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A LC Packaging é uma empresa familiar que está presente na indústria de 
embalagens há quatro gerações. A empresa iniciou a sua atividade na indústria 
em 1923 e tem crescido consideravelmente ao longo dos anos. Atualmente 
somos uma empresa líder globalmente com unidades de produção próprias 
na Europa, Ásia e África e contamos com mais de 1000 colaboradores: somos 

especialistas líderes a nível de soluções de big bags. 
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Caro leitor,

A LC Packaging é uma 
empresa familiar que está 
presente na indústria de 
embalagens há quatro 
gerações. 
O que começou como um 
negócio de importação e 
comercialização de sacos 
de juta em 1923 evoluiu 
para um serviço completo 
de distribuição e fabrico, 
para nos tornarmos num 
dos principais especialistas 
em embalagens no domínio 
das grandes embalagens 
flexíveis para granel (Flexible 
Intermediate Bulk Containers, 
FIBC), também designados 
por big bags e sacos a granel. 

A LC Packaging tem 
escritórios, armazéns e 
unidades de produção em 
16 países na Europa, Ásia e 
África, unidades de produção 
certificadas e parceiros de 
produção dedicados. Assim, 
considerando ainda a nossa 
rede global e o serviço local, 
estamos sempre disponíveis 
para atender às suas 
necessidades específicas de 
embalagem, em qualquer 
momento e em qualquer lugar.
 
A LC Packaging está 
empenhada em tornar-se o seu 
parceiro a longo prazo a nível 
de soluções de embalagem 
sustentáveis, para todos os 
produtos e indústrias. Desde as 
embalagens específicas para 
construção, sacos de formato 
estável, sacos ventilados a big 
bags seguros para a indústria 
alimentar, limpos para 
fármacos, UN e eletrostáticos: 
Temos como mote manter a 
sua indústria em movimento. 

Na LC Packaging garantimos 
aos nossos clientes soluções 
de qualidade sempre elevada. 
O que vai muito além da 
resistência das nossas 
embalagens e do nosso vasto 
portefólio de certificações: é o 
pacote na sua globalidade.

São os materiais de qualidade 
que utilizamos e o processo 
de produção de vanguarda, 
a qualidade do transporte e 
armazenamento, a qualidade 
do serviço que prestamos 
e também as condições de 
trabalho nas quais produzimos 
os nossos big bags e as 
práticas sustentáveis a nível da 
redução da pegada ambiental.

Agradecemos o seu interesse 
na nossa empresa. Esperamos 
vir a estabelecer uma parceria 
vantajosa e sustentável.  

Com os melhores 
cumprimentos,



Sempre por perto

Somos o fornecedor de big bags 
que registou um crescimento 
mais rápido e, pelo facto de 
contarmos com escritórios, 
unidades de produção e 
armazéns em 16 países na 
Europa, África e Ásia, prestamos 
um serviço internacional com 
apoio à escala local.

Produção própria 

Pelo facto de possuirmos produção 
própria e parceiros de produção 
dedicados detemos controlo total 
da produção do nosso extensível 
portefólio de produtos. Além de 
nos conferir flexibilidade, também 
nos permite oferecer soluções à 
medida, de acordo com os seus 
padrões elevados, e controlo de 
qualidade individual.

Líder desde 1923 

Oferecemos a combinação 
inspiradora da tradição de um 
negócio familiar e do apoio rápido 
e flexível de uma organização 
dinâmica e especializada. 
Somos um parceiro empresarial 
comprovadamente estável e fiável, 
com um desempenho financeiro 
sólido e saudável.

Abordagem inovadora

Investimos continuamente nas 
nossas infraestruturas para 
satisfazer as expetativas do 
cliente e melhorá-las. Os nossos 
sistemas oferecem consulta em 
tempo real do nosso inventário 
e da utilização anual, o que pode 
contribuir para a otimização do 
seu planeamento logístico.

Qualidade na embalagem

Graças ao nosso departamento de qualidade dedicado oferecemos qualidade de 
excelência, cumprimos um portefólio amplo de normas de qualidade exigidas e 
empenhamo-nos em alargar e melhorar as normas de qualidade em toda a cadeia.

Abordagem
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Parceria a longo prazo

Para a nossa empresa, a 
transparência e confiança 
são essenciais, e visamos 
estabelecer uma parceria fiel 
e benéfica a longo prazo para 
ambas as partes com os nossos 
colaboradores, parceiros de 
produção e clientes.  

Os melhores colaboradores

Os nossos colaboradores estão 
em todo o mundo e estamos 
cientes de que são a nossa maior 
riqueza. Os nossos especialistas 
estão plenamente cientes da 
importância do seu negócio, 
privilegiam a qualidade e estão 
empenhados em apresentar a 
melhor solução.

Política de sustentabilidade sólida

Levamos a nossa responsabilidade de reforçar a sustentabilidade em toda a 
cadeia muito a sério, bem como de apoiá-lo para alcançar as suas próprias metas 
de sustentabilidade e obter mais vantagens competitivas. Somos responsáveis 
pelos nossos colaboradores e queremos minimizar o nosso impacto ambiental e 
reinvestir quase a totalidade dos nossos lucros na nossa empresa, para fomentar o 
desenvolvimento contínuo das nossas unidades de produção e filiais e garantir que 
oferecemos 1000 postos de trabalho de elevada qualidade a nível local.

