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A sustentabilidade é a essência do que é uma empresa. 
Sustentabilidade, "sustentar" é ser capaz de continuar 
a fazer o que fazemos bem. Desafiar as nossas 
operações diárias de todas as formas possíveis, a fim 
de melhorar a probabilidade de prosperarmos. Não 
se trata de uma revolução, trata-se de uma evolução 
natural, para que possamos continuar a existir.

Na Christeyns, este é o espírito com que sempre 
conduzimos os nossos negócios, e o espírito com que 
pretendemos continuar.

Em 2021, conseguimos informar pela primeira vez, 
sobre as várias iniciativas do grupo Christeyns 
tomadas em 2020, e criamos um quadro baseado em 
quatro pilares: Pessoas, Planeta, Princípios e Parcerias. 
Acompanhamos o nosso estatuto e salientamos 
alguns dos muitos êxitos que os nossos colegas estão 
a alcançar todos os dias. Continuamos este caminho 
em 2021. Entre outros, expressamos nosso objetivo 
de nos tornarmos parte da iniciativa do Pacto Global 
das Nações Unidas. A par dos requisitos gerais de 
responsabilidade social empresarial e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os dez 
princípios do Pacto Global da ONU serão incorporados 
na nossa abordagem.

Para apoiar o desenvolvimento sustentável, precisamos 

olhar para dentro e para fora. A nível interno, refere-se 
ao que fazemos nas nossas próprias operações. Isto 
inclui o nosso impacto a partir das fábricas, as matérias-
primas e embalagens que utilizamos, o transporte 
necessário para enviar os nossos produtos e servir 
os nossos clientes, o modo como fazemos negócios 
de forma justa, a digitalização dos nossos negócios, 
o nosso comportamento para com o nosso pessoal, e 
muito mais.

" Como introdução a este relatório de sustentabilidade 
de 2021, sinto que faz sentido repetir a introdução do 
último relatório, que para mim, continua a ser válido e 
relevante.

Na Christeyns, somos uma família de especialistas 
apaixonados, com o objetivo de melhorar 
continuamente, tanto a nível pessoal quanto 
profissionalmente, nos nossos clientes.

A Christeyns cresceu e tornou-se uma empresa 
global, mas decidiu conscientemente manter o seu 
estatuto de empresa familiar de capital privado. Isto 
nos permite ter uma visão única e de longo prazo da 
sustentabilidade. Estamos livres de pressões externas, 
comuns em empresas cotadas publicamente.

CEO
Alain Bostoen

1.1 CARTA DE ALAIN BOSTOEN, CEO

1  INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é 
a essência do que é 

uma empresa. 
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Para garantir a sustentabilidade, precisamos 
olhar para as nossas próprias operações, para 
o nosso impacto nas operações dos nossos 
clientes e nas nossas interações com vários 
acionistas e comunidades circundantes. 

Os componentes externos são em primeiro lugar sobre 
o que fazemos para reduzir o impacto nas operações 
dos nossos clientes e como interagimos com as 
comunidades que nos rodeiam. 

Como fabricantes de produtos químicos, temos a 
responsabilidade de manter os riscos para a saúde 
e segurança associados aos nossos produtos a um 
nível mínimo.  Para os colaboradores dos nossos 
clientes, desenvolvemos processos químicos que 
vão muito além da "limpeza" ou higiene". Os nossos 
conhecimentos técnicos permitem aos nossos clientes 
reduzir substancialmente o consumo de água e 
resíduos, poupar energia, e reduzir significativamente 
o impacto do CO2. 

Em segundo lugar, trata-se da forma como lidamos 
com os vários intervenientes do nosso meio 
envolvente. O nosso objetivo é sermos um bom vizinho 
nas nossas comunidades locais. Por exemplo, através 
da oferta de formação e educação, do voluntariado 

em projetos locais ou da ajuda aos mais 
desfavorecidos através da Fundação 
Christeyns. 

"Para garantir a sustentabilidade, 
precisamos olhar para as nossas próprias 
operações, para o nosso impacto nas 
operações dos nossos clientes e nas 
nossas interações com vários acionistas 
e comunidades circundantes".

Combinando tanto a perspetiva interna 
como a externa, temos a oportunidade de 
ter impacto. Todos os dias, em todo o lado.

Acabamos de começar!"

Alain Bostoen , CEO

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  INTRODUÇÃO
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Na Christeyns somos especializados em produtos químicos de higiene. 

Iniciamos como uma fábrica belga local de sabão em 1946, e produzimos 

agora detergentes e agentes de limpeza para todo o tipo de aplicações 

industriais. 

- O setor profissional de lavandaria: os nossos detergentes ajudam 

as lavanderias industriais a tratar a roupa de cama de hotéis, 

restaurantes, hospitais, lares e instituições hospitalares e de saúde.

- O setor alimentar e de bebidas: os nossos produtos de limpeza 

especializados são utilizados para limpar superfícies que entram em 

contato com os alimentos. Fornecemos soluções, por exemplo, a 

empresas de transformação de carne e peixe, laticínios, produtores 

de queijo, cervejeiras, etc. 

- O setor da limpeza profissional: fornecemos produtos de 

limpeza tais como desengordurantes, limpa vidros, detergentes 

de pavimentos, soluções para casa de banho, etc. para grandes 

empresas de limpeza, distribuidores ou diretamente a grandes 

hotéis e hospitais.

- A indústria médica, farmacêutica e cosmética: na divisão 

higiene hospitalar & life sciences, os nossos produtos de limpeza e 

desinfecção são utilizados em salas de operações de hospitais e em 

'salas limpas' de empresas farmacêuticas e cosméticas.

Ao lado da sua atividade de higiene, o grupo Christeyns tem 2 empresas 

irmãs:

As nossas atividades

1.2 GRUPO CHRISTEYNS

Tratamento Têxtil

Processamento 
Alimentar e 

Retalho

Limpeza 
Profissional

Higiene Hospitalar Life Sciences
Este relatório centra-se nas nossas atividades de higiene.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  GRUPO CHRISTEYS
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Na Christeyns, somos uma família de 
especialistas com uma paixão, que está 

continuamente empenhada para melhorar o 
negócio dos nossos clientes.

FAMÍLIA

• Respeitamos uns aos outros e aos nossos clientes

• O nosso objetivo é sermos uma equipe positiva e forte

• Utilizamos uma comunicação aberta e construtiva

ESPECIALISTAS

• Mantemos os procedimentos atualizados, seguindo as últimas 
tendências da nossa área

• Partilhamos os nossos conhecimentos

• Nos comportamos sempre profissionalmente

PAIXÃO

• Mostramos paixão, em tudo o que fazemos!

