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“Nos dias que correm a sustentabilidade tem de ser
uma prioridade estratégica de desenvolvimento...”

Mensagem do Presidente
A sustentabilidade é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento e tema basilar
das decisões, quer elas sejam do foro económico ou político. De facto, a sustentabilidade
é um tema chave quando falamos de visão e estratégia empresarial quer seja de curto,
médio ou longo prazo, e é um tema fundamental para as empresas se manterem
competitivas nos mercados para os quais concorrem. A sustentabilidade é o tema
que dá corpo à análise do desempenho e compromissos nos domínios económicos,
ambientais e sociais, com relevância cada vez maior na agenda global. Fruto desta
preocupação global foi também a definição dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, linhas orientadoras não só para o crescimento empresarial, mas também
nacional e internacional.
O ano de 2016 foi um ano com grande enfoque e desenvolvimento da sustentabilidade
na CUF. Neste sentido, devemos realçar o trabalho desenvolvido, assim como partilhar
o nosso desempenho e compromissos para o crescimento sustentável do negócio.
Neste ano, a CUF realizou um importante trabalho de auscultação formal às suas partes
interessadas, para redefinição dos seus temas materiais, assim como para definir a sua
estratégia de sustentabilidade e respetivas prioridades estratégicas. Com as principais
linhas de orientação estratégica definidas - IDI e Produto, Recursos Humanos,
Comunidade, Ambiente e Logística - a CUF compromete-se agora em desenvolver
planos de ação e iniciativas que os sustentem.

De referir ainda, no decorrer de 2016, a resposta ao questionário ecoVadis, um índice
para o desempenho em sustentabilidade, que avalia as políticas, ações e resultados
nos temas Meio Ambiente, Práticas Laborais e Direitos Humanos, Práticas Comerciais
Justas e Compras Sustentáveis. Foi com grande satisfação que recebemos a nossa
avaliação de 66 em 100, classificada como “Avançada”, que representa uma pontuação
bastante acima da média não só a nível global como setorial.
Este ano foi bastante particular para a CUF, pois realizámos a paragem bianual produtiva
durante o mês de maio. A referida paragem das instalações fabris tem um grande
impacto na atividade e operações da empresa, com consequências adicionais no que
diz respeito à performance ambiental. É um mês de movimento atípico na fábrica, com
intervenções principalmente focadas na reparação e manutenção de equipamentos,
assim como implementação e operacionalização de diversos projetos e iniciativas, que
resulta por vezes num impasse para o sucesso de algumas metas. No entanto, de realçar
os resultados bastantes positivos ao nível económico, com um crescimento do valor
económico acumulado.
Por fim, agradeço a todas as nossas partes interessadas, e principalmente aos
colaboradores da CUF, deixando a nota de que em 2017 iremos continuar a trabalhar
por forma a concretizar todas as iniciativas e ações propostas no âmbito da estratégia
de sustentabilidade da CUF, para promover o seu contínuo crescimento sustentável.

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 de acordo - Essencial, tem por
objetivo descrever o desempenho económico, ambiental e social da organização,
nomeadamente no que diz respeito aos seus temas materiais durante o exercício de
2016. Adicionalmente, o relatório pretende assumir publicamente as responsabilidades
da CUF para com todas as suas partes interessadas, em particular pela subscrição dos
três princípios da norma AA1000APS, Inclusão, Relevância e Resposta.
Tendo em consideração a grande relevância que os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que definem as prioridades estratégicas globais para o horizonte
2030, têm na evolução da sustentabilidade a nível mundial, a CUF desenvolveu uma
primeira abordagem aos ODS, através da análise do seu alinhamento com temas
materiais definidos pela empresa. Neste sentido, propõe-se no presente relatório a
associação de cada ODS aos diversos temas materiais ou relevantes da CUF, por meio
de uma análise à sua abordagem de gestão. Como tal, para cada tema material ou
relevante estão identificados os ODS correspondentes.

De acordo com a sua materialidade e relevância relativamente às atividades da CUF, os
seguintes grupos de Indicadores de Sustentabilidade reportam:
Indicadores Económicos: CUF - Consultadoria e Serviços, S.A., consolidado (CUF C&S)
Indicadores Ambientais: CUF - Químicos Industriais, S.A. (CUF-QI)
Indicadores Responsabilidade de Produto: CUF-QI
Indicadores Sociais: CUF C&S (exceto Electroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa))
Fontes de informação complementar:
Relatório de Sustentabilidade 2014 e 2015
Relatório e Contas 2014, 2015 e 2016
website institucional (http://www.cuf.pt)
Toda a informação que compõe este Relatório, foi devidamente auditada pela
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Lda., conforme expresso no Relatório de Verificação anexado no final deste documento.
Adicionalmente, qualquer pedido de esclarecimento poderá ser remetido via email para
cuf@cuf.pt.
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A CUF

VISÃO

MISSÃO

VALORES

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.

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.

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.
Quer em termos dos seus 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
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Unidades de Negócio
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.

			

			

			

EMPRESAS CUF1
CUF
C&S

CUF
SGPS
QUÍMICOS
INDUSTRIAIS

CUF-QI

AP

NANOMATERIAIS

SGPAMAG
INNOVNANO

RENOESTE

1

NUTRIQUIM

ELNOSA

O organigrama apenas inclui empresas que representam as atividades core, sendo que a CUF detém ainda outras subsidiárias em áreas não relacionadas, como por exemplo no negócio da gestão imobiliária.
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POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO DA CUF

PORTUGAL

ESPANHA

BÉLGICA
Antuérpia

Pontevedra
Estarreja

CUF-QI

Aveiro

SGPAMAG

Coimbra
Pombal

Oeiras
Barreiro

CUF-QI

Elnosa

Innovnano

REINO UNIDO

Renoeste

CUF C&S
Nutriquim
AP

legenda:

Químicos Industriais: unidades produtivas

Nanomateriais

Químicos Industriais: centros logísticos

Sede

Innovnano
Londres
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Químicos Industriais

Nanomateriais

Na unidade de negócio dos Químicos Industriais, a CUF está focada em duas cadeias
de valor:
Anilina e derivados no segmento dos químicos orgânicos
Cloro-álcalis no segmento dos químicos inorgânicos

Na unidade de negócio dos Nanomateriais, a CUF opera através da sua subsidiária
Innovnano, disponibilizando no mercado internacional uma gama de materiais
cerâmicos nanoestruturados à base de zircónia, produzidos através da tecnologia
proprietária Emulsion Detonation Synthesis (EDS). Enquanto vantagens competitivas
desta tecnologia de produção, destaca-se a performance dos produtos resultante da
sua nanoestrutura e condições de síntese.

