Confiança global,
relevância local
Compromisso em soluções
de confiança

A Hempel considera-se guardiã dos
ativos mais valiosos dos seus clientes.

Estamos sempre em
movimento, unidos pela
nossa promessa de
oferecer soluções de
pintura de confiança.
Em todos os cantos do planeta,
os nossos clientes recebem
aconselhamento, apoio e produtos de
confiança: soluções de pintura que não
só proporcionam uma proteção superior,
como também ajudam a melhorar a
eficiência dos seus negócios. É essa
a nossa razão de existir e o motivo
pelo qual somos o parceiro de eleição
em mais de 80 países espalhados
pelo mundo.
Soluções de confiança
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Sobre a Hempel

24

Dispondo de unidades de
produção distribuídas pelo mundo,
conseguimos expedir um grande
número de produtos em menos
de 24 horas.
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Em cada 20 minutos, sai um camião
carregado das nossas fábricas.

750

A cada minuto, são aplicados cerca
de 750 litros de tinta Hempel em
algum lugar do mundo.
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Áreas de especialização

Acrescentamos valor
a cada negócio
A Hempel serve uma ampla gama de
segmentos. Os nossos conhecimentos
e competências são vastos, mas os
objetivos permanecem sempre os
mesmos: oferecer aos nossos clientes
produtos e soluções comprovadas
de valor acrescentado. Fazemo-lo
através de um investimento contínuo
em investigação e desenvolvimento,
para garantirmos que as tecnologias
que desenvolvemos impulsionam
os negócios dos nossos clientes,
reduzindo simultaneamente o seu
impacto no meio ambiente.
Apoiada por uma equipa de âmbito
mundial, a Hempel implantou-se num
grande número de países em todo o
mundo, o que nos permite prestar aos
clientes serviços personalizados e
adaptados ao contexto local.
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Áreas de especialização

Áreas de
mercados locais

Petróleo e gás

Fábricas de
Produção
produtos químicos de energia

Equipamentos
portuários

A Hempel fornece à
indústria química, há mais
de 50 anos, produtos
anticorrosivos, revestimentos
isolantes e tintas resistentes
a produtos químicos.

Oferecemos uma proteção
total adequada a centrais
de carvão, gás, energia
eólica, hidroelétrica e
energias renováveis, há mais
de 40 anos.

Os produtos Hempel são mundialmente reconhecidos ao nível
da proteção de equipamentos de
movimentação de carga, mantendo as atividades portuárias
operacionais por mais tempo.

Infraestruturas

Minas

Os produtos intumescentes
para proteção contra o fogo e
os produtos anticorrosivos e
para decoração da Hempel,
são utilizados em edifícios,
pontes e outras estruturas
em todo o mundo.

Os nossos produtos
epoxídicos conferem
excelentes propriedades de
resistência à intempérie, à
corrosão, ao impacto e à
abrasão, no setor mineiro,
em todo o mundo.

Material circulante Águas e resíduos
Os primários e acabamentos
ferroviário

Há 50 anos que fornecemos
produtos resistentes
à corrosão e a altas
temperaturas, bem como
revestimentos para
proteção dos setores do
petróleo e do gás.

Podemos fornecer esquemas
de pintura de base aquosa,
económicos e resistentes à
intempérie, que cumprem
todas as exigências do setor
ferroviário, respeitando a
regulamentação ambiental.

de alto desempenho da
Hempel, resistentes à
corrosão e aos produtos
químicos, asseguram
melhores tempos de vida
útil em todo o setor do
tratamento de águas.
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Indústria

Nos ambientes
industriais
mais hostis
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Dos parques eólicos no Mar
do Norte às condutas que
cruzam o deserto, existem
indústrias e infraestruturas
expostas a algumas das
condições mais hostis do
planeta. Nos quatro cantos
do mundo, os nossos
produtos protegem contra a
corrosão e contribuem para
o avanço da humanidade.

