Política SHEQ da Henkel Ibérica
O Nosso Compromisso

Na Henkel Ibérica estamos comprometidos em ser líderes em sustentabilidade.

A nossa estratégia de sustentabilidade é um reflexo directo do nosso compromisso como empresa
"Purposeful Growth". Estamos comprometidos em gerar mais valor para os nossos stakeholders,
desenvolvendo o nosso negócio com responsabilidade e sucesso, e construíndo o nosso papel de liderança
em sustentabilidade para os nossos funcionários, para o planeta e para a sociedade.

Reconhecemos que as nossas atividades de sustentabilidade promovem uma melhoria continua dos nossos
processos comerciais, dos nossos produtos e dos nosso desempenho em sustentabilidzade; o nosso
compromisso com os sistemas requeridos, formações, informação, recursos e apoio permitir-nos-ao alcançar
os nossos objetivos.
A segurança do nosso pessoal é uma prioridade e uma responsabildiade de todos os nossos managers. É
parte da nossa atividade diária. Assumimos a responsabilidade pela seguranla e saúde dos nossos
trabalhadores, clientes e consumidores, a proteção do meio ambiente e a qualidade de vida nas
comunidades em que nós operamos.
O nosso pessoal marca a diferença com o seu compromisso, as suas competências e o seu
conhecimento

Habilitar, consultar e envolver os nossos colaboradores em SHEQ: primeiro, que entendam a relevância do
SHEQ para o nosso sucesso comercial, desenvolvendo as suas próprias capacidades e, em seguida,
capacitando-os para criar iniciativas e valores sustentáveis.
Os nossos padrões e ações visam criar valor sustentável; apoiando a nossa cultura e objetivos

Cumprir todos os requisitos legais relevantes e adotá-los como os nossos próprios padrões para proteger a
saúde humana, o meio ambiente e melhorar a qualidade do produto.

Esforçar-se para desenvolver produtos e serviços que ofereçam valor superior aos nossos clientes e
consumidores através de uma excelente aplicabilidade, altos lucros e maior qualidade; que sejam seguros na
sua aplicação e descarte, economizar energia e matérias-primas, evitar a poluição durante todo o ciclo de
vida do produto.

Projetar, administrar e gerir as nossas instalações para maximizar a segurança, promover a eficiência
energética, proteger o meio ambiente e promover a qualidade total de zero erros nos nossos produtos,
eliminar os perigos e reduzir os riscos.

Promover o crescimento e o uso de ingredientes à base de óleo de palma sustentável através da cooperação
na cadeia de abastecimento.
O nosso sistema de gestão SHEQ é a base para a melhoria contínua

Melhorar continuamente o nosso sistema integrado de gestão SHEQ e analisar e gerir riscos e
oportunidades, tanto internamente, como em fornecedores externos, fabricantes parceiros e clientes.

Cumprir com a ISO 9001, 14001, 50001, Higiene, RSPO SSC, Preservação de Acidentes Graves, Prevenção de
Riscos Laborais e Segurança Rodoviária para cumprir, ou até mesmo superar, todos os requisitos ambientais,
de saúde, segurança e qualidade, segurança alimentar, energia e segurança de informação aplicáveis.
Conduzir os nossos negócios de forma ética, socialmente responsável e sustentável.
Comunicar a política de SHEQ aos nossos funcionários e partes interessadas.
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