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PESSOAS

OS NOSSOS VALORES

A orientação para o cliente implica 
um desejo de ajudar ou de servir 
os nossos clientes (internos e/ou 
externos) e de satisfazer as suas 

necessidades. 

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

A excelência nas nossas atividades 
significa fazer bem as coisas e 

fazê-las bem o tempo todo, pro-
curando a qualidade ótima desde 

a primeira vez.

EXCELÊNCIA

Ter uma atitude positiva significa com-
preender a realidade e confrontá-la o 

melhor que conseguirmos, focando-nos 
naqueles aspetos benéficos que podemos 

alterar e que nos permitirão avançar.

ATITUDE POSITIVA

Confiança é acreditar que 
alguém será capaz de atuar 
de forma adequada numa 

determinada situação.

CONFIANÇA

1.891
EMPREGOS 
DIRETOS

815
milhões de m2

de CARTÃO

DADOS PRINCIPAIS

PRESENÇA NO 
MERCADO

PRODUÇÃO

ECONOMIA

A NOSSA MISSÃO
Proporcionar soluções de embalamento e embalagens que apresentem 
melhorias competitivas, de maneira eficiente, inovadora, sustentável e 
segura através de uma equipa humana altamente comprometida e qua-
lificada.

A NOSSA VISÃO
Ser o fornecedor preferido dos clientes para contar como um dos três principais gru-
pos de fabricantes de embalagens da península através de uma melhor relação en-
tre qualidade, serviço e preço, contando com o entusiasmo dos colaboradores e da 
gestão.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

8.000
CUSTOMERS 36 PAÍSES

OPERAÇÃO 
em mais de

202.854
TN de 
PAPEL

2.582
TN de CARTÃO 
PLÁSTICO

430
de VENDAS
LÍQUIDAS

M€ 51
SALÁRIOS E 
BENEFÍCIOS AOS 
COLABORADORES

M€ 22
PAGAMENTO 
DE IMPOSTOS

M€

14,7%
QUOTA DE MERCADO 
ESPANHOL (€)

€



CARTÃO CANELADO 

Hinojosa Packaging Xàtiva | Xàtiva (Valencia)

Hinojosa Packaging Pacs | Pacs del Penedés (Barcelona)

Hinojosa Packaging Sarrià | Sarrià de Ter (Girona)

Rambleños Hinojosa Packaging | La Rambla (Córdoba)

Onduembalaje Hinojosa Packaging | Alovera (Guadalajara)

Vegabaja Packaging | Dolores (Alicante)

Allard Emballages | Compiègne, Francia

Allard Emballages | Saint-Vulbas, Francia

Allard Emballages | Brive-la-Gaillarde, Francia
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CARTÃO CANELADO / ESPECIALIDADES 

Cartonajes Bernabeu | L’Olleria (Valencia)

San Cayetano Hinojosa Packaging | Valladolid

Hinojosa Packaging Cardedeu | Cardedeu (Barcelona)

Vicusgraf Hinojosa Packaging | Vigo (Pontevedra)

Cipasi Hinojosa Packaging | Massamagrell (Valencia)

Onduflex Hinojosa Paper | Alquería de Aznar (Alicante)

Galería Gráfica | Torrent (Valencia)

Graphicsleader | Seixezelo (Portugal)
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PRODUÇÃO DE PAPEL

Alquería Hinojosa Paper |  Alquería de Aznar (Alicante)

Sarrià Hinojosa Paper | Sarrià de Ter (Girona)

Allard Emballages | Augbigné-Racan, Francia
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APOIO AO CLIENTE

Hinojosa Packaging Solutions | Valencia

Hinojosa Packaging Solutions | Portugal

ONDE
ESTAMOS
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A informação disponibilizada neste documento consolida os dados para o ano de 2020, não incluindo informações da Allard Emballages tendo ingressado no Grupo 
Hinojosa numa data posterior.



A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL NA HINOJOSA

Ficou demonstrado que a sustentabilidade é um dos pilares da recuperação, imprescindível para assegurar 

uma maior resiliência no futuro.
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A digitalização foi fundamental 
para as empresas durante a crise 
da pandemia.

Somos uma empresa de 
atividade essencial, não 
poderíamos parar.

TENDÊNCIAS RSC REFORÇADAS APÓS A COVID-19

2020

2020

TE
ND

ÊN
CIAS RSC DIGITALIZAÇÃO

SAÚDE E BEM-ESTAR

A envolvência e o compromis-
so dos nossos colaboradores 
foram vitais para enfrentar esta 
situação e dar resposta ao nosso meio. A 
Hinojosa, no seu compromisso com a 
manutenção de postos de trabalho:

Promoveu o teletrabalho.
A flexibilidade laboral.
Desenvolveu um Plano de Segurança 
específico.
Reconheceu os colaboradores que 
estiveram presencialmente no seu posto de 
trabalho com o objetivo de que a atividade 
não parasse.
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A situação atual é uma grande oportunidade para a construção de um mundo mais sustentável, equitativo 

e que coloque em foco as pessoas, bem como para assentar as fundações de uma nova ordem económica e 

social, que coloque a aceleração digital como um dos seus elementos-chave.



