
08/2016

Further information  
on our policies 

kp é o parceiro preferencial a nível mundial para soluções de filmes, empenhado em antecipar e satisfazer 
as necessidades dos clientes. Com o nosso empenho em aumentar a qualidade de vida e a proteção dos 
recursos do nosso planeta, pretendemos realmente ser reconhecidos como a companhia número um em 
qualidade, desempenho e variedade de produtos aptos a satisfazer as necessidades de sustentabilidade  
dos nossos clientes em todo o mundo.

O nosso sistema de gestão ambiental proporciona uma estrutura organizativa capaz de assegurar que os nossos produtos, 
serviços e processos sejam protetores para os recursos e o meio-ambiente. Como parte deste sistema, estamos  
constantemente a rever e melhorar os nossos processos e objetivos, a fim de assegurar que cumprimos, e até ultrapassamos, 
tanto os requisitos legais como os requisitos dos nossos clientes. Através da implementação da nossa política ambiental,  
todos os nossos colaboradores são responsáveis por uma constante avaliação e melhoria do seu trabalho.

n Através das nossas operações a nível global, estamos a
 cumprir o nosso dever para implementar práticas sustentáveis
 de negócios, e promover e melhorar o meio-ambiente.

n Obtendo materiais de maneira responsável e aplicando as  
 melhores técnicas disponíveis, a fim de minimizar o esgotamento 
 dos recursos e otimizar a eficiência dos processos.

n Aplicando práticas responsáveis de gestão, a fim de  
 assegurar que as emissões, o consumo de água e os volumes 
 de desperdício sejam o mais baixo possível.

n Utilizando os dados disponíveis sobre ciclos de vida e outros  
 estudos relevantes, a fim de mostrar as vantagens de várias  
 resinas alternativas, no que diz respeito aos critérios-chave de  
 sustentabilidade.

n Educando a cadeia de valores acerca dos mitos e factos sobre 
 as embalagens sustentáveis, a fim de permitir aos nossos  
 clientes fazer escolhas conscientes acerca de embalagens.

n Reduzindo onde possível a espessura da camada dos nossos  
 filmes, a fim de minimizar o uso de matérias-primas e ajudar  
 os nossos clientes a diminuir o volume das embalagens.
 

n Instituindo sistemas de ciclos fechados com clientes, a fim de  
 receber os seus resíduos industriais e reciclar os mesmos em  
 novos filmes.

n Uma melhoria contínua da eficiência energética através da  
 modernização dos sistemas de produção existentes e aumento  
 da produtividade.

n Investindo numa infraestrutura de reciclagem de plásticos, 
 a fim de maximizar o uso de materiais recicláveis.

n Oferta de películas SmartCycle® feitas com vários níveis
 garantidos de conteúdo reciclado de garrafas de plástico 
 pós-consumo.

n Inovando filmes para satisfazer as necessidades do mercado  
 relativamente a embalagens mais leves, utilizando materiais  
 pós-consumo e pós-industrial, com conteúdo renovável e  
 diminuindo as emissões de gases com efeito estufa (GEE).

n Instalando unidades UEA (unidades de energia auxiliar) na 
 frota de camiões pertencentes à kp, a fim de minimizar os  
 consumos de energia e reduzir as emissões de CO2.

n Otimizando as operações logísticas, a dimensão das cargas 
 e a respetiva localização da produção, a fim de minimizar as  
 emissões de CO2.
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kp é o parceiro preferencial a nível mundial para soluções de filmes, empenhado em antecipar e satisfazer  
as necessidades dos clientes. Consideramos como prioritário a proteção da saúde e a segurança de cada um dos 
nossos colaboradores. Assim, através de uma liderança pró-ativa, promoveremos uma melhoria contínua dos  
aspetos de saúde e segurança dos nossos colaboradores realizando operações de acordo com todas as leis,  
legislação aplicável e com as nossas próprias linhas de orientação e procedimentos relativos a saúde e segurança.