• Temos um interesse sincero nos negócios dos nossos 
clientes

MELHORA CONTÍNUA 

• Adotamos sempre uma atitude orientada para a solução 

• Questionamos sempre o Status Quo, pensamos à frente e 
identificamos oportunidades de melhoria adicional

Missão e Valores “
” 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  GRUPO CHRISTEYS
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CHRISTEYNS
em Números

113
Produtos e conceitos 
com rótulo ecológico

13
Laboratórios/centros 

de investigação

18
Centros de produção

Fundada em

1946
in Ghent, Bélgica

Presente em

30
países

287
Milhões de euros de 
volume de negócios 

anual

471
Pessoal de vendas 

e serviços

48
Escritórios a nível 

mundial

100% 
B2B

64
Peritos em I&D

1165
Empregados

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  GRUPO CHRISTEYS
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A responsabilidade social das empresas (RSE) ou a 

governação ambiental, social e empresarial (ESG) é 

referida quando

as empresas têm em conta as preocupações sociais e 

ambientais nas suas operações e interações. Desde sempre 

que esteve enraizado na mentalidade da Christeyns que 

fazer negócios também tem um aspeto social e ambiental. 

A base da nossa abordagem de sustentabilidade são os 

Objetivos de Sustentabilidade das Nações Unidas e os 

Princípios do Pacto Global da ONU. 

Objetivos de desenvolvimento sustentável 
da ONU

Já em 2015, os Estados membros da ONU desenvolveram 

e adotaram dezessete Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Um apelo à ação para acabar com 

a pobreza, melhorar a saúde e a educação, reduzir as 

desigualdades e combater as alterações climáticas, até 

2030. A Christeyns quer contribuir para estes objetivos, 

incorporando-os, tanto quanto possível, no seu quadro de 

RSE

1.3 O NOSSO QUADRO & COMPROMISSO

PRIORIDADES 
DOS ODS

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  O NOSSO QUADRO E COMPROMISSO
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O NOSSO COMPROMISSO

3 Os nossos colaboradores são o 
ativo chave da nossa organização 

e o seu desenvolvimento pessoal é vital 
para o crescimento da empresa, a longo 
prazo.

O nosso objetivo é assegurar a sua saúde, 
o seu progresso econômico e profissional, 
bem como o seu bem-estar mental. Ao 
promover medidas tais como horários 
de trabalho flexíveis e teletrabalho, 
oferecemos a possibilidade de manter um 
bom equilíbrio entre a vida profissional e 
familiar.

Tanto aos nossos colaboradores como aos 
nossos clientes, oferecemos formação e 
atividades de desenvolvimento que têm 
um enfoque distinto na melhoria dos 
negócios, saúde, segurança e ambiente.

5 A Christeyns é um empregador 
que promove igualdade de 

oportunidades e está empenhado em 
assegurar que os seus locais de trabalho 
são isentos de discriminação relativamente 
à idade, deficiência, sexo, mudança de 
sexo, casamento ou estado civil, gravidez 
ou maternidade, raça, religião ou crença e 
orientação sexual.

O recrutamento e as decisões de emprego 
são feitos com base em critérios justos e 
objetivos.

ODS 's de alta prioridade

12 As nossas principais fábricas 
obtiveram o certificado de 

gestão ambiental ISO 14001.

Asseguramos que todos os nossos 
colaboradores sabem como lidar em 
segurança com produtos perigosos 
e tomar medidas para os tornar mais 
conscientes dos seus próprios padrões de 
consumo.

13     Investigamos a pegada 
de carbono dos nossos 

produtos e cadeia de abastecimento, e 
implementaremos medidas para a reduzir 
gradualmente na medida do possível.

7 Precisamos de muita energia para 
produzir e transportar os nossos 

produtos, e para realizar os procedimentos 
de limpeza nos nossos clientes. Nas 
fábricas da Christeyns nos esforçamos 
por aumentar a quota de energia 
renovável para as nossas operações. E ao 
implementar tecnologias de poupança 
de energia, também ajudamos os nossos 
clientes a reduzir drasticamente o seu 
consumo de energia.

6 No nosso ramo de atividade, a 
água é indispensável. É utiliza-

da no processo de produção dos nossos 
produtos de higiene, nas nossas próprias 
atividades de limpeza e para limpar ou 
lavar nas instalações dos nossos clientes. 
A nossa contribuição para este ODS pode 
ser substancial. Ao investir em conceitos 
e equipementos inovadores, mostramos 
o nosso empenho em reduzir o nosso im-
pacto ambiental através de uma gestão 
eficaz dos recursos hídricos, tanto nas 
nossas fábricas como nas instalações dos 
nossos clientes. Com os nossos produtos 
de higiene pretendemos assegurar que a 
higiene é um direito básico para todos.

BOA SAÚDE E 
BEM-ESTAR

IGUALDADE DE 
GÉNERO

ÁGUA LIMPA E 
SANEAMENTO 

ENERGIA LIMPA 
E ACESSÍVEL

CONSUMO 
RESPONSÁVEL 
E PRODUÇÃO

AÇÃO 
CLIMÁTICA
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10         Como empregadores, nos 
esforçamos por oferecer 

oportunidades iguais a todos os 
colaboradores ou candidatos, 
independentemente da idade, sexo, 
deficiência, raça, etnia, origem, religião 
ou estatuto econômico ou outro.

11 Envolver-se ativamente 
na comunidade local e ser 

reconhecido como um vizinho responsável 
é fundamental para a Christeyns, uma vez 
que muitos dos nossos colaboradores 
residem a uma distância relativamente 
curta dos escritórios da Christeyns. 
Sempre que possível, procuraremos 
utilizar empresas locais, assegurando 
que ambas as partes obtenham acordos 
comercialmente sensatos e se comportem 
de uma forma totalmente ética.

9 Melhoramos continuamente 
as infraestruturas existentes, 

implementando inovações tecnológicas 
e modernizando as instalações sempre 
que necessário, de modo a torná-las 
mais seguras, mais saudáveis e/ou mais 
sustentáveis.

Ao longo dos anos, a nossa investigação 
e desenvolvimento científico em 
vários domínios tem-nos colocado 
no mapa como fornecedor líder de 
produtos químicos na Europa. Este 
compromisso de investir em investigação 
e desenvolvimento (I&D) irá certamente 
continuar nos próximos anos.

8  Através de uma cuidadosa gestão 
financeira, a Christeyns é uma 

empresa financeiramente saudável que se 
concentra no crescimento a longo prazo, 
oferecendo estabilidade e segurança aos 
seus colaboradores.

4 Aos nossos colaboradores 
oferecemos oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida, para que 
aqueles que o desejem, possam trabalhar 
no seu desenvolvimento pessoal. Nós 
estabelecemos relações estreitas com 
escolas e centros educativos, oferecendo 
regularmente estágios e momentos de 
aprendizagem nas nossas empresas.

