunidade.

Domínio Económico
Desempenho
Desempenho Económico

A CUF tem concentrado as suas ações na melhoria da eficiência e produtividade
a diversos níveis, como a produção, logística, financeira e recursos humanos.
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DESEMPENHO ECONÓMICO
2013 (M€)

2014 (M€)

2015 (M€)

Valor Económico Gerado
Receitas

339

357

303

Valor Económico Distribuído
Custos Operacionais

292

305

253

Salários e Benefícios

15

18

18

Pagamentos a Fornecedores de Capital

12

12

11

Pagamentos ao Estado

0,94

0,30

0,32

Investimentos na Comunidade

0,16

0,16

0,15

20

22

21

Valor Económico Distribuído

Apesar da redução de receitas em valor, a CUF apresentou um aumento da
atividade tanto ao nível da quantidade produzida – tendo atingido máximos de
produção históricos – quanto ao nível da quantidade vendida, salientando-se
os aumentos de 10 kt de anilina e 12 kt de cloro.
A CUF atingiu uma margem EBITDA de 11% no ano de 2015 (acima do previsto),
apresentando uma melhoria de 2% face a 2014.
Em 2015, a CUF adquiriu cerca de 98% das matérias-primas a fornecedores
nacionais (excluindo para este indicador o montante associado à compra do
benzeno), o que representa um volume de negócios na ordem dos 102 M€.
Comparativamente a 2014, verificou-se um aumento de 4%.

No ano de 2015, a CUF registou receitas de cerca de 303 M€, que correspondem
a um decréscimo de 15% face ao ano anterior. Este decréscimo está associado
ao negócio dos químicos orgânicos, no qual tanto o preço de venda como
o custo de produção têm uma forte correlação com cotações internacionais,
das quais se destaca a cotação do benzeno. Deste modo, verificou-se uma
diminuição simultânea do volume de negócios e dos custos de produção.
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

No sector químico, as atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação
constituem atualmente os principais motores para o desenvolvimento
e competitividade, quer pela criação de novas soluções, quer pelo aperfeiçoamento
dos processos produtivos. A CUF não é exceção, e nesse sentido promove
diariamente, e de forma sistemática, um clima de inovação transversal a toda
a organização.
A Inovação na CUF baseia-se no eficaz funcionamento dos processos que
integram o seu Sistema de Gestão de IDI, certificado pela Norma Portuguesa
4457, nomeadamente aqueles relacionados com a Gestão de Interfaces,
Vigilância, Propriedade Intelectual, Projetos de IDI, Ideias e Conhecimento.
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RESULTADOS DE IDI
2013

2014

2015

Parcerias de IDI

99

115

82

Doutoramentos

9

7

6

Famílias de Patentes

11

12

12

Projetos de IDI a decorrer

57

76

64

8%

9%

14%

1 M€

4 M€

3 M€

38

33
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Colaboradores envolvidos em atividades de IDI
Investimento em IDI
Publicações/ Apresentações para o exterior

Relativamente à Gestão de Interfaces referem-se as parcerias de IDI
desenvolvidas pela CUF e estabelecidas/mantidas durante o ano de 2015,
com parceiros estratégicos, nomeadamente com fornecedores, universidades
e empresas. De igual relevância, referem-se as redes de conhecimento nas
quais a CUF se insere, como por exemplo a Associação Industrial Portuguesa
(AIP), Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação
(AIPQR), Associação Portuguesa das Empresas Químicas (APEQ), Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal), COTEC
Portugal - Associação Empresarial para a Inovação (COTEC), European
Chemical Industry Council (CEFIC), Confederação Empresarial de Portugal (CIP),
European Petrochemical Association (EPCA) e Euro Chlor Safety Commitment
(Euro Chlor).

O capital intelectual detido pela CUF é um dos principais fatores de diferenciação
da empresa. Deste modo, a proteção da Propriedade Intelectual é realizada por
meio de uma gestão próxima do seu portefólio de patentes e do estabelecimento
de cláusulas contratuais adequadas à proteção dos seus ativos de Propriedade
Intelectual. Em 2015, a CUF-QI detinha 4 famílias de patentes e a Innovnano 8.
A Gestão de Ideias materializa-se na plataforma Colombo e é atualmente uma
das atividades chave da empresa ao permitir transformar as ideias submetidas
por colaboradores de todos as empresas do universo CUF, em aplicações que
contribuem para a criação de valor na empresa. Desde 2006 foram submetidas
365 ideias, das quais 108 foram aprovadas e 81 implementadas. Estes resultados
materializam-se num retorno financeiro calculado na ordem dos 3,6 M€,
bem como inúmeros resultados intangíveis ao nível da segurança, ambiente,
bem-estar dos colaboradores e produtividade, entre outros. Para 2016 está
prevista a realização do evento “Open Day Colombo”, no qual serão apresentadas
à Comissão Executiva e Diretores as ideias submetidas pelos colaboradores
durante 2015, e que deste modo se candidatam aos primeiros prémios
desta plataforma.
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IDEIAS COLOMBO

Próximos Passos

No âmbito do domínio económico estão estabelecidas as seguintes metas
para 2016:

58
41
25
19

16

10

2013

2014

Nº Total de Ideias

2015

Nº de Ideias Aprovadas

Adicionalmente, a CUF integra o Comité de Inovação do Grupo José de Mello,
que conta com a participação das áreas de inovação das várias empresas
do Grupo, nomeadamente Brisa, CUF e José de Mello Saúde. A participação
no Comité de Inovação fomenta a procura sistemática da melhoria contínua
através da partilha de conhecimentos e o fomento de boas práticas.

• Margem de EBITDA superior a 10%;
• Manter a certificação NP 4457 para o Sistema de Gestão de IDI da 		
CUF-QI;
• Manter o portefólio de patentes;
• Definir o Roadmap e Ecossistema de Inovação.
Para alcançar as metas previstas para 2016 serão implementadas as seguintes
medidas:
• A CUF C&S pretende prosseguir uma estratégia assente no desenvolvimento
das atuais atividades dos Químicos Industriais e dos Nanomateriais
e estabelecer parcerias com outras partes interessadas, nomeadamente
internacionais;
• A CUF-QI ambiciona explorar novos mercados para a colocação dos
seus produtos e defender a sua posição junto dos clientes; manter uma
atitude de rigor na procura de formas de otimização das suas atividades
por redução de consumos e prosseguir uma estratégia de crescimento
e internacionalização, através da realização de novos projetos e eventuais
parcerias;
• A Innovnano procura aumentar a sua produção através da adoção
de medidas que conduzam à melhoria da eficiência produtiva, pela
consolidação de oportunidades de negócios específicas.
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Domínio Ambiental
Desempenho
Logística

A logística é um tema material para a CUF devido ao elevado impacto que a
eficaz gestão desta área tem na colocação geográfica global dos seus produtos.
Adicionalmente, de referir o impacto da Logística a nível ambiental, devido ao
elevado número de transações rodoviárias e marítimas que são realizadas.
Como tal, através da execução e monitorização de diversos projetos, a CUF
empenha-se na melhoria contínua do planeamento dos transportes rodoviários,
nomeadamente projetos que visam a otimização das rotas rodoviárias pela
redução do tempo de viagem e dos tempos mortos.
A área de negócio dos Químicos Industriais acompanha toda a legislação na
área dos transportes e realiza auditorias junto dos seus fornecedores, para
assegurar o seu cumprimento.
Durante 2015, a CUF-QI promoveu a realização de duas auditorias a seus
fornecedores de transportes, com o objetivo de aumentar a qualidade dos
seus produtos e a correta distribuição pelos clientes.
Em 2015, a CUF-QI deu continuidade ao projeto Certificação de Motoristas,
que em 2014 levou à certificação de 14 novos motoristas responsáveis pelo
transporte de produtos na área dos inorgânicos. Durante o ano de 2015
prepararam-se novas formações, a iniciar em 2016, e que levarão à certificação
de mais motoristas.
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Recursos e Energia

