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Henkel entrega bens à Cruz Vermelha Portuguesa 
 

Henkel Ibérica ajuda vítimas dos incêndios de 
Pedrogão Grande 
 
Para ajudar a população dos municípios de Pedrogão Grande, que foram 
afetadas pelos incêndios que recentemente fustigaram a região, a Henkel 
Ibérica Portugal doou diversos produtos de higiene pessoal e limpeza do lar. 
 
A Henkel Ibérica, empresa líder no mercado nacional em diferentes áreas de 
negócio como Beauty Care e Laundry & Home Care, ajudou as populações dos 
municípios de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra com a 
entrega de diversos produtos de higiene pessoal e limpeza do lar. 
 
Foram entregues 2.550 detergentes, suficientes para cerca 30.000 lavagens de 
roupa e mais de 2.000 litros de detergente para limpeza do lar, bem como mais de 
2.000 champôs das marcas distribuídas pela Henkel. 
 
Inserida na imensa onda de solidariedade de apoio às vítimas do incêndio de 
Pedrogão Grande, Luísa Oliveira Diretora-geral de Laundry & Home Care na Henkel 
Ibérica Portugal reconhece que “numa altura em que as populações de Pedrogão 
Grande começam a organizar e a reconstruir as suas vidas, toda a ajuda 
continua a ser necessária. Esperamos que a nossa contribuição ajude a 
minimizar os danos causados e apoie as populações neste novo recomeço.” 
 
Esta iniciativa foi também alargada aos colaboradores da Henkel Ibérica que 
contribuíram com roupas, alimentos, brinquedos, toalhas, fraldas e lençóis para esta 
campanha de solidariedade. Todos os bens recolhidos foram entregues à Cruz 
Vermelha do Prior Velho que, de acordo com as necessidades das vítimas, fará a 
gestão adequada na entrega destes produtos às populações afetadas. “Na 
empresa, todos ficámos sensibilizados com a tragédia que afectou a região 
centro do país. Como cidadãos, os colaboradores sentiram de imediato a 
necessidade de poder contribuir de alguma forma, considerando os bens em 
falta e que foram sendo indicados pelas entidades no terreno” declara Catarina 
Herdade, Responsável de Beauty Care Retail na Henkel Ibérica Portugal. 
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Sobre a Henkel   

A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 

posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no 

grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive 

Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus 

negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 

mercados e categorias em todo o mundo. 

Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a 

Henkel registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de 

euros. As vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite, 

Schwarzkopf e Persil - somaram mais de 6 mil milhões de euros. A Henkel emprega mais de 50.000 

pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte 

cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder 

reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e 

classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de 

ações DAX.  

Para obter mais informações visite: www.henkel.pt.  
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