Indústria

O mundo está a mudar a uma velocidade
incrível. As populações crescem, a
tecnologia evolui e a procura de recursos
naturais é implacável. Necessitamos de
infraestruturas e indústrias otimizadas
que ajudem a fornecer energia às nossas
cidades, a manter as populações ligadas
e a produzir as matérias-primas das
quais dependemos. Os nossos produtos
desempenham aqui um papel fundamental.
De pontes e túneis a estádios, edifícios
e plataformas petrolíferas, os nossos
produtos conferem proteção comprovada
mesmo nas condições mais rigorosas.
Contudo, oferecemos mais do que
apenas proteção. Em cada projeto,
colaboramos estreitamente com o cliente
para desenvolver uma solução de pintura

específica que contribui para reforçar
a segurança e prolongar os intervalos
entre manutenções.
Experientes no setor da proteção industrial,
disponibilizamos uma gama completa de
soluções, desde os sistemas de secagem
rápida que aumentam o ritmo de produção,
até aos sistemas amigos do ambiente que
estão a definir os novos padrões do setor.
Os nossos produtos foram concebidos
tendo em vista a fácil aplicação, a
menor necessidade de manutenção e
um longo tempo de serviço. Estamos
constantemente a redefinir as fronteiras da
tecnologia em busca de melhores soluções.
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Sabia que...?
Os nossos produtos para o interior de
condutas de gás ajudam a criar um
perfil de superfície liso dentro do tubo
que melhora o fluxo do mesmo. Em
resultado, é necessário menos energia
para transportar o gás, o que reduz os
custos de investimento e operacionais
para as empresas que as exploram.

Os nossos produtos de proteção
passiva contra o fogo permitem às
estruturas de aço manter a sua
capacidade de carga até um máximo
de duas horas durante um incêndio,
permitindo a evacuação segura dos
ocupantes do local.
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Os nossos primários epoxídicos com
zinco ativado utilizam simultaneamente
os três métodos de proteção anticorrosiva:
barreira, inibidor e proteção galvânica.
O resultado é uma melhoria significativa
do desempenho em comparação com
os revestimentos epoxídicos de zinco
sem a tecnologia de zinco ativado.
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Indústria - caso real

“A Ponte Troja lembra
uma escultura e é um
belo complemento à
cidade de Praga”
Prémio do Júri Europeu para Pontes Metálicas da ECCS
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Indústria - caso real

A Hempel
protege a ponte
premiada de
Praga para a
posteridade
Projetada por Mott MacDonald, a Ponte Troja alcançou o
estatuto de ícone em Praga desde a sua abertura em 2014.
O arco de 262 m de comprimento sobre o rio Vltava, aberto
a peões e a ciclistas, conta também com quatro faixas de
trânsito rodoviário e uma linha dupla de elétrico.
A missão da Hempel foi encontrar o sistema certo para
conferir à estrutura uma excelente resistência à intempérie
num ambiente C5-I. Além disso, a ponte, concebida para
suportar cargas pesadas, possui um número de juntas
invulgarmente elevado, pelo que a pintura teria de suportar
um desgaste considerável.
A solução concebida especialmente para esta estrutura
incluiu o Hempadur Zinc 17360 aplicado em oficina, seguido
de Hempadur Fast Dry 15560 e Hempathane HS 55610
aplicados em obra. O sistema foi validado de acordo com
a regulamentação do Ministério dos Transportes para uma
durabilidade de 30 anos.
Não demorou muito tempo até que a ponte tivesse começado
a despertar a atenção dos júris de concursos. Em 2015, foi
galardoada com o Prémio Europeu para Pontes Metálicas da
ECCS, no âmbito do qual o júri elogiou a "bela arquitetura" e
"a estrutura esbelta e a elegância", referindo por fim que "a
Ponte Troja, lembra uma escultura, e é um belo complemento
da cidade de Praga".
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Indústria - caso real
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Indústria - caso real