A elevada intensidade energética exigida pelos processos produtivos da CUF,
assim como o elevado volume de matérias-primas utilizadas para produzir
as quantidades necessárias que satisfaçam os seus clientes, refletem
a materialidade destes temas para a CUF. Consciente do seu impacto ao
nível dos recursos e energia, a CUF dedica-se, através de vários projetos,
à otimização contínua dos seus processos com vista à eficiência energética e de
operações. A monitorização contínua dos seus consumos de matérias-primas
e energia, assim como das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), é para
a CUF um dos métodos mais eficazes para a gestão deste tema material.
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2013

2014
Setor PCA

2015
Setor PAD

A CUF-QI opera em dois setores produtivos, cloro-álcalis (químicos inorgânicos)
e anilina e derivados (químicos orgânicos). Na Produção de Cloro-Álcalis (PCA)
verificou-se um aumento de cerca de 47 kt relativamente a 2014.
No setor de Produção da Anilina e Derivados (PAD) verificou-se um aumento
de aproximadamente 27 kt na produção, face ao ano anterior. A CUF-QI tem
vindo a aumentar progressivamente a sua produção, tendo atingido máximos
históricos de utilização da sua capacidade instalada durante o exercício
de 2015.

2013
Benzeno

2014
Sal

Amoníaco

4.092

12.439

46.236

117.249

173.997
4.067

120.703

12.310

547.852

43.952

37.951

605.085

3.837

636.405

11.330

697.985

110.105

670.713

683.731

169.211

CONSUMO DE MATERIAIS NÃO RENOVÁVEIS DA CUF-QI (t)

156.392

PRODUÇÃO DA CUF-QI (t)

2015
Hidrogénio

Ácido Sulfúrico

A CUF-QI consome diversos materiais não renováveis nas suas operações,
como é o caso do benzeno, sal, amoníaco, hidrogénio e ácido sulfúrico.
O consumo destas matérias sofreu um ligeiro aumento em 2015, devido ao
aumento global da produção.
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CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL DA CUF-QI (GJ)

1. 177.221

1. 092.980

976.398

INTENSIDADE ENERGÉTICA DA CUF-QI (GJ/ t produto)

1,28

1,25

546.753

493.983

391.226

1,14

2013

2014

2015
2013

Energia Elétrica

2014

2015

Gás Natural

As atividades produtivas realizadas pela CUF-QI têm uma elevada exigência
energética, utilizando duas fontes de energia para a sua produção: energia
elétrica e gás natural. O setor PCA utiliza, maioritariamente, energia elétrica e
o setor PAD gás natural. Em 2015, o aumento do consumo de energia elétrica
é coerente com o aumento da produção, nomeadamente do setor PCA. A
diminuição de 28% verificada no consumo de gás natural resultou de um
aumento na eficiência das operações no setor PAD, com consequente diminuição
da necessidade de consumo de vapor e otimização da produção interna de
vapor, na produção do ácido nítrico.

A intensidade energética correlaciona os consumos totais de energia elétrica
e gás natural com a produção, tendo sido verificada uma melhoria de 11%
neste indicador no período entre 2013 e 2015.
Para além do consumo de energia elétrica e gás natural, em 2015 a CUF-QI
consumiu 6.778 GJ de gasóleo na operacionalização da sua frota, maquinaria
e geradores.
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EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GEE DA CUF-QI (t CO2 eq.)
152.059

155.205

141.092

INTENSIDADE CARBÓNICA DA CUF-QI (t CO2 eq./ t produto)

0,13
0,12

114.051

113.014

111.280

38.008

42.191

29.812

2013

2014

2015

0,10

2013
Emissões Diretas de GEE

Emissões Indiretas de GEE

2014

2015

Emissões Totais de GEE

As emissões diretas de GEE resultam na sua maioria do consumo de gás
natural e queima de resíduos no incinerador. As emissões indiretas resultam,
principalmente, do consumo de energia elétrica, designadamente no que
diz respeito ao setor PCA. Relativamente ao total das emissões de GEE
da responsabilidade da CUF-QI, em 2015 registaram-se 79% de emissões
indiretas e 21% de emissões diretas, uma diminuição de 10% comparativamente
a 2014. Este decréscimo deveu-se essencialmente a uma melhoria contínua
das operações com correspondente diminuição do consumo de vapor na
destilação de anilina e aumento da produção de vapor na produção de ácido
nítrico, traduzindo-se na poupança significativa de gás natural.

A intensidade carbónica da CUF-QI relaciona as emissões totais de GEE (diretas e indiretas) com a quantidade de produto. Desde 2013 verifica-se uma
diminuição significativa deste indicador, de cerca de 23%.
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Em 2015, deu-se continuidade ao programa Leak Detection And Repair (LDAR)
(de acordo com a EN 15446:2008, EPA -453/R-95-017 e EPA 21), iniciado em
2008, que tem como objetivo detetar e eliminar as emissões fugitivas de
compostos orgânicos voláteis. No ano de 2015, os resultados deste programa
refletiram-se numa redução de 44%.

OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DA CUF-QI (t)
57
45
33

9

9
5

4

1

2013

6

7

5

1

2014

NO2

CO

Partículas

6

5

1

2015

SO2

COT

A quantidade de outras emissões atmosféricas, como por exemplo NO2, SO2,
partículas, CO, COT e metais pesados, é monitorizada pela CUF-QI, assegurando
que todos os valores medidos se encontram dentro dos limites legais regulados
de emissão. Em 2015 verificou-se uma diminuição acentuada nas emissões
de NO2. Adicionalmente, o valor das emissões de CO e SO2 também diminuiu,
fruto da diminuição do consumo de gás natural em 2015.
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Ambiente

A Indústria Química, devido aos seus potenciais riscos e impactos no meio
ambiente, exige uma sensibilização constante para este tema. O ambiente
é um tema intrínseco a este setor de atividade, sendo abordado pela CUF
como um tema material para o seu negócio. A constante preocupação da CUF
com o meio ambiente faz com que esta promova um controlo sistemático dos
seus impactos, antecipando assim a adoção de medidas preventivas para
a minimização dos riscos. Desta forma, a empresa continuará a implementar
medidas com vista à racionalização dos seus consumos e mitigação dos
impactos associados à sua atividade.
Os efluentes industriais provenientes da CUF-QI passam por uma Estação
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), antes de serem descarregados na
rede de efluentes do Saneamento Integrado dos Municípios da Ria de Aveiro
(SIMRIA).
O aumento do volume das descargas de efluentes verificado desde 2013
é coerente com o aumento da produção da empresa neste período. No entanto,
a intensidade de descargas de efluentes, que correlaciona o volume total
descarregado com a produção, apenas sofreu um ligeiro aumento no ano
de 2015.
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DESCARGAS DE EFLUENTES DA CUF-QI (m3)

INDICADORES DE QUALIDADE DO EFLUENTE DA CUF-QI (t)

783.854
732.505

452
431

339
283

282
182

2014

2015

260

182
20

657.828

2013

256

18

2013

20

2014
Sulfatos

CQO

Nitratos

2015
SST

INTENSIDADE DE DESCARGAS DE EFLUENTES DA CUF-QI (m3/ t produto)
Os indicadores de qualidade dos efluentes descarregados encontram-se
substancialmente abaixo dos limites legais de emissão regulados. Verificouse um ligeiro aumento nas emissões de sulfatos, nitratos e sólidos suspensos
totais (SST) nos efluentes.
0,57

