PEFC PORTUGAL – UMA MARCA QUE IMPORTA

Nota Participativa – Encontro PEFC Cadeias de Custódia
EMBA – Comércio e Indústria de Embalagem, S.A

Uso da Marca PEFC em Embalagens de Papel
O mundo das embalagens alimentares está em fase acelerada de mudança. A “guerra aos
plásticos”, a regulamentação que restringe os plásticos de uso único, a pressão da opinião pública e
dos consumidores são fatores que catalisam a mudança de embalagens plásticas para materiais
alternativos, incluindo o papel.
O crescente interesse por embalagens sustentáveis veio dar novo folego às embalagens de
papel porque é um material de origem renovável, de base florestal, reciclável e com bom
desempenho global em termos de pegada de CO2.
Mas todos estes argumentos importantes devem ser sustentados por uma marca com
reconhecimento mundial. É nesse contexto que o uso de papel certificado PEFC é fundamental. O
consumidor final necessita ver nas embalagens algo que credibilize essa embalagem de papel, algo
que certifique que não se perdeu o que de bom foi feito desde a gestão florestal, ao fabrico de pasta,
ao fabrico do papel e à sua transformação em material de embalagem. A certificação da cadeia de
custódia PEFC permite aos brand owners transmitir essa credibilidade aos consumidores finais e às
cadeias de distribuição.
A EMBA, desde a sua fundação em 1977, dedica-se exclusivamente à produção de
embalagens flexíveis de papel, que permitem substituir materiais plásticos na embalagem de
produtos alimentares secos e pastosos, que não exigem barreira ao oxigénio. São papeis especiais
com propriedades de termosselagem, impressos personalizadamente com as marcas dos clientes.
Sendo a EMBA uma empresa certificada CdC PEFC, consegue garantir e demonstrar aos seus
clientes que o papel que fornece é proveniente de pasta de papel produzida a partir de florestas com
gestão responsável.
Para além disso a EMBA imprime o papel especial de embalagem com tintas aquosas, sem
emissão de compostos orgânicos voláteis, dispõe de certificação BRCGS Packaging, ISO14001,
PEFC e FSC e ISO9001.
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