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Política de Segurança, Saúde  
e Meio Ambiente (SHE) 

Na allnex nós estamos comprometidos com a proteção de nossos 
colaboradores, clientes e contratados, do meio ambiente e das comunidades 
em que atuamos. Enxergamos isto como elemento essencial para seremos 
reconhecidos como a empresa líder em Resinas de Revestimento. 

Acreditamos que as empresas sustentáveis são as que priorizam a segurança, 
saúde, meio ambiente e questões de segurança patrimonial. Isto implica no 
pleno cumprimento da lei, dos requisitos nas autorizações e outros 
regulamentos aplicáveis às nossas operações. As nossas normas internas, 
nossos objetivos, acompanhamento de desempenho, procedimentos e 
auditorias são aplicados globalmente e são a base para a nossa melhoria 
contínua e excelência operacional.  

Nós projetamos, fabricamos e comercializamos nossos produtos e serviços de 
uma maneira mais ecológica e social e de forma a beneficiar nossos clientes 
sendo transparente com todas as partes interessadas. Nós gerenciamos 
nossos riscos através de uma identificação sistemática dos perigos, uma 
avaliação dos riscos associados e a implementação dos controles apropriados 
verificando a integridade deste processo.   

A empresa fornecerá recursos, treinamentos e informações, quando e onde 
for necessário para atingir os nossos objetivos estratégicos e operacionais. 
Esperamos que todos os empregados mantenham um compromisso total com 
os valores de Segurança, Saúde, Meio Ambiente no qualtodos nós devemos 
dar o exemplo. Uma atitude positiva de todos nós contribui para um alto nível 
de cultura em SHE a que nos dedicamos. 

 

 
 

Miguel Mantas, CEO 
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