Anilina e
Derivados
(Orgânicos)

Cloro-Álcalis
(Inorgânicos)

Principais Produtos

Aplicações

Ácido Nítrico

Indústria química, fertilizantes, tintas e pigmentos

Ácido Sulfanílico

Indústria de borracha, tintas e pigmentos

Principais Produtos

Anilina

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

Mononitrobenzeno

Fabrico de anilina, indústria química e farmacêutica

Zircónia Monoclínica
nanoestruturada

Ácido Clorídrico

Indústria química, fabrico de PVC, poliuretanos, 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

Nanomateriais

Óxidos de Zircónia
estabilizada com Ítria
nanoestruturados

Aplicações
Cerâmicos técnicos, revestimentos de barreira térmica,
e materiais refratários

Estes produtos são maioritariamente fabricados a partir de utilidades e matériasprimas como o benzeno, amoníaco, sal, hidrogénio e energia.
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Cadeia de Valor
ÍTRIA
ZIRCÓNIA

GÁS NATURAL
ELETRICIDADE
SAL
BENZENO

Hidrogénio

PÓLO INDUSTRIAL

Todos os
Produtos

ESTARREJA

Todos os
Produtos

H2

ORGÂNICOS

AMONÍACO

Cloro
Soda

Anilina

Anilina
MNB

CLIENTE

INORGÂNICOS

PONTE VEDRA
INORGÂNICOS

COIMBRA

NANOMATERIAIS

CLIENTE

DISTRIBUIÇÃO
ENTID. PÚBLICAS P/ TRAT. ÁGUA
OUTROS QUÍMICOS
DETERGENTES

CLIENTES

DISTRIBUIÇÃO
INDÚSTRIA

Gás
Clorídrico

MDI

Anilina

PORTO
AVEIRO
BENZENO

Benzeno

CLIENTE
Anilina
MNB

MDI
BORRACHA
DISTRIBUIÇÃO
OUTROS QUÍMICOS
LEGENDA:
QUÍMICOS INDUSTRIAIS ORGÂNICOS

Anilina

PORTO
ANTUÉRPIA

QUÍMICOS INDUSTRIAIS INORGÂNICOS

NANOMATERIAIS

BARCO

CAMIÃO

ÁGUA CORRENTE

CASA

AVIÃO

CARRO

PISCINA

FÁBRICA

COMBOIO

PIPELINE
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Na cadeia de valor da anilina, a CUF posiciona-se como parceiro estratégico de grandes
players consumidores deste produto.
Através do modelo de negócio Over-The-Fence que designa a ligação direta entre
fornecedores e clientes, de forma integrada via pipeline, a CUF-QI situada no Complexo
Químico de Estarreja (CQE) comercializa cerca de 60% da anilina que produz ao seu
principal cliente-parceiro em Estarreja, para sua produção destinada à exportação.
Adicionalmente, a CUF-QI através dos seus centros de distribuição localizados em
Aveiro e Antuérpia fornece também os seus produtos orgânicos, a diversos clientes do
mercado internacional, como por exemplo na Bélgica, Espanha, Países Baixos, Hungria,
Alemanha ou Arábia Saudita.
A CUF-QI é líder em vendas de anilina na Europa e a 4ª maior produtora mundial, que
não integra este orgânico na produção própria do Difenilmetano Diisocianato (MDI). A
CUF é também a maior produtora europeia de ácido sulfanílico puro.
Na cadeia de valor do cloro-álcalis, a CUF é o 3º maior produtor ibérico, fornecendo
não só um cliente integrado através do modelo Over-The-Fence, como também a um
conjunto alargado de clientes das mais diversas áreas de atividade, principalmente no
mercado ibérico.
Complementarmente, a CUF opera também na produção de cloreto de sódio (sal
comum), para consumo integrado na sua produção cloro-álcalis.
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Logística

TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS DE/PARA A CUF
ODS ALINHADOS COM O TEMA RELEVANTE: LOGÍSTICA

3% 1%
21%

Rodoviário
Marítimo

A gestão eficiente da logística assume um papel relevante no desenvolvimento
sustentável da empresa ao longo de toda a sua cadeia de valor, não só devido à
importância da colocação geográfica global dos produtos e abastecimento de matériasprimas, como também ao impacto a nível ambiental, referindo-se o elevado número de
transações rodoviárias, ferroviárias e marítimas que são realizadas. Como tal, a CUF
empenha-se na melhoria contínua do planeamento das suas atividades logísticas, por
meio da execução de diversos projetos, como por exemplo a otimização das rotas de
distribuição dos transportes rodoviários ou a monitorização dos parâmetros associados
aos transportes.
Durante o ano de 2016, a CUF movimentou cerca de 1.631 mil toneladas de produtos
químicos com origem ou destino na CUF, nomeadamente na CUF-QI em Estarreja e
Elnosa em Pontevedra, principalmente por via rodoviária (50%). No entanto, de notar
que este volume movimentado foi ligeiramente inferior relativamente a 2015 (-1,6%),
devido à paragem para manutenção das instalações fabris que se realizou em maio.

51%

Pipeline
Ferroviário
Multimodal

24%

A CUF acompanha toda a legislação na área dos transportes e realiza diversas ações
no sentido de assegurar o cumprimento legal com as normas em vigor, preservar a
qualidade dos produtos e a sua correta distribuição pelos clientes.
De realçar algumas iniciativas realizadas durante o ano de 2016:
Atualização de diversos procedimentos e instruções de trabalho relativos a cargas,
descargas e transporte de produtos
Desenvolvimento de nova metodologia para avaliação de transportadores
Desenvolvimento de um folheto ilustrativo para o transporte seguro de anilina
Formação e certificação de motoristas
Formações, visitas e auditorias a diversos transportadores para reforço das normas
de segurança
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Visão Estratégica
A CUF tem como visão de longo prazo ser uma empresa de excelência, com destacado
crescimento e relevância a nível global no setor químico e uma sólida capacidade para
gerar valor a todas as suas partes interessadas.
De modo a responder à sua visão ambiciosa e aos grandes desafios do contexto externo,
a estratégia e os segmentos de negócio da CUF estão alinhados com as tendências
futuras do mercado, as competências internas da empresa, a inovação tecnológica e
a 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.

MACRO ESTRATÉGIA DA CUF

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

• Equilíbrio entre produtos/
mercados estabelecidos e
emergentes

Mercados

Sustentáveis

• Entrada em novas geografias

CUF
Diferenciação via

Inovação

• 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)

Excelência nas

Operações

• Aumento da eficiência, com
redução de consumos e
desperdícios
• Escalas de produção
eficientes
• Segurança e qualidade na
produção
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Partes Interessadas
ODS ALINHADOS COM O TEMA RELEVANTE: PARTES INTERESSADAS

Através de uma análise à sua envolvente, a CUF identificou e mapeou as suas principais
partes interessadas de acordo com o seu grau de influência e tipo de relacionamento.

Impacto da Organização nas partes interessadas

MATRIZ DAS PARTES INTERESSADAS DA CUF

Colaboradores
Comunidade
Local

Em 2016, a CUF realizou o primeiro exercício de auscultação formal às suas principais
partes interessadas, com o objetivo de avaliar as suas maiores preocupações e
expectativas no âmbito da sustentabilidade. Adicionalmente, esta atividade deu
um contributo muito relevante para a redefinição da materialidade e estratégia de
sustentabilidade da empresa.
Os resultados obtidos nesta auscultação foram globalmente muito positivos, referindose ainda as diversas oportunidades de melhoria identificadas, que serão objeto de
futuros projetos ou iniciativas com vista à evolução da CUF em diversos campos.

Clientes
Fornecedores
Acionistas
Parceiros do

Associações
do Setor

ONG e Grupos de
Defesa Especializados

Consciente do contributo que as diferentes partes interessadas têm na empresa, a CUF
desenvolve diversos mecanismos para, proativa e sistematicamente, atuar de forma
harmoniosa considerando o melhor interesse de todos os intervenientes.
Exemplo disso é o envolvimento integrado entre a CUF, a comunidade local de Estarreja,
clientes e fornecedores sediados no CQE através do Painel Consultivo Comunitário do
Programa Atuação Responsável (PACOPAR), fundado em 2001. O PACOPAR é um grupo
de atuação conjunta que visa a melhoria da qualidade de vida desta comunidade local,
através da subscrição e aplicação dos princípios de Atuação Responsável (Responsible
Care).

