
 ✓ Apostamos no eco-design ao desen-
volver productos cujo impacto ambiental é 
minimizado, sem comprometer o seu uso.

 ✓ Os nossos sabonetes são de origem 
100% vegetal.

 ✓ Usamos materiais recicláveis: todos 
os nossos frascos, tampas, dispensadores 
e rótulos são recicláveis e estão devida-
mente identificados com a escala de 
reciclagem correspondente ao tipo de 
plástico usado.

 ✓ Apostamos por plásticos mais facil-
mente recicláveis como PET, TETG, PEHD, 
PELD e PP em detrimento do PVC.

 ✓ Usamos também matérias primas 
recicladas como o plástico PCR (post-

 ✓ Útilizamos luzes LED em todo o 
escritório.

 ✓ Registamos e medimos mensalmente 
os consumos de água, energia e lixo.

 ✓ Utilização de temporizador nos 
equipamentos de ar condicionado.

 ✓ Utilização de papel certificado pela 
FSC para impressão.

 ✓ Recurso à impressão frente e verso em 
papel certificado e à opção ́Pre-visualizar` 
antes de confirmar a ordem de impressão.

 ✓ Implementação de um sistema de 
arquivo digital para reduzir o elevado 
consumo de papel.

 ✓ Separação de resíduos na área de 
lazer: papel, vidro, alumínio/plástico, 

 ✓ Privilegiamos os fornecedores locais: 
cerca de 80% dos nossos sabonetes são 
fabricados localmente.

 ✓ Negociamos com fornecedores a 
redução ou eliminação de material de 
embalagem desnecessário.

 ✓ Ponderamos a selecção de fornece-
dores com base na oferta de produtos 
certificados e nas praticas sustentáveis 
que seguem.

 ✓ Adoptamos uma política de comu-
nicação e de informação que privilegia 
o não-papel.
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-consumer recycled) em alguns frascos 
que possuem certificação Ecolabel.

 ✓ Podemos ainda fabricar mediante 
pedido frascos biodegradáveis e tampas 
em plástico PLA (plástico biodegradável).

 ✓ Nas caixas de cartão dos acessórios 
e sabonetes é usada impressão com tinta 
acrílica à base de água.

 ✓ Inovamos ao apresentar acessórios 
em embalados em stone paper, material 
novo e ecológico, fabricado a partir de 
vestígios da pedra e sem fibra de madeira.

 ✓ Desenvolvemos também productos 
complementares a partir de matérias 
primas naturais como bambú ou algodão 
biológico.

 ✓ Cerca de 50% dos nossos catálogos, 
leaflets e brochuras são impressos com 
tintas vegetais em papel certificado 
PEFC (Sistema Português de Certificação 
da Gestão Florestal Sustentável) ou em 
papel reciclado FSC (Forest Stewardship 
Council).

 ✓ Privilegiamos o envio de mercadoria 
com a menor volumetria possível, evitan-
do desperdício do cartão, plástico de 
embalagem, de filmagem e etiquetagem.

 ✓ Somos parceiros da Sociedade Ponto 
Verde, fomentando assim o nosso  ciclo de 
Sustentabilidade.

pilhas, lâmpadas e devolução de todo o 
material electrónico ao fabricante/agente.

 ✓ Consumo de água filtrada em subs-
tituição de água engarrafada.

 ✓ Não usamos sprays anti-odores nem 
mata-insectos.

 ✓ Utilização de toalhas de mãos e papel 
higiénico em papel reciclado.

 ✓ Utilização de secadores de mãos 
automáticos e temporizados.

 ✓ Renunciamos a copos de plástico; 
privilegiamos os de vidro.

 ✓ Uso de empilhadores eléctricos (sem 
desperdício de gás ou gasóleo).

 ✓ Iluminação dos wc através de senso-
res de movimento.

 ✓ Utilização de tinteiros reciclados em 
cerca de 65% dos trabalhos de impressão.

 ✓ Escritórios com luz natural directa e 
armazém com cobertura térmica.

 ✓ Mais de 50% dos colabroadores do 
armazém privilegiam a bicicleta como 
meio de transporte.

 ✓ Utilizamos as fichas de segurança 
dos produtos como comparativo e assim 
determinar qual a opção de compra mais 
sustentável.

 ✓ Promovemos junto dos nossos forne-
cedores a não utilização de esferovite.

 ✓ Repudiamos manter negócios com 
fornecedores que não valorizam políticas 
contra a exploração sexual, em particular 
de crianças e adolescentes.