1               Através da Christeyns Foundation, 
estamos empenhados em ter um 

impacto social na comunidade local em 
que estamos ativos. A pobreza continua 
a aumentar e a crise pandémica deteri-
orou definitivamente a situação. Apesar 
do facto de as organizações de caridade 
fazerem tudo o que podem para ajudar, é 
muito mais difícil para as pessoas pobres 
terem acesso a produtos de higiene do 
que a alimentos. Sob o lema "A higiene 
é um direito básico" tentamos fazer a 
nossa parte através da doação regular 
de produtos de higiene a pessoas mais 
carenciadas.

ODS 's de prioridade média

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  O NOSSO QUADRO E COMPROMISSO

SEM POBREZA EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS
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Pacto Global da ONU

A Christeyns candidatou-se a fazer parte da iniciativa do Pacto Global da ONU, uma iniciativa global de RSE baseada em 

10 princípios sobre direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. É o objetivo da Christeyns incorporar estes 

princípios no seu quadro.

Direitos Humanos

Princípio 1: as empresas devem apoiar e respeitar a proteção 

dos direitos humanos proclamados internacionalmente;

Princípio 2: certificar-se de que não são cúmplices de 

violações dos direitos humanos.

Trabalho

Princípio 3: as empresas devem defender a liberdade 

de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 

negociação coletiva;

Princípio 4: a eliminação de todas as formas de trabalho 

forçado e obrigatório; 

Princípio 5: a abolição efetiva do trabalho infantil;

Princípio 6: a eliminação da discriminação em matéria de 

emprego e profissão. 

Ambiente

Princípio 7: as empresas devem apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios ambientais;

Princípio 8: empreender iniciativas para promover uma 

maior responsabilidade ambiental;

Princípio 9: encorajar o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias amigas do ambiente.

Anticorrupção

Princípio 10: as empresas devem trabalhar contra a 

corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e 

suborno.

Princípios Éticos Ambiente

Direitos Humanos Condições de Trabalho

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  O NOSSO QUADRO E COMPROMISSO
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Quadro da Christeyns baseado em quatro

pilares

Tendo em conta as abordagens, os conhecimentos e as 

orientações acima mencionadas, chegamos a um quadro 

que é a base do nosso relatório de responsabilidade social 

empresarial.

O primeiro pilar, PESSOAS, é claramente sobre o aspeto 

social do nosso negócio. O que fazemos pelos nossos 

colaboradores? Como podemos ter um impacto positivo na 

comunidade local?

O PLANETA é o segundo pilar. Obviamente, isto centra-se 

no aspeto ambiental e na forma como podemos encontrar 

um equilíbrio entre indústria e ecologia. Não consideramos 

apenas o nosso impacto ambiental nas nossas próprias 

operações, mas também têm uma vasta gama de soluções 

para os nossos clientes.

Não se pode conduzir um negócio sem um conjunto de   

PRINCÍPIOS. A Christeyns tem, cerca de dez princípios 

do Pacto Global da ONU, incorporado, por exemplo, a 

conformidade legal, aspetos éticos, ... na sua forma de fazer 

negócios.

O impacto progressivo também pode ser alcançado através 

de PARCERIAS. A Christeyns é o parceiro de eleição em várias 

cooperações sobre sustentabilidade.

PESSOAS

PARCERIAS PLANETA

PRINCÍPIOS

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  O NOSSO QUADRO E COMPROMISSO
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reduz o stress, e incentiva a retenção dos colaboradores, 

permitindo aos empregados equilibrar a sua vida 

profissional com as suas outras áreas da sua vida. A maioria 

das empresas do grupo Christeyns está empenhada em 

fazer acordos de trabalho flexíveis adequados, desde que 

as necessidades e objetivos tanto da empresa como dos 

colaboradores possam ser satisfeitos.

Desafio da Camiseta de Natal mais Feia: todos os anos, 

por volta do Natal, todos os colaboradores do grupo 

Christeyns são desafiados a usar a roupa de Natal mais 

feia para trabalhar e a colocar uma fotografia da mesma na 

Yammer, a nossa rede de comunicação interna.

Em 2021, infelizmente pelo segundo ano consecutivo, 

teve de ser novamente um desafio online, devido ao 

confinamento.

É óbvio que os 1165 colaboradores da Christeyns são o 

seu ativo mais importante. A Christeyns esforça-se por 

ser um empregador de eleição. Um colaborador feliz é 

fundamental e só pode ser alcançado cobrindo temas 

como avaliações, formações, desenvolvimento pessoal, 

saúde mental, condições de trabalho seguras, um bom 

equilíbrio trabalho-vida,  … 

Juntar-se à equipe

Para que um novo colaborador se sinta em casa, existem 

processos para assegurar que os estes, ao ingressarem 

na empresa, recebam o apoio e oportunidades de 

desenvolvimento adequados durante os seus meses 

iniciais na Christeyns.. 

2  PESSOAS | O NOSSO IMPACTO SOCIAL

2.1 BEM-ESTAR DOS EMPREGADOS

61%

OBJETIVO

 100% das filiais da Christeyns têm um processo 
de acolhimento

ESTATUTO

O trabalho de equipe faz o sonho funcionar

O compromisso não cessa uma vez que um colaborador 

esteja integrado. A Christeyns está convencida de que 

contribui para uma equipe de motivada, organizando 

regularmente vários iniciativas com efeitos positivos sobre 

o espírito de equipe grupo e o bem-estar da mesma.

Iniciativas de grupo

Como em muitas outras empresas, a crise da Corona 

também nos obrigou a organizarmo-nos em teletrabalho. 

Na nossa opinião, a promoção de trabalho flexível aumenta 

a motivação, desempenho e produtividade do pessoal, 

SEM 
POBREZA

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

SEM 
POBREZA

BOA SAÚDE E 
BEM-ESTAR

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS
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Em Março de 2021 foi organizada a primeira "Christeyns-Govi Ekiden virtual". Nesta corrida, equipes de diferentes em-

presas da Christeyns competiram para ter o melhor tempo em corrida, bicicleta ou caminhada. Aqui estão os vencedores 

de 2021::

RUNNING

Betelgeux - Christeyns Espanha

Christeyns Bélgica (equipe Finanças-IT)

Christeyns Reino Unido

CYCLING

Christeyns Bélgica

Betelgeux - Christeyns Espanha 

Christeyns Países Baixos

HIKING

Christeyns Bélgica

Betelgeux - Christeyns Espanha

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  BEM-ESTAR DOS EMPREGADOS



17

Iniciativas locais

• Na Christeyns Poland, os colaboradores recebem 

um cartão para ter acesso a várias atividades 

desportivas; como piscina, ginásio, fitness, ...

• Na Bélgica, foi organizada a segunda iniciativa 

Tuupetegoare (Tuupetegoare é uma palavra calão 

de Ghent e significa tanto como "todos juntos"). 

Este projeto de longo prazo na nossa fábrica em 

Ghent, centra-se na melhoria das condições de 

trabalho e das relações na fábrica, estimulando 

o empreendedorismo e a resolução de 

problemas através do trabalho de equipe. 

