
A POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDADE  

DOS  

DIREÇÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA 
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Opte por adquirir produtos reu lizáveis; 

Dê preferência ao uso de sacos de pano, ao invés 

de sacos de plás co ou de papel;  

Reencha as garrafas de plás co e/ou de vidro.   

Preferencialmente, opte por uma garrafa           

reu lizável. Faça o mesmo com os copos (ex.:   

copo de café); 

Guarde os papéis e laços dos embrulhos, para   

u lizar noutras ocasiões; 

Caso prefira a análise de documentos em papel, 

imprima em folhas de rascunho, frente e verso; 

U lize papel reciclado; 

Dê nova vida a um objeto. 

Reu lizar 

Efetue a separação dos resíduos: papel e cartão, 

no contentor azul, plás co e metal, no contentor 

amarelo e vidro, no contentor verde); 

Coloque as pilhas, lâmpadas, óleos alimentares 

usados e monos nos locais públicos de recolha 

adequados. 

Reciclar 

Efetue a compostagem do que já não pode ser 

reciclado (ex: cascas de frutas, legumes,…). 

Reintegrar 



A Polí ca de                   
Sustentabilidade dos 7Rs 

Os 7Rs da Sustentabilidade, pretendem transmi r a 

todos nós, a necessidade de repensarmos os      

nossos valores e prá cas, de forma a melhorarmos 

os nossos hábitos de consumo, com o obje vo   

úl mo, de reduzir o consumo exagerado e evitar o 

desperdício.  
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Repensar 
Repense os  seus hábitos 

Pense bem antes de comprar, de forma a comprar 

apenas o que é realmente necessário.  

Reduzir 
  Compre produtos na quan dade necessária; 

Opte por produtos com maior durabilidade e com 

o mínimo de embalagens; 

Evite o uso de papel de alumínio e de película   

aderente, subs tuindo‐os por recipientes; 

Beba água da torneira. 

Recusar 
Recuse produtos de empresas sem     

preocupações ambientais 
Não adquira produtos  de empresas que            

prejudicam o meio ambiente; 

Consuma, de preferência, produtos locais. Além de 

diminuir o impacto ambiental decorrente do   

transporte, tendem a ser  mais amigos do          

ambiente e mantêm as tradições locais; 

Opte por produtos de empresas que têm baixo 

impacte no ambiente e beneficiam a sociedade;  

Prefira produtos que tenham selos de cer ficação 

sustentável. Exemplos: 

Pesca/Captura sustentável 

Gestão Florestal Responsável / Sustentável 

Têxteis biológicos, “amigos do Ambiente” 

Agricultura Biológica / Sustentável 

Produtos regionais /  tradicionais e Comércio justo 7 
epensar 
ecusar 
eduzir 
eparar 
eu lizar 
eciclar 
eintegrar 

Influencie as pessoas que conhece 
e en dades com que se relaciona, 
para estas e outras boas prá cas! 

Em vez de deitar fora um equipamento / ar go / 

produto, tente arranjá‐lo ou repará‐lo. 

Reparar 


