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Declaração de Responsabilidade Ambiental 
 

 
 
 
Com a presente Declaração de Responsabilidade Ambiental assume-se o compromisso de realizar uma utilização mais 

racional, eficiente e ambientalmente adequada dos recursos disponíveis através da internalização de preocupações 

ambientais nas práticas diárias de funcionamento, com o objetivo de promover a sustentabilidade e reduzir a pegada 

ambiental da Exporlux. 

 

Ao nível dos procedimentos, práticas de trabalho e comportamentos dos Administradores e trabalhadores, a Exporlux 

propõe-se a:  

 

 Promover internamente o consumo de água da rede pública; 

 Promover uma utilização eficiente da utilização racional de matérias-primas, energia, água e outros recursos naturais; 

 Minimizar a produção de resíduos através de medidas de redução da produção, de reutilização e de separação 

seletiva; 

 Avaliação das incidências ambientais da nossa atividade com o objetivo de prevenir e minimizar as emissões de 

efluentes, resíduos e riscos; 

 Minimizar a utilização de papel; 

 Integrar preocupações ambientais nos processos de decisão, nomeadamente na contratação de fornecedores de 

bens e serviços com influência no desempenho ambiental da Exporlux ("contratação pública ecológica"); 

 Sensibilizar, formar e motivar todos os trabalhadores de forma a reforçar a sua consciencialização e competências 

ambientais; 

 Cumprir os requisitos legais aplicáveis e outras boas práticas ambientais; 

 Melhorar continuamente o desempenho ambiental inerente às atividades que desenvolve; 

 Aplicação das melhores práticas e dos meios tecnológicos mais adequados em todas as vertentes da atividade da 

empresa com incidência no meio ambiente; 

  Promover a Conceção e fabricação de produtos sustentáveis; 

 Redução da presença de produtos químicos perigosos nos produtos; 

 Durabilidade, inclusive em termos de tempo de vida útil e de ausência de obsolescência prematura; 

 Possibilidade de reutilização; 

 Capacidade de atualização e a irreparabilidade, a eficiência energética dos produtos e o aumento do teor de 

materiais reciclados nos produtos garantindo simultaneamente o seu desempenho e segurança. 

 

A Exporlux compromete-se a divulgar interna e externamente os seus compromissos de promoção do ambiente, a 

comunicar regularmente, de forma aberta e transparente, a evolução do seu desempenho ambiental, e a rever, sempre 

que se justifique e se considere oportuno, as suas práticas ao nível da Responsabilidade Ambiental.  