Princípios básicos com os quais nos comprometemos:

Política de 
Saúde e Segurança

 
n A segurança no trabalho é tão importante como os aspetos da 
 produção, da qualidade, da higiene, da proteção ambiental e dos
 custos. Em caso de dúvida lembre-se:
 A segurança vem sempre em 1º lugar!

n Queremos que os nossos colaboradores venham para o trabalho
 com saúde, regressem a casa com saúde e se reformem com
 saúde.

n Todos os acidentes são evitáveis! Assim, o nosso objetivo é 
 prevenir acidentes e evitar faltas ao serviço devido a problemas  
 de saúde.

n A responsabilidade pela segurança no trabalho é da competência
 da Administração, dos supervisores e dos próprios colaboradores.

n Através do nosso próprio comportamento, estabelecemos normas
 e servimos de exemplo para os demais. Ordem e limpeza são
 requisitos fundamentais para a segurança.

n Todos os colaboradores são obrigados a cuidar da sua própria
 segurança, bem como da segurança dos seus colegas, cumprindo
 os requisitos, regras e instruções aplicáveis aos seus postos de
 trabalho.

 
n As firmas que mantêm relações contratuais connosco ficarão 
 também completamente integradas nos nossos requisitos de
 segurança. 

n A observação das regras de segurança constitui a base para um
 ambiente de trabalho seguro. Não serão toleradas quaisquer
 violações.

n A administração colocará à disposição os recursos necessários   
 para serem alcançados os objetivos de segurança.

n Os colaboradores deverão ser treinados regularmente pelas 
 chefias em todos os procedimentos de segurança e as respetivas
 instruções operacionais. Isto significa: saber trabalhar com
 inteligência e bom-senso.

n	Quaisquer acidentes no local de trabalho ou incidentes envolvendo 
 lesões deverão ser sempre completamente investigados pelas 
 chefias de uma forma atempada. Para evitar novas ocorrências,
 os problemas deverão ser resolvidos imediatamente e de maneira   
 permanente.

n Os Líderes de Projecto avaliarão todas as alterações de processos   
 na produção e administração, relativamente às práticas de saúde e
 segurança antes da implementação.
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n Não é permitido transportar e usar telemóveis pessoais;  
 mas poderão ser usados os telefones sem fios autorizados da  
 própria empresa.

n As pessoas que usem unhas artificiais e/ou verniz para unhas
 deverão usar luvas descartáveis azuis antes de entrar na área  
 de produção. 

n Eventuais zonas cutâneas lesadas deverão ser cobertas com
 pensos azuis fornecidos pela empresa.

n Após se comer ou fumar, após pausas no trabalho e especial- 
 mente após o uso das casas de banho, as mãos devem ser  
 lavadas e desinfetadas, antes da pessoa reentrar nas áreas de  
 produção.

n A introdução de qualquer tipo ou forma de vidro nas instalações
 da empresa dependerá de uma autorização da gestão
 executiva, de acordo com a política relacionada com o vidro.
 Todos os casos de ruturas de vidros deverão ser comunicados.

n Ordem e limpeza, especialmente a garantia da inocuidade 
 após trabalhos de reparação, manutenção e limpeza devem ser  
 mantidas constantemente em toda a empresa.

n Nas áreas de higiene designadas deverão ser usadas toucas  
 para o cabelo.

kp é o parceiro preferencial a nível mundial para soluções de filmes, empenhado em antecipar e satisfazer 
as necessidades dos clientes. Com o nosso empenho em oferecer apenas filme produzido nas mais elevadas 
condições de higiene, pretendemos realmente ser reconhecidos como a companhia número um em limpeza, 
variedade e qualidade superior de produtos aptos a satisfazer as necessidades dos nossos clientes. 