A Hinojosa acolhe voluntariamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), envidando esforços 

a favor de um modelo de desenvolvimento que permita potenciar o impacto positivo na sociedade e mini-

mizar o impacto negativo que a sua atividade possa criar ao longo da cadeia de valor. 

O novo Plano Estratégico 2021-2023 da Hinojosa integra também o novo Plano de Sustentabilidade, sendo 

este um dos pilares fundamentais do grupo.

• 100% da unidade de produção sensibili-
zada para a RSC
• Desenvolvimento interno de planos de 
carreira e formação
• Capacitação e gestão de talento

• Fomentar hábitos saudáveis 
entre os colaboradores
• Objetivo 0 acidentes

Ações 
destinadas 
a minimizar 
a pegada de 
carbono do 

grupo

Ações 
sociais e/ou 

ambientais vinculadas ao 
nosso produto (donativos 

de caixas para fins 
sociais, procura de usos 

sustentáveis...)

Ações 
destinadas 

a garantir 
uma educação 

de qualidade e um 
trabalho honrado, 

apostando no 
desenvolvimento dos 
nossos colaboradores 
e promovendo ações 

que melhorem a 
saúde e o bem-estar. 

Desenvolver o talento 
para assegurar o 

crescimentoCONTR
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• Aumentar a % de energia de fontes 
renováveis utilizada
• Garantir a origem renovável da energia 
elétrica utilizada na Península Ibérica

• Fomentar a inclusão social
• Formações de empregabilidade

• Aumentar a % de unidades de 
produção da Península Ibérica com 
acreditações Resíduo Zero

• Redução da pegada de carbono 
(Alcance 1 + 2)



DIMENSÃO AMBIENTAL
A luta contra as alterações climáticas e a utilização responsável dos recursos naturais são dois dos de-

safios mais importantes que as organizações enfrentam a nível global. A Hinojosa está consciente 

de que o planeta disse “Basta!” e quer contribuir para proteger o ambiente, com o objetivo de 

garantir um futuro sustentável para todos.

M
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”
“Contemplamos o princípio da 
sustentabilidade ao longo de 
todo o ciclo de vida do cartão.

98,7%
de ORIGEM 
RENOVÁVEL

85,9%
Materiais
RECICLADOS

MATÉRIAS-
PRIMAS

49,4%
de energia 
de FONTES 
RENOVÁVEIS

ENERGIA

34,9%
da água 
REUTILIZADA 
de outras 
organizações

ÁGUA

89,4%
da gestão de 
resíduos destinada a 
TRATAMENTOS DE 
VALORIZAÇÃO

GESTÃO DE 
RESÍDUOS

62.090
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Foram instalados quase 15.000m2 

de painéis solares nos telhados. Esta 
instalação gerará até 2,2 milhões 

de kWh quando estiver em pleno 
rendimento. 

ENERGIA ELÉTRICA LIMPA 
GRAÇAS À NOVA CEN-
TRAL FOTOVOLTAICA 
DE RAMBLEÑOS

A unidade de produção de papel de Alquería 
e a unidade de Xàtiva foram convertidas nas 
primeiras do setor do packaging em Espanha a 
atingir a certificação ‘Resíduo 0’ da AENOR. A 
valorização de resíduos atinge praticamente a 
totalidade em ambas as unidades de produção: 
é de 99,97% na Hinojosa Xàtiva e 98,86% na 
unidade de produção de Alquería. 

HINOJOSA, A PRIMEIRA 
EMPRESA DO SECTOR 
DO PACKAGING A CONSE-
GUIR O CERTIFICADO ‘RE-
SÍDUO 0’ PARA DUAS DAS 
SUAS UNIDADES 
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Ligação ao vídeo

”O planeta disse ‘Basta!’”: 

http://tiny.cc/n90psz

PRODUÇÃO 
DE PAPEL

PRODUZIMOS 
PACKAGING 
COMPETITIVO

ECONOMIA

NOUS SOMMES 
SPÉCIALISTES SUR LES 
MARCHÉS DE NOS CLIENTS



DIMENSÃO SOCIAL
A Missão da organização colhe os frutos da sua aposta por dispor de uma equipa humana altamente comprome-

tida e qualificada, garantindo a segurança dos colaboradores. Este compromisso inicia-se nas mais altas instân-

cias e transmite-se depois ao resto dos colaboradores do grupo. Existem projetos e iniciativas, tanto dos serviços 

corporativos como das próprias unidades de produção, destinados ao desenvolvimento de talento, melhoria das 

condições de emprego, conciliação laboral e, obviamente, garantir as condições de segurança e higiene em todos 

os centros de trabalho. 