Proteção contra o
fogo em hangar no
aeroporto de Viena
Quando as estruturas metálicas do novo hangar 7, em construção
no Aeroporto de Viena (Áustria), necessitaram de proteção
contra o fogo, a construtora Haslinger Stahlbau procurou as
recomendações da Hempel.
Era exigido um esquema de pintura contra o fogo, de secagem
rápida, por forma a reduzir o tempo total de construção e, ao
mesmo tempo, capaz de proteger o edifício em caso de incêndio.
O hangar, que possui quatro treliças estruturais em aço com uma
extensão de 100 m, tem 6,5 m de altura e uma área de 7.000 m².
O cliente da Hempel, a SRB Rostschutz GmbH &Co. KG., solicitou
um esquema de pintura de três demãos. Após preparação
adequada da superfície, foi aplicada uma demão de Hempadur
Fast Dry 17410, um primário epoxídico de dois componentes
curado com adutor de poliamida, com excelente resistência à
corrosão e baixa temperatura de cura.
Seguiu-se a aplicação de Hempacore One FD 43601, a
versão de secagem rápida (20 minutos ao toque/6 horas
para manuseamento) da gama de produtos intumescentes
de alto desempenho para proteção passiva contra o fogo de
estruturas metálicas.
Os produtos Hempacore One são revestimentos intumescentes
acrílicos de um componente, à base de solvente, que
proporcionam um máximo de 120 minutos de proteção sob
fogo celulósico, podendo ser utilizados no interior ou no exterior
seguidos da aplicação de um acabamento adequado. Neste
projeto, o acabamento aplicado foi o Hempathane Topcoat
55210, um poliuretano de dois componentes, com um currículo
comprovado em termos de elevado brilho e boa retenção da cor
ao longo de largos anos de serviço.
O sistema de pintura cumpre na sua totalidade os requisitos
europeus de resistência ao fogo em estruturas de aço.
A Hempel prevaleceu face à concorrência, a qual incluía
fabricantes de tintas nacionais e internacionais, em virtude da
disponibilidade de aconselhamento e de serviços técnicos, bem
como da capacidade de oferecer um esquema de pintura de
secagem rápida e com uma boa relação custo/benefício, que
satisfizesse as exigências do cliente quanto a uma proteção fiável
e duradoura num ambiente agressivo.
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Marítima

Uma frota
com eficiência
energética

8

1917

Os nossos revestimentos especiais
para os cascos de navios
ajudam a reduzir o consumo
de combustível e as emissões
de CO2 até 8%, melhorando
significativamente a eficiência e o
desempenho ambiental.

Em 1917, lançámos o nosso primeiro
revestimento anti-incrustante para
cascos de navios capaz de reduzir os
custos com combustível. Atualmente,
continuamos a liderar a tecnologia
anti-incrustante a nível mundial.

70 milhões
Durante os últimos 20 anos, já
vendemos mais de 70 milhões
de litros de produtos reforçados
com fibra.
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As rotas marítimas são
artérias vitais para a
economia do mundo.
São também ambientes
extremamente agressivos
para os navios que os
atravessam. Os nossos
produtos ajudam a enfrentar
as forças da natureza,
otimizando simultaneamente
a eficiência energética e o
desempenho ambiental.

Marítima

Desde a vastidão gelada do Ártico aos mares
revoltos do Sul, o ambiente marítimo é um
dos mais inóspitos do planeta. Acima da
linha de água, a combinação do corrosivo ar
marinho e do desgaste causado pelas cargas
e descargas, rapidamente danifica o metal
sem proteção. Abaixo da linha de água, os
organismos marinhos agarram-se ao casco,
arruinando por completo a areodinâmica do
navio, o que leva ao aumento dos custos com
combustíveis e das emissões.
Temos ajudado os nossos clientes a
ultrapassar esses desafios ao longo de mais
de 100 anos, procurando sempre ir mais
além no desempenho de cada produto para
proporcionar uma maior proteção e eficiência
a cada frota. Atualmente, conseguimos
fornecer um produto tecnologicamente

avançado e de eficiência comprovada para
quase todas as áreas de um navio, desde os
tanques de lastro às acomodações.

Fornecemos produtos para
qualquer área de um navio:

A nossa abordagem é sempre a mesma, não
importa se estamos a fornecer produtos
para manutenção a bordo ou um sistema
completo de pintura para uma nova
construção. Trabalhamos lado a lado com
os nossos clientes, desde as especificações
até à aplicação e manutenção, por forma a
garantir os maiores benefícios através de um
esquema de pintura que protege o seu navio
e melhora a sua eficiência global.

• Obras vivas
• Tanques de lastro
• Porões de carga
• Tanques de carga
• Convés, obras mortas e
superestrutura
• Acomodações
• Água potável
• Manutenção a bordo
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Marítima – caso real

“A redução do consumo
energético não só significa
que os navios poluem
menos, mas também faz
sentido a nível comercial,
uma vez que reduzimos os
nossos custos.”
Grupo Grimaldi