Em Junho de 21, a 2ª edição da revista 

Tuupetegoare foi distribuída durante um 

evento de waffle-baking. Esta revista para os 

colaboradores da fábrica destacou novos

projetos de melhoria, tais como a reorganização das 

atividades de limpeza, melhorias nos misturadores 

e nas instalações do ácido peracético, visualizações 

extra na produção, ... Um dos operadores, cozinheiro 

certificado, preparou as waffles para os seus colegas.

• Christeyns UK organizou um 'Get well challenge': 6 

semanas de desafios como 'drink water challenge', 

'steps challenge', 'eat well challenge'.. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  BEM-ESTAR DOS EMPREGADOS
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Christeyns Academy

A Christeyns tem a sua própria academia de formação, 

a Christeyns Academy, que tem como objetivo estimular 

a aprendizagem contínua dos nossos colaboradores e 

dos nossos clientes. A Academia oferece cursos sobre 

vários temas, desde temas técnicos, como higiene, saúde 

e segurança no trabalho a cursos de formação para 

iniciantes e muito mais.

A Academia tem dois objetivos principais, sendo 

o primeiro, aproximar as pessoas. Os cursos são 

frequentemente ministrados em grupos, e o trabalho de 

equipe é fortemente estimulado. É importante que os 

colaboradores sejam capazes de fazer ligações com outros 

participantes dos quais poderão beneficiar no futuro. Ao 

incentivarmos o trabalho em conjunto e a comunicação, 

criamos um ambiente onde eles se sentem valorizados e 

empenhados. O segundo objetivo da Academia é nivelar e 

partilhar conhecimento dentro do grupo. Os cursos sobre 

temas importantes como a segurança são padronizados, 

de modo a assegurar o mesmo nível de aquisição de 

conhecimento por parte dos nossos colaboradores.

Também em 2021, a maioria dos cursos foi ministrada 

através de plataformas virtuais de comunicação. Esta 

recente mudança para plataformas online, tais como 

Formação e desenvolvimento pessoal

2020 2021

Total de Formações 19 41

Formações Online 18 40

Formações Presenciais 1 1

Participantes (colaboradores) 733 769

Horas de formação (colaboradores) 1245 2247

X

OBJETIVO

Média de pelo menos 1 formação por colaborador 
por ano

ESTADO

706 formações seguidas por colaborador = média de 0,66 
formações por colaborador por ano

Formações locais
(não organizado pela Academia Christeyns)

OBJETIVO

Crescimento da Christeyns Academy em 5%

ESTADO

5% de crescimento em número de formações, número de 
participantes e horas de formação

5%

8945.5
horas de 
formação 

média de 

8.3
horas de formação 

por colaborador 
por ano

=
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o Teams, permitiu à Christeyns Academy crescer 

significativamente. Os colaboradores de todo o mundo 

podem participar em webinários a partir de casa, evitando 

perdas de tempo e reduzindo drasticamente as emissões 

de CO 2.
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e-CADEMY
BY CHRISTEYNS

2020 2021

1

Formações Presencial

118

2020

40

2021
Formações Online

19 cursos

2020 2021
41 cursos

Horas de formação (colaboradores)

1245
2020

2247
2021

Participantes (colaboradores)

2021769

2020733
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Trabalhar num local de trabalho saudável e seguro é muito 

importante. A Christeyns realiza regularmente avaliações 

de risco, eliminando os riscos sempre que possível ou 

desenvolvendo procedimentos que permitam reduzi-los e 

controlá-los.

Durante 2021, foram tomadas várias medidas, tanto nas 

fábricas como nos escritórios, desde a organização de 

formações de segurança e/ou primeiros socorros, projetos 

ergonômicos, avaliações de risco, ... até à substituição 

de chuveiros de emergência, instalação de alarmes 

de trabalhadores isolados, auditorias de EPI, perigos, 

formulários de alerta, ...

Saúde e segurança no trabalho

Incidentes de segurança
A Christeyns continua a trabalhar para atingir zero 

incidentes no local de trabalho. Até agora, não existem 

métricas detalhadas sobre a natureza dos incidentes de 

segurança, pelo que os números refletem tanto incidentes 

muito pequenos como incidentes mais graves. 

X

OBJETIVO
Zero incidentes de segurança

ESTADO
Durante 2021, foram comunicados 55 incidentes em 

locais de produção e 6 em locais sem produção. Em 

termos absolutos, isso é mais do que 2020, e pode ser 

explicado por um maior volume de produção e um 

aumento no serviço e visitas comerciais aos clientes. Em 

termos relativos, passamos de um total de 0,35 incidentes 

de segurança por 100 toneladas produzidas para 0,33 

incidentes de segurança por 100 toneladas produzidas.

55 incidentes de segurança nos locais de produção 
vs 50 em 2020

6 incidentes de segurança em locais sem produção  
vs 3 em 2020

OBJETIVO
Cada colaborador estar familiarizado com as instruções 

em caso de urgência, por exemplo, ao participar em 
exercícios de evacuação 

ESTADO

74% dos empregados nos locais de produção participaram 
em exercícios de evacuação durante 2021

74%

26% das nossas fábricas 
são certificadas ISO 45001

Evacuation drills

Para mostrar o nosso compromisso com a saúde e 
segurança no trabalho, algumas das nossas fábricas de 
produção têm a certificação ISO 45001.

Em termos de produção e pessoal, diz respeito às nossas 
4 principais fábricas.

55

50

6

3

Incidentes de 
segurança nos 
locais de produção

Incidentes de 
segurança em locais 
sem produção

2021

2020
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Iniciativas de H&S 

Christeyns UK em Bradford emitiu "alarmes de trabalhador 

solitário" em 2021: Os técnicos receberam um alarme que 

se ativa automaticamente e pede ajuda no caso destes 

terem caído ou ficarem incapacitados.. 

X

OBJETIVO

cada empregado deve receber pelo menos um
Formação em H&S por ano

ESTADO

0.57 formações em H&S por colaborador em 2021

2021 2020

Locais de 
não-produção

Locais de 
produção

3,37 
horas

3,83
horas 2,11

horas

Christeyns Food Hygiene France instalou/renovou um 

sistema de extração de ar nos postos de trabalho (tanques 

e máquinas).

Christeyns France também implementou o 

sistema Phago'Door na área de produção 

de Vertou, um conceito de desinfecção 

de mãos através de uma almofada 

impregnada em gel hidroalcoólico. A cada 

5 dias, a almofada é substituída.

