
DECLARAÇÃO GERAL
Para a maioria de nós, a água está disponível simplesmente abrindo uma torneira, onde temos isso como certo.
No entanto, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água limpa. Além disso, a poluição da água 
está aumentando e o abastecimento de água está diminuindo, aumentando as preocupações globais.
A água é um recurso escasso e precioso que requer proteção urgente.

Embora as operações da Logoplaste não sejam intensivas em água - a água é usada principalmente para fins de 
refrigeração em circuito fechado, atividades de limpeza e bem-estar por isso devemos monitorar continuamente e 
tomar medidas para reduzir a quantidade de água que usamos e gerenciá-la com responsabilidade em nossas 
operações, mesmo onde a água é atualmente abundante.

NOSSA 
POLITICA DA ÁGUA

Esta política será levada ao conhecimento de todos os 
funcionários e exibida em todos os sites. Esta política é revisada 
anualmente ou quando necessário, e será disponibilizada a todos 
os interessados, mediante a sua solicitação.
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“NÓS PRECISAMOS USAR A ÁGUA DE FORMA SÁBIA E COM RESPONSABILIDADE EM NOSSAS OPERAÇÕES
E NA VIDA DIÁRIA. NA LOGOPLASTE, CADA GOTA CONTA, E TODOS TEMOS UMA PAPEL VITAL”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DA
ÁGUA LOGOPLASTE

Garantir o cumprimento das leis e regulamentos ambientais, isso não é negociável.
Garantir sempre a prestação de serviços de limpeza (água, saneamento e higiene) 
em sua totalidade e com gestão segura a todos os empregados.
Uso responsável da água, incluindo monitoramento da retirada de água com foco 
na redução de consumo.
Relatórios sistemáticos e rastreamento de riscos relacionados à água para a 
empresa e comunidades locais.
Monitorar nosso uso e descarga de água, bem como os efeitos potenciais no 
ambiente circundante, para melhorar o desempenho.
Aumento regular na reciclagem e reutilização de água.
Gerencie e reduza os efluentes.
Iniciar investigação de incidentes e ações corretivas sempre que necessário, e 
relatar não-conformidade.

Avaliar e antecipar os riscos ligados ao nosso uso da água, realizando avaliações 
regulares do risco hídrico e implementando planos de ação adaptados às 
geografias e contextos locais.
Realize auditorias internas como base para garantir a conformidade com esta 
política e melhorar o desempenho.
Considerar a eficiência da água como uma prioridade ao tomar decisões de 
compra de equipamentos.
Implementar as melhores práticas para uso e conservação de água nas fabricas e 
em locais de fabricação novos.
Promover, através da educação e formação, o uso correto da água e tratá-la 
respeitosamente.
Gerenciar e manter equipamentos para evitar perdas de água.
Compartilhe as melhores práticas para que todos possamos aprender e melhorar.