14

Marítima – caso real

Redução do
consumo de
combustível e
de emissões
Graças aos nossos produtos com base de silicone para
cascos, o Grupo Grimaldi viu o consumo de combustíveis e
as emissões diminuírem em mais de 30 navios.
Quando organismos incrustantes, como cracas e o lodo
biológico, se agarram ao casco de um navio, a resistência
extra provocada pelos mesmos exige mais combustível para
ser possível movimentar o navio – o que aumenta o consumo
de combustível e as emissões de CO2 daí resultantes.
Como o combustível representa o custo mais elevado para
a maioria dos navios, tudo o que ajude a reduzir o nível de
incrustação representa uma poupança significativa para os
proprietários do navio e menos emissões para o ambiente.
Está comprovado que os nossos revestimentos
hidrodinâmicos com base de silicone para os cascos de
navios são capazes de reduzir o consumo de combustível
de um navio e as emissões associadas em cerca de 6%
ao ano. No entanto, o Grupo Grimaldi verificou que a
redução no consumo de combustível pode, na verdade, ser
significativamente maior.
O grupo multinacional Grimaldi, especializado no transporte
de cargas e de passageiros, aplicou os nossos produtos
com base de silicone em mais de 30 navios – numa das
ocasiões, em sete navios em apenas um mês. Ao longo de
cada demão de tinta aplicada em doca seca, os nossos
inspetores prestaram todo o apoio ao Grupo Grimaldi,
certificando-se de que o esquema de pintura era aplicado
de forma correta e eficiente, e de que cada navio regressava
rapidamente ao mar.
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Construção civil

Um mundo de cores
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As tintas são porventura os
produtos mais vistos mas,
ao mesmo tempo, os mais
ignorados no mundo. Seja
nas nossas casas e locais
de trabalho, nos museus,
escolas ou edifícios
públicos, as tintas estão por
todo o lado, contribuindo
para tornar as nossas
vidas mais seguras, mais
luminosas e mais coloridas.

Construção civil

Desde que acordamos pela manhã até que nos
vamos deitar, as cores desempenham um papel
importante nas nossas vidas. O nosso estado de
espírito e a forma como pensamos são afetados
por elas. Podem fazer-nos sentir mais vivos e
descontraídos, e dar-nos uma maior sensação
de bem-estar.
Na Hempel, temos a paixão pela cor. Os nossos
produtos para a construção civil existem em
todas as cores do arco-íris e os nossos técnicos
estão sempre disponíveis com ajuda, conselhos
e inspiração para apoiar os clientes na escolha
do esquema de cores ideal para o interior e o
exterior dos seus edifícios.
Um esquema de pintura tem também que
proteger um edifício contra o clima, a poluição e
o desgaste. Com base em anos de experiência
na área da proteção, desenvolvemos uma

gama de produtos decorativos adequados a
todos os substratos e praticamente todas as
necessidades, desde acabamentos brilhantes
de alta resistência a revestimentos exteriores
refletores de calor para climas quentes.
Fornecemos igualmente tintas especializadas
para diferentes áreas e necessidades, tais
como produtos antifúngicos e antibacterianos
que melhoram a higiene de hospitais, casas de
banho e refeitórios.
Com uma ampla gama de produtos, estamos
em condições de fornecer a solução de pintura
perfeita para a totalidade do edifício, do piso
térreo ao telhado. Os nossos produtos foram
concebidos para prolongar o tempo de vida dos
edifícios, bem como para reduzir ao mínimo a
manutenção e proporcionar um acabamento
esteticamente agradável.
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Sabia que... ?

Quando aplicados em edifícios
no Médio Oriente, os nossos
revestimentos refletores de calor para
exterior proporcionam uma redução
média de 5% na energia consumida
pelos aparelhos de ar condicionado.

As cores conseguem fazer coisas
incríveis. Numa escola, por exemplo,
podem ajudar a melhorar a
concentração dos alunos.

0

Todos os nossos produtos para
a construção civil são isentos de
chumbo. Estamos empenhados em
desenvolver soluções sustentáveis
sem comprometer a qualidade ou
o desempenho.
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Construção Civil - caso real

“Os produtos Hempel para construção
civil são concebidos para proteger e
decorar todas as áreas de um edifício,
desde as paredes exteriores aos
pavimentos. As tintas intumescentes
promovem ainda, de forma económica,
a proteção contra incêndio dos
componentes metálicos estruturais.”