Entidades
Reguladoras

e Tecnológico

Analistas
e Media

Impacto das partes interessadas na Organização
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Principais Resultados da Auscultação às Partes Interessadas
Desempenho em Sustentabilidade
84% das partes interessadas considera que a CUF apresenta uma visão clara das suas responsabilidades económicas e ambientais e 16% não concorda nem discorda
78% das partes interessadas considera que a CUF apresenta uma visão clara das suas responsabilidades sociais e 22% não concorda nem discorda
Reputação e Imagem
97% das partes interessadas considera que a CUF é uma empresa de elevada credibilidade e reputação e 3% não tem opinião formada
65% das partes interessadas considera que a CUF comunica de forma responsável os seus produtos/serviços de modo a permitir que o cliente possa realizar uma escolha livre e
ponderada, 30% não têm opinião formada e 5% discorda
Reporte de Sustentabilidade
83,3% das partes interessadas considera que os conteúdos do Relatório de Sustentabilidade 2014 são muito bons ou bons e 16,7% considera suficientes
51,4% das partes interessadas não leram o Relatório de Sustentabilidade 2014
Temas Materiais
80% das partes interessadas considera que o tema mais importante no âmbito da atividade da CUF é a gestão eficiente do consumo de energia e emissões atmosféricas. As partes
interessadas atribuíram uma pontuação de 4,1 em 5 relativamente ao desempenho alcançado pela CUF no decorrer da sua atividade no âmbito da gestão eficiente do consumo
de energia e emissões atmosféricas
18% das partes interessadas considera que o tema mais importante no âmbito da atividade da CUF é a análise e gestão do ciclo de vida dos produtos. As partes interessadas
atribuíram uma pontuação de 2,5 em 5 relativamente ao desempenho alcançado pela CUF no decorrer da sua atividade no âmbito da gestão do ciclo de vida dos produtos
Relacionamento
91,9% das partes interessadas classifica o seu grau de envolvimento com a CUF como positivo
40,0% do grupo Parceiros do Sistema Científico e Tecnológico classificam o seu grau de envolvimento com a CUF como fraco
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TEMAS RELEVANTES PARA AS DIFERENTES PARTES INTERESSADAS
Colaboradores

Clientes

Fornecedores

Parceiros
do SCT

Acionista

Comunidade
Local

Associações
do Setor

Analistas
e Media

ONG

Gestão eficiente do consumo de
energia e emissões atmosféricas
Satisfação do cliente
Desempenho económico
Criação de emprego e retenção
Ética / transparência /
anticorrupção
Segurança e saúde no trabalho
Gestão da água
Desenvolvimento e formação
dos colaboradores
Apoio à comunidade
Inovação no processo
e no produto
Governo da sociedade
Conformidade / Compliance
Respeito pelos direitos humanos
Análise e gestão do ciclo
de vida dos produtos
Envolvimento com as partes
interessadas
Responsabilidade pelo produto
e pelo processo
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Na perspetiva da evolução contínua da sua relação com as partes interessadas, a CUF
planeou a realização de algumas iniciativas para 2016 e 2017, por forma a dar resposta
às oportunidades de melhoria verificadas através da auscultação realizada.
Elaboração e concretização de um Plano de Comunicação (interno e externo)
de sustentabilidade, por forma a divulgar mais eficazmente o desempenho em
sustentabilidade da CUF, nomeadamente as suas ações de responsabilidade social e
ambiental
Realização do Dia da Sustentabilidade, por forma a envolver de forma mais efetiva
todos os colaboradores nas temáticas e preocupações da CUF relativamente à
sustentabilidade
Realização de reuniões com os Parceiros do Sistema Científico e Tecnológico, para
apresentar os projetos da empresa no âmbito da sustentabilidade, na eventualidade
de estabelecer novas parcerias
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Materialidade

MATRIZ DE MATERIALIDADE DA CUF

Durante 2016, a CUF redefiniu a sua materialidade, através de um processo
que considerou a auscultação de partes interessadas e uma análise
interna apoiada em benchmarking internacional global e setorial. Fruto
desta reavaliação é a Matriz de Materialidade da CUF na qual os temas
foram priorizados com base na sua relevância para as partes interessadas
internas e externas.
Importância do tema para as partes interessadas

Este processo culminou com uma reflexão interna para a definição
da visão e prioridades estratégicas de sustentabilidade, por forma a
integrar e alinhar todos os colaboradores no sentido do desenvolvimento
sustentável.

Energia e emissões

Desempenho económico
Satisfação do cliente
Saúde e segurança no trabalho

Água

Inovação
Resíduos
Conformidade
Materiais perigosos
Colaboradores

Logística

Partes interessadas
Responsabilidade pelo produto
e processo

Recursos
Ciclo de vida dos produtos
Cadeia de fornecedores
Novos mercados

Importância do tema para a CUF
Temas não materiais

Temas relevantes

Temas materiais
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Visão de Sustentabilidade
Queremos contribuir para um mundo mais sustentável, promovendo crescimento económico pela integração de princípios que consideramos essenciais, como a inovação,
a competência e o desenvolvimento humano, a relação com a comunidade local e científica, e a minimização do impacto ambiental, em toda a nossa cadeia de valor.

Prioridades Estratégicas de Sustentabilidade

IDI e Produto
Queremos consolidar o
portefólio de produtos e
serviços da CUF, apostando
no desenvolvimento em
linha com as tendências de
mercado e melhores práticas.

Recursos Humanos
Queremos ser uma das
melhores empresas industriais
para trabalhar. Queremos ter
colaboradores cada vez mais
satisfeitos e motivados.

Comunidade
Queremos ter uma forte
ligação à Comunidade
Local e Científica, sendo
reconhecidos como sinónimo
de conhecimento em Química.

Ambiente
Queremos medir, controlar
e reduzir todo o impacto
ambiental associado à CUF,
também a montante e a
jusante, visando preveni-lo
e fixá-lo nas práticas mais
exigentes do setor.

Logística
Q u e re m o s a s s e g u ra r o
movimento de mercadorias
com maior eficiência a nível
ambiental e económico,
aumentando a segurança e
servindo as necessidades
operacionais e comerciais.
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Económica
Desempenho Económico
ODS ALINHADOS COM O TEMA MATERIAL: DESEMPENHO ECONÓMICO

Pagamentos a fornecedores de capital, para além do impacto da redução da divida
conforme previsto contratualmente em 27 M€, foi possível renegociar as condições
dos empréstimos de papel comercial com dois bancos
Pagamentos ao Estado, pela redução significativa de taxas associadas à Renoeste,
essencialmente devido à quebra de produção e à descida do IMI associado às
instalações da CUF-QI
A CUF atingiu uma margem EBITDA de 13% no ano de 2016 (acima do previsto),
apresentando uma melhoria de 2% face a 2015.