2013

0,56

2014

0,57

2015
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TOTAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS DA CUF-QI (t)

18.967
16.157
2.255

13.902

2013

2.906

17.570
1.808

16.061

15.762

2014

2015

Como parte da sua estratégia de gestão ambiental a CUF-QI realiza, de
forma sistemática, diversos investimentos e implementa medidas específicas
que visam a mitigação do seu impacto ambiental. Durante o ano de 2015,
a CUF-QI poupou 0,44 M€ em custos operacionais ambientais devido
à diminuição dos resíduos e consequente envio de resíduos para tratamento.
É também de referir a diminuição dos custos com o tratamento de efluentes
do setor PAD. A quase duplicação do valor afeto a investimentos ambientais
deveu-se à aposta em projetos dedicados à melhoria contínua das operações
e à compra de equipamentos, com vista à eficiência operacional/ambiental
das operações.
CUSTOS DE INVESTIMENTOS AMBIENTAIS DA CUF

Total de Resíduos
Valorizados

Total de Resíduos
Depositados

Total de Resíduos
Gerados

Comparativamente a 2014, em 2015 verificou-se uma diminuição de 7 % da
produção de resíduos da CUF-QI, maioritariamente resíduos perigosos, devido
à otimização do processo de destilação da anilina. Para o mesmo ano, 98% dos
resíduos produzidos foram classificados como resíduos industriais perigosos
e 88% foram valorizados energeticamente através do incinerador da CUF.

2013 (M€)

2014 (M€)

2015 (M€)

Custos Operacionais

2,73

2,72

2,28

Investimentos

0,33

0,46

0,94
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INTENSIDADE DO CONSUMO DE ÁGUA DA CUF-QI (m3/ t produto)

Água

Os processos produtivos da CUF-QI são dependentes da utilização de água,
atualmente uma grande preocupação devido à sua crescente escassez a nível
mundial. Consequentemente, a água é um dos temas materiais escolhidos pela
CUF, sendo alvo de vários projetos desenvolvidos com vista à sua eficiência
e de práticas específicas para a sua monitorização contínua.

1,45
1,37

A captação desta utilidade foi 100% realizada no rio Antuã. A média do consumo
total de água ao longo dos três anos foi na ordem dos 1,76 milhões de m3, sendo
que se verificou um ligeiro aumento deste consumo no ano de 2015 devido ao
aumento da produção.

1,31

2013

2014

2015

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA DA CUF-QI (m3)

1.796.430
1.810.899

A intensidade do consumo de água reflete a relação entre o consumo total
deste recurso e a produção anual, tendo sido verificada uma melhoria de 10%
ao longo dos anos em análise. Esta melhoria reflete o contínuo esforço na
redução do consumo deste recurso através da otimização operacional.

1.676.532

2013

2014

2015
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Próximos Passos

No âmbito do domínio ambiental estão estabelecidas as seguintes metas
para 2016:
• Manter o cumprimento integral dos requisitos legais aplicáveis;
• Reduzir o consumo de energia elétrica face ao ano anterior;
• Realizar um relatório relativo à identificação das correntes aquosas que
são passíveis de serem recuperadas na área selecionada (PAD/PCA).
Para alcançar as metas previstas para 2016 serão implementadas as seguintes
medidas:
• Continuar com o programa LDAR;
• Iniciar o processo de implementação do Sistema de Gestão de
Energia pelas normas EN 50 000;
• Realizar um Projeto para identificação das correntes aquosas que
são passíveis de serem recuperadas.
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Domínio Social
Desempenho
Produto e Segurança

A par do setor químico, a CUF aposta de forma rigorosa nos processos inerentes
à segurança dos seus produtos. A empresa dispõe de práticas robustas para
assegurar que todas as atividades relacionadas com produção, armazenamento,
transporte e utilização dos produtos ocorrem de acordo com as melhores
práticas de segurança, minimizando o risco de ocorrência de acidentes laborais
e ambientais. Reflexo desta preocupação foi a adesão da CUF-QI, em 2013,
às diretrizes do Euro Chlor Safety Commitment, que têm por objetivo guiar
a indústria do cloro-álcalis no sentido de um futuro sustentável.
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Para assegurar a correta utilização dos seus produtos, a empresa investe
regularmente em práticas de divulgação de informação, auditorias internas
e visitas e/ou auditorias aos seus clientes.

AUDITORIAS INTERNAS DA CUF-QI EM 2015
1 1

2

Segurança Industrial

2

Segurança e Saúde no Trabalho

AUDITORIAS A CLIENTES DA CUF-QI

Qualidade

2
16

Qualidade, Ambiente e Segurança

125

Qualidade e Ambiente
4

Ambiente

117

95
73

68

61

Ambiente e Segurança
4

SGSPAG
2013

A monitorização da atividade da CUF-QI através dos seus Sistemas de
Gestão e do correto cumprimento das suas Políticas, é garantida através
da execução de um exigente programa anual de auditorias internas. Durante
o ano de 2015, a CUF-QI realizou 32 Auditorias Internas a diversas áreas, mais
6 comparativamente a 2014.

Instalações de Cloro

2014

2015

Instalações de Líquidos Corrosivos
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Após as auditorias e/ou visitas, a CUF-QI elabora e envia a todos os clientes
auditados, relatórios com registos fotográficos nos quais são destacados os
pontos críticos e sugeridas propostas de melhoria adequadas. Adicionalmente,
são também identificadas as necessidades formativas nas instalações dos
seus clientes, nomeadamente ao nível do armazenamento e manuseamento
dos seus produtos.

FORMAÇÃO A CLIENTES DA CUF-QI

251
176
135

20

15

9
2014

2013

Ações de Formação

A CUF-QI divulga toda a informação necessária relativa aos seus produtos
através de fichas técnicas e de segurança. A rotulagem dos produtos é realizada
segundo a legislação nacional e comunitária em vigor.
PRODUTO E SEGURANÇA NA CUF-QI
2013

2014

2015

Total de Produtos

12

12

12

Produtos com Fichas de Segurança associadas

12

12

12

Produtos com Fichas Técnicas associadas

12

12

12

Total Clientes

230

238

294

Clientes com Ficha de Segurança atualizada

230

238

294

Clientes com Ficha Técnica atualizada

230

238

294

Total de Expedições (t)

567.471

620.989

696.177

Expedições em conformidade

99,99%

99,96%

99,81%

2015

Total de Formandos
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Para a CUF, a satisfação dos seus clientes é um fator preponderante para
garantir a sua fidelização e, desta forma, alcançar os objetivos estratégicos
da empresa.
A cada dois anos, a CUF-QI realiza um inquérito aos seus clientes que possibilita
a determinação do nível de satisfação dos mesmos com os produtos e serviços
que a empresa fornece, assim como sobre possíveis oportunidades de melhoria.
Em 2012, 122 clientes da CUF-QI responderam ao inquérito e em 2014 foram
obtidas 142 respostas. Em ambos os anos, o nível médio da avaliação global
da CUF-QI pelos clientes foi de 4,17 em 5 valores.
Todas as reclamações endereçadas à CUF, independentemente da sua origem
ou tipologia, são alvo de análise. Sempre que uma oportunidade de melhoria
é identificada, é de imediato dado início a um conjunto de ações no sentido
de solucionar a situação e prevenir futuras ocorrências. Durante o ano de
2015 registaram-se 59 reclamações de clientes, mais 32 comparativamente
a 2014. Das 59 reclamações registadas, cujas causas já foram identificadas
e as resoluções colocadas em prática, 19 corresponderam a Produto Não
Conforme e 18 a Diferenças de Pesagem, representando um total de 63% das
reclamações.
Em 2015 verificaram-se ainda 2 reclamações de caráter ambiental provenientes
de uma empresa vizinha, devido a dois episódios distintos de cheiro a cloro.
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Colaboradores