18

Construção Civil - caso real

Proteção
e decoração
Os produtos da Hempel para construção civil integram uma
extensa gama de revestimentos concebidos para proteger
e decorar todas as áreas de um edifício, desde as paredes
exteriores aos pavimentos. Os produtos intumescentes para
proteção contra o fogo protegem alguns dos componentes
mais essenciais de uma estrutura metálica. A gama Hempel
para construção civil foi concebida para a proteção dos
variados tipos de material utilizado: estuque, cimento,
madeira, metal e outros.
Um exemplo de tal versatilidade é a estreita colaboração da
Hempel na construção do Instituto de Medicina Molecular
Príncipe das Astúrias (IMMPA).
O empreiteiro procurava um fabricante de tintas capaz de
oferecer soluções para os requisitos de proteção e decoração
de todas as unidades dos mais de 32.000 m2 do edifício.
Nesse instituto, era necessário proteger e decorar as
paredes e zonas de acesso, exteriores e interiores, bem
como as oficinas, armazéns, zona animal e estacionamento.
Foi escolhido um primário Hempalin para as superfícies
metálicas das paredes exteriores, dada a sua
flexibilidade e excelente comportamento em ambientes
moderadamente corrosivos.
Para o impressionante átrio do edifício, foi escolhida uma
subcapa de selagem e um esmalte com resistência, brilho e
estabilidade de cor excelentes, o Hempel's Polyenamel.
Foi também pintada a totalidade dos 4.700 m2 de área da
zona animal, sendo dada especial importância ao pavimento,
no qual foi usado um sistema Hempafloor especialmente
formulado para hospitais, laboratórios e armazéns.
Por último, sobre o pavimento da área de estacionamento foi
aplicado um sistema Hempafloor 160 que inclui o Hempadur
Sealer SF, o Hempadur Sealer SF com sílica e o Hempadur
Finish. O sistema foi escolhido pela sua elevada resistência à
abrasão e aos derrames de produtos químicos, assim como
pela sua proteção contra borracha vulcanizada (facilidade
de remoção das marcas de pneus) e pela excelente
estabilidade de cor.

19

Contentores

Salvaguardando
a nossa carga

1/5

Sabia que... ?

A Hempel fornece produtos para
contentores novos ou em reparação.
Um quinto dos contentores de
carga é revestido com os nossos
produtos, o que nos torna um dos
principais fornecedores a nível
mundial no setor.

Os nossos técnicos podem visitar as
suas linhas de produção para ajudar
a agilizar os processos de aplicação
e reduzir os custos.

3

A Hempel desenvolveu o primeiro
esquema, a nível mundial, de
três demão, de base aquosa,
para contentores. Com ele, os
fabricantes protegem os contentores
de carga contra a corrosão e as
condições ambientais.
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Um contentor em cada
cinco em todo o mundo
é protegido contra a
corrosão por um produto
Hempel, tanto por dentro
como por fora.

Contentores

O transporte de carga por via marítima é de
longe a forma mais eficiente em termos de
energia e custos de transporte. Todos os
dias, milhões de toneladas de bens, desde
automóveis e gruas, a bananas e feijões, são
transportados em contentores a partir das
fábricas e campos onde são produzidos até
aos mercados e lojas perto de nós. Cada um
deles tem de ser protegido das intempéries,
bem como do manuseamento descuidado e
de cargas potencialmente prejudiciais.
Sendo a Hempel um dos fornecedores
líderes de tintas para contentores a nível
mundial, disponibilizamos produtos para
todos os tipos de contentores, novos e
em reparação. As nossas soluções foram
concebidas para prolongar o tempo de vida
útil dos contentores, bem como ajudar a
reduzir os custos de manutenção e melhorar

a eficiência da aplicação. Visitamos também
as linhas de produção dos nossos clientes
para os ajudar a agilizar os processos de
aplicação e reduzir os custos.
A produção de contentores está
sujeita a uma melhoria contínua. Por
isso, colaboramos com os clientes no
desenvolvimento de novas soluções
adaptadas às necessidades em evolução
do setor. Uma delas, o desenvolvimento
do primeiro esquema de três demãos de
base aquosa a nível mundial, que ajuda os
fabricantes a protegerem os contentores e
o ambiente.
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Iates

Ao vento e à vela
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Com uma gama completa
de produtos para
embarcações de recreio e
de competição, ajudamos
os entusiastas da vela a
navegar sem problemas.

Iates

Durante 100 anos, aplicámos os nossos
conhecimentos no setor marítimo para iates
de recreio, embarcações de competição e
veleiros. Em resultado, os entusiastas da vela
e os fabricantes de iates podem encontrar
um produto Hempel para cada área ou
cuidado específico da sua embarcação.
Para os fabricantes profissionais de iates,
disponibilizamos uma gama completa de
produtos avançados, desde acabamentos
duradouros, que preservam o efeito estético
durante anos, a revestimentos para cascos
que melhoram a hidrodinâmica do iate,
reduzem o consumo de combustível e
aumentam a velocidade da embarcação.