DESEMPENHO ECONÓMICO (M€)

2014

2015

2016

357

303

273

Custos Operacionais

305

253

218

Salários e Benefícios

18

18

18

Pagamentos a Fornecedores de Capital

12

11

8

Pagamentos ao Estado

0,30

0,32

0,16

Investimentos na Comunidade

0,16

0,15

0,18

22

21

29

Valor Económico Gerado
Receitas
Valor Económico Distribuído

Valor Económico Acumulado

Em 2016, a CUF registou um decréscimo de 10% nas suas receitas face ao ano anterior.
Este decréscimo está principalmente associado à paragem das fábricas da CUF-QI
para manutenção durante o período de cerca de um mês. Adicionalmente, registou-se
ainda como impacto neste resultado a descida da cotação internacional do benzeno e
do gás natural.
No entanto, é de realçar o aumento de 8 M€ no valor económico acumulado face a
2015, devido principalmente à poupança nas seguintes rúbricas:
Custos operacionais, pelo mesmo motivo do referido para a redução das receitas,
bem como, pelo impacto positivo de algumas medidas de eficiência das operações e
logística

A CUF é líder nos mercados nos quais opera, no entanto ambiciona explorar novos
mercados para a colocação dos seus produtos e defender a sua posição junto dos
clientes. Para tal, ambiciona manter uma atitude de rigor na procura de formas de
otimização das suas atividades, pela redução dos consumos de matérias primas e
utilidades, e prosseguir uma estratégia de crescimento e internacionalização, através
da realização de novos projetos e eventuais parcerias.
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.
Ainda no âmbito económico, de realçar a aposta no Desenvolvimento Humano, com cerca
de 0,33 M€ referentes a custos e investimentos em benefícios para os colaboradores.
Benefícios CUF:
Seguro de Saúde
Prenda de aniversário para o colaborador
Oferta de um kit pelo nascimento de filhos dos colaboradores
Colónia de Férias para os filhos dos colaboradores
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
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Inovação
ODS ALINHADOS COM O TEMA RELEVANTE: INOVAÇÃO

No sector químico, as atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) são
os principais motores para o desenvolvimento e competitividade, quer pela criação de
novas soluções, quer pelo aperfeiçoamento dos processos produtivos. Nesse sentido,
a CUF promove diariamente de forma sistemática um clima de inovação transversal a
toda a organização.
A Inovação na CUF baseia-se na integração e eficaz funcionamento dos processos que
compõem o Sistema de Gestão de IDI, sendo estes a gestão de Interfaces, Vigilância,
Propriedade Intelectual, Projetos de IDI, Ideias e Conhecimento. Este sistema de gestão
e seus procedimentos estão implementados na empresa Innovnano desde 2014. Na
CUF-QI o sistema encontra-se mais dinâmico e evoluído, estando certificado desde
2013 pela Norma Portuguesa 4457:2007.
PRINCIPAIS RESULTADOS 2016
Colaboradores envolvidos em atividades de IDI
Bolseiros Doutoramento/Pós Doutoramento
Custos e Investimentos em IDI

21%
11
2,8 M€

Projetos de IDI a decorrer

38

Parcerias de IDI

102

Famílias de Patentes

12

Publicações

27

Apresentações para o exterior

9

A criatividade é um tema crucial para a Inovação, e como tal, o seu estímulo é essencial.
Na CUF, a criatividade materializa-se no “Colombo”, a plataforma que permite
transformar as ideias submetidas pelos colaboradores em aplicações que contribuem
para a criação de valor na organização.
Ideias Colombo desde 2006:
368 submetidas
114 aprovadas
88 implementadas
Retorno financeiro calculado na ordem dos 1,2 M€
Inúmeros resultados intangíveis ao nível da segurança, ambiente, bem-estar dos
colaboradores e produtividade, entre outros
Ideias Colombo em 2016:
36 submetidas
9 aprovadas
4 implementadas
Em 2016, realizou-se a primeira edição do evento “Open Day Colombo”, no qual foram
apresentadas e premiadas as ideias aprovadas durante o ano anterior. O sucesso da
iniciativa imprimiu uma maior dinâmica ao programa de gestão de ideias da CUF assim
como uma visibilidade redobrada a todos os colaboradores que nele participaram e
tiveram ideias aprovadas durante o ano.
A ideia vencedora do 1º prémio “Medição de Água nos Reservatórios de Anilina e MNB”
foi fruto da iniciativa de um colaborador que, não encontrando no mercado nenhuma
solução adequada para resolver o problema em questão, desenvolveu uma solução
relativamente simples e muito eficaz, capaz de detetar a interface aquosa/orgânica
nos reservatórios e aferir de forma segura a quantidade variável de água.
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A cultura de Inovação na CUF é também percursora dos diversos investimentos que se
adjudicam a projetos de IDI, no sentido do desenvolvimento e eficiência das operações.
Esta vontade que a organização tem em fazer mais e melhor é por diversas vezes
partilhada com entidades do Sistema Científico e Tecnológico, Clientes e Fornecedores,
que se juntam em parceria aos projetos da CUF. Estes relacionamentos de parceria são
uma grande mais valia para a empresa e para a comunidade científica, principalmente
pela aposta no trabalho com Universidades, gerador de grande conhecimento.

A CUF tem alcançado diversos progressos no âmbito da gestão da Inovação, como por
exemplo na definição de indicadores que permitem monitorizar a evolução do Sistema
de Gestão de IDI e para os quais serão colocados objetivos específicos em 2018, ou a
realização de eventos internos, como sessões de lições aprendidas nas quais colaboradores
que gerem projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação têm oportunidade
de partilhar os maiores sucessos e as maiores falhas na execução e gestão dos seus
projetos, como aprendizagem futura.

Neste contexto, a CUF está também inserida em diversas Redes de Conhecimento, das
quais se destacam:

Para 2017 a área de Inovação da CUF tem como objetivos:
Otimizar a gestão de parcerias de IDI no sentido de obter o máximo valor e benefícios
das relações estabelecidas com os parceiros mais relevantes para a CUF-QI: Projeto
“Ecossistema” de Inovação
Comunicar eficazmente o desempenho dos sistemas que gerem a IDI da CUF, propondo
ações de melhoria que levem à evolução dos mesmos e maior criação de valor
Desenvolver e validar um plano que identifique e priorize ações de inovação futuras,
que tragam valor ao negócio considerando tanto as necessidades de mercado como
os objetivos organizacionais futuros: Projeto Roadmap de Inovação
Promover uma cultura de criatividade e inovação e estimular a partilha de conhecimento
e boas práticas na gestão da Inovação

TOP REDES DE CONHECIMENTO
AIP - Associação Industrial Portuguesa
AIPQR - Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação
APEQ - Associação Portuguesa das Empresas Químicas
APIGCEE - Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Eléctrica
ARCP - Associação Rede de Competência em Polímeros
BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
CEFIC - European Chemical Industry Council
CIP - Confederação Empresarial de Portugal
COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação
EPCA - The European Petrochemical Association
Euro Chlor
Lucideon
NIA - Nanotechnology Industries Association
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Ambiental

Os processos produtivos da CUF-QI são dependentes de diversas matérias primas
e utilidades, e como tal verificou-se uma diminuição nestes indicadores de consumo
resultante da diminuição da produção durante a referida paragem. De salientar a variação
nos consumos de água, que apesar de apresentarem, em 2016, uma diminuição em 6%
face ao consumo total, sofreram um ligeiro aumento no que diz respeito à quantidade de
água necessária por tonelada de produto. Este aumento relativo resultou das atividades
inerentes à paragem programada de produção, que exigiu maiores quantidades deste
recurso nomeadamente para a realização de ensaios e lavagens.

Recursos
ODS ALINHADOS COM O TEMA RELEVANTE: RECURSOS

A CUF-QI opera em dois setores produtivos, cloro-álcalis (químicos inorgânicos) e anilina
e derivados (químicos orgânicos), nos quais tem vindo a aumentar progressivamente
a sua produção, tendo atingido máximos históricos de utilização da sua capacidade
instalada durante o exercício de 2015.
Em 2016 manteve-se a tendência de elevadas taxas de operação, resultando no entanto
em valores mais baixos de produção, nomeadamente menos 67 kt no Cloro-Álcalis
(PCA) e menos 31 kt na Anilina e Derivados (PAD), devido à paragem de manutenção
programada das fábricas que se realizou em maio 2016.