A CUF acredita que a sustentabilidade da empresa está diretamente relacionada
com o nível de envolvimento, desempenho e satisfação de todos os seus
colaboradores. Como tal, através de várias iniciativas e projetos, a empresa
assegura a aplicação de políticas e sistemas de gestão de Recursos Humanos
alinhados com as melhores práticas a nível mundial. Nesse sentido, e com
o objetivo de partilhar o desempenho da atividade, a estratégia e o plano de
ações da CUF, o Presidente da Comissão Executiva, João de Mello, realiza
desde 2012 sessões com todos os colaboradores, partilhando assim informação
relevante da empresa e reforçando o alinhamento de todos com os objetivos
da CUF. Adicionalmente, de referir como um importante marco do ano de
2015, o lançamento do Código de Ética da CUF, no qual a empresa publica
o seu compromisso em atuar com ética e integridade, respeitando sempre os
direitos dos seus colaboradores enquanto indivíduos.
A 31 de Dezembro de 2015, a CUF empregava 338 colaboradores, dos quais
86% com contrato de trabalho sem termo, e 70% abrangidos por acordos de
negociação coletiva e/ou portarias de extensão. A taxa de contratação da
CUF, para o ano de 2015, foi de 6% e a de rotatividade de 12%.
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ESTRUTURA LABORAL POR GÉNERO

ESTRUTURA LABORAL POR FAIXA ETÁRIA

339

339

338

17%

18%

20%

83%

82%

2013

339

338

54%

53%

50%

37%

37%

40%

9%

10%

10%

2013

2014

2015

80%

2014

Homens

339

2015

Mulheres

Menor que 30 anos

Entre 30 e 50 anos

Maior que 50 anos
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ESTRUTURA LABORAL POR REGIÃO EM 2015

ESTRUTURA LABORAL POR FUNÇÃO EM 2015

35%

71%
21%

16%

Homens

Mulheres

STR
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VOS
INI
ADM

TÉC
FUN NICO
S
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S

OPE

RAD

ORE

S

S
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NIC

Homens

ENC
ARR

BARREIRO

S

LOULÉ

TOR
E

POMBAL

1%

9%

6%

TÉC

COIMBRA

3%

6%

COO
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NAD
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S

LISBOA

3%

DIR
E

ESTARREJA

9%

ADM

13%

INI
DOR STRAES

2%

5%

9%

Mulheres

47

Durante o ano de 2015, tendo em consideração a diretiva Seveso II, não se
verificou nenhum acidente industrial grave, verificando-se apenas 4 acidentes
de trabalho com baixa. A taxa de absentismo para os últimos três anos foi de
2%. Em 2015, após licença parental, ambas as taxas de retorno e de retenção
de colaboradores foram de 100%.
A CUF aposta, de forma estruturada e sistemática, na promoção do
desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, potenciando
a igualdade de oportunidades e o crescimento sustentado de cada profissional.
O plano de formação anual é reflexo desta aposta, contemplando formações
internas e externas, assim como a participação em seminários, conferências,
feiras e/ou simpósios dos seus colaboradores.
Tanto em 2015 como no ano anterior, 91% dos colaboradores da CUF receberam
formação, e o número total de horas de formação foi de 6.466 h. Em 2015
verificou-se um número de horas de formação mais baixo relativamente
a 2014, uma vez que algumas formações tipicamente com periodicidade anual
não ocorreram, como é o caso do inglês. No entanto, para o ano de 2016, estas
formações já estão agendadas.

TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO (h)

10.624

6.465

5.858

2013

2014

2015

Em 2015 foram realizadas várias formações internas, transversais a todos os
colaboradores da CUF, como por exemplo a Ação-Formação sobre o Código
de Ética e formações na área da Qualidade, Ambiente e Segurança.
Durante 2015, os colaboradores da CUF participaram também em formações
externas, como por exemplo a Formação em ADR, a Formação sobre Aspetos
Legais Associados à Segurança e ainda o Programa Avançado de Gestão para
Executivos da Universidade Católica Portuguesa/Grupo José de Mello.
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Destaca-se ainda a presença da CUF em diversos congressos tais como:
•
•
•
•

14th International Conference of the European Ceramic Society;
ACHEMA – World Forum and Leading Show for the Process Industries;
EPCA 49th Annual Meeting-2015;
REACH - Registration, Evaluation, Authorization and restriction of
Chemical substances;
• ASPENTECH - solids modeling using aspen plus; entre outros.
Dois dos projetos emblemáticos da CUF, na área da formação, são o Projeto
Líderes CUF e o Programa 4x4. O primeiro foi desenvolvido através de uma
parceria entre a CUF e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade do Porto com objetivo de desenvolver as lideranças aos vários
níveis da organização, pela identificação e implementação de estratégias de
liderança adequadas ao contexto real de trabalho e à atividade desempenhada
por cada líder. O segundo visa potenciar o rejuvenescimento da empresa,
através de uma metodologia na qual é promovida a adequada integração
de jovens colaboradores na empresa. Esta metodologia prevê um plano
de formação completo e adequado, no qual constam matérias chave para
a CUF, tais como: sistema de gestão integrado, processos produtivos, normas
de segurança, educação ambiental e higiene e segurança no trabalho, gestão
de inovação, entre outros.

No sentido de estreitar a relação entre a empresa e os seus colaboradores
e à semelhança dos anos anteriores, realizou-se em 2015 o Piquenique CUF
e a Festa de Natal, eventos nos quais os colaboradores e respetivas famílias
se juntam para conviver. Adicionalmente, no âmbito da Comunicação Interna,
foi desenvolvida a Intranet, como meio de comunicação privilegiado entre
a CUF e seus colaboradores.
A CUF oferece aos seus colaboradores um conjunto de benefícios dos quais
se destacam:
•
•
•
•
•
•

O Seguro de Saúde;
A oferta de um kit pelo nascimento dos filhos dos colaboradores;
A entrega de uma lembrança no dia de aniversário do colaborador;
A homenagem aos colaboradores com maior antiguidade;
A Colónia de Férias para os filhos dos colaboradores;
O programa de Bolsas de Estudo da Fundação Amélia de Mello, iniciativa
transversal a todo o Grupo José de Mello, que se destina a apoiar
o desenvolvimento e formação de filhos de colaboradores através da
comparticipação no pagamento das propinas no decurso dos seus
estudos superiores.

O Programa Conhecer o Grupo é também uma das boas práticas existentes na
CUF. Desenvolvido há 14 anos e transversal a todas as empresas do Grupo José
de Mello, tem como objetivo dar a conhecer aos colaboradores a realidade das
várias plataformas que constituem o Grupo, promovendo simultaneamente
a criação de sinergias internas e a partilha de conhecimento.
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O Acordo Coletivo de Trabalho estabelece:
• O complemento do subsídio de doença garantindo ao colaborador
a retribuição líquida mensal;
• A possibilidade de majoração de dias de férias até ao máximo de 3 dias;
• A atribuição do feriado Municipal e do dia de Carnaval como feriado.
A satisfação dos colaboradores é essencial para a sua motivação e, como tal,
em julho de 2014 foi realizado o estudo “Clima Organizacional da CUF”, através
de um questionário que teve uma taxa de resposta de 96% por parte dos
colaboradores. Este questionário aferiu o nível de motivação e satisfação dos
colaboradores, identificou os pontos fortes e fracos do atual clima organizacional
e definiu as ações a desenvolver nos próximos anos. Em 2015 realizaram-se
sessões de apresentação dos principais resultados deste estudo a todos os
colaboradores CUF e realizaram-se trabalhos de grupo para a construção
conjunta de ações a implementar nos próximos anos.