Para os entusiastas da vela, oferecemos uma
gama completa de produtos de manutenção
de iates de fácil aplicação.
Os nossos produtos para iates e produtos
de manutenção para embarcações são
produzidos com base nos mais elevados
padrões. Muitos deles usam soluções
com baixo teor de solventes para reduzir o
impacto ambiental. Todos foram concebidos
tendo em vista a facilidade de utilização,
para que passe menos tempo a trabalhar no
seu barco e mais tempo em mar aberto.

O melhor,
simplesmente

Manutenção
de barcos

Queremos ajudar a eliminar a
complexidade do trabalho de pintura
e manutenção, oferecendo soluções
que são simplesmente as melhores
do mercado.

Sabemos como pintar, proteger
e limpar qualquer embarcação, e
podemos fornecer para cada projeto
de pintura um produto de eficácia
comprovada.

Testados e
comprovados
Os nossos produtos são testados
e desenvolvidos de acordo com
os padrões mais elevados.
Respeitam a legislação e todas as
normas ambientais.
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Iates - caso real
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Iates - caso real

Restauro
exaustivo de um
veleiro tradicional
de madeira
O projeto envolve o restauro completo de um veleiro
tradicional de madeira com 12 m de comprimento.
Os trabalhos centram-se no casco abaixo da linha de água,
nos costados e no convés em madeira maciça.
Um veleiro clássico de madeira deve ser encarado como
uma jóia a navegar nos mares, que deve ser protegida e cuja
beleza natural deve ser realçada.
Os trabalhos de restauro propostos devem ter em conta a
agressividade do ambiente, que combina a água, o vento e
o sol, assim como a fragilidade da madeira, a estética dos
componentes usados e a sua durabilidade.
É igualmente importante obter a cor e o acabamento
corretos, e que estes se mantenham inalterados durante
longos períodos.
Os esquemas de pintura adotados para os costados e o
convés do veleiro recorrem à mais recente tecnologia em
acabamentos e vernizes de um componente, ou seja, resinas
alquídicas modificadas, presentes no Hempel's Brilliant Gloss
e no Dura Gloss Varnish.
Para o casco abaixo da linha de água, foi escolhida uma tinta
autopolimentante anti-incrustante de topo de gama, como a
Mille NCT.
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Serviços técnicos

50

600

A mudança para um esquema de
pintura de secagem rápida e de
duas demãos da Hempel, pode
contribuir para que os fabricantes
de maquinaria pesada e aço
prefabricado aumentem até 50% a
velocidade de produção.

A nossa equipa de mais de 600
inspetores de pintura, muitos dos
quais com certificação FROSIO/
NACE, prestam serviços técnicos
e apoio no local a clientes em
todo o mundo.
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As nossas soluções de proteção,
quando sujeitas a uma aplicação e
manutenção corretas, duram, na sua
maioria, 20 anos ou mais.

Asseguramos
produtos
de excelência
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Todos os dias, os nossos
técnicos e engenheiros
estão presentes em obras
de construção, estaleiros
marítimos e linhas de
produção a ajudar os
clientes a melhorar a
qualidade da aplicação e a
reduzirem os custos.

Serviços técnicos

Num ambiente competitivo, o sucesso exige
mais do que apenas tecnologia. As empresas
necessitam também de pessoas com as
aptidões, conhecimentos, experiência e
as atitudes certas para transformar essa
tecnologia em soluções de valor acrescentado.
É aqui que marcamos a diferença. Os nossos
técnicos altamente qualificados colaboram
com clientes em todo o mundo para assegurar
que os produtos são aplicados de forma tão
eficiente quanto possível e apresentam o
desempenho prometido.
Mais de 90% das falhas prematuras dos
produtos resulta da deficiente preparação
da superfície, de uma aplicação incorreta
ou de uma combinação de ambas. Por
conseguinte, damos aconselhamento e
apoio aos nossos clientes ao longo de todo o

processo de aplicação. Desde a preparação
da superfície até à cura e retoques finais,
ajudamos a assegurar que cada produto é
aplicado corretamente, para que os nossos
clientes obtenham a máxima proteção com a
maior durabilidade.
Uma vez que a aplicação de produtos pode ser
uma fonte significativa de constrangimentos
em muitos projetos, ajudamos também os
clientes a agilizar a aplicação, tanto na linha
de produção como no local da instalação.
Analisando todo o processo, ajudamos a
reduzir os tempos de aplicação, os tempos de
secagem e o desperdício. Aumentamos assim a
velocidade de produção e reduzimos os custos.