Em Warrington, na Christeyns Food 

Hygiene UK houve um grande impulso 

em 2021 para os formulários de alerta 

de perigo: foram colocados mais 

formulários na zona da fábrica para que 

os colaboradores possam preencher sempre que virem 

uma condição insegura. Foram recebidos muitos mais 

formulários em 2021, em comparação com 2020

Nível de 
grupo

Média de horas de formação em 
Higiene & Segurança por colaborador 

por ano

150
empregados 
recebem 
formação 
em primeiros 
socorros

Saúde e segurança no trabalho 

Formações em Higiene & Segurança

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  BEM-ESTAR DOS EMPREGADOS
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Dar à comunidade | Christeyns 
Foundation

Em 2021 a Christeyns Belgium tornou-se parceiro de “A 

heart for Ghent”, uma rede de contatos ativa em Ghent 

e nos municípios vizinhos. Com o apoio da Christeyns, 

os projetos locais aumentam a resiliência dos jovens e 

respondem às suas necessidades.

A Christeyns Belgium também se tornou 

patrocinadora do clube de futebol Standaard 

Muide. O clube, com mais de duas centenas de 

jogadores, quer proporcionar oportunidades 

para o desporto e de desenvolvimento social 

Experiências de trabalho para as 
gerações futuras 

A maioria das empresas da Christeyns estão abertas 

oferecer experiências de trabalho aos mais jovens. 

Estas formações no trabalho oferecem aos jovens a 

oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos, sob 

a supervisão de um mentor.

Em 2021, Christeyns 

Bélgica entrou num 

projeto chamado 

"Dual Learning", 

no qual um 

estudante a tempo 

parcial vai à escola 

e trabalha a tempo 

parcial na produção de 

Christeyns, permitindo-lhe 

adquirir muitas competências valiosas. Para podermos 

cooperar neste projeto, tivemos de cumprir os padrões 

exigidos e obter uma licença, como sendo um local de 

trabalho aprovado. 

Desde Setembro de 2021, o primeiro estudante de 

aprendizagem dupla começou a experimentar o que é 

trabalhar numa empresa química

2.2 IMPACTO NA COMUNIDADE LOCAL

foundation

para os jovens locais, independentemente da sua idade, 

sexo, cor de pele ou religião. Nas quartas-feiras à tarde, as 

crianças dos seis aos doze anos de idade podem mesmo 

obter ajuda educacional de voluntários, com os seus 

trabalhos de casa.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021 |  COMUNIDADE LOCAL
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Através de 

ações de caridade 

anteriores, Christeyns 

Belgium entrou em 

contato com vzw De Tinten. 

De Tinten ajuda refugiados 

que muitas vezes não têm uma 

autorização de residência e não 

estão autorizados a trabalhar. Eles 

distribuem alimentos, dão conselhos sobre

direitos e obrigações, ajuda com a administração 

necessária, ter apoio médico e dar aulas de holandês. 

Com a ajuda de Christeyns, eles puderam 

distribuir os nossos detergentes às 

pessoas que eles ajudam.

A Christeyns UK, em 

Bradford, apoiou Manorlands 

hospice, um hospício que presta cuidados 

temporários a doentes com cancer, e 

Forget Me Not, uma instituição de caridade 

de apoio a crianças. Organizações locais, como 

o "Bradford Food Bank" e o "Bradford Child 

Christmas Present" também receberam uma 

contribuição, respetivamente através da 

recolha de donativos no trabalho que foram 

enviados para o banco alimentar e através 

de presentes que foram comprados 

pelos colaboradores da Christeyns e 

depois entregues às crianças.

A Christeyns Italia 

apoiou o acampamento 

de verão local para 

crianças. Através desta ação, 

deram a várias crianças 

a oportunidade de 

participar nesta 

aventura.

Christeyns France 

também doou gel 

hidroalcoólico à associação 

ADMR, uma organização 

francesa que oferece 

uma vasta gama de 

serviços pessoais.

Em França os 

colegas patrocinaram 

'Ligue contre le cancer', 

uma associação que apoia 

a luta contra o cancer através 

de várias ações por exemplo, 

através da 

participação 

em eventos 

desportivos.
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SUSTAINABILITY REPORT 2021 | 

3  PLANETA

O NOSSO IMPACTO AMBIENTAL
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3  PLANETA

O NOSSO IMPACTO AMBIENTAL

O nosso planeta, um mundo verde-azul, tal como o logotipo da empresa Christeyns. É um lembrete 

permanente de que levamos a sério as nossas responsabilidades ambientais. Ao longo de todo o 

ciclo de vida dos nossos produtos, pretendemos respeitar o nosso planeta.

A Christeyns identifica cinco fases do ciclo de vida de um produto em que podemos fazer a 

diferença. Em primeiro lugar, a fase de concepção ou design, seguida da fase de fabril. Nessas 

fases consideramos o impacto ambiental das nossas operações. A seguir é a distribuição, 

onde procuramos no aspeto logístico do nosso negócio. Depois disto, há o consumo, onde 

nos concentramos sobre o impacto que podemos ter nas operações dos nossos clientes, 

graças às nossas inovações com respeito pela poupança de água e energia. Para concluir, há 

também frequentemente a fase de reciclagem ou reutilização.
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CERTIFICAÇÕES

Oferecemos 113 produtos ou conceitos com um rótulo 

ecológico (Rótulo ecológico da UE, Cisne nórdico e/ou 

Ecocert)

11% da nossa produção total é certificada ecologicamente

X

OBJETIVO

Desenvolver ainda mais a nossa gama de produtos com 
rótulo ecológico..

ESTADO

Status quo em relação a 2020

‘Cradle to cradle certified” é uma certificação de produto, 

que avalia os produtos em cinco aspetos: saúde material, 

circularidade do produto, proteção do ar e clima limpos, 

gestão da água e do solo e justiça social.

OBJETIVO

Obtenção da certificação “Cradle to Cradle” para alguns 
produtos em 2022

ESTADO

O processo de certificação está em curso

X

3.1 CONCEPÇÃO/DESENVOLVIMENTO

Oferecemos

113 
produtos 

com rótulo 
ecológico

Já na concepção dos nossos produtos químicos e equipementos, tentamos encontrar o equilíbrio certo entre qualidade, 

eficiência e sustentabilidade.
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Inovações

Desde Setembro de 21, o departamento de I&D 

corporativo da Christeyns proporciona um estudante de 

pós-graduação em engenharia bioquímica trabalhar num 

projeto que visa reduzir em 20%, a pegada de carbono 

de alguns dos principais produtos Green'R, ao menor 

custo de utilização possível, utilizando produtos químicos 

menos perigosos e mais seguros, tanto para as pessoas 

como para o ambiente.

O cálculo correto da pegada de carbono dos nossos 

produtos é um elemento crucial neste projeto. Será 

desenvolvida e implementada uma ferramenta de cálculo 

em todo o grupo.

