
DEMANDA DE
ELECTRICIDADE

DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
100 %

Todas as embalagens 
estão desenhadas para ser 
reutilizadas ou recicladas

Reduzir os plásticos 
virgens de origem 

fóssil em 50%

Reduzir os plásticos
fósseis em

50 %

reciclável ou reutilizável*
100 %

ZERO
resíduos

Zero resíduos plásticos 
na natureza

… utilizar
um design
inteligente

...para fechar o ciclo.

Incluir materiais
de fontes
sustentáveis…

Nossos objetivosNossa ambiçãoNossa estratégia

*  Excluindo produtos adesivos em que os resíduos podem afetar a reciclabilidade.

O COMPROMISSO DA HENKEL COM O MEIO AMBIENTE

Na Henkel, reconhecemos a nossa responsabilidade relativamente às embalagens. Estamos 
comprometidos com a promoção da sustentabilidade e em tornar real este compromisso através de 
um conjunto de objetivos ambiciosos.

REDUÇÃO DA PEGADA DE 
CO2 NA PRODUÇÃO

75 %

ATÉ 2030

METAS AMBICIOSAS PARA EMBALAGENS 
SUSTENTÁVEIS PARA 2025

A Henkel apoia totalmente o compromisso com as 
mudanças climáticas contido no Acordo de Paris das Nações 
Unidas para limitar o aquecimento global em 1,5ºC. Por esse 
motivo, perseguimos a visão a longo prazo de nos 
tornarmos uma empresa climaticamente positiva até 2040. 
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

ALTERNATIVAS
NEUTRAS PARA 
O CLIMA*

RESTANTES 
COMBUSTÍVEIS 

FÓSSEIS

ENERGiA EXCEDENTE 
NEUTRA DE CARBONO

substituição

* Como o biogás ou o gás gerado pela conversão de CO2

Fornecimento 
a terceiros

Manter o equilíbrio entre o sucesso econômico, a proteção do meio ambiente e a responsabilidade 
social faz parte da cultura corporativa da Henkel há décadas. Por ocasião do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, que se celebra a 5 de junho, a Henkel partilha os seus principais objetivos e ações para 
ajudar o planeta.

Em 2019 avançámos significativamente para alcançar os 
objetivos definidos para 2020 (ano de referência 2010):

mais vendas por
tonelada métrica
de produto  

  
eficiência globalmais segurança

por milhões  de
horas trabalhadas

menos resíduos
por tonelada
métrica de produto

menos água por 
tonelada métrica
de produto

– 
 

– – 
 

menos energia / 
 emissões  de CO2

por tonelada métrica
de produto

Podemos melhorar a nossa
eficiência global para 2019

PROGRESSO 2019

QUEREMOS SER UMA EMPRESA 
POSITIVA PARA O CLIMA

Anualmente, a Henkel publica o seu Relatório de 
Sustentabilidade com o objetivo de medir e recolher o progresso 
e as suas ações em termos de sustentabilidade e 
responsabilidade social corporativa. 

Pode encontrar mais informações sobre a 
sustentabilidade na Henkel no Relatório de 
Sustentabilidade publicado em Henkel.pt.

https://www.henkel.pt/sustentabilidade/tornar-se-climaticamente-positivo
https://www.henkel.pt/sustentabilidade/embalagens-sustentaveis
https://www.henkel.com/resource/blob/1038544/af1684b38200328128a80b5dd18e485e/data/2019-sustainability-report.pdf
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