Os nossos serviços:
• Aconselhamento pré-venda
• Apoio em obra
• Otimização da produção
• Relatórios técnicos
• Apoio personalizado à
manutenção
• Inspeções
• Formação
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Fundação Hempel

55.000

10

A Fundação Hempel ajuda mais de
55.000 crianças desfavorecidas a
obter melhor educação, dando-lhes
a oportunidade de criar um futuro
melhor para elas próprias, para as
suas famílias e para a sociedade.

Através do desempenho das suas
funções, cada colaborador da
Hempel apoia a educação de 10
crianças carenciadas.

2000

Desde 2000 que a Fundação
Hempel colabora com a Universidade
Técnica da Dinamarca para criar
um ambiente de investigação
internacional na educação de
engenheiros e investigadores
altamente competentes.
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Fundação Hempel

Uma ideia
revolucionária
J.C. Hempel, o nosso fundador,
acreditava que as empresas têm
uma responsabilidade para com os
seus colaboradores, o ambiente e a
sociedade. A empresa que fundou
mudou consideravelmente ao longo
dos últimos 100 anos, mas os seus
princípios orientadores permanecem
no centro de toda a sua atividade.
As tintas marítimas prontas a aplicar eram virtualmente
desconhecidas em 1915, quando J.C. Hempel iniciou a
sua comercialização junto dos navios que atuavam em
Copenhaga e zonas circundantes da Dinamarca.
Foram inícios humildes: J.C. Hempel entregou a sua primeira
encomenda pessoalmente, atravessando a cidade de
bicicleta com as latas de tinta suspensas no guiador, mas a
empresa que fundou tornar-se-ia um dos mais conhecidos
fabricantes e fornecedores de tintas do mundo.

Um líder singular
Para obter uma base económica sólida para a continuidade
das operações do Grupo Hempel, J.C. Hempel criou em 1948
a Fundação Hempel. As suas ações foram todas transferidas
para essa mesma fundação, passando a empresa a ser
detida pelos seus colaboradores. Hoje, a Fundação Hempel
continua a deter a totalidade do Grupo Hempel.
Na qualidade de fundação comercial, o seu objetivo principal
é proporcionar e preservar uma base económica sólida para
o Grupo Hempel. O propósito secundário é de cariz social e
beneficente: apoiar projetos culturais, sociais, humanitários,
científicos e artísticos nos quatro cantos do planeta, com
ênfase especial na educação de crianças carenciadas
e na investigação ao nível de soluções ambientalmente
sustentáveis para o setor das tintas.
Educação de crianças carenciadas
Proporcionar educação universal de qualidade é um dos
objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU
em 2015. A Fundação Hempel juntou-se a outros para tornar
este objetivo uma realidade. É prestada ajuda a mais de
55.000 crianças desfavorecidas na obtenção de uma melhor
educação, para que possam criar um futuro melhor para si
e para as suas famílias. Assim, através do seu trabalho na
empresa, cada colaborador da Hempel apoia a educação de
10 crianças.
Investigação em soluções ambientalmente sustentáveis
O mundo precisa de novas tecnologias sustentáveis. Através
de uma parceria de longo prazo com a Universidade Técnica
da Dinamarca, a Fundação Hempel apoia a investigação e
a sensibilização ao nível das tecnologias ambientalmente
sustentáveis para o setor dos revestimentos.

J.C. Hempel, fundador da Hempel
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Responsabilidade empresarial