A Saúde e Segurança dos colaboradores é mais um tema chave para a gestão
da CUF devido à natureza do seu negócio. As medidas corretivas e de controlo
operacional estipuladas pela CUF preveem avaliações do risco e a conformidade
com os requisitos legais aplicáveis. Para garantir a segurança e saúde dos
colaboradores da CUF-QI existe um Plano de Controlo Operacional de Segurança
e Saúde. Adicionalmente, a CUF-QI dispõe de Planos de Emergência interno
e externo. O plano interno sistematiza todos os procedimentos a realizar em
resposta a um desastre ou a uma situação de emergência grave; o plano externo
garante ao município uma maior agilidade e operacionalidade na resposta
a situações de emergência química. A operacionalidade destes procedimentos
é verificada através de simulacros periódicos. No decurso de 2015 foram
realizados 3 exercícios de simulacro, um dos quais sem aviso prévio.

A CUF aposta na Gestão do Desempenho dos colaboradores, pois esta
é crucial na estratégia de valorização e capacitação dos mesmos. Desde 2013
tem vindo a aumentar o número de colaboradores que realizaram avaliação
de desempenho, 83% para o ano de 2015. Durante o ano de 2015 ficou ainda
concluída a nova plataforma de Gestão de Desempenho para a CUF, que
permitiu agilizar e integrar todo este processo.
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Comunidade Local

A CUF acredita na importância do seu papel junto das comunidades que
influencia, ambicionando criar um impacto positivo que tem por objetivo
contribuir para o desenvolvimento local, tanto no presente como no futuro.
Neste contexto, a CUF promove iniciativas de sensibilização sobre a temática da
Responsabilidade Social, através do incentivo à participação dos colaboradores
em programas de voluntariado ou outras atividades organizadas dentro da
empresa. No ano de 2015, entre diversas iniciativas destacaram-se:
• O Programa de Voluntariado, transversal a todo o Grupo José de Mello, que
tem como objetivos desenvolver uma atuação empresarial socialmente
responsável e incentivar o crescimento pessoal e profissional dos seus
colaboradores. O programa conta com seis entidades parceiras para
acolhimento de voluntários: o ATL da Galiza, o Centro Comunitário
da Paróquia de Carcavelos, a Obra do Frei Gil, a Associação Coração
Amarelo, a Junior Achievement Portugal e o Movimento de Defesa
da Vida;
• O Dia do Voluntário, um evento no qual é celebrado o Programa de
Voluntariado realizado ao longo do ano. Em 2015, este evento contou
a presença de mais de 100 voluntários na Cooperativa para a Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (CERCICA), que
realizaram diversas atividades ligadas à agricultura.
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• O programa “Ser Solidário”, transversal a todo o Grupo José de Mello,
que procura apoiar financeiramente instituições de solidariedade.
As instituições são escolhidas pelos próprios colaboradores, que aderem
voluntariamente a esta iniciativa doando uma quantia mensal do seu
vencimento. Os apoios financeiros que resultaram da edição de 2015
foram entregues à Associação Humanitária de Salreu, Comunidade
Vida e Paz e APATI - Associação Promotora de Apoio à 3ª Idade, tendo
recebido, cada uma, um apoio de 4.000 €.
• A Campanha da AMI – Papel por Alimentos, que conta com a adesão
da CUF e que se realiza em colaboração com o Banco Alimentar Contra
a Fome. Nesta iniciativa, toda a recolha de papel para reciclagem efetuada
na CUF reverte-se em financiamento para o Banco Alimentar Contra
a Fome. Durante os últimos três anos a CUF já entregou a esta campanha
mais de 16 t de papel usado.
Devido ao impacto no desenvolvimento regional, nomeadamente ao nível
económico, ambiental, e social, a comunicação transparente e o envolvimento
com a comunidade local são uma prioridade para a CUF. Em novembro de 1993,
as empresas do CQE, nomeadamente a CUF-QI, aderiram voluntariamente
ao programa Responsible Care. Este programa promove a comunicação
transparente com as principais partes interessadas, o que permite desenvolver
políticas e ações para a minimização e/ou mitigação dos impactos negativos
da indústria na sociedade.
Em resposta ao compromisso assumido no âmbito da adesão ao Responsible
Care, as empresas do CQE constituíram um painel comunitário, o PACOPAR.
A missão do PACOPAR é melhorar, de forma continuada e sustentável,
a qualidade de vida em Estarreja, congregando para tal sinergias entre os vários

membros envolvidos. No ano de 2015, entre diversas iniciativas, destacaram-se:
• O PACOPAR apoiou 16 projetos comunitários nas áreas da educação,
apoio social e proteção civil, contribuindo com cerca de 40.000 €;
• A CUF liderou dois projetos para a criação de duas aplicações gratuitas
e disponíveis para todos os sistemas operativos. A primeira, “QUIZ4YOU
PACOPAR”, com mini jogos para todas as idades, e a segunda, “Trekking
BioRia”, que disponibiliza oito percursos pedestres de Salreu e um guia
regional de flora e fauna;
• A CUF e as restantes empresas do CQE foram anfitriãs da iniciativa “Portas
Abertas”, destinada aos representantes institucionais do Concelho.
Durante as visitas às unidades fabris, os 30 convidados observaram
as medidas existentes no âmbito da segurança das pessoas e proteção
do meio ambiente, assim como os seus sistemas e meios de combate
às emergências;
• Enquanto política de comunicação, o PACOPAR publica anualmente
uma revista e, no seu website, diversos temas de relevância para a
comunidade local e para o seu setor de atividade, além da apresentação
de diversos indicadores que demonstram o desempenho destas indústrias
nas áreas de Segurança e Ambiente.
Adicionalmente, a CUF promove diversos estágios curriculares e profissionais,
de curta ou longa duração, com várias entidades tais como Universidades,
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou Escolas Secundárias.
Durante o ano de 2015 decorreram 49 estágios, mais 6 comparativamente
a 2014.
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Próximos Passos

No âmbito do domínio social estão estabelecidas as seguintes metas para
2016:
• Construir um plano de ações para a CUF vir a ser reconhecida como
uma das melhores empresas industriais para trabalhar em Portugal até
ao final de 2020;
• Manter o cumprimento da meta “0 acidentes industriais graves”;
• Desenvolver as competências de liderança das chefias;
• Dar seguimento ao plano de rejuvenescimento da área de operações;
• Dinamizar a comunicação interna da CUF;
• Continuar a estimular a participação dos colaboradores em iniciativas
como “Programa de Voluntariado” e “Ser Solidário”.
Para alcançar as metas previstas para 2016 serão implementadas as
seguintes medidas:
• Implementar um plano definido para melhorar os equipamentos
sociais;
• Executar o Plano Anual de Formação;
• Continuar o Programa Líderes CUF;
• Continuar o Programa 4X4;
• Consolidar a Intranet junto de todos os colaboradores.
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Emissões diretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 1)

Pág. 34

Sim

G4 - EN16

Emissões indiretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 2)

Pág. 34

Sim

G4 - EN18

Intensidade Carbónica

Pág. 34

Sim

G4 - EN21

NOx,SOx, e outras emissões atmosféricas significativas

Pág. 35

Sim

G4 - EN22

Descargas de água, por qualidade e destino

Pág. 37

Sim

G4 - EN23

Peso total de resíduos produzidos, por tipo e destino

Pág. 38

Sim

Indicador
Indicadores de Desempenho Económico
Desempenho Económico
G4 - EC1

Práticas de Compras
G4 - EC9

Indicadores de Desempenho Ambiental
Materiais
G4 - EN1

Energia

Água
G4 - EN8

Emissões

Efluentes e Resíduos
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CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
Indicador

