Política da Qualidade e Ambiente
A PEIXOTO & CARMO, LDA. é uma empresa que opera na área da indústria, sendo a sua
atividade principal a comercialização de lubrificantes, equipamentos e acessórios para a
manutenção industrial.
O objetivo principal da PEIXOTO & CARMO, LDA. é satisfazer as necessidades e expectativas
dos seus clientes, procurando ser reconhecida nos mercados onde opera pela qualidade da
prestação dos seus serviços. A relação com os seus clientes assenta nos seguintes pressupostos:
1. recomendação do produto adequado às normas estabelecidas pelo fabricante do
equipamento;
2. fiabilidade do produto recomendado;

Reutilização

3. racionalização de produtos;
4. rapidez de entrega

de

De modo a poder cumprir com estes pressupostos, a PEIXOTO & CARMO, LDA. assenta a
Politica de Qualidade e Ambiente nos seguintes princípios:

Caixas de

 Melhoria contínua da eficácia dos seus processos, prestando um serviço técnico
especializado;
 Valorização, motivação e qualificação dos Recursos Humanos;

Cartão

 Respeito pelos acordos estabelecidos com os seus fornecedores e clientes;
 Prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho;
 Redução dos riscos profissionais, investindo na formação dos seus colaboradores;
 Cumprimento dos requisitos de segurança, metodologias específicas de trabalho e
utilização dos respetivos equipamentos de proteção individual, sempre que necessário;
 Compromisso para com a proteção do ambiente, através da implementação e cumprimento das boas práticas ambientais, assim como a minimização dos impactes ambientais resultantes da sua atividade.


Empenho na melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente
implementado

 Prevenção da poluição através da promoção da sustentabilidade e eficiência do uso

Peixoto & Carmo, Lda.

dos recursos.
Fomenta no dia-a-dia o contributo para a comunidade em que está inserida, pensando no
futuro das gerações, atuais ou futuras, apoiando iniciativas de caráter social, educativo,
cultural e ambiental, promovidas internamente ou em parceria com entidades externas.
A PEIXOTO & CARMO, LDA. assegura que todas as suas atividades são executadas em
conformidade com os requisitos de Higiene e Segurança no Trabalho, a norma ISO 9001, a
norma ISO 14001, a legislação vigente, regulamentos do sector e outros requisitos aplicáveis.

A PEIXOTO & CARMO, LDA. tem como lema “fazer bem à primeira”.
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Reutilização de Caixas de Cartão

Princípio da hierarquia dos
resíduos

Reutilização

O Princípio da hierarquia dos resíduos assenta na
pirâmide que apresentamos de seguida e os produtores de resíduos devem proceder à separação dos
resíduos na origem, de forma a promover a sua
valorização por fluxos e fileiras.

Reutilizar é a utilização de um produto mais do que
uma vez em utilização análoga e sem alteração dos
objetos recuperados.
Para além de permitir a diminuição da quantidade
dos resíduos adiando assim a sua rejeição e posterior eliminação, a reutilização possibilita a introdução
dos resíduos recuperados num ciclo de vida diferente daquele que o originou, e provoca, simultaneamente, uma redução significativa da produção de excessos.

Reciclagem

A Peixoto & Carmo como empresa certificada na
ISO 14001:2015, tem um compromisso assumido
publicamente para com a preservação do ambiente
e prevenção da poluição e, não conseguindo
reduzir mais os resíduos urbanos que produz,
procura reutilizar os mesmos.

Reciclagem define-se como a valorização de alguns
componentes dos resíduos, onde são recuperados
diferentes materiais para dar origem a novos produtos.
“Define a diminuição da quantidade de resíduos a encaminhar para tratamento final e, por outro lado a possibilidade de reutilização de matérias-primas” que
consequentemente traduz uma poupança de recursos
naturais. Note-se que, ao contrário do que se observa
na reutilização, a reciclagem envolve reprocessamento.
Neste sentido pedimos que nos ajudem, encaminhando o papel triturado e as garrafas de plástico para os
respectivos eco-pontos.

Reutilização das Caixas de
Cartão
Pedimos a vossa colaboração na reutilização das
caixas de cartão, tentado deste modo aumentar o
ciclo de vida da caixa de cartão e ao mesmo tempo
diminuir a quantidade de resíduos. Quando já não
for possível a sua reutilização pedimos a vossa
ajuda para encaminhar os resíduos corretamente,
colocando no eco-ponto e encaminhando para
gestor autorizado.

Exemplos de reutilização:



Voltar a utilizar as caixas de cartão para
enviar encomendas a clientes;



Utilizar a caixa para acondicionamento de
mercadorias/produtos em armazém;



Acondicionar a carga de forma a minimizar
espaços livres e deste modo proteger a
mercadoria;



Na próxima entrega feita por um colaborador
da Peixoto & Carmo devolver as caixas de
cartão desmanchadas que, caso contrário,
iriam para resíduos;



Outras acções que considerem adequadas
para minimizar os resíduos de cartão.

