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PARCERIA AGRO.GES 
E THE NAVIGATOR COMPANY
THE NAVIGATOR COMPANY 
– UMA REFERÊNCIA (TAMBÉM) NA FLORESTA
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A THE NAVIGATOR COMPANY dispensa grandes apresentações. 
Grupo empresarial líder à escala mundial no setor da pasta e do 
papel é também uma referência em matéria de práticas de gestão 
florestal em Portugal.

A relação de parceria com a AGRO.GES iniciou-se no início deste 
século XXI, ainda sob a denominação de Grupo Portucel-Soporcel, 
e tem sido caraterizada por um enorme profissionalismo e espírito 
de cooperação. Cada nova solicitação da THE NAVIGATOR 
COMPANY apresenta-se-nos como um desafio renovadamente 
exigente. Destacamos, em particular, o modelo de trabalho que 
tem sido seguido desde o início, com base em equipas de trabalho 
constituídas por elementos de ambas as empresas, guiados 
por um planeamento metodológico claro e sustentados em 
cronogramas bem definidos e ambiciosos.

Os temas dos trabalhos desenvolvidos têm sido diversos, com 
particular ênfase no desenvolvimento de modelos de gestão 
florestal mais sustentáveis e nos domínios da biomassa para 
produção de energia.

Melhor do que nós, a própria THE NAVIGATOR COMPANY para 
avaliar esta já longa parceria.

AGRO.GES: O que destacaria como mais marcante e singular na 
relação da THE NAVIGATOR COMPANY com a AGRO.GES?

NAVIGATOR: Há uma relação de confiança que permite que nos 
sejam apresentados ângulos e perspetivas sobre os temas em 
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análise sem reserva ou preconceito, mesmo que desafiadores do 
nosso posicionamento. Esse posicionamento, complementado 
também no enorme conhecimento que a AGRO.GES tem do setor, 
contribui para soluções mais completas, com mais qualidade, e 
dá-nos uma enorme confiança no conselho ou recomendação que 
recebemos (independentemente de o seguirmos ou não).

AGRO.GES: No conjunto dos diversos serviços que a AGRO.GES 
prestou à THE NAVIGATOR COMPANY, de que forma é que o 
trabalho realizado gerou valor para a NAVIGATOR?

NAVIGATOR: A competência da equipa da AGRO.GES leva-
nos a desenhar melhores programas de intervenção na floresta 
e a interpretar com rigor os contextos económicos e sociais das 
políticas económicas nacionais e europeias. A competência e 
a vontade de fazer sempre melhor serão os fatores que mais 
contribuem para gerar valor. A AGRO.GES tem-nos ajudado 
crescer no setor florestal em Portugal, com conceitos e modelos de 
negócio inovadores.

AGRO.GES: Como avalia o trabalho que a Agroges tem 
desenvolvido para a THE NAVIGATOR COMPANY?

NAVIGATOR: É feito com partilha e com transparência, de 
forma humilde e com elevada dedicação, envolvendo os nossos 
colaboradores, trabalhando em equipa connosco, e procurando 
que o resultado seja útil e claro. Nem sempre sabemos bem como 
iniciar um determinado trabalho, há sempre divergências, mas 
quando o acabamos ficamos mais satisfeitos, com a consciência de 
melhores decisões e com uma relação reforçada.

AGRO.GES: Recomendaria os serviços da AGRO.GES a outras 
empresas e parceiros?

NAVIGATOR: Seguramente. Pelo menos às empresas que se 
movimentam no sector agro-florestal e ambiental, a AGRO.GES é 
certamente uma referência.

AGRO.GES: Escolha 3 palavras ou expressões que, no seu 
entender, melhor descrevam a AGRO.GES.

NAVIGATOR: Confiança, Eficácia, Colaboração.

A AGRO.GES 
tem-nos ajudado crescer 
no setor florestal em 
Portugal com conceitos 
e modelos de negócio 
inovadores.


