A NOSSA
POLÍTICA DA ÁGUA
VISÃO GLOBAL
Para a maioria de nós, a água está disponível sempre que abrimos uma torneira, é tomado como certo.
No entanto, mais de 2 mil milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água potável. Além disso, a poluição dos
recursos hídricos é cada vez maior e o abastecimento de água potável torna-se escasso, levantando preocupações globais.
A água é um recurso escasso que requer proteção imediata.
Embora nas operações da Logoplaste não haja um elevado consumo de água - a água é utilizada principalmente para
fins de arrefecimento em circuitos fechados, atividades de limpeza e bem estar - devemos monitorizar continuamente o
seu consumo e tomar medidas para reduzir a quantidade de água que utilizamos e geri-la de forma responsável,
mesmo nos locais com abundância dos recursos hídricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantir o cumprimento das leis e regulamentos ambientais, este ponto não é
negociável e tem que ser cumprido
Garantir serviços de limpeza (Água, Saneamento e Higiene) na sua totalidade para
todos os colaboradores
Utilização responsável da água, incluindo a monitorização focando na redução do
seu consumo
Relatórios sistemáticos e rastreio de risco relacionados com a água, tanto para a
Logoplaste como para as comunidades locais
Monitorizar a utilização e descargas de águas residuais, bem como os efeitos no
meio ambiente, para melhorar o desempenho
Aumento regular da reciclagem e reutilização de água
Gerir e atenuar efluentes
Investigação de incidentes e ações corretivas sempre que necessário, e relatar as
não-conformidades

ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA ÁGUA NA
LOGOPLASTE
Avaliar e antecipar os riscos associados à nossa utilização de água, realizando
regularmente avaliações de risco hídrico e implementando planos de ação
adaptados aos contextos geográficos e locais
Realizar auditorias internas para assegurar o cumprimento desta política e
melhorar o seu desempenho
Considerar eficiência hídrica como prioridade ao tomar decisões de compra de
equipamentos
Implementar Melhores Práticas para uso e conservação de água em unidades
novas e existentes
Promover, através de formação, o uso correto da água e tratá-la com respeito
Gerir e fazer manutenção dos equipamentos para evitar perdas de água
Compartilhar Melhores Práticas para que todos possamos aprender e melhorar

“PRECISAMOS UTILIZAR A ÁGUA DE FORMA SENSATA E RAZOÁVEL NAS NOSSAS OPERAÇÕES E NA NOSSA
VIDA DIÁRIA. NA LOGOPLASTE, CADA GOTA CONTA, E TODOS DESEMPENHAMOS UM PAPEL VITAL”.
A presente política será comunicada a todos os colaboradores e
disopinibilizada em todos os locais. Esta política é revista
anualmente, ou mais cedo em caso de necessidade, e será
disponibilizada a todas as partes interessadas mediante pedido.
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