A NOSSA
POLÍTICA DE ÁGUA
DECLARAÇÃO GERAL
Para a maioria de nós, a água está disponível simplesmente ao abrir uma torneira e temo-la por garantida. No entanto, mais de
2 mil milhões de pessoas no mundo não têm acesso a uma fonte de água limpa. Além disso, a procura de água continua a
crescer, a poluição da água aumenta exponencialmente, os abastecimentos de água fresca diminuem e a preocupação global
aumenta.
A água é um recurso precioso e escasso que requer proteção urgente.

As operações da Logoplaste não têm um uso intenso de água - a água é principalmente utilizada para arrefecimento em
atividades de limpeza, de ciclo fechado e fins pessoais - mas estamos comprometidos para com a monitorização e gestão
responsável e em tomar medidas para reduzir a quantidade de água que utilizamos mesmo apesar de a água ainda ser
bastante.
Precisamos de utilizar a água de forma inteligente e responsável nas nossas operações e vidas diárias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Garantir a conformidade com todas as leis e regulamentos ambientais e isto não é
negociável.
• Garantir sempre o fornecimento de serviços WASH (água, saneamento e higiene)
totalmente funcionais e geridos de forma segura para todos os colaboradores,
fornecedores e visitantes.
• Gestão sistemática de riscos relacionados com a água para a empresa e
comunidades locais.
• Responsabilidade pela utilização de água, incluindo monitorizar a captação de água
e focar-se na redução e eficiência da água.
• Monitorizar e gerir as descargas de água, bem como os seus potenciais efeitos no
ambiente circundante
• Aumentar a reciclagem e reutilização de água, sempre que possível

ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE ÁGUA DA LOGOPLASTE
• Considerar a eficiência da água como uma oportunidade quando se tomam decisões
de compra de equipamento
• Implementar melhores práticas para a utilização e conservação de água em locais de
fabrico novos e existentes
• Manutenção regular do equipamento, evitando perdas de água
• Promover, através da formação, a utilização correta e responsável da água
• Comunicar acidentes relacionados com água, realizar investigações e implementar
ações corretivas adequadas
• Partilhar melhores práticas para que todos possamos aprender e melhorar

MONITORIZAR E MEDIR
• Todas as fábricas irão saber a quantidade de água consumida para as atividades de
fabrico e bem-estar (medição). E iremos manter registos da quantidade de toda a
água consumida.
• Procuramos reduzir a nossa extração e utilização de água, através da melhoria
contínua e avanços tecnológicos.
• Iremos regularmente inspecionar e auditar o nosso equipamento, processos e
procedimentos.

“NA LOGOPLASTE, FAZEMOS COM QUE CADA GOTA CONTE.”
Esta política foi apresentada a todos os funcionários,
contratantes e visitantes. É revista anualmente, mais
cedo caso existam mudanças imediatas
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