OBJETIVO

Desenvolver uma ferramenta comum para o grupo para 
calcular a pegada de carbono dos nossos produtos até 

ao final de 2022

ESTADO

Fase de desenho

X

X

OBJETIVO

Lançamento do nosso conceito inovador de lavagem 
"EPIC" em 2022 (inovação em lavandaria) 

ESTADO

Projeto de I&D em curso

A I&D corporativa está também na fase final de desen-

volvimento de um novo sistema de detergência EPIC, ba-

seado em tecnologia enzimática, permitindo às lavandari-

as reduzir drasticamente a água residual, respeitando ao 

mesmo tempo as normas de descarga. Os testes finais de 

campo estão em curso, o objetivo é lançar o conceito na 

Primavera de 2022.
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As nossas fábricas 

A ISO 14001 é a norma mais comum e internacionalmente reconhecida do sistema de gestão ambiental. Esta norma ISO 

ajuda-nos a diminuir os resíduos, as emissões de CO2 e a poluição da água. 

3.2 PRODUÇÃO

Local de produção ISO 14001

Christeyns Gent - Bélgica X

Christeyns Bradford - Reino Unido X

Christeyns Food Hygiene, Warrington - Reino Unido X

Clover - Christeyns, Whaley Bridge - Reino Unido X

Christeyns Betelgeux, Ador - Espanha X

Christeyns, Vertou - França X

Christeyns Food Hygiene, França X

47% 
dos nossos locais de produção são 

certificados pela norma ISO 14001.

84% da produção total 
do produto.

Em conjunto, 
produzem 
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Destaques dos projetos 2021

A sede da Christeyns HQ inaugurou o seu parque de 

painéis solares, com uma ligação direta de cabos única.

A 10 de Novembro de 2021, a sede da Christeyns HQ em 

Gent ficou oficialmente ligada através de “direct cable” 

(cabo direto) aos painéis solares. Este conceito é ainda 

muito raro na Bélgica.

Normalmente, a energia gerada pelos painéis solares é 

X

OBJETIVO

Aumentar o número de locais de produção capazes de 
gerar energia renovável

ESTADO

Vários projetos em preparação

A  Christeyns France instalou 

um Evapo-concentrador 

para tratar a sua água 

de enxaguamento: a 

água de enxaguamento 

é recuperada e depois 

tratada por destilação.

O objetivo é analisar este 

processo em 2022 e reincorporá-

lo no processo fabril, e se possível, ou reutilizá-lo.

Christeyns UK ganhou o prémio "Bradford means business 

award for sustainability" em 2021. Este prémio local é 

um reconhecimento pelos seus esforços para melhorar a 

sustentabilidade no âmbito das suas operações comerciais.

utilizada no próprio local onde é gerada. Mas este cabo 

especial permite transportar a energia gerada no telhado 

do nosso centro de distribuição europeu através da nossa 

ponte pedonal, suspensa sobre a estrada pública, até 

à unidade de produção, onde a maior parte da energia 

é necessária. O parque solar da Christeyns é um dos 

primeiros projetos na Flandres a ter um cabo direto.
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Envolvimento do pessoal

Tentamos sensibilizar os nossos colaboradores para 

consumir de forma responsável. Por exemplo, separação 

do lixo, reportar fugas, não deixar correr a água, copos 

reutilizáveis, ... No Reino Unido - Warrington todos 

os colaboradores são encorajados a contribuir para 

a diminuição do consumo de energia. Através de 

uma campanha de autocolantes, os empregados são 

sensibilizados a apagar a luz quando saem da sala.

Usando o lema "todos podemos fazer algo para ajudar a 

proteger o nosso planeta", várias sedes no Reino Unido 

criaram o flyer 'fazendo a diferença'. O esforço de uma 

Também no Reino Unido, os locais de produção em 

Bradford, Warrington e Whaley Bridge associaram-se no 

'Projeto Terra'. Este projeto recentemente introduzido 

analisa todos os aspetos do negócio da Christeyns 

em todos os seus sítios, no Reino Unido, em relação à 

sustentabilidade e ao ambiente. O projeto é liderado 

por um diretor e tem influência em todas as operações 

e decisões de investimento nas empresas britânicas da 

Christeyns Food Hygiene, Christeyns Laundry Technology, 

Oscrete Construction Products, Cole&Wilson e Clover-

Christeyns. Os projetos atuais incluem a instalação da 

substituição de iluminação LED de baixa energia e estão 

em curso planos para a instalação de um sistema de 

painéis solares.
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Dada a mudança de carros convencionais para carros 

híbridos ou totalmente elétricos, tanto para carros de 

empresa como para carros particulares, a Christeyns 

Belgium duplicou o número de estações de carregamento 

para carros elétricos ou 

híbridos em 2021. Também

A Christeyns UK investiu em 

postos de carregamento 

em 2021.

Alternative transport 

modes – other than 

conventional cars – 

are being promoted 

throughout the entire 

Christeyns group, where 

possible. The provision of charging stations for electrical 

or hybrid cars is only one example. 

Estão a ser promovidos em todo o grupo Christeyns, 

transportes alternativos - que não automóveis 

convencionais - sempre que possível. A disponibilização 

de estações de carregamento para automóveis elétricos 

ou híbridos é apenas um exemplo. A Christeyns Belgium 

colocou em prática um sistema de aluguer de bicicletas, 

oferecendo aos colaboradores a possibilidade de adquirir 

uma bicicleta standard ou elétrica, através do aluguer. 

Existe um grande armazém coberto para bicicletas e 

uma cabina de secagem onde os colaboradores podem 

pendurar as roupas molhadas a secar, de forma gratuita, 

quando vêm trabalhar de bicicleta ou a pé, num dia de 

chuva.

A Christeyns UK Bradford oferece aos seus colaboradores 

um "esquema de bicicleta para o trabalho", um esquema 

apoiado pelo governo para financiar bicicletas para os 

colaboradores com um desconto de impostos.

A Christeyns Italia juntou-se a empresas vizinhas para 

oferecer transporte gratuito do metro até aos escritórios.

OBJETIVO

Aumento do número de carros híbridos ou 
100% elétricos

ESTADO

= aumento em 5% no número de carros híbridos da 
empresa e duplicou o número de carros 100% elétricos 

em 2021

Mobilidade

A Christeyns também quer assumir a responsabilidade 

no domínio da mobilidade. Por um lado, temos os nossos 

colaboradores, que de alguma forma têm de vir trabalhar, 

e, por outro, a nossa frota tem mais de 500 automóveis e 

alguns camiões e carros.

Alguns incentivos ou ações podem ter um impacto 

substancial nessa área.

