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Promover o desenvolvimento
sustentável e justo
Promover o desenvolvimento socialmente responsável, sustentável e justo, integrando o respeito
pelo meio ambiente na política da empresa.

Separar, classificar e encaminhar correctamente todos os resíduos gerados
Minimizar, separar, valorizar e encaminhar por
transportador licenciado e para destino autorizado
todos os seus resíduos. Não queimar ou abandonar
resíduos no meio ambiente.

Não contaminar solo e água
Encaminhar as águas residuais industriais para
destino devidamente autorizado. Não as descarregar para o solo ou linha de água. Encaminhar as
águas residuais domésticas para a rede de saneamento. Implementar medidas de contenção de
derrames de produtos químicos.

Proceder à gestão cuidada dos resíduos perigosos
Encaminhar para operador devidamente autorizado para a gestão de resíduos perigosos (embalagens contaminadas com produtos químicos, óleos
usados, equipamentos com PCB, entre outros).

Economizar energia e combustíveis
Diminuir o consumo global de energia eléctrica,
utilizando quando possível as energias renováveis.

Inovar ambientalmente o seu produto
Incorporar nos produtos materiais ecológicos ou
menos nocivos para o ambiente, utilizando processos e serviços ambientalmente sustentáveis.

Minimizar a poluição atmosférica
Utilizar o mínimo de solventes orgânicos, cumprindo os valores legais permitidos.
Caracterizar periodicamente as emissões das chaminés para o exterior, de modo a assegurar o cumprimento dos valores legais.

Eliminar a utilização de substâncias
perigosas
Cumprir as disposições legais relativas a todas as
substâncias perigosas contidas no produto (aminas, PCP, Cr (VI), ftalatos, entre outros) e no processo (tolueno, benzeno, hexano entre outros).

Diminuir poluição sonora
Cumprir os valores legais de ruído ambiente.

Ser responsável pela recuperação de
danos ambientais
Prevenir e assegurar financeiramente através de
garantia bancária ou seguro a recuperação de danos ambientais.

Para informações detalhadas sobre a área AMBIENTE e o cumprimento legal da sua empresa contacte:
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