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O NOSSO COMPROMISSO 
COM A SUSTENTABILIDADE 
A OCB trabalha continuamente para reduzir o 
seu impacto no ambiente. Ao desenvolver pro-
dutos mais neutros para o ambiente e ao adap-
tar os nossos processos de produção, estamos a 
fazer todos os possíveis para nos tornarmos 
mais ecológicos e mais respeitadores para 
com o ambiente. 
 
A minimização do nosso impacto no ambi-
ente está no centro da nossa abordagem, en-
volvendo todos os nossos empregados e for-
necedores, para alcançarmos a nossa visão de 
desenvolvimento sustentável.

Em 2020, recebemos um Diploma Ambiental pelas ações que empreendemos na nossa em-
presa para reduzir o nosso impacto no ambiente, certificado pela Suez.



*GHG = greenhouse effect gases*GEE = gases com efeito de estufa

Desde há 160 anos, a SUEZ, um importante interve-
niente nos serviços ambientais, tem apoiado as auto-

ridades locais e as empresas industriais na preser-
vação do capital natural do nosso ambiente: água, 

terra e ar.

a utilização eficiente
dos recursos:

AMBIENTAL

DIPLOMA

cartão
73 toneladas

papel:
1113 toneladas

HDPE:
16 toneladas

água

energia

Emissões de
GEE evitada

8017,83 Mwh

consumo anual de
448,1 habitantes

consumo anual de 
187,8 habitantes

75,1 toneladas de GEE*,
circulando o mundo
6,85 vezes

proporcionou a poupança
de energia de:



PRODUTOS OCB



PAPÉIS DA OCB
Levamos as nossas responsabilidades ambientais 
muito a sério e cumprimos as leis e regulamentos am-
bientais e, no âmbito de um plano de melhoria con-
tínua, estabelecemos um programa ambiental. 

Os papéis da OCB são concebidos em conformidade 
com todos os padrões de qualidade atuais:

Não GMONão GMOFibras colhidas
de forma

sustentável

Fibras colhidas
de forma

sustentável

Goma-arábica
natural

Goma-arábica
natural

VeganVeganSem corantesSem corantes

DYESDYES

Os papéis OCB são concebidos 
segundo os mais elevados padrões de 
qualidade, naturalmente porosos, 
colados com goma (de acácia natural) 
e disponíveis em vários tamanhos.

PRODUTOS OCB

OCB papers are designed in compliance with 
all the actual quality standards:

OCB PAPERS
We take our environmental responsibilities 
very seriously and comply with the environ-
mental laws and regulations and, within the 
framework of a continuous improvement 
plan, we establish an environmental program. 
 

GMO freeGMO free
harvested harvested 

Natural
acacia gum

Natural
acacia gum

VeganVegan

DYESDYES

OCB papers are designed to the 
highest quality standards, naturally 
porous, gummed (natural acacia 
gum) and available in several sizes.

OCB PRODUCTS



PAPÉIS ORGANIC HEMP, VIRGIN
E BAMBOO

BAMBOO

Fibras sustentáveis 
não branqueadas 

de bambu
natural.

VIRGIN

As gamas naturais da OCB têm vindo a crescer desde o lançamento da Organic Hemp da OCB em 2009, 
seguida pela da Virgin em 2013 e da Bamboo em 2021, fabricadas com papéis não branqueados 

naturalmente porosos e colados com goma de acácia natural. 

À base de fibra de ma-
deira não branqueada 

proveniente de flor-
estas geridas de forma 
sustentável francesas 

e suecas, papel 
castanho.

Não branqueado, 
feito de cânhamo 

francês 100% 
orgânico.

ORGANIC
HEMP

PRODUTOS OCB



FILTROS ECOLÓGICOS
DA OCB
Desde 2010, a OCB está a comercializar os 
seus filtros de papel não branqueado e biode-
gradável. Estes filtros têm sido um grande 
sucesso.

Novos em 2022, filtros feitos de 100% papel: 
Estas pontas de filtro ecológicas são de alta 
qualidade de um material inovador. São fabri-
cados com fibras FSC™ e outros materiais de 
origem controlada. São de cor branca, ofere-
cem uma excelente capacidade de filtragem, 
tudo sem quaisquer componentes de plástico. 
Desintegram-se na água (particularmente, nos 
mares e oceanos). São embalados em saque-
tas de papel reciclável, impresso com tintas 
vegetais.

PRODUTOS OCB



EMBALAGEM

• Embalagem compacta
• Tintas vegetais
• Cartão reciclado
• Menos plástico

PRODUTOS OCB

MAIS É MENOS
Utilizamos menos materiais de embalamento para re-

duzir o peso dos nossos produtos. 

Concentramo-nos na remoção do plástico sempre que 
possível - por exemplo: acabaram-se os revestimentos 
de celofane das nossas caixas expositoras a partir de 

2022.

Estamos constantemente a trabalhar para 
melhorar o nosso impacto ambiental através 
da utilização de:



FABRICO



Levamos as nossas responsabilidades ambientais muito a sério e cumprimos 
as leis ambientais, regulamentos e melhores práticas internacionais nesta área.

O NOSSO PROCESSO DE FABRICO

FABRICO



Estamos conscientes da escassez de água 
no mundo e estamos a trabalhar para 
fazer reduções significativas na água que 
utilizamos no nosso processo de fabrico.

POUPANÇA DE ÁGUA

FABRICO



Os materiais utilizados nos nossos produtos 
provêm de fornecedores localizados a menos 
de 500 km da nossa fábrica (com exceção da 
goma de acácia natural de África).

0-500 KM

FABRICO



DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Estamos em conformidade com os 
valores do Pacto Global das Nações 
Unidas para fazer negócios de forma 
responsável.

FABRICO



ELETRICIDADE VERDE
Em 1 janeiro de 2020, a eletricidade utilizada 
em todas as nossas instalações passou a ser 
produzida a partir de fontes de energia ren-
ováveis:

FABRICO

EÓLICA

ENERGIA SOLAR

HIDROELÉTRICA

BIOMASSA



DESCUBRA MAIS SOBRE O NOSSO COMPROMISSO
www.ocbinspiredbynature.com