2020 2021

Quantidade total de carros 507 509

Quantidade total de automóveis 100% 
elétricos da empresa

2 4

Quantidade total de carros híbridos da 
empresa

57 60

X
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Produção total de produtos 
ecológicos (toneladas)

Produção total do produto  
(toneladas)

2021

2020

183.225 

148.000 
20.387

16.350 
2021

2020

Métricas

Partilha da produção de produtos 
ecológicos

2021
11%

2020: 11%

Toneladas de novas embalagens 
de plástico trazidas para 

o mercado

3000
2021

3600
2020

de produção
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Partilha de energia renovável

2021 
19%

do consumo de energia

X

OBJETIVO

Aumentar o número de fábricas capazes de gerar energia 

renovável, por exemplo, através da instalação de painéis 

solares

ESTADO

Status quo, vários projetos em andamento

Consumo médio de eletricidade 
por tonelada produzida

2021 
36.53 kWh/T

2020
46.65 kWh/T

Consumo médio 
de gás por tonelada 

produzida

66.80 
kWh/T

7%

Partilha da energia 
renovável auto-gerada

21%

Partilha de locais que geram 
energia renovável

2020 
21%

Métricas
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Resíduos criados por tonelada 
produzida (= madeira/papel/papelão/cartão/
resíduos generais, excluindo águas residuais)

da produção de resíduos

2021 
4.26

kg/T

2020 
10
kg/T

Águas residuais por tonelada 
produzida

2021 
54 L

2020 
84 L

OBJETIVO

Uma diminuição dos resíduos e das águas residuais com 

5% por ano 

ESTADO RESÍDUOS

Uma das iniciativas levada a cabo para reduzir os resíduos, 

é o projeto de gestão de resíduos da Christeyns UK 

(Bradford), com o objetivo de trabalhar com um regulador 

de resíduos para compreender os fluxos de resíduos, 

reduzir o total de resíduos e capturar dados mais precisos.

ESTADO ÁGUA

X

X
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Mais de 230.000 paletes foram enviadas aos clientes em 2021, com um peso médio de 646 kg/palete.

OBJETIVO

Reduzir o número de transportes, melhorando
paletização das mercadorias enviadas aos clientes

ESTADO 

Em 2021, o peso médio por palete expedida era de 585, 
em 2022 era de 646 kg

X

OBJETIVO

Instalar raios LED em todos os armazéns da Christeyns

ESTADO 

60% do nosso armazém tem agora lâmpadas LED, 7 

locais de produção tomaram ações de substituição em 

2021

X

3.3 DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM

Peso médio de

646 kg/palete

Foram expedidas 
mais de 

230.000
paletes
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Destaques do projeto em cliente 2021

Também durante este ano, ajudamos os nossos clientes a fazer poupanças substanciais 

de água e energia.

Alguns destaques:

Cliente

DFD  

Localização: Store Heddinge, Dinamarca

Tipo de 
roupa:

hotelaria

Tonelagem: 35 T de roupa/dia

Projeto: • Otimização do processo de 
lavagem

• Otimização do equipemento 
de poupança de água e energia 
existente

Consumo 
de água:

-35%

Consumo 
de energia:

: -19%

3.4 CONSUMO

Cliente

Cleanlease

Localização: Tiel, Países Baixos

Tipo de 
roupa:

cuidados de saúde

Tonelagem: 60 T de roupa/dia

Projeto: • Instalação Lint-X Rotor

• Melhorar o desempenho do 
Rotor Heat-X

Consumo 
de gás:

 -26%

Consumo 
de água:

-28%

Cliente

Textilia

Localização: Örebro, Suécia

Tipo de roupa 
de cama:

roupa de trabalho e de saúde

Tonelagem: 20 T de roupa/dia

Projeto: • Instalação de Lint-X Rotor

• Sistema de vapor de 
otimização

Consumo 
de água:

-21%

Consumo 
de gás:

 -8%

Cliente

Bardusch

Localização: Siedenburg, Alemanha

Tipo de roupa 
de cama

cuidados de saúde

Tonelagem: 50 T de roupa/dia

Projeto: • Instalação de Lint-X Rotor

• Implementação do Cool 
Chemistry

Consumo 
de gás:

 -10%

Consumo 
de água:

-25%
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A certificação pela SGS apoia o compromisso profissional 

da Christeyns com os clientes, contribuindo para resolver 

problemas de saúde e segurança e oferecendo soluções 

de higiene eficazes e eficientes, ao mesmo tempo que 

aumenta a confiança dos clientes.

A Christeyns Food Hygiene UK manteve o BSI KiteMark 

para dois produtos, na sequência de uma auditoria anual. 

A Christeyns continua a ser a única empresa a deter 

esta prestigiada marca de confiança, colocando estes 

higienizadores de mãos numa classe própria. A marca de 

qualidade confirma que um produto foi exaustivamente 

testado.

Em 2021, a Betelgeux-Christeyns desenvolveu Programa 

de Serviços de Higiene Integral (SHI) para a Indústria 

Alimentar Espanhola. A qualidade deste serviço foi 

auditada e certificada pela SGS em Espanha.

A SGS International Certification Service é um líder 

mundial em inspeção e verificação de processos.

O programa SHI é concebido como uma ferramenta de 

monitorização e de controle que contribui para melhorar 

a eficácia dos produtos desinfetantes e, assim, garantir a 

colocação de alimentos seguros no mercado. O Serviço 

de Higiene Integral cobre todos os fatores envolvidos 

nos processos de limpeza e desinfecção das instalações: 

desde a recomendação e fornecimento de produtos e 

equipementos de limpeza, até à validação dos resultados 

de higiene. Abrange também a formação do pessoal 

envolvido na higiene e sua supervisão, a concepção de 

protocólos de limpeza e desinfecção, e o cumprimento 

dos requisitos legais em termos de higiene alimentar.

Certificações
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Embora façamos o nosso melhor para o evitar, por vezes os produtos acabados precisam de ser destruídos devido ao 

prazo de validade, qualidade ou danos. Em 2021, a quantidade de produtos acabados destruídos ascendia a 230T.

OBJETIVO

Diminuir o volume de produtos acabados destruídos em 

5% por ano

ESTADO 

• Em 2020, foram destruídas 420 toneladas de 

produtos acabados a nível de grupo, representando 

0,21% da produção total.

• - Em 2021, isto foi 230T, representando 0,13% da 

produção total.

X

OBJETIVO

Redução de resíduos através do aumento do volume 

embalado em tambores reutilizados ou IBCs em 

5% por ano

ESTADO 

• % de locais de produção que reutilizam embalagens: 

79% (idênticos aos de 2020)

• Percentagem da produção preenchida em 

embalagens reutilizadas: 20% (em comparação com 

24% em 2020)

OBJETIVO

Explorar alternativas de embalagens recicladas

ESTADO 

• % dos locais de produção que utilizam embalagens 

recicladas: 36%

• Percentagem da produção preenchida em embalagens 

(parcialmente) recicladas: <1%

X

3.5 RECICLAGEM

X
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A NOSSA FORMA DE FAZER NEGÓCIOS
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A Christeyns candidatou-se a fazer parte da iniciativa do Pacto Global da ONU, uma iniciativa global de RSE baseada em 

dez princípios sobre direitos humanos, trabalho, ambiente e anti-corrupção. É objetivo da Christeyns incorporar estes 

princípios no quadro, empreendendo ações práticas nestes domínios.

