ORGANIZAÇÕES

Boas Práticas Ambientais
A sociedade e toda a atividade económica dependem inteiramente dos recursos
provenientes da biosfera.
Até meados do século XX, o conceito de desenvolvimento não teve em conta a
finitude dos recursos naturais do planeta, e o ambiente não constituiu uma preocupação
para o crescimento das sociedades. A forte concentração urbana industrial e o aumento
exponencial da população provocaram um conjunto de acidentes e catástrofes ambientais
decorrentes da ação humana, com reflexos negativos em todos os ecossistemas do planeta.
O aumento da concentração de gases de efeito de estufa, o consumo incessante de
recursos e, por sua vez, o aumento da deposição de resíduos são alguns desafios que a
sociedade global enfrenta.
Na construção de um futuro sustentável, o ambiente tornou-se uma questão
incontornável. É urgente a procura de soluções para aumentar a eficiência na utilização de
recursos naturais, sendo fulcral a reutilização e valorização dos resíduos urbanos e industriais.

A Judite Maria Jesus Dias – Operações de Gestão de Resíduos, Lda contribui para a
reutilização e valorização de resíduos, dedicando-se exclusivamente à gestão de resíduos
não urbanos em particular de resíduos de apara de papel, cartão e plástico. A sua atividade
é desenvolvida em duas instalações: Judite Maria I – Frielas e Judite Maria II – Camarate.
A Judite Maria, Lda. é uma empresa certificada pela SGS e tem implementado um
Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente segundo as normas NP EN ISO 9001:2015 e NP
EN ISO 14001:2015. Deste a sua conceção, a empresa assumiu o compromisso de proteção
do ambiente em todos os seus serviços.
Na sua atividade de gestão global de resíduos (incluindo recolha, receção, triagem,
acondicionamento e expedição), a empresa assume o compromisso de proteção do
ambiente. Os impactes ambientais resultantes da sua atividade são monitorizados e sempre
que possível são ponderadas medidas para os mitigar.
Deste modo é muito importante a consciencialização e adoção de comportamentos
ambientalmente responsáveis por parte dos nossos fornecedores, clientes e parceiros.
Assim, a Judite Maria, Lda. pretende com esta informação, comunicar a Política da
Qualidade e Ambiente adotada e transmitir as boas práticas ambientais às organizações
presentes no círculo de influência da empresa.
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Política da Qualidade e Ambiente
A Política da Qualidade e Ambiente da empresa Judite Maria, Lda., empenha-se em cumprir
as obrigações em conformidade, estabelecendo os seguintes compromissos:
•

Satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas, garantindo e
aumentando progressivamente a confiança de todos os nossos serviços;

•

Promover o trabalho em equipa e o envolvimento de todos os colaboradores,
contribuindo para a sua motivação, desenvolvimento de competências, valorização
pessoal e profissional e responsabilização;

•

Desenvolver a sua atividade em plena conformidade com todas as obrigações de
conformidade, em matéria de Ambiente e de Higiene, Segurança e Saúde no
trabalho, dotando a empresa dos meios materiais e humanos necessários a assegurar
os objetivos estabelecidos;

•

Melhorar continuamente a eficácia do Sistema, procedendo à sua revisão periódica,
de modo a minimizar riscos e promover as oportunidades identificadas;

•

Adotar princípios sustentáveis como a proteção do ambiente, o uso sustentável dos
recursos, a prevenção da poluição e a promoção da reciclagem, a fim de melhorar
o desempenho ambiental.

•

Para tal, a Direção assegura que esta Política da Qualidade e Ambiente é
compreendida a todos os níveis da empresa, bem como disponibilizada a todas as
partes interessadas.
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Boas Práticas Ambientais no Trabalho
A Judite Maria aconselha a adoção de comportamentos em
linha com a proteção do ambiente em todas as atividades dos seus
fornecedores, clientes e parceiros.
Este documento pretende ser uma ferramenta útil na promoção
da responsabilidade ambiental. De seguida são apresentados alguns
temas importantes para os quais se espera a adotação voluntaria de
medidas, no sentido de atingir um melhor desempenho ambiental, durante as atividades
laborais e também fora do contexto profissional.