Para a Hinojosa, duas das suas três 
linhas estratégicas de RSC centram-
se no impulso de ações dirigidas a 
eles, promovendo iniciativas para 
desenvolver o seu talento num 
ambiente de trabalho saudável 
e realizando ações sociais e/ou 
ambientais vinculadas ao seu produto

“Queremos ser um lugar em 
que as pessoas queiram 
trabalhar e desenvolver o 
seu talento.”
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INCLUSÃO 
LABORAL

FORMAÇÃO DUAL

A Vegabaja Packaging co-
labora com organizações 
como a Fundación DEFORA, 
que promove a igualdade de 
oportunidades, a acessibili-
dade e a inclusão de pessoas 
com incapacidades no mun-
do laboral. 

“Adaptar a formação profis-
sional às reais necessidades da 
indústria”.

Neste módulo de FP Dual, 16 
especialistas das unidades de 
produção de Xàtiva e Berna-
beu são os responsáveis pela 
tutoria e colaboração na for-
mação dos 14 alunos.

10,4
ÍNDICE DE 

FREQUÊNCIA DE 
ACIDENTES

0,4
ÍNDICE DE 

GRAVIDADE DE 
ACIDENTES

86,9%
de colaboradores 
PERMANENTES

305
novas 
CONTRATAÇÕES

20.944
Horas de
FORMAÇÃO

402
Ações de 
FORMAÇÃO

EMPREGO FORMAÇÃO

A Hinojosa dispõe de um sistema de gestão da 
segurança e higiene, com o objetivo de garantir o 
bem-estar dos trabalhadores e fomentar a cultura 
preventiva, integrando-a em toda a organização. 
Assim, tudo o que se refere às condições laborais 
é submetido a um processo de melhoria contínua, 
aplicando a legislação vigente (Lei 31/1995 de Pre-
venção de Riscos Laborais). 

O Modelo de Segurança da Hinojosa  abrange 
todos os colaboradores que desenvolvem a sua ati-
vidade nas instalações do grupo, colaboradores ou 
não, e abrange todas as atividades que derivem da 
relação com a empresa.

MODELO DE SEGURANÇA 
HINOJOSA

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA 
E SAÚDE LABORAIS, COM A ISO 
45001:2018 
A Hinojosa também assume o seu compromisso com a segurança 
e saúde dos seus colaboradores mediante a obtenção da ISO 
45001:2018. Esta acreditação, que substitui a OSHAS que detinha 
anteriormente, coloca maior ênfase na participação de todas as 
partes interessadas na segurança: empresa, colaboradores internos 
e colaboradores externos. Uma fórmula mais colaborativa que 
redunda numa melhor deteção e correção de possíveis riscos, pois 
permite a todos os implicados tomar consciência e responsabilizar-
se pela eliminação dos mesmos. Também permite melhorar o 
ambiente interno, ao estabelecerem-se novas vias de participação e 
colaboração entre todos os implicados.



OS NOSSOS CLIENTES
A visão da companhia inclui inequivocamente o compromisso do grupo com os clientes: “Ajudamos a crescer e, com 

eles, crescemos como grupo.” A Hinojosa assegura continuamente a origem sustentável das matérias-primas. 81,3% 

das unidades de produção estão certificadas em FSC ®.

Com o objetivo de contribuir para a melhoria das práticas sociais e ambientais, a Hinojosa apresenta informação relevante sobre 
o seu desempenho através das plataformas ECOVADIS, SEDEX e CDP, através das quais é valorizado o nível de desempenho das 
unidades em matérias sociais e ambientais, bem como as práticas éticas e responsáveis na sua cadeia de fornecimento.

A empresa trabalha para que os produtos dos nossos clientes ganhem vida e ajudamo-los a desenvolver melhores soluções, 
oferecendo-lhes produtos sustentáveis e respeitadores do meio-ambiente. Num contexto em que a União Europeia está a 
restringir o uso de plásticos de utilização única na alimentação, a Hinojosa desenvolveu um amplo portefólio de recipientes e 
embalagens sustentáveis que respondem às tendências de consumo atuais.

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL



OS NOSSOS FORNECEDORES

COLABORAÇÃO COM 
A COMUNIDADE

Os fornecedores são uma parte es-

sencial para o correto funcionamen-

to da cadeia de fornecimento da 

Hinojosa. Para tal, a companhia cen-

tra esforços no estabelecimento de 

relações duradouras e de qualidade 

para ambas as partes. 

Em 2020, o surgimento da pandemia de COVID-19 exigia um compromisso excecional por parte de todos, e a Hino-

josa deu resposta a esta necessidade da sociedade no seu todo, desdobrando-se em diversas ações solidárias para 

contribuir para a proteção das pessoas mais vulneráveis. 

Internacional

Nacional
8,7%

91,3%

DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE FORNECEDO-
RES POR PROCEDÊNCIA GEOGRÁFICA

14.000
MÁSCARAS 

DOADAS

COVID-19

23.500
CAIXAS 
DOADAS

DOAÇÃO DE 
SEPARADORES

58.000€
EM DONATIVOS DE 

MATERIAL
Participação em 

atividades da Generalitat 
Valenciana



www.grupohinojosa.com