Christeyns apoia e respeita os direitos humanos fundamentais, na sua esfera de influência. Não o 

fazemos apenas dentro da nossa organização, mas esperamos igualmente que os nossos parceiros 

de negócio respeitem os direitos proclamados internacionalmente. As violações dos direitos 

humanos não são toleradas.

• Todas as filiais da Christeyns respeitam todas as leis e regulamentos locais, nacionais e 

internacionais aplicáveis. Nenhum dos nossos locais foi cúmplice de abusos dos direitos 

humanos.

• A Christeyns estabeleceu um "Código de Conduta do Fornecedor", que inclui o respeito pelos 

direitos humanos fundamentais como requisito principal do fornecedor.

4  PRINCÍPIOS

A NOSSA FORMA DE FAZER 
NEGÓCIOS

Direitos Humanos
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OBJETIVO

Rácio homem - mulher nas equipes de gestão =
proporção homem - mulher em todos os empregados

ESTADO 

• %de mulheres em cargos executivos (N-1+N-2)

• % de empregados femininos: 31% (idem 2020)

• % de empregados masculinos: 69% (idem 2020)

X

OBJETIVO

Esforçar-se por uma proporção 50/50 homens-mulheres

ESTADO 

Ainda não há dados completos disponíveis

X

OBJETIVO

Igualdade de remuneração para empregos iguais

ESTADO 

Ainda não há dados completos disponíveis

X

33%
31%
de empregados femininos

69%
de empregados masculinos

de mulheres em 
posições executivas

Idem 2020

• Desde 2020, começámos a medir a (des)igualdade em cargos executivos.
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equipementos, nos esforçamos por encontrar a opções 

mais sustentáveis e amigas do ambiente. 

Anti-corrupção
A Christeyns condena todas as tentativas de suborno e 

corrupção e formalizou isto numa política. A Christeyns 

conduz todos os negócios de uma forma honesta e ética. 

A empresa adota uma abordagem de tolerância zero 

ao suborno e à corrupção e está empenhada em agir 

com profissionalismo, justiça e integridade em todos os 

negócios e relações comerciais.

Compromisso com a sustentabilidade

Christeyns assumiu um compromisso para com 

sustentabilidade, formalizado desde 2020 num relatório 

anual de responsabilidade social corporativa. Contudo, 

é útil medir o progresso de forma objetiva e ser capaz 

de comparar o desempenho da organização com outras 

empresas. Em 2022, a Christeyns HQ na Bélgica apresentará 

um questionário Ecovadis. Ecovadis é uma classificação 

de sustentabilidade globalmente conhecida, que avalia as 

empresas em quatro tópicos: ambiente, trabalho e direitos 

humanos, ética e aprovisionamento sustentável

Trabalho
A Christeyns respeita a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. 

Não existe qualquer forma de trabalho forçado ou 

obrigatório em nenhuma das filiais. O trabalho infantil 

é proibido e procuramos eliminar a discriminação no 

emprego.

A Christeyns UK tem um "Investors in people accreditation", 

o que significa que o seu desempenho na liderança, 

apoio e melhoria dos seus colaboradores é avaliado em 

comparação com o "we invest in people-framework".

Ambiente 
Como empresa fabricante de produtos químicos, a 

Christeyns apoia uma abordagem preventiva em relação 

ao possível impacto ambiental das suas ações. A 

Christeyns quer ser ambientalmente responsável a todos 

os níveis. Ao desenvolver novos produtos, conceitos ou 

OBJETIVO

Organizar formação de sensibilização para compradores

ESTADO 

A ser iniciado, objetivo para 2022

X

OBJETIVO

Candidatar-se a uma medalha de bronze Ecovadis 

até 2022

ESTADO 

A ser iniciado, objetivo para 2022

X
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HydRO® - uma joint-venture entre 
Christeyns e Veride
A Christeyns entrou numa joint venture com a Veride, uma 

empresa belga internacionalmente ativa que desenvolve 

sistemas para purificar e reutilizar água. Juntos lançámos 

HydRO®, um sistema de tratamento e purificação de água 

para lavandarias industriais. O princípio HydRO baseia-

se em dois pilares principais: poupar na utilização de 

água doce em lavandarias e limitar a emissão de águas 

residuais. Com HydRO, podemos limitar o consumo de 

água em cada lavandaria a 1 litro por quilograma.

Como funciona? HydRO recolhe as águas residuais e 

trata-as, utilizando um reator biológico no qual a sujidade 

é decomposta. A água passa então por um filtro de osmose 

inversa - a melhor técnica de filtração em uso industrial - 

para que possa ser reutilizada. Isto elimina completamente 

os sais dissolvidos e as pequenas partículas.

Qualquer água (chuva) é igualmente filtrada, desta forma. 

Assim, o consumo de água doce é significativamente 

reduzido e a eliminação de águas residuais é mantida 

a um nível mínimo. A única coisa que resta é o lodo - o 

altamente

resíduos residuais concentrados deixados após a filtragem. 

Este sólido absorve apenas 0,5% do volume total e é 

4  PARCERIAS

PARA MAIOR IMPACTO

removido e processado, por exemplo, por incineração 

ou compostagem. Este processamento é feito através de 

empresas intermunicipais controladas pelo governo, na 

sua totalidade conformidade com a legislação aplicável.

Assim, HydRO é tanto uma solução para o problema 

das águas residuais como para o consumo de água. Este 

último pode ser reduzido de 4 para < 1 litro. Uma melhoria 

de 80% (em volume), por outras palavras. É um sistema 

revolucionário para ficar à frente dos regulamentos 

relativos ao consumo de água e de resíduos.

Não só reduzimos grandemente o consumo e o 

desperdício, como também os custos.

for laundries
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EEkovrak, produtos Christeyns em
Supermercados

Em colaboração com o grupo Dubreuil, a Christeyns 

France disponibiliza os seus produtos a granel nos 

supermercados. O grupo fornece um conceito "a granel" 

nos supermercados, com as 

fórmulas Christeyns. EKOVRAK 

nasceu do desejo de reduzir os 

resíduos plásticos de utilização 

única e de apoiar a mudança 

para padrões de consumo mais 

sustentáveis. O projeto está a 

ser implementado na região de 

Vendée e é muito ambicioso com 

até 1500 toneladas de produtos 

previstos até ao final de 2022.

.

Streekfonds Oost-Vlaanderen | Een Hart
voor Gent

A Christeyns Belgium tornou-se um parceiro estrutural 

de Streekfonds Oost-Vlaanderen, uma organização sem 

fins lucrativos que apoia iniciativas sociais locais. Dentro 

desta organização, #umcoraçãoforte é a rede que está 

ativa em Ghent e nos municípios vizinhos. Com o apoio 

da Christeyns, #umcoraçãoforte ajuda projetos locais que 

aumentam a resiliência dos jovens e respondem às suas 

necessidades.
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OBRIGADO



Por favor, considere o ambiente antes de imprimir este documento.
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