A WorldBag, uma associada da LC Packaging, recolhe big bags usados em toda a Europa 
para limpá-los e repará-los, preparando-os para serem reutilizados. Posteriormente, os 
sacos são fornecidos aos nossos clientes em condições impecáveis. Com este sistema 
de ciclo fechado, a WorldBag oferece uma solução única, eficiente e 100% sustentável. 
O recondicionamento dos nossos big bags garante o equilíbrio perfeito entre uma longa 
vida útil e custos reduzidos. 

Vantagens do nosso serviço WorldBag:
•  Custos de embalagem mais baixos com 

poupança até 40%
•  Menos desperdícios de embalagem significa 

poupanças para os seus clientes
• Impacto ambiental reduzido

• Certificação ISO 14001
•  Conformidade com a Diretiva  

94/62/CE da UE
• Registado NIWO e VIHB

WorldBag: renovar e reciclar
Guarde o saco, salve o planeta



A nossa ampla 
oferta de big bags 
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Big bags limpos para 
alimentos e fármacos

Os big bags seguros para 
alimentos e fármacos da 

LC Packaging incluem o nosso 
inovador Programa de Embalagens 

seguras para alimentos e 
fármacos para uma embalagem 

de alimentos mais limpa, segura e 
sustentável de qualidade superior 

para produtos e ingredientes 
das indústrias alimentar e 

farmacêutica.

Eletrostático de Tipo C

Os nossos big bags eletrostáticos 
de Tipo C foram concebidos 

especificamente para aplicações 
eletrostáticas e cumprem os 

requisitos da norma internacional 
IEC 61340-4-4. Os big bags 
eletrostáticos de Tipo C são 

seguros durante o enchimento e 
a descarga em ambientes de pó, 

vapor ou gases inflamáveis. 

Big bags de 1-2 pontos de 
elevação

Perfeitos para um peso de 
embalagem relativamente baixo de 
500 a 1000 kg e em situações em 
que a velocidade de enchimento 

é vital. Os nossos big bags de 1-2 
pontos de elevação são utilizados 

principalmente em linhas de 
enchimento semiautomático ou 

totalmente automático. 

Big bags  
recondicionados

Recolha – Recondicionamento – 
Substituição – Devolução

Com o nosso sistema de ciclo 
fechado WordBag, recolhemos os 
big bags junto do cliente, limpa-
mos os sacos, inspecionamo-los 

e preparamo-los para serem 
reutilizados. Adequados para big 

bags com um SF de 6:1 e 8:1

Eletrostático de Tipo D 

A par do Tipo C, também 
concebemos, testamos, 

fabricamos e fornecemos big 
bags eletrostáticos de Tipo D. 

Com base nas zonas ATEX 20-22 
de pó e no nível MIE [Minimum 

Ignition Energy (energia mínima 
de ignição)] do produto, podemos 
determinar qual é a classificação 

de big bag adequada aos seus 
requisitos. 

Q-bags  
(formato estável)

Os nossos Q-bags são big bags 
de formato estável equipados 

com uma estrutura interna 
de defletores. Os defletores 

garantem que o Q-bag se 
mantém estável dentro das 

dimensões da palete e garante 
uma carga ideal para qualquer 

tipo de transporte.



Os nossos setores 
de atuação

Produtos farmacêuticos

Produtos químicos

Reciclagem

Mineração e minerais

Construção

Resíduos

Alimentação para animais

Mais 

Concebemos, fabricamos e 
testamos todos os tipos de 
big bags para garantir que 

fornecemos uma solução de 
embalagem que cumpre a 

integralidade dos requisitos 
técnicos e dos processos 

individuais do cliente. 

Os nossos especialistas em 
big bags estão disponíveis 

para realizar uma avaliação 
técnica no local para ajudar 

o cliente a encontrar 
o big bag adequado e 

obter um nível ótimo de 
operacionalidade e de 

eficiência de custos.

Revestimentos big bag

Os revestimentos internos 
fornecem propriedades 

protetoras adicionais contra 
a migração do ar e vapor de 

água e contra o efeito da luz. Os 
revestimentos estão disponíveis 
nos seguintes materiais: LDPE, 

LLDPE, MDPE e HDPE.

Produtos alimentares

Agricultura

Big bags UN

Os big bags UN estão certificados 
para o transporte de materiais 

perigosos nos termos da regula-
mentação ADR [Acordo Europeu 

relativo ao Transporte Internacio-
nal de Mercadorias Perigosas por 
Estrada]. Os nossos big bags UN 

foram testados e concebidos para 
cumprir todos os requisitos de 

um big bag UN.

Big bags ventilados 

Os nossos sacos ventilados são 
respiráveis e muito resistentes 

para uma preservação 
melhorada dos produtos. 

Ideal para batatas, cenouras, 
cebolas, grãos de cacau, toros 
de madeira, frutos secos, etc.
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