PRINCIPAIS CONSUMOS NA CUF-QI (t)

PRODUÇÃO NA CUF-QI (t)
670.713

683.730

636.405

173,997

169,211

120,703

169,447

117,249
105,785

697.985

667,095
616.313
43,952
12,310
4,067

2014

46,236

12,439
4,092

2015

43,636
11,758
3,854

Benzeno
Sal
Amoníaco
Hidrogénio
Ácido Sulfúrico

2016

Setor PCA
Setor PAD

2014

2015

2016
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CONSUMO DE ÁGUA NA CUF-QI (m3)

1,850
1,800
1,750

1.796

1,40

1.811

1,37

1.708

1,700
1,650

1,33

1,600

1,31

1,35

1,30

1,550
1,500

2014

2015

2016

1,25

Intensidade do consumo
(m3/ t produto)
Consumo total (mil m3)

Com o objetivo de minimizar continuadamente os seus consumos, nomeadamente de
água, a CUF-QI irá iniciar em 2017 o desenvolvimento de um projeto no âmbito da
redução do consumo de água e emissão de efluentes e outro com objetivo de reciclar
os efluentes.
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Energia e Emissões

CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL NA CUF-QI (GJ)

ODS ALINHADOS COM O TEMA MATERIAL: ENERGIA E EMISSÕES

1.177.221

1.095.628

A elevada necessidade energética dos processos produtivos da CUF-QI, assim como o
papel da empresa como equilibrador nacional na gestão de energia, refletem a importância
deste tema. Consciente do seu impacto ao nível da energia e consequentemente emissões
de Gases com Efeito de Estufa (GEE), a CUF dedica-se através de vários projetos à
otimização contínua dos seus processos e operações com vista à eficiência energética. A
monitorização ininterrupta dos seus consumos é também um dos métodos mais eficazes
para a gestão deste tema material na CUF. Adicionalmente, e reflexo da preocupação
que a CUF tem para com o ambiente, encontra-se implementado o Sistema de Gestão
de Ambiente de acordo com a ISO 14001:2004 e pelo qual a CUF-QI é certificada desde
2007.
A CUF-QI utiliza duas fontes de energia para a sua produção: energia elétrica e gás
natural, sendo que o setor PCA utiliza, maioritariamente, energia elétrica e o setor PAD
gás natural.
Em 2016, a diminuição global do consumo de energia elétrica em 9% e gás natural em
3% é coerente com a diminuição da produção nos setores PCA e PAD, resultante da
paragem programada.
Adicionalmente, durante o ano de 2016 foram concluídos diversos projetos no âmbito
da eficiência energética no setor PCA e PAD, como por exemplo a substituição de um
conjunto transformador/retificador da eletrólise de NaCl ou a integração energética
na destilação de anilina, que resultaram numa diminuição de 5.778 GJ dos consumos
de energia elétrica e gás natural.
Para além do consumo de energia elétrica e gás natural, em 2016, a CUF-QI consumiu
7.038 GJ de gasóleo na operacionalização da sua frota, maquinaria e geradores.

1.070.261

546.753
391.226

2014

380.424

2015

Energia Elétrica
Gás Natural

2016

INTENSIDADE ENERGÉTICA NA CUF-QI (GJ/t PRODUTO)

1,25

2014

1,14

1,13

2015

2016
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As emissões diretas de GEE resultam na sua maioria do consumo de gás natural para
a produção de vapor em caldeiras e queima de resíduos no incinerador. As emissões
indiretas resultam, principalmente, do consumo de energia elétrica, designadamente
no que diz respeito ao setor PCA.
Em 2016, registaram-se 80% de emissões indiretas e 20% de emissões diretas, perfazendo
um total de 157.244 t CO2 eq. que corresponde a uma diminuição de 4% face ao ano
anterior. Esta diminuição deve-se principalmente à redução do consumo de energia
elétrica no setor PCA, consequente da menor produção pela paragem da fábrica. No
que diz respeito à intensidade carbónica, o valor referente a 2016 não apresentou
alterações significativas relativamente ao ano anterior, pois os processos produtivos
da CUF-QI já estão muito maduros e estáveis, tendo-se mantido a proporção da fonte
dos combustíveis utilizados.
No entanto, ainda de realçar o esforço realizado pela CUF-QI na redução das emissões
de GEE através dos projetos de eficiência energética já referidos. A paragem programada
traduziu-se também numa oportunidade para a implementação destas soluções, que
em 2016, resultaram numa diminuição de 583 t CO2 eq..
Quanto às outras emissões atmosféricas, como por exemplo NO2, SO2, partículas, CO,
COT e metais pesados, estas são monitorizadas pela CUF-QI, que assegura que todos
os valores medidos se encontram dentro dos limites legais regulados de emissão.
De realçar a diminuição verificada nas emissões de partículas em 2016, devido à instalação
de novos ciclones mais eficientes na fábrica do ácido sulfanílico.
Em 2016, o programa Leak Detection And Repair (LDAR) (de acordo com a EN 15446:2008,
EPA -453/R-95-017 e EPA 21), resultou numa redução de 18,2% das emissões fugitivas
de compostos orgânicos voláteis.

EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GEE NA CUF-QI (t CO2 EQ.)
185.183

77%

163.021

157.244

82%

80%

23%

18%

20%

2014

2015

2016

Total de Emissões
Indiretas (Âmbito 2)
Total de Emissões
Diretas (Âmbito 1)
Total de Emissões

INTENSIDADE CARBÓNICA NA CUF-QI (t CO2 EQ./t PRODUTO)
0,14

2014

0,12

0,12

2015

2016
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OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DA CUF-QI (t)

57

37

33

9

7 6

2014

1

556

2015

1

56

1 1

2016

NO2
CO
SO2
Partículas
COT

Em 2016, a CUF cumpriu vários dos seus objetivos definidos para o ano, como sejam,
o contínuo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, a redução do consumo de
energia elétrica ou a continuação do programa LDAR.
Adicionalmente, e como previsto, a CUF-QI deu início ao processo de implementação
do Sistema de Gestão de Energia pelas normas ISO 50001, através de uma primeira
auditoria diagnóstico.
Para o ano 2017 a CUF-QI continuará o seu compromisso com a redução dos consumos
de energia, dando inicio a um novo Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia
(ARCE) no âmbito do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE),
que irá estabelecer novas metas de redução e um novo plano de racionalização dos
consumos de energia.
No sentido de reduzir continuadamente as suas emissões líquidas e gasosas, a CUF-QI
propõe-se em 2017 à realização de diversos projetos na área do ambiente e da tecnologia
e engenharia de processos com esta finalidade, através da substituição, manutenção
ou modificação de equipamentos afetos às operações produtivas.
Durante o ano de 2017, a CUF-QI tem ainda por objetivo renovar a sua certificação
pela ISO 14001:2015, a nova atualização desta norma internacional referente à gestão
ambiental.
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Social

COLABORADORES 2016

Saúde e Segurança no Trabalho

398

ODS ALINHADOS COM O TEMA MATERIAL: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

336

246

A 31 de dezembro de 2016, a CUF2 empregava 336 colaboradores a tempo inteiro em
território nacional, dos quais 88% com contrato de trabalho sem termo, encontrandose a totalidade dos seus colaboradores abrangidos por acordos de negociação coletiva
e/ou portarias de extensão.
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, promovendo a
melhoria contínua da execução das suas responsabilidades, com competência e em
segurança.
Neste contexto, durante 2016, 92% dos colaboradores da CUF receberam formação,
e o número total de horas de formação foi de 8.450.