Localização

Verificação
Externa

A CUF não pagou nenhuma multa
significativa entre 2013 e 2015,
neste âmbito

Sim

Pág. 38

Sim

Pág. 45
Anexos - Recursos Humanos (pág. 65-67)

Sim

Pág. 48
Anexos - Recursos Humanos (pág. 70)

Sim

Indicadores de Desempenho Ambiental
Compliance
G4 - EN29

Montantes envolvidos no pagamento de coimas e o número de sanções não-monetárias por
incumprimento das leis e reulamentos ambientais

Global
G4 - EN31

Total de custos e investimentos com a proteção ambiental, por tipo

Indicadores de Desempenho Social - Práticas Laborais e Trabalho Condigno
Emprego
G4 - LA1

Número total e taxas de novas contratações e rotatividade de colaboradores, por faixa etária,
género e região

G4 - LA3

Taxa de retenção e de retorno após licença de paternidade, por género

Segurança e Saúde no Trabalho
G4 - LA5

Percentagem de empregados representados em comités formais de segurança e saúde

Anexos - Recursos Humanos (pág. 64)

Sim

G4 - LA6

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados com
o trabalho, por género e região

Pág. 48
Anexos - Recursos Humanos (pág. 71)

Sim

Formação e Educação
G4 - LA9

Média de horas de formação, por empregado, por género e por categoria profissional

Pág. 48
Anexos - Recursos Humanos (pág. 67-68)

Sim

G4 - LA10

Gestão de competências, aprendizagem contínua e gestão de carreiras profissionais

Pág. 48
Anexos - Recursos Humanos (pág. 67-68)

Sim

G4 - LA11

Percentagem de empregados que recebem avaliação de desempenho regular, por género e por
categoria profissional.

Pág. 50
Anexos - Recursos Humanos (pág. 69)

Sim
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CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
Indicador

Localização

Verificação
Externa

Anexos - Recursos Humanos (pág. 62-64)

Sim

Não existiram formações em políticas
relacionadas com os Direitos Humanos
na CUF entre 2013 e 2015

Sim

A CUF não pagou nenhuma multa
significativa entre 2013 e 2015,
neste âmbito

Sim

Pág. 43

Sim

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
G4 - LA12

Composição dos órgãos sociais da organização, por género, por categoria profissional e faixa etária

Indicadores de Desempenho Social - Direitos Humanos
Investimentos
G4 - HR2

Total de horas de formação em políticas relacionadas com Direitos Humanos

Indicadores de Desempenho Social - Sociedade
Compliance
G4 - SO8

Valor monetário de multas significativas ou sanções não monetárias por não conformidade
com leis e regulamentos

Indicadores de Desempenho Social - Responsabilidade pelo Produto
Segurança e Saúde do Cliente
G4 - PR1

Produtos e serviços cujos impactos de segurança e saúde são avaliados e melhorados

Rotulagem de Produtos e Serviços
G4 - PR3

Tipo de informações no rótulo de produtos e de serviços exigidos pela organização
para os produtos e serviços

Pág. 43

Sim

G4 - PR5

Avaliação da satisfação dos clientes

Pág. 44

Sim

A CUF não pagou nenhuma multa
significativa entre 2013 e 2015,
neste âmbito

Sim

Compliance
G4 - PR9

Valor monetário de multas significativas relativamente ao fornecimento e uso de
produtos e serviços
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Anexos
RECURSOS HUMANOS
Número de Colaboradores

Por Género

Por Faixa Etária

Por Região

2013

2014

2015

Nº Total de Colaboradores

339

339

338

Nº Total de Colaboradores a Tempo Inteiro

339

339

338

Masculino

281

278

272

Feminino

58

61

66

Menor que 30 anos

31

33

35

Entre 30 e 50 anos

124

125

134

Maior que 50 anos

184

181

169

Estarreja

231

240

241

Lisboa

42

42

44

Loulé

14

14

11

Pombal

14

14

11

Barreiro

14

2

2

Coimbra

24

27

29

6

7

7

Diretores

14

14

18

Coordenadores

22

22

20

Técnicos

63

63

70

Encarregados

19

19

20

130

128

118

Técnicos Funcionais

52

58

55

Administrativos

33

28

30

Administradores

Por Categoria
profissional

Operadores
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RECURSOS HUMANOS
Percentagem de Colaboradores
Por Género

Por Faixa Etária

Por Região

Por Categoria
profissional

2013

2014

2015

Masculino

83%

82%

80%

Feminino

17%

18%

20%

Menor que 30 anos

9%

10%

10%

Entre 30 e 50 anos

37%

37%

40%

Maior que 50 anos

54%

53%

50%

Estarreja

68%

71%

71%

Lisboa

12%

12%

13%

Loulé

4%

4%

3%

Pombal

4%

4%

3%

Barreiro

4%

1%

1%

Coimbra

7%

8%

9%

Administradores

2%

2%

2%

Diretores

4%

4%

5%

Coordenadores

6%

6%

6%

19%

19%

21%

6%

6%

6%

Operadores

38%

38%

35%

Técnicos Funcionais

15%

17%

16%

Administrativos

10%

8%

9%

Técnicos
Encarregados
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RECURSOS HUMANOS
Órgãos Sociais
Por Género

Por Faixa Etária

Por Género

Por Faixa Etária

2013

2014

2015

Masculino

6

7

7

Feminino

-

-

-

Menor que 30 anos

-

-

-

Entre 30 e 50 anos

2

3

3

Maior que 50 anos

4

4

4

Percentagem de Órgãos Sociais

2013

2014

2015

Masculino

100%

100%

100%

Feminino

-

-

-

Menor que 30 anos

-

-

-

Entre 30 e 50 anos

33%

43%

43%

Maior que 50 anos

67%

57%

57%

Colaboradores abrangidos por Comités Formais de Saúde e Segurança

2013

2014

2015

Percentagem de Colaboradores abrangidos por Comités Formais de Saúde e Segurança*

100%

100%

100%

* Empresa CUF-QI
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RECURSOS HUMANOS
Saída de Colaboradores

Por Género

Por Faixa Etária

Por Região

2013

2014

2015

Nº Total de Saídas

12

20

20

Masculino

11

18

17

Feminino

1

2

3

Menor que 30 anos

2

-

3

Entre 30 e 50 anos

6

9

4

Maior que 50 anos

4

11

13

Estarreja

2

5

9

Lisboa

4

1

2

Loulé

5

1

3

Pombal

-

-

3

Barreiro

-

12

-

Coimbra

1

1

3

2013

2014

2015

10

20

19

Masculino

6

15

11

Feminino

4

5

8

Menor que 30 anos

5

11

9

Entre 30 e 50 anos

5

9

8

Maior que 50 anos

-

-

2

Estarreja

-

13

10

Lisboa

3

2

4

Loulé

-

1

-

Pombal

-

-

-

Barreiro

-

-

-

Coimbra

7

4

5

Admissão de Colaboradores
Nº Total de Admissões
Por Género

Por Faixa Etária

Por Região
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RECURSOS HUMANOS
Taxa de Saídas