O nosso sistema de gestão de higiene proporciona a base organizacional necessária para assegurar que estamos  
a tomar, de acordo com as respetivas normas regulamentares, todas as precauções possíveis para proteger os nossos filmes 
contra quaisquer contaminações. Oferecer produtos seguros e de acordo com a legislação, que assegurem as nossas  
responsabilidades perante os nossos clientes, é algo que consideramos de importância primordial. Como parte deste sistema, 
todos os filmes que vão entrar em contacto com produtos sensíveis (por ex. alimentos, produtos farmacêuticos ou cosméticos) 
estão sujeitas aos nossos padrões de higiene de prevenção de contaminações. Estamos constantemente a rever e melhorar os 
nossos processos e objetivos, a fim de assegurar que cumprimos, e até ultrapassamos, tanto os requisitos legais como os 
requisitos dos nossos clientes. Através da aplicação da nossa política de higiene, todos os nossos colaboradores tornam-se 
responsáveis por uma constante avaliação e melhoria do seu trabalho. 

n Tanto os nossos colaboradores como também os nossos 
 convidados e visitantes estão a cumprir as normas aplicáveis  
 nas áreas de produção, manutenção e armazenagem, 
 cooperando assim para evitar contaminações (micro-) biológicas,  
 químicas e físicas nos nossos filmes. Esta política é comunicada  
 a todas as pessoas antes que entrem nessas áreas.

n O acesso à área de produção só é permitido a  pessoas
 que usem vestuário protetor limpo definido, as quais devem 
 incluir botões de pressão e não conter bolsos exteriores acima  
 da cintura. Não é permitido sair das instalações da empresa  
 utilizando o vestuário protetor. Para trabalhos sujos deverão  
 ser usados macacões descartáveis.

n Qualquer pessoa que sofra de uma doença infeciosa deverá 
 comunicar essa condição à gestão antes de entrar nas áreas 
 de produção.

n	É rigorosamente proibido consumir ou guardar alimentos,
 bebidas, produtos de tabaco ou medicamentos na área de
 produção. Para esse fim só devem ser usadas as salas de pausa
 ou cantinas. Todos os objetos pessoais de propriedade
 particular devem ser mantidos nos armários dos vestiários.
 Estas regras aplicam-se também às oficinas de manutenção 
 e laboratórios.

n Não é permitido o uso de relógios de pulso ou joias
 (por ex. colares, anéis, brincos, piercings, pulseiras, braceletes
 ou alfinetes). 

Política de Higiene

Revisão: 1 de Dezembro de 2013

Dr. Christian Holtmann 
Diretor-Presidente
Grupo Klöckner Pentaplast

Dr. Markus Hölzl  
Diretor Financeiro
Grupo Klöckner Pentaplast

Dr. Dieter Hesterwerth
Diretor de Tecnologia
Grupo Klöckner Pentaplast

Michael F. Tubridy
Presidente e Resp. Operacional
Klöckner Pentaplast/
Américas

Stefan Brandt  
Presidente e Resp. Operacional
Klöckner Pentaplast/
Europa e Ásia

Política de Higiene



08/2016

Further information  
on our policies 

kp é o parceiro preferencial a nível mundial para soluções de filmes, empenhado em antecipar e satisfazer 
as necessidades dos clientes. Estamos empenhados em ser os líderes na satisfação dos clientes fornecendo 
de forma consistente produtos e serviços de qualidade superior através da melhoria continua  
e desenvolvimento dos colaboradores.

Política de Qualidade

n Liderança: Os líderes da kp demonstram paixão pela qualidade.

n Organização Focada nos Clientes: Os clientes são a base do  
 nosso sucesso.

n Desenvolvimento dos Colaboradores: Criar uma cultura para  
 os colaboradores trabalharem segundo os nossos princípios  
 de qualidade. 

n Envolvimento dos Colaboradores: Comprometer todos os  
 colaboradores com a qualidade. 

n Qualidade na Concepção: Qualidade na concepção nos nossos  
 produtos e processos desde o início.

n Parar e Resolver Problemas: Produzir um produto de qualidade  
 bem à primeira.

n Gestão Visual: Tornar os problemas visíveis para impulsionar  
 melhorias.

n Melhoria Contínua: Promover a melhoria contínua em todos  
 os produtos e processos. 

n Relação com os Fornecedores: Os fornecedores são  
 determinantes para o sucesso da nossa qualidade. 

n Trabalho normalizado: Processos normalizados reduzem as  
 variações e o desperdício.
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