Todas as empresas exceto Elnosa

2

62

50
10
CUF
C&S

29

1

CUF-QI Renoeste Nutriquim Innovnano TOTAL
Nacional

Feminino
Masculino
Elnosa

TOTAL

COLABORADORES CUF
398

397

398

18%

19%

20%

82%

81%

80%

Feminino
Masculino

2014

2015

2016
NO2

32

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

2016

A Saúde e Segurança dos colaboradores é um tema chave para a gestão na CUF,
nomeadamente devido à natureza do seu negócio. As medidas corretivas e de controlo
operacional estipuladas pela CUF-QI preveem avaliações de risco e conformidade com
os requisitos legais aplicáveis. Adicionalmente, a empresa assegura as melhores práticas
neste âmbito através do cumprimento dos requisitos para a Segurança e Saúde no
Trabalho exigidos pela norma internacional OHSAS 18001:2007, pela qual é certificada
desde 2013, assim como pela total representação dos colaboradores da CUF-QI nos
Comités Formais de Saúde e Segurança.
Para garantir a segurança e saúde dos colaboradores da CUF-QI existe uma Comissão
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Adicionalmente, existe uma Política de
Prevenção de Acidentes Graves e um Plano de Controlo Operacional de Segurança
e Saúde. A empresa também dispõe de um Plano de Emergência interno, cuja
operacionalidade é verificada através de simulacros periódicos.

PRINCIPAIS RESULTADOS 2016

4%

3%

2%

2%

Durante o ano de 2016, não se verificou nenhum acidente industrial grave (diretiva
Seveso II), nem nenhum acidente mortal, tendo sido registados apenas 3 acidentes de
trabalho com necessidade de baixa médica.
Em 2017 a CUF-QI tem por objetivo realizar um estudo no âmbito da saúde ocupacional,
no qual prevê melhorar a monitorização do controlo biológico dos colaboradores
expostos a produtos químicos orgâncios.
No que diz respeito aos acidentes de trabalho, a CUF tem por objetivo manter o baixo
índice de sinistralidade laboral.

Feminino
Masculino

Taxa de Horas
Não Trabalhadas

Taxa de Absentismo

33

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

2016

Responsabilidade pelo Produto e Processo

AUDITORIAS A CLIENTES DA CUF-QI

ODS ALINHADOS COM O TEMA RELEVANTE:
RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO E PROCESSO

125

68

61

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 é a certificação da CUF-QI para o seu Sistema de Gestão
de Qualidade pela ISO 9001:2008 desde 2003 e a adesão, 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.
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 2016, a CUF-QI realizou 29
Auditorias Internas de acordo com os seguintes referenciais normativas:
Qualidade (ISO 9001:2008)
Ambiente (ISO 14001:2004)
Segurança, e Saúde no Trabalho (OSHAS 14001:2007)
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (NP 4457:2007)
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE)
Sistema de Gestão de Segurança e Prevenção de Acidentes Graves (SGSPAG)
Sustentabilidade GRI 4.0

124

117

2014

66

2015

Instalações de Cloro
Instalações de
Líquidos Corrosivos

2016

AUDITORIAS A FORNECEDORES DA CUF-QI

7
6
5

2
1

1

2014

2015

2016

Fornecedores
de Transporte
Outros
Fornecedores

Para assegurar a correta utilização dos seus produtos, a empresa investe
regularmente em práticas de divulgação de informação, formações, auditorias
e visitas aos seus clientes e fornecedores.
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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.
No ano de 2016, a CUF-QI atualizou 5 fichas de segurança dos seus produtos.
PRODUTO E SEGURANÇA NA CUF-QI

2014

2015

2016

Total de Produtos

12

12

12

Produtos com Fichas de Segurança associadas

12

12

12

Produtos com Fichas Técnicas associadas

12

12

12

Total de Clientes

238

294

227

Clientes com Ficha de Segurança atualizada

238

294

227

Clientes com Ficha Técnica atualizada

238

294

227

Total de Expedições (t)

620.989

696.177

636.089

Expedições em conformidade

99,96%

99,81%

99,72%

Satisfação do Cliente
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 CUF mantém uma relação próxima com os seus clientes, principalmente aqueles com
os quais trabalha de forma integrada. Este tipo de relacionamento funciona como uma
parceria na qual a CUF investe de forma relevante, garantindo assim a sustentabilidade
do negócio.
Com o objetivo de servir cada vez melhor os seus clientes, a cada dois anos a CUF-QI
realiza um inquérito para determinar o nível de satisfação dos clientes com os produtos
e serviços que a empresa fornece, assim como sobre possíveis oportunidades de
melhoria.
No ano de 2016 a CUF obteve uma pontuação de 4,14 em 5 neste inquérito, menos 0,03
relativamente a 2014, e um aumento de 18 no número de clientes a responder.
Neste sentido, para 2017 a CUF tem por objetivo avaliar as oportunidades de melhoria
identificadas no inquérito de satisfação a clientes de 2016 e definir as respetivas ações
corretivas.

No âmbito da responsabilidade pelo produto e processo, em 2017 a CUF-QI visa obter
a certificação pela atualizada norma ISO 9001:2015, referência internacional para a
qualidade.
Adicionalmente, a CUF-QI planeia realizar pelo menos 16 auditorias internas de ambiente
e 20 no âmbito da segurança.
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AVALIAÇÃO CLIENTES DA CUF-QI
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160
122
4,17

142
4,17

4,14

Adicionalmente, todas as reclamações endereçadas à CUF-QI, independentemente da
sua origem ou tipologia, são alvo de análise. Sempre que uma reclamação 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 2016, registaram-se 40 reclamações de clientes, menos 19 face a
2015, cujas causas foram prontamente identificadas e mitigadas. Em 2016, o maior
número de reclamações foi referente a incidentes na entrega de produtos, como por
exemplo atrasos ou falhas de acessórios de carga/descarga. No entanto, de referir que
ao contrário do que aconteceu no ano de 2015, em que 68% das reclamações registadas
foram consequência de atraso na entrega, produto não conforme e diferenças de
pesagem, em 2016 estas ocorrências apenas tiveram um peso de 41% relativamente ao
número total de reclamações, o que reflete o esforço da empresa em dar resposta às
oportunidades de melhoria identificadas pelos seus clientes.

5
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60
40
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20
0
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0

Avaliação
Nº Respostas

Para o ano de 2017, a CUF-QI tem por objetivo continuar a reduzir o número de
reclamações registadas, principalmente através da implementação de ações corretivas
que deem resposta às oportunidades de melhoria identificadas. Neste sentido, a CUF-QI
ambiciona não ultrapassar o registo de 12 reclamações referentes a atraso na entrega,
e 6 referentes a falha/deficiência de acessórios de carga/descarga.
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Siglas e Acrónimos
AIP
AIPQR
AP
APEQ
APIGCEE

Associação Industrial Portuguesa

IDI

Investigação, Desenvolvimento e Inovação

AP - Amoníaco de Portugal, S.A.

IMI

Imposto Municipal sobre Imóveis

Associação Portuguesa das Empresas Químicas
Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Eléctrica
Acordo de Racionalização dos Consumos de Energia

ARCP

CEFIC
CELE

MDI

Difenilmetano diisocianato

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

MNB

Mononitrobenzeno

European Chemical Industry Council

NIA

Nanotechnology Industries Association

Comércio Europeu de Licenças de Emissão

NO2

Dióxido de Azoto

Monóxido de Carbono

CQE
CUF C&S
CUF SGPS

Dióxido de Carbono equivalente
Carbono Orgânico Total
COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação

GEE

ONG
PACOPAR

Occupational Health ans Safety Assessments Series
Organizações Não Governamentais
Painel Consultivo Comunitário do Programa Actuação Responsável

CUF - Consultadoria e Serviços, S.A.

PCA

Processo de Produção de Cloro-Álcalis

Companhia União Fabril SGPS, S.A.