Por Género

Por Faixa Etária

Por Região

2013

2014

2015

Taxa Total de Saídas

4%

6%

6%

Masculino

4%

6%

6%

Feminino

2%

3%

5%

Menor que 30 anos

6%

-

9%

Entre 30 e 50 anos

5%

7%

3%

Maior que 50 anos

2%

6%

7%

Estarreja

1%

2%

4%

Lisboa

9%

2%

5%

30%

7%

24%

Pombal

-

-

24%

Barreiro

-

150%

-

Coimbra

5%

4%

11%

2013

2014

2015

Taxa Total de Admissões

3%

6%

6%

Masculino

2%

5%

4%

Feminino

7%

8%

13%

Menor que 30 anos

15%

34%

26%

Entre 30 e 50 anos

4%

7%

6%

Maior que 50 anos

-

-

1%

Estarreja

-

6%

4%

7%

5%

9%

Loulé

-

7%

-

Pombal

-

-

-

Barreiro

-

-

-

Coimbra

35%

16%

18%

Loulé

Taxa de Admissões

Por Género

Por Faixa Etária

Lisboa

Por Região
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RECURSOS HUMANOS
Taxa de Rotatividade

Por Género

Por Faixa Etária

Por Região

Por Género

2013

2014

2015

Taxa Total de Rotatividade

6%

12%

12%

Masculino

6%

12%

10%

Feminino

9%

12%

17%

Menor que 30 anos

22%

34%

35%

Entre 30 e 50 anos

9%

14%

9%

Maior que 50 anos

2%

6%

9%

Estarreja

1%

8%

8%

Lisboa

16%

7%

14%

Loulé

30%

14%

24%

Pombal

-

-

24%

Barreiro

-

150%

-

Coimbra

40%

20%

29%

Horas de Formação

2013

2014

2015

Número Total de Horas de Formação

5.858

10.625

6.466

Masculino

4.986

8.289

4.802

872

2.336

1.664

-

31

46

62

213

395

745

1.164

410

2.145

2.078

1.659

218

835

266

1.664

3.495

3.019

Técnicos Funcionais

670

1.781

564

Administrativos

354

1.028

108

Feminino
Administradores
Diretores
Coordenadores

Por Categoria
profissional

Técnicos
Encarregados
Operadores
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RECURSOS HUMANOS
Colaboradores que Receberam Formação

Por Género

Por Categoria
profissional

Por Género

2013

2014

2015

Número Total de Colaboradores que Receberam Formação

233

309

308

Masculino

205

253

245

28

56

63

Administradores

-

3

3

Diretores

5

13

18

Coordenadores

18

21

18

Técnicos

35

59

65

Encarregados

15

19

19

Operadores

94

117

107

Técnicos Funcionais

49

55

52

Administrativos

17

21

26

Percentagem de Colaboradores que Receberam Formação

2013

2014

2015

Número Total de Colaboradores que Receberam Formação

69%

91%

91%

Masculino

73%

91%

90%

Feminino

48%

92%

95%

-

43%

43%

Diretores

36%

93%

100%

Coordenadores

82%

95%

90%

Técnicos

56%

94%

93%

Encarregados

79%

100%

95%

Operadores

72%

91%

91%

Técnicos Funcionais

94%

95%

95%

Administrativos

52%

75%

87%

Feminino

Administradores

Por Categoria
profissional
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RECURSOS HUMANOS
Colaboradores que Receberam Avaliação de Desempenho

Por Género

2013

2014

2015

Número Total de Colaboradores que Receberam Avaliação de Desempenho

276

279

281

Masculino

224

229

228

Feminino

52

50

53

1

1

5

Diretores

11

11

18

Coordenadores

22

22

19

Técnicos

54

51

52

Encarregados

15

16

15

Operadores

95

102

98

Técnicos Funcionais

49

51

50

Administrativos

29

25

24

Percentagem de Colaboradores que Receberam Avaliação de Desempenho

2013

2014

2015

Número Total de Colaboradores que Receberam Avaliação de Desempenho

81%

82%

83%

Masculino

80%

82%

84%

Feminino

90%

82%

80%

Administradores

17%

14%

71%

Diretores

79%

79%

100%

100%

100%

95%

Técnicos

86%

81%

74%

Encarregados

79%

84%

75%

Operadores

73%

80%

83%

Técnicos Funcionais

94%

88%

91%

Administrativos

88%

89%

80%

Administradores

Por Categoria
profissional

Por Género

Coordenadores

Por Categoria
profissional
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RECURSOS HUMANOS
Colaboradores com Direito a Licença Parental
Por Género

2013

2014

2015

Masculino

5

5

6

Feminino

2

3

2

2013

2014

2015

Masculino

5

5

6

Feminino

2

3

2

2013

2014

2015

Masculino

5

5

6

Feminino

2

3

2

Taxa de Retorno

2013

2014

2015

Masculino

100%

100%

100%

Feminino

100%

100%

100%

Taxa de Retenção

2013

2014

2015

Masculino

250%

100%

100%

75%

50%

100%

Colaboradores que gozaram Licença Parental
Por Género

Colaboradores que regressaram após Licença Parental
Por Género

Por Género

Por Género

Feminino
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RECURSOS HUMANOS
Número de Óbitos Relacionados com o Trabalho

2013

2014

2015

-

-

-

2013

2014

2015

Número Total de Acidentes de Trabalho com baixa médica

6

3

4

Masculino

6

3

4

Feminino

-

-

-

2013

2014

2015

Número Total de Dias Perdidos por Acidente de Trabalho

236

39

63

Masculino

236

39

63

-

-

-

2013

2014

2015

Número Total de Horas não trabalhadas

26.136

24.888

27.347

Masculino

24.683

23.581

26.163

1.453

1.307

1.184

2013

2014

2015

Taxa Total de Horas não trabalhadas

4%

4%

4%

Masculino

4%

4%

5%

Feminino

1%

1%

1%

2013

2014

2015

Taxa Total de Absentismo

2%

2%

2%

Masculino

2%

2%

3%

Feminino

2%

3%

1%

Número de Óbitos Relacionados com o Trabalho

Número de Acidentes de Trabalho com baixa médica

Por Género

Número de Dias Perdidos por Acidente de Trabalho

Por Género

Feminino

Número de Horas Não Trabalhadas*

Por Género

Feminino
*Exclui-se desta contabilização o Absentismo devido a Licenças de Parentalidade/ Casamento, Luto ou Estudo

Taxa de Horas Não Trabalhadas*

Por Género

*Exclui-se desta contabilização o Absentismo devido a Licenças de Parentalidade/ Casamento, Luto ou

Taxa de Absentismo

Por Género
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Notas Metodológicas
Efetivo Médio =

Nº de Colaboradores no ano + Nº de Coloboradores no ano anterior
2
Nº de Saídas
Efetivo Médio

Nº de Admissões
Efetivo Médio

Nº de Saídas + Nº de Admissões
Efetivo Médio

Taxa de Retorno =

Taxa de Retenção =

Colaboradores que regressaram ao emprego após licença parental
Colaboradores que estavam planeados regressar após licença

Colaboradores que se mantiveram em funções passados 12 meses do seu regresso
Colaboradores que se mantiveram em funções após licença parental no ano anterior

Taxa de Horas Não Trabalhadas =

Taxa de Absentismo =

(1)

- Exclui-se desta contabilização o Absentismo devido a Licenças de Parentalidade/Casamento, Luto ou Estudo

Nº de Horas Não Trabalhadas(1)
Nº de Horas Trabalháveis

Nº de Horas de Faltas ao Trabalho
Nº de Horas Trabalháveis
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Siglas e Acrónimos
AIP

Associação Industrial Portuguesa

AIPQR
AP

Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação

APEQ
Aquatro

IEFP
Innovnano

Instituto do Emprego e Formação Profissional
Leak Detection And Repair

Associação Portuguesa das Empresas Químicas

LDAR
MDI

Aquatro - Projectos e Engenharia, S.A.

NO2

Dióxido de Azoto

BCSD Portugal

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

Nutriquim

Nutriquim - Produtos Químicos, S.A.

