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O EveryOne é o nosso Programa de 
inclusão, diversidade e igualdade que se 
esforça por garantir que cada um de nós 
se sente incluído, apoiado e respeitado no 
nosso trabalho diário.

O EveryOne pede que ofereçamos 
respeito, apoio e oportunidades iguais 
a todos, num ambiente seguro, onde 
possamos desafiar as nossas suposições, 
celebrar as nossas diferenças e manter 
as nossas mentes abertas todos os 
dias. Acreditamos que proporcionar 
esta cultura resultará num ambiente de 
trabalho verdadeiramente inclusivo, onde 
cada um dos nossos funcionários nutre 
um sentimento de pertença.

EveryOne significa todos nós, cada pessoa 
que compõe a Smurfit Kappa. Cada um 
de nós com algo único para dar e com 
talentos escondidos para oferecer.

Desenvolvemos o nosso programa 
EveryOne para se focar inicialmente em 
cinco comunidades: Deficiência, Família e 
idade, Género, LGBTQ+ e simpatizantes 
e Origem, raça e etnia. Para apoiar a 
concretização das ambições do EveryOne 
para estas cinco comunidades criámos 
um Conselho EveryOne, que será liderado 
pelo CEO do nosso Grupo como o 
Patrocinador executivo do grupo. 

O Conselho incluirá patrocinadores 
executivos, ao nível do Comité Executivo 
do Grupo, campeões regionais da 
comunidade, ao nível de gestão sénior,  
e uma rede global de aliados. O Conselho 
será ainda apoiado pelo Vice-presidente 
do grupo de RH enquanto presidente e 
pelo Diretor do Grupo EveryOne.

Juntos, cumpriremos as nossas ambições 
EveryOne e continuaremos a criar um 
ambiente de trabalho inclusivo, solidário  
e respeitoso na Smurfit Kappa.

para a inclusão, diversidade e igualdade



Um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo só pode 
existir se todos agirmos de forma genuinamente inclusiva. A 
Smurfit Kappa definiu seis comportamentos fundamentais para 
promover a inclusão nas nossas interações diárias com os colegas.

Os nossos comportamentos 
EveryOne

RESPEITAR 
Respeite todos pelo que 
cada um acrescenta à 
organização, cultivando 
um ambiente em 
que todos sentimos 
que pertencemos 
verdadeiramente.

APRECIAR 
Aprecie e valorize os seus 
colegas pelo que são. 
Mostre-lhes o mesmo 
respeito e aceitação que 
espera que lhe sejam 
mostrados.

TER MENTE ABERTA 
Tenha a mente aberta 
em relação a diferentes 
pessoas, culturas, 
tradições, crenças 
e modos de vida.

QUESTIONAR 
Pergunte a si mesmo: 
«Quais os preconceitos  
que  me limitam?»; desafie 
os seus preconceitos 
pedindo aos seus 
colegas que partilhem 
as suas diferentes 
opiniões e perspetivas.

APRENDER 
Aprenda e cresça através 
de questões, reflexões 
e partilhas de pontos 
de vista com os seus 
colegas, aceitando os 
seus conhecimentos.

OUVIR 
Ouça os colegas que são 
diferentes de si. Ouça as 
suas histórias e valorize as 
suas experiências vividas.
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Aqui estão as ambições de cada uma das 
comunidades em que o nosso programa 
avançado EveryOne está focado:

As nossas comunidades 
EveryOne

DEFICIÊNCIA
Evoluir para uma organização 
acessível e inclusiva, que 
valoriza e apoia EveryOne 
(todos) que tenham uma 
deficiência visível ou invisível.

GÉNERO
Valorizar todos os géneros 
no local de trabalho e dar a 
EveryOne (todos) igualdade 
de oportunidades para 
progredir e ter sucesso.

FAMÍLIA E IDADE
Reconhecer todas as 
formas de família e 
apreciar a experiência 
vivida por EveryOne 
(todos) desde jovens aos 
mais velhos.

LGBTQ+ E 
SIMPATIZANTES 
Criar uma mão de obra 
global onde todas as 
pessoas são iguais e onde 
EveryOne (todos) podem 
pertencer e prosperar 
independentemente 
da sua orientação 
sexual, identidade de 
género ou expressão.

ORIGEM, RAÇA E 
ETNIA
Promover um local 
de trabalho igual para 
EveryOne (todos) – 
pessoas de todas as 
origens, raças e etnias – 
espelhando a diversidade 
das comunidades em 
que operamos.



A nossa estrutura  
EveryOne

INCLUSÃO 
Inclusão para a  
Smurfit Kappa significa 
proporcionar um ambiente 
verdadeiramente seguro 
e inclusivo onde todos nós 
nutrimos um sentimento 
de pertença e somos 
encorajados a sermos 
autênticos no trabalho 
todos os dias.

DIVERSIDADE 
Diversidade para a Smurfit 
Kappa significa apreciar 
e celebrar a diversidade 
das nossas culturas, 
tradições, crenças, modos 
de viver e de ver o mundo 
e encorajarmo-nos 
mutuamente a partilhar as 
nossas diferentes visões 
e perspetivas para que 
possamos aprender com 
as experiências vividas 
uns dos outros.

IGUALDADE  
Igualdade para a 
Smurfit Kappa significa 
oferecer respeito, 
apoio e oportunidades 
iguais uns aos outros, 
independentemente da 
nossa capacidade, idade, 
fé, género, raça, quem 
escolhemos amar ou 
como nos identificamos.

      Diretor do Grupo EveryOne                                             Presidente do Conselho 

C
am

pe
õe

s 
da

 c
om

un
id

ad
e 

    
    

    
    

    
    

  P
atr

ocinadores executivos comunitários                   Patrocinador executivo do Grupo                                           Rede de aliados

        
 

             LG
BTQ+ e simpatizantes              

       G
énero

    
D

efi
ci

ên
ci

a 
 

       
         

  Origem, raça e etnia                                  
    Fam

ília e idade

    
 

 
       Apreciar                            Respeitar

A
pr

en
de

r  
     

     
     

     
      

  O
uvir             

            Ter mente aberta               Q
uestionar                               

Inclusão
Diversidade

Igualdade



Conselho  
EveryOne

Se quiser mais informações ou desejar 
contactar-nos, por favor envie-nos um 
e-mail para EveryOne@smurfitkappa.com
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