No centro de tudo
o que fazemos
Desde 1915, a Hempel tem
demonstrado que as boas práticas
empresariais e o respeito pelas pessoas,
pelo ambiente e pela sociedade podem
andar de mãos dadas.
Acreditamos que, como empresa de alcance mundial, temos a
responsabilidade de motivar práticas empresariais sustentáveis
em todos os cantos do globo. Este é um aspeto essencial do
nosso empenho na responsabilidade empresarial. Não nos
limitamos a cumprir a legislação e as normas. Fazemos o que
acreditamos ser o melhor para as pessoas, o ambiente e a
sociedade, e aplicamos esse princípio, através dos nossos
elevados padrões e políticas, junto de todos os nossos escritórios,
fornecedores e distribuidores, independentemente do local onde
se encontram.
Ambiente
Os nossos produtos prolongam o tempo de vida útil de estruturas
e equipamentos, contribuindo assim para reduzir o seu impacto
ambiental global. No entanto, acreditamos que podemos fazer
ainda mais ao colocarmos a sustentabilidade ambiental no
centro de tudo o que fazemos. Apostamos no desenvolvimento de
produtos que ajudam os clientes a reduzir o consumo de energia,
os desperdícios e as emissões. Ao mesmo tempo, monitorizamos
de perto as nossas próprias operações e esforçamo-nos
continuamente para reduzir o consumo de energia, os
desperdícios e as emissões na nossa atividade.
Como empresa que utiliza produtos químicos, temos uma
responsabilidade acrescida para com o ambiente. Utilizamos nas
nossas fábricas os mais recentes equipamentos de segurança
e ambientais, realizando um esforço constante para reduzir a
quantidade de COV e outras substâncias perigosas. A nossa
gama europeia de produtos é já isenta de chumbo e estamos
empenhados em eliminar este metal de todos os nossos produtos
comercializados mundialmente.
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Sociedade
Como fabricante a nível mundial, temos a oportunidade de
promover boas práticas laborais ao longo de uma cadeia de
abastecimento que se estende para lá do nosso próprio âmbito.
Pretendemos colaborar apenas com fornecedores que respeitem
os mesmos padrões éticos que respeitamos, e auditamos
anualmente os fornecedores de matérias-primas que escolhemos
para assegurar que as mesmas têm uma origem sustentável.
Acreditamos também que a responsabilidade empresarial deve
ser promovida pelos nossos colaboradores. Apoiamos iniciativas
locais nas comunidades junto das quais operamos e encorajamos
os nossos colaboradores a dedicar tempo em apoio de causas
sociais no local onde vivem. Tal inclui dar aos colaboradores a
oportunidade de desenvolver atividades de voluntariado em
projetos educativos apoiados pela Fundação Hempel.
Pessoas
Independentemente do local onde nos possa encontrar, seja
como cliente, parceiro comercial, fornecedor ou novo colaborador,
sabe que está a lidar com uma empresa que coloca as pessoas
no centro de tudo o que faz. As pessoas são o nosso ativo mais
importante. Provenientes de diversos países e setores sociais,
trazem para a sua atividade profissional um enorme leque de
aptidões e pontos de vista diversos. Acreditamos que essa
diversidade é fundamental para o sucesso da nossa empresa.
Fazemos tudo ao nosso alcance para criar um ambiente de
trabalho inclusivo e solidário, onde todos podem vencer e crescer.
A Academia Hempel dá aos nossos colaboradores o acesso a
educação e formação regulares, e fomentamos, junto de todos na
Hempel, a crença de que a aprendizagem e o desenvolvimento
pessoal constituem aptidões que perdurarão para o resto das
suas vidas.

Responsabilidade empresarial

É bom saber
Estamos empenhados na
implementação dos princípios
orientadores da ONU sobre empresas
e direitos humanos.
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Fomos a primeira empresa a
desenvolver um sistema de duas
demãos para torres de energia
eólica. Comparado com soluções
equivalentes de três demãos, o
sistema reduz em cerca de 30% o
consumo de energia, as emissões e
o desperdício durante a aplicação.

4.000

A Academia Hempel ministra
anualmente formação, incluindo
instrução ao nível do Código de
Conduta, desenvolvimento de
capacidades de liderança e cursos
sobre segurança, a cerca de 4.000
colaboradores. Desenvolve igualmente
formação técnica para clientes.
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hempel.pt

A Hempel é desde 1915 um especialista em
revestimentos, líder mundial, que protege e inspira
o mundo à nossa volta. Contamos hoje com
mais de 5.500 colaboradores em 80 países e
fornecemos soluções de confiança para os ramos
industrial, construção civil, marítimo, contentores
e iates. Fazem parte do grupo muitas marcas
reputadas como a Crown Paints, a Schaepman e
a Jones-Blair. A Hempel orgulha-se de pertencer
à Fundação Hempel, instituição que apoia
causas culturais, humanitárias e científicas em
todo o mundo.

Hempel (Portugal) S.A.
Vale de Cantadores
2954-002 Palmela
Tel:+351 212 352 326
Fax:+351 212 352 292
E-mail: sales-pt@hempel.com
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