CEFIC

European Chemical Industry Council

ONG

Organizações Não Governamentais

CERCICA

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de
Cascais

PACOPAR
PAD

Painel Consultivo Comunitário do Programa Actuação Responsável

CIP
CO

Confederação Empresarial de Portugal

PCA

Processo de Produção de Cloro-Álcalis

Monóxido de Carbono

CO2

Quimigest

Quimigest - Sociedade Química de Prestação de Serviços, S.A.

Dióxido de Carbono

Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.

CO2 eq.

Dióxido de Carbono equivalente

Renoeste
SGPAMAG

COT
COTEC

Carbono Organico Total

SGSPAG

Sistema de Gestão de Segurança e Prevenção de Acidentes Graves

COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação

CQE

SIMRIA

Saneamento Integrado dos Municípios da Ria de Aveiro

Complexo Químico de Estarreja

Dióxido de Enxofre

CQO

Carência Química de Oxigénio

SO2

CUF C&S

SST

Sólidos Suspensos Totais

CUF - Consultadoria e Serviços, S.A.

CUF-QI
EBITDA

CUF - Químicos Industriais, S.A.

EDS

Emulsion Detonation Synthesis

Elnosa

Electroquímica del Noroeste, S.A.

EPCA

European Petrochemical Association

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Euro Chlor

Euro Chlor Safety Commitment

GEE
GRI

Gases com Efeito Estufa

IDI

Investigação, Desenvolvimento e Inovação

AP - Amoníaco de Portugal, S.A.

Innovnano - Materiais Avançados, S.A.
Difenilmetano Diisocianato

Processo de Produção de Anilina e Derivados

SGPAMAG - Sociedade de Granéis, S.A.

Resultados Antes de Juros, Impostos, Amortização e Depreciação

Global Reporting Initiative
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Ao Conselho de Administração da
CUF – Consultadoria e Serviços, S.A.

Verificação independente
do Relatório de Sustentabilidade 2015
Introdução
Fomos solicitados pela CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. (CUF), para procedermos à verificação
independente do “Relatório de Sustentabilidade 2015” (Relatório). A verificação foi efetuada de acordo
com as instruções e critérios definidos pela CUF, referidos e divulgados no Relatório, e com os
princípios e a abrangência descritos no Âmbito.
Responsabilidades
O Conselho de Administração da CUF é responsável pela preparação do Relatório e divulgação da
informação de desempenho apresentada e seus critérios de avaliação bem como pelos sistemas de
controlo interno, processos de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A nossa
responsabilidade consiste na elaboração de um relatório contendo o nosso parecer sobre a adequação
daquela informação baseada nos procedimentos de verificação independente que efetuámos e por
referência aos termos acordados. Não assumimos qualquer responsabilidade perante qualquer outro
propósito, pessoas ou organizações.
Âmbito
Os nossos procedimentos de revisão foram planeados e executados de acordo com o International
Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000), e com referência à Global Reporting
Initiative, versão 4 (GRI4) de forma a obter um grau moderado de segurança sobre a adequação da
informação constante do Relatório bem como dos sistemas e processos que lhe servem de suporte. A
extensão dos nossos procedimentos é menor que a de uma auditoria e, por consequência, o nível de
fiabilidade é mais baixo, consistindo em indagações e testes analíticos e algum trabalho substantivo.
Foi também considerada a norma AA1000 Assurance Standard (2008), para revisão de tipo 2 e um
nível de garantia de assurance moderado.
Relativamente à GRI4 e à norma AA1000 AccountAbility Principles Standard (APS) (2008), o nosso
trabalho consistiu na verificação da auto avaliação feita pela gestão sobre o nível de conformidade da
GRI4 e na avaliação do nível de adesão aos princípios da norma AA1000APS.
Nesta verificação independente, os nossos procedimentos consistiram em:
(i)
(ii)

Indagações à gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às matérias
incluídas no relato;
Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social;

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
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(iii) Verificar numa base de amostra a eficácia dos sistemas e processos de recolha, agregação,
validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através de cálculos e
validação de dados reportados;
(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha,
agregação, validação e relato de informação de desempenho;
(v) Executar, numa base de amostra, alguns procedimentos de consubstanciação da informação,
através de obtenção de evidência sobre informação reportada;
(vi) Comparação dos dados financeiros e económicos com os constantes do “Relatório e Contas 2015”
auditados pelo auditor financeiro externo;
(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas incluídos no Relatório, de acordo
com metodologia descrita.
(viii) Avaliar o nível de adesão aos princípios de inclusão, relevância e capacidade de resposta
definidos na norma AA1000APS 2008, através da análise dos conteúdos do Relatório e de
documentação interna;
(ix) Confirmar a existência de dados e informações requeridos para cumprir com a versão G4 da GRI,
na opção “De Acordo – Essencial”.
Confidencialidade e Independência
Internamente, a PwC SROC rege-se por regras éticas e deontológicas de confidencialidade e
independência bastante rígidas. Assim, em todos os aspetos da nossa colaboração, a Sociedade e os
seus colaboradores mantêm estrita confidencialidade da informação obtida no desempenho das suas
funções e completa independência face aos interesses da CUF.
Adicionalmente, desenvolvemos o nosso trabalho em alinhamento com os requisitos de independência
da norma ISAE 3000, incluindo o cumprimento das políticas de independência da PwC e do código de
ética do International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA).
Conclusões
Com base no trabalho efetuado de acordo com os termos de referência e com o Âmbito, nada chegou
ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os sistemas e processos de recolha, agregação,
validação e relato da informação constante do Relatório não estão a funcionar de forma apropriada e
que a informação divulgada, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes. Tendo por base
a nossa verificação do Relatório e das Diretrizes da GRI, com os pressupostos incluídos no âmbito,
concluímos que o Relatório inclui os dados e a informação requeridos para cumprir com a versão G4
da GRI, na opção “De Acordo – Essencial”.
Comentários/Observações
De acordo com a norma AA1000AS (2008), apresentamos as principais observações relativamente à
adesão da CUF aos princípios da AA1000APS (2008):


Princípio da inclusão: A CUF assume publicamente as suas responsabilidades para com as
suas partes interessadas, através da subscrição aos três princípios da norma AA1000APS,
assim como o compromisso dar seguimento à sua estratégia de sustentabilidade e de geração
de valor para os seus stakeholders. Recomenda-se assegurar a reavaliação periódica da
identificação e priorização de stakeholders, especialmente no caso de se registarem alterações
significativas na Empresa ou no setor, assim como divulgar, no próximo relato de
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sustentabilidade, os principais resultados da mais recente auscultação de stakeholders
efetuada (2016).
Princípio da relevância: A CUF identificou em 2014 os temas materiais, como resultado de um
processo de consulta interna a stakeholders, benchmark e análise de tendências
internacionais. A CUF realizou, recentemente, uma revisão de temas materiais. Recomenda-se
divulgar no próximo relato de sustentabilidade os principais resultados da mais recente
auscultação de stakeholders efetuada, assim como a revisão dos temas materiais da CUF e os
novos compromissos de sustentabilidade.
Princípio da capacidade de resposta: A CUF possui um conjunto de mecanismos de consulta
que visam compreender e responder às expetativas das suas partes interessadas. Recomendase assegurar a existência de mecanismos sólidos de comunicação e envolvimento para todas as
partes interessadas, assim como assegurar que as expetativas e preocupações de todos os
stakeholders são respondidas de forma adequada, através de um mecanismo integrado, e.g.
relatório de sustentabilidade ou website de sustentabilidade.

Lisboa, 30 de junho de 2016
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.
Representada por

António Joaquim Brochado Correia, ROC
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