PVC

Policloreto de vinilo

Resultados Antes de Juros, Impostos, Amortização e Depreciação

EPCA

OHSAS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Processo de Produção de Anilina e Derivados

EBITDA

EN

ODS

Nutriquim - Produtos Químicos, S.A.

PAD

CUF - Químicos Industriais, S.A.

Elnosa

Nutriquim

Complexo Químico de Estarreja

CUF-QI

EDS

International Organization for Standardization

Associação Rede de Competência em Polímeros

CO

COTEC

ISO

Innovnano - Materiais Avançados, S.A.

Leak Detection And Repair

Confederação Empresarial de Portugal

COT

Innovnano

LDAR

CIP

CO2 eq.

Global Reporting Initiative

Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação

ARCE

BCSD Portugal

GRI

Emulsion Detonation Synthesis
Electroquímica del Noroeste, S.A.
European Standards
European Petrochemical Association

Renoeste
SCT
SGCIE
SGPAMAG
SGSPAG
SO2

Renoeste - Valorização de Recursos Naturais, S.A.
Sistema Científico e Tecnológico
Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia
SGPAMAG - Sociedade de Granéis, S.A.
Sistema de Gestão de Segurança e Prevenção de Acidentes Graves
Dióxido de Enxofre

Gases com Efeito de Estufa
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Índice GRI
INDICADORES DE CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

Localização

Verificação
Externa

Estratégia e Análise
G4 - 1

Declaração do Presidente sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e a sua estratégia de sustentabilidade

Pág. 5

Sim

G4 - 3

Nome da organização

Pág. 7

Sim

G4 - 4

Principais marcas, produtos e serviços

Pág. 10, 12

Sim

G4 - 5

Localização da sede da organização

Pág. 11

Sim

G4 - 6

Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas principais operações estão localizadas
ou que são especialmente relevantes para os tópicos de sustentabilidade

Pág. 11

Sim

G4 - 7

Tipo e natureza legal de propriedade

Pág. 10
Relatório e Contas 2016

Sim

G4 - 8

Mercados abrangidos

Pág. 14

Sim

G4 - 9

Dimensão da organização

Pág. 10, 11, 12, 24, 32

Sim

G4 - 10

Número total de colaboradores

Pág. 32

Sim

G4 - 11

Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de contratação coletiva

Pág. 32

Sim

G4 - 12

Cadeia de valor da organização

Pág. 13, 14

Sim

G4 - 13

Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referente à dimensão, à estrutura
organizacional ou à cadeia de valor

Não aplicável

Sim

G4 - 14

Abordagem ao princípio da precaução

A CUF tem uma abordagem ativa
na gestão dos riscos financeiros,
operacionais, patrimoniais,
ambientais e de higiene e
segurança, baseada no princípio
da precaução. Através deste
princípio, a empresa procura
minimizar os potenciais efeitos
adversos associados a estes riscos
Relatório e Contas 2016

Sim

G4 - 15

Iniciativas e princípios de caráter económico, ambiental e social que a organização subscreve

Pág. 17

Sim

G4 - 16

Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa

Pág. 26

Sim

G4 - 17

Lista de todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Pág. 10

Sim

Perfil Organizacional
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INDICADORES DE CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

Localização

Verificação
Externa

Temas Materiais Identificados e Limites
G4 - 18

Processo adotado para definição do conteúdo do relatório e limites dos Temas materiais

Pág. 21

Sim

G4 - 19

Temas materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório

Pág. 21

Sim

G4 - 20

Limite de cada Tema material dentro da organização

Pág. 21

Sim

G4 - 21

Limite de cada Tema material fora da organização

Pág. 21

Sim

G4 - 22

Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações

Não aplicável

Sim

G4 - 23

Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores quanto ao âmbito e ao limite dos Temas materiais

Pág. 21

Sim

Envolvimento com Stakeholders (Partes Interessadas)
G4 - 24

Lista de grupos de stakeholders da organização

Pág. 17

Sim

G4 - 25

Base para identificação e seleção de stakeholders

Pág. 17
Relatório de Sustentabilidade 2015

Sim

G4 - 26

Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a frequência do envolvimento por tipo e por grupo

Pág. 17, 19

Sim

G4 - 27

Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders como resultado do processo de envolvimento e as medidas adotadas
pela organização no tratamento das mesmas

Pág. 18, 19

Sim

Apenas foram considerados os temas
identificados pelos stakeholders cuja
pontuação foi superior a 50%
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INDICADORES DE CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

Localização

Verificação
Externa

Perfil do Relatório
G4 - 28

Período coberto pelo relatório

Pág. 7

Sim

G4 - 29

Data do último relatório publicado

Pág. 7

Sim

G4 - 30

Ciclo de publicação de relatórios

O ciclo de publicação do Relatório
de Sustentabilidade será anual

Sim

G4 - 31

Contactos para questões sobre o relatório ou os seus conteúdos

Pág. 7

Sim

G4 - 32

Opção “in accordance” escolhida pela organização e respetivo índice do conteúdo da GRI

Pág. 7

Sim

G4 - 33

Política e práticas correntes adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa

Pág. 7

Sim

Estrutura de governance da organização, incluindo comissões subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado

Pág. 10
Relatório e Contas 2016
Relatório de Sustentabilidade 2015

Sim

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização

Pág. 9, 10

Sim

Pág. 10, 15-17, 20, 22, 24-36

Sim

Governance
G4 - 34

Ética e Integridade
G4 - 56

Formas de Gestão
G4 - DMA
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INDICADORES DE CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Localização

Verificação
Externa

Indicadores de Desempenho Económico
G4 - EC1

Valor económico direto gerado e distribuído

Pág. 24

Sim

G4 - EC2

Implicações financeiras, riscos e oportunidades devido às alterações climáticas

Em 2016 a CUF vendeu Licenças
CELE no valor de 658.400€

Sim

G4 - EC3

Planos de benefícios definidos pela Organização

Pág. 24

Sim

G4 - EC4

Apoios financeiros significativos recebidos pelo governo

Em 2016 a CUF recebeu 1.597.858€
em subsídios pelo Estado

Sim

Indicadores de Desempenho Ambiental
G4 - EN1

Materiais totais utilizados, por peso

Pág. 27

Sim

G4 - EN2

Materiais utilizados que são provenientes de reciclagem

Não aplicável devido à tipologia
de materiais que são consumidos

Sim

G4 - EN3

Consumo de energia dentro da organização

Pág. 29

Sim

G4 - EN4

Consumo de energia fora da organização

A CUF está a desenvolver uma
metodologia para cálculo deste
indicador

Sim

G4 - EN5

Intensidade Energética

Pág. 29

Sim

G4 - EN6

Redução do consumo de energia

Pág. 29

Sim

G4 - EN7

Reduções nas necessidades energéticas dos produtos e serviços

Não aplicável devido à tipologia
de produtos que a CUF comercializa

Sim

G4 - EN8

Consumo total de água, por fonte

Pág. 28

Sim

G4 - EN15

Emissões diretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 1)

Pág. 30

Sim

G4 - EN16

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

Pág. 30

Sim

G4 - EN17

Outras emissões indiretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 3)

A CUF está a desenvolver uma
metodologia para cálculo deste
indicador

Sim

G4 - EN18

Intensidade Carbónica

Pág. 30

Sim

G4 - EN19

Redução de emissões de Gases com Efeito de Estufa

Pág. 30

Sim

G4 - EN20

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso

Não aplicável

Sim

G4 - EN21

NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas

Pág. 31

Sim
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INDICADORES DE CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Localização

Verificação
Externa

Indicadores de Desempenho Social - Práticas Laborais e Trabalho Condigno
G4 - LA5

