Press Release

Sonae Arauco estabelece parceria com a DuPont
com vista a melhorar desempenho de segurança

Lisboa, Portugal - 19 de Dezembro de 2017 - A Sonae Arauco decidiu colaborar
com a DuPont Sustainable Solutions (DSS) para acelerar a sua transformação num
líder mundial em desempenho de segurança.
A Sonae Arauco é o resultado de uma joint venture criada em 2016 entre a empresa
portuguesa Sonae Indústria - uma multinacional líder em produção de painéis
derivados de madeira - e a empresa chilena Arauco - um dos maiores fornecedores
mundiais de recursos florestais, com forte presença na pasta de madeira e nos
mercados de madeira transformada.
A Sonae Arauco possui mais de 20 unidades industriais e comerciais em 8 países e 2
continentes e cerca de 2800 funcionários. É um dos maiores produtores de painéis de
derivados de madeira do mundo com produtos distribuidos por mais de 75 países.
Embora a empresa tenha um compromisso assumido com um rigoroso desempenho de
segurança, a equipa executiva decidiu ir mais além e tornar-se um líder mundial em
desempenho de segurança. A colaboração com a DuPont é parte integrante deste
processo.
De acordo com José Rocha, Diretor de Saúde e Segurança e Gestão de Risco, "A
Sonae Arauco há muito que se comprometeu e trabalha arduamente para garantir a
segurança dos seus trabalhadores e operações. E, no entanto, há um forte desejo
dentro da equipa de liderança para alcançar o próximo nível de segurança e
maturidade cultural. Este esforço é-nos fundamental. Optámos por fazer esta parceria
com a DuPont Sustainable Solutions com o objetivo de nos ajudar nesta
transformação; acreditamos que podem garantir soluções à nossa empresa com vista a
alcançar um padrão de reconhecimento mundial ".
A Sonae Arauco tem vindo a trabalhar para criar um local de trabalho sem incidentes
e acredita que esta visão pode ser alcançada através de uma abordagem intransigemte
da segurança. A parceria com a DuPont Sustainable Solutions é parte integrante do
compromisso da administração da Sonae Arauco de melhorar constantemente e
consistentemente o seu sistema de gestão de segurança por forma a garantir a
segurança dos funcionários, processos e equipamentos.
Cédric Parentelli, Diretor Executivo da DuPont Sustainable Solutions para a Europa e
Norte de África adianta que, "a DuPont vai mobilizar as suas melhores competências,
a experiência enquanto dono-operador industrial e o seu know-how para garantir o

sucesso deste projeto. Juntamente com a Sonae Arauco, desenhámos um programa
detalhado de ações adaptadas e feitas por medida, juntamente com soluções mais
amplamente testadas, como o programa STOP™, e abordagens de ponta como The
Risk Factor. Estamos ansiosos por trabalhar com a Sonae Arauco para mitigar os
riscos específicos, o que, em última análise, lhes permitirá alcançar uma melhoria
sustentável".
A DuPont Sustainable Solutions é o parceiro de eleição das indústrias-chave em
Portugal e Espanha. Juntando as suas melhores práticas com as que desenvolveram os
seus clientes ao longo de mais de 35 anos de trabalho, a DuPont Sustainable Solutions
presta um apoio de excelência na consultoria às empresas. A DSS tem prestado, com
enorme sucesso, assistência às empresas no âmbito da segurança e nos desafios
operacionais e ambientais que enfrentam.
###
Sobre a DuPont Sustainable Solutions
A DuPont Sustainable Solutions (DSS), uma unidade de negócios da
DowDuPont Specialty Products, é uma empresa líder prestadora de serviços de
consultoria de âmbito mundial com o propósito de ajudar as organizações a
transformar e otimizar os seus processos, tecnologias e recursos. A DSS está
empenhada em melhorar a segurança, produtividade e sustentabilidade ambiental de
organizações em todo o mundo. Informação adicional disponível em
www.sustainablesolutions.dupont.com.
Sobre os Produtos Especializados DowDuPont
A DowDuPont Specialty Products, um ramo da DowDuPont (NYSE: DWDP)
é líder na inovação mundial, com materiais, produtos e capacidades altamente
diferenciadas que ajudam a transformar as indústrias e a vida quotidiana. A
DowDuPont Specialty Products engloba cinco empresas orientadas para a
tecnologia: Tecnologias Eletrónicas, Biociências Industriais, Alimentação & Saúde,
Soluções de Proteção e Soluções Sustentáveis. Os nossos colaboradores utilizam
métodos científicos e experiências diversificadas com o propósito de ajudar os nossos
clientes a desenvolver as suas melhores ideias, promovendo produtos de âmbito
mundial e soluções inteligentes em diversos mercados de valor acrescentado. A
DowDuPont pretende desagregar o ramo dos Produtos Especializados numa empresa
independente, cotada em bolsa. Mais informação em www.dow-dupont.com.
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