
A NOSSA 
POLÍTICA DE CONTROLO DE RESÍDUOS

RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS
Na Logoplaste, estamos empenhados em proteger o ambiente ao implementar um programa de gestão de resíduos eficaz que 
cumpra ou exceda os requisitos legislativos e regulamentares. Estamos empenhados em reduzir os resíduos produzidos em 
todos os nossos locais ao implementar práticas de melhoria contínuas. Devemos seguir a hierarquia de gestão de resíduos para 
garantir que o nosso impacto no ambiente é continuamente reduzido.

REDUZIR
Todos os resíduos têm impacto no ambiente, e a única forma de evitar o impacto é, em 
primeiro lugar, não produzir resíduos. Como tal, iremos procurar reduzir os resíduos 
através de melhorias nos processos, tecnologia e captação de matérias primas.

REUTILIZAR
Nos casos em que os resíduos não podem ser reduzidos, iremos verificar se alguém os 
pode utilizar antes de os eliminar de acordo com os regulamentos ambientais. Tal pode 
incluir equipamento de fabrico, equipamento de TI e mobiliário de escritório.

RECICLAR

Sempre que possível, iremos reciclar. Os resíduos que não podem ser reciclados vão para os 
contentores de resíduos gerais. Os funcionários, contratantes e visitantes devem estar 
totalmente empenhados em garantir que os contentores de reciclagem são corretamente 
utilizados.

ELIMINAÇÃO

PÁGINA 1/2

Os resíduos enviados para aterros são a pior opção em termos ambientais. Iremos procurar 
efetuar esta eliminação o mínimo possível e trabalhar para o zero aterro. Nos casos em que 
não é possível reutilizar e reciclar, damos prioridade à incineração com recuperação 
energética em comparação com aterros.

HIERARQUIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS

• Iremos reduzir os resíduos perigosos e não perigosos produzidos pelas nossas operações através de práticas em constante 
melhoria e avanços tecnológicos.

• Iremos tentar não enviar os nossos resíduos para aterros, cumprindo todos os esforços para seguir a hierarquia de resíduos.
• Apenas iremos utilizar contratantes de resíduos autorizados para garantir a remoção e subsequente processamento seguro e 

eficiente de resíduos.
• Os nossos contratantes de resíduos selecionados irão:
 - Fornecer registos de resíduos removidos do local
 - Saber o que acontece aos nossos resíduos depois de saírem das nossas instalações
 - Estar autorizados para gerir os resíduos em conformidade com os regulamentos requisitos apropriados
 - Oferecer a melhor solução possível para recuperar, reutilizar, reciclar ou eliminar os nossos resíduos.
• Todos os locais irão manter informações e conhecimentos do que acontece com os seus resíduos após a recolha.
• Os resíduos de qualquer local Logoplaste não serão enviados para aterros ou incinerados no local. Esta prática está totalmente 

proibida.
• Não iremos enviar os nossos resíduos para países com infraestruturas limitadas para reutilizar, reciclar ou eliminar 

corretamente os resíduos.
• Será fornecido aos funcionários, contratantes e visitantes formação, informação e os recipientes corretos para encorajar a 

reciclagem para apoiar a eliminação adequada.
• Iremos apoiar os nossos clientes em iniciativas, programas e preparativos para controlar e reduzir os resíduos.
• Nos casos em que o nosso locatário recolher os nossos resíduos, teremos a visibilidade e o conhecimento do que lhes 

acontece.
• Caso venhamos a ter conhecimento de que os nossos resíduos foram incorretamente eliminados ou manuseados, iremos 

trabalhar com as autoridades locais, conforme exigido, para a contenção e limpeza e iremos evitar a utilização dessa empresa 
de resíduos.

• Cada local irá nomear um campeão de resíduos que deve ser responsável por garantir que o local tem cópias de todos os 
documentos de transferência de resíduos. Esta informação irá permitir que a fábrica monitorize e comunique os resíduos 
produzidos pela fábrica.

REQUISITOS GERAIS
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LUBRIFICANTES, 
MATERIAIS 
CONTAMINADOS, 
ÁGUA TRATADA, 
SOLVENTES, 
BATERIAS

• Todos os resíduos perigosos devem ser corretamente separados e armazenados em recipientes seguros.
• Deve encontrar-se em prática um protocolo de contenção de derramamentos para conter e gerir qualquer perda 

acidental
• A remoção destes resíduos perigosos dos locais da Logoplaste apenas é permitido através de empresas de 

resíduos autorizadas para garantir a eliminação adequada e cumprir com as leis ambientais aplicáveis.
• Devem ser mantidos registos de todas as transferências de resíduos, com quantidades.

RESÍDUOS PERIGOSOS

PURGA, 
PRÉ-FORMAS, 
GARRAFAS, 
ESQUELETO

• Todas as fábricas devem fazer todos os esforços para garantir que os resíduos plásticos são recolhidos 
corretamente. Isso garante que tanto podem ser reciclados pelo local ou por outra empresa.

• Devem ser mantidos registos de transferência de resíduos nos casos em que estes forem removidos do local.
• Deve ser mantida informação sobre os resíduos plásticos gerados pelo local e utilizados para realizar melhorias 

no local. O objetivo é reduzir os resíduos plásticos desde arranques e cor e/ou mudanças de tamanho.

RESÍDUOS DE PROCESSOS NÃO PERIGOSOS

COMPUTADORES, 
MONITORES, 
IMPRESSORAS E 
TONERS OU 
CARTUCHOS

• Antes de eliminar o equipamento, todos os discos rígidos devem ser removidos/apagados a fim de garantir que 
não é possível aceder a dados sensíveis.

• O cabo elétrico de alimentação (quando existente) deve ser cortado para tornar o equipamento inutilizável.
• Os resíduos elétricos devem ser removidos do local por um contratante de resíduos elétricos autorizado com 

registos da transferência de resíduos.
• O equipamento doado à caridade ou outro beneficiário deve ser inspecionado e verificado para garantir que não 

apresenta um risco de segurança elétrica. Todos os dados sensíveis devem ser “limpos”.
 Todos os locais devem fazer todos os esforços para garantir que a impressora e os cartuchos de toner são 

reciclados/cheios.

RESÍDUOS ELÉTRICOS

ATIVIDADES DE TIPO 
DE MANUTENÇÃO

RESÍDUOS METÁLICOS
• Um contratante de resíduos autorizado apenas pode realizar a remoção de resíduos metálicos. Sem notas de 

transferência, os resíduos não são fornecidos a qualquer outra entidade que ofereça uma recolha de tipo “à beira 
da estrada”.

• As escadas que já não sejam necessárias pelo local devem ser modificadas a fim de que mais ninguém as possa 
utilizar. Tal evita que escadas com defeito possam potencialmente causar danos ou ferimentos.

Os registos de todas as certificações de contratantes de resíduos serão frequentemente verificados. Tal garante 
que o contratante de resíduos ainda está autorizado a remover ou manusear os nossos resíduos.

MONITORIZAR A CONFORMIDADE
1.

A conformidade contínua com esta apólice será alcançada através de auditorias internas e inspeções de 
segurança do local de trabalho.

2.

Os nossos locais irão manter registos de todas as transferências de resíduos. A fábrica irá utilizar esta informação 
para monitorizar a quantidade de resíduos produzidos e como e onde estes são eliminados.

3.

Esta política foi apresentada a todos os funcionários, 
contratantes e visitantes. É revista anualmente; mais 
cedo caso existam mudanças imediatas.

Próxima revisão: Maio de 2023

Gerardo Chiaia
Diretor Executivo Responsável
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PÁGINA 2/2