Percentagem de empregados representados em comités formais de segurança e saúde

Pág. 33

Sim

G4 - LA6

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

Pág. 33
Taxa de Horas Não Trabalhadas =
Nº de Horas Não Trabalhadas(1) /
Nº de Horas Trabalháveis
(1) - Exclui-se desta contabilização o

Sim

Absentismo devido a Licenças de
Parentalidade/Casamento, Luto ou Estudo

Taxa de Absentismo =
Nº de Horas de Faltas ao Trabalho /
Nº de Horas Trabalháveis
G4 - LA7

Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças graves

Na CUF estão identificados 137
colaboradores que são sujeitos
a análises periódicas ao Ácido
Mucónico, por trabalharem
em áreas de maior risco.
No entanto, até à data, não se
verificou qualquer registo em
nenhuma entidade oficial da
existência de colaboradores da
CUF com doença ocupacional e
não há exposição por longos
períodos de tempo que levem a
uma consequência-efeito dessa
exposição

Sim

G4 - LA8

Temas de saúde e segurança abrangidos por acordos com sindicatos

Na CUF não existem acordos
formais com Sindicatos

Sim

G4 - LA9

Média de horas de formação, por empregado e por género

Pág. 32

Sim
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INDICADORES DE CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Localização

Verificação
Externa

Indicadores de Desempenho Social - Responsabilidade pelo Produto
G4 - PR1

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

Pág. 35

Sim

G4 - PR2

Casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços
na saúde e segurança durante o seu ciclo de vida

Em 2016 a CUF não registou
nenhuma multa ou penalidade
neste âmbito

Sim

G4 - PR3

Produtos e Serviços com Ficha de Segurança e Ficha Técnica associadas

Pág. 35

Sim

G4 - PR4

Incidentes resultantes da não conformidade com os regulamentos e códigos voluntários sobre informação e rotulagem de produtos
e serviços

Em 2016 a CUF registou duas
multas e uma advertência neste
âmbito

Sim

G4 - PR5

Avaliação da satisfação dos clientes

Pág. 36

Sim

G4 - PR6

Venda de produtos proibidos ou contestados

A CUF não comercializa produtos
proibidos ou contestados

Sim

G4 - PR7

Casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio

Em 2016 a CUF não registou
nenhuma multa ou penalidade
neste âmbito

Sim

G4 - PR8

Queixas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes

Em 2016 a CUF não registou
nenhuma multa ou penalidade
neste âmbito

Sim

G4 - PR9

Multas significativas relativamente ao fornecimento e uso de Produtos e Serviços

Em 2016 a CUF registou duas
multas neste âmbito, no valor
total de 3.200€

Sim
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Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade
Exmo. Conselho de Administração
Introdução
1
Fomos contratados pelo Conselho de Administração da CUF – Consultadoria e Serviços, S.A.
(“CUF” ou “Empresa”) para a realização de um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre a
informação de sustentabilidade incluída no Relatório de Sustentabilidade 2016 (“Relatório”) da
Empresa relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2016, preparada para efeitos de divulgação do
seu desempenho anual em matéria de sustentabilidade.
Responsabilidades
2
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação da informação de
sustentabilidade incluída no Relatório, de acordo com as diretrizes para reporte de
Sustentabilidade “Global Reporting Initiative”, versão G4 (“GRI G4”), para a opção “De acordo –
Essencial”; com a Norma AA1000APS (2008) emitida pela AccountAbility, relativamente aos
princípios de inclusão, relevância e capacidade de resposta; e com as instruções e critérios
divulgados no Relatório, bem como a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado,
que permita uma adequada preparação da informação mencionada.
3
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia limitada de fiabilidade,
profissional e independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo
abaixo.
Âmbito
4
O trabalho que realizámos foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre
Trabalhos de Garantia de Fiabilidade (ISAE) 3000 (Revista) "Trabalhos de Garantia de Fiabilidade
que Não Sejam Auditorias ou Exames Simplificados de Informação Financeira Histórica", emitida
pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International Federation of
Accountants. Esta Norma exige que planeemos e executemos o trabalho de garantia de fiabilidade
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a informação de sustentabilidade
de 2016 está isenta de distorções materialmente relevantes. Foi também considerada a norma
AA1000 Assurance Standard (2008), para revisão de tipo 2 e um nível de garantia de assurance
moderado.
O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação
de sustentabilidade incluída no Relatório, as diretrizes GRI G4 e os princípios definidos na Norma
AA1000APS (2008), de forma adequada.
Para tanto o referido trabalho consistiu em:
i)
ii)

Indagar a 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;
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

Verificar, numa base de amostragem, 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;
Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha,
agregação, validação e relato de informação de desempenho;
Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada;
Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade
com os auditados pelo auditor externo, no âmbito da revisão legal das demonstrações
financeiras da CUF do exercício findo em 31 de dezembro de 2016;
Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base
no princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI G4, de acordo com a metodologia
descrita pela Empresa no Relatório;
Avaliar o nível de adesão aos princípios de inclusão, relevância e capacidade de resposta
definidos na Norma AA1000APS (2008), na divulgação da informação de sustentabilidade,
através da análise dos conteúdos do Relatório e da documentação interna da Empresa;
Verificar que a informação de sustentabilidade incluída no Relatório cumpre com os
requisitos das diretrizes da GRI G4.

5
Os procedimentos efetuados foram mais limitados do que seriam num trabalho de garantia
razoável de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida menos segurança do que num trabalho de
garantia razoável de fiabilidade
6
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a nossa
conclusão.
Qualidade e independência
7
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, como tal, mantemos
um sistema de controlo de qualidade, incluindo políticas e procedimentos documentados relativos
ao cumprimento dos requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulatórios
aplicáveis.
8
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética do International
Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas (OROC).
Conclusão
9
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir
que: a informação de sustentabilidade anual incluída no Relatório de Sustentabilidade 2016 não
tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos
das diretrizes da GRI G4 e com as instruções e critérios divulgados no Relatório; e que a CUF não
tenha aplicado, na informação de sustentabilidade incluída no Relatório, as diretrizes GRI G4 e os
princípios definidos na Norma AA1000APS (2008), de forma adequada.
Outras matérias
10
Sem afetar a conclusão acima referida, no parágrafo 9, apresentamos ainda os seguintes
aspetos 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. Em 2016 foi realizada uma revisão das partes
interessadas e uma auscultação das mesmas. Esta abordagem e os principais resultados são
divulgados no Relatório de Sustentabilidade (2016).
• Princípio da relevância: A CUF realizou, em 2016, uma revisão de temas materiais, cujos
resultados foram divulgados no Relatório de Sustentabilidade (2016). A CUF deverá
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•

continuar a reavaliar, periodicamente, a identificação e priorização de temas materiais,
especialmente no caso de se registarem alterações significativas na Empresa ou no setor.
Princípio da capacidade de resposta: A CUF possui um conjunto de mecanismos de consulta
que visa compreender e responder às expetativas das suas partes interessadas. Esta prática
deverá continuar a ser mantida no sentido de assegurar a existência de mecanismos sólidos
de comunicação e envolvimento para todas as partes interessadas.

Restrições de uso
11
Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da
Empresa para efeitos de divulgação da informação de sustentabilidade no Relatório de
Sustentabilidade 2016, pelo que não deverá ser utilizado para quaisquer outras finalidades. Não
assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros, para além da CUF, pelo nosso
trabalho e pelas conclusões expressas neste relatório, o qual será anexado ao Relatório de
Sustentabilidade 2016 da Empresa.
8 de junho de 2017
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

António Brochado Correia, R.O.C.
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