Consumo de Água
A água é um dos recursos mais valiosos no nosso planeta, e a sua proteção é de suma
importância para a manutenção da vida.
Ao consumir água nas instalações deve ter em conta a utilização sustentável da
mesma:
•

Não deixar a torneira aberta nem a pingar;

•

Dotar os autoclismos com sistemas de controlo de descarga e
verificar se os mesmos ficam bem fechados após utilização;

•

Efetuar o controlo periódico do consumo de água, no sentido
de prevenir, identificar e corrigir eventuais fugas, perdas ou uso
deficiente da água;

•

Não verter/descarregar óleos ou outros líquidos poluentes para o solo, linhas de água,
esgotos e caleiras;
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Consumo de Eletricidade
A energia elétrica é um recurso fundamental nas mais diversas atividades do nosso
dia-a-dia. Este é um bem essencial para a movimentação, climatização, comunicação,
iluminação e alimentação de equipamentos elétricos.
Apesar do crescimento contínuo da produção de energia
elétrica a partir de fontes renováveis, o consumo elétrico ainda
continua fortemente dependente de queima de gás naturais e carvão.
Consequentemente, grande parte das atividades diárias estão
associadas a fontes poluentes e não renováveis.
Por outro lado, o investimento nas energias renováveis, embora
positivo, não é suficiente para alterar os custos associados à produção de energia. Como tal,
a eficiência energética é um contributo essencial para a diminuição de custos.
Nesse sentido, a utilização racional deste recurso reveste-se da máxima importância
no caminho da sustentabilidade, devendo-se:
•

Monitorizar consumos elétricos e optar por lâmpadas de baixo consumo;

•

Dar preferência a equipamentos com elevada eficiência energética;

•

Desligar todos os equipamentos quando não estão a ser utilizados;

•

Não utilizar ferramentas, extensões elétricas ou outros equipamentos em mau estado

de conservações e sem as respetivas proteções;
•

Manter os aparelhos de climatização ligados apenas quando estiver no local.

•

Não utilizar um aparelho de climatização com as portas e/ou janelas abertas.

Combustíveis fosseis
Muitas das atividades diárias de uma empresa resultam no gasto ou na queima de
combustíveis fosseis em caldeiras ou fornos, funcionamento de empilhadores, veículos e de
geradores de emergência. O uso intensivo dos mesmos agrava a poluição atmosférica e o
efeito de estufa.
Torna-se, assim necessário incutir a todos os colaboradores a responsabilidade e uso
racional deste recurso esgotável. Como tal, sugere-se:
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•

Identificar origens das emissões atmosféricas e realizar monitorização periódica;

•

Realizar a manutenção periódica dos equipamentos;

•

Assegurar a utilização racional de equipamentos e otimizar rotas
de veículos;

•

Manter a velocidade o mais constante possível;

•

Evitar travagens e acelerações bruscas;

•

Zelar pela boa manutenção da viatura;

•

Verificar com frequência a pressão dos pneus dos veículos e equipamentos.

Resíduos
Com o aumento do consumo surgiu a necessidade de gerir os resíduos produzidos.
Deste então têm se multiplicado as políticas e normas que visam uma gestão equilibrada dos
resíduos, através da mudança de hábitos, da reutilização e da minimização do consumo de
matérias-primas.
A Judite Maria não é indiferente a todos esse esforço, contribuindo para um ciclo de
vida onde os materiais são valorizados ao longo de um processo constituído pela recolha,
receção, triagem, acondicionamento e expedição, tornado os resíduos em ativos crescentes
para a economia.
Os resíduos produzidos nas atividades de manutenção são da
responsabilidade do fornecedor, devendo ser encaminhados para
operadores de gestão de resíduos licenciados, de modo a ser
assegurado o seu tratamento e eliminação adequada.
De forma a contribuir para a correta gestão de resíduos, deve-se:
•

Criar espaços devidamente identificados, para colocação de resíduos;

•

Separar o lixo produzido de acordo com a sua tipologia, colocando-os em recipientes
próprios.

•

Prover a reciclagem e outras formas de valorização ou reutilização dos resíduos;

•

Não descarregar resíduos sem autorização ou em locais que não foram criados para o
efeito;
Minimizar os resíduos depositados em aterro e incinerados depende de todos.
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A Judite Maria Jesus Dias como operadora de gestão de resíduos procura um ponto
de equilíbrio entre o crescimento económico sustentável e o crescimento empresarial,
através da criação de valor na transformação de resíduos em ativos crescentes para a
economia.
Este equilíbrio só é conseguido através do fecho de ciclos orientados para a
preservação dos recursos, criando condições para a regeneração de sistemas naturais.
A empresa tem como principal missão a transformação de resíduos em matériasprimas, em linha com a economia circular, permitindo assim atingir os objetivos ambientais e
dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis.
Desta forma, é crucial o empenho de todos os fornecedores, clientes e parceiros para
se atingir uma economia competitiva capaz de dar resposta a todos os desafios ambientais.

Sede e Unidade I: Frielas
Quinta da Bela Vista,
Rua Sol Nascente, nº 2
2660-048 Frielas

Unidade II – Camarate
Rua do Grafanil nº 6
2680-154 Fetais,
Camarate

Horário de funcionamento
De segunda a sexta-feira
Das 08:30 às 12:30
Das 13:30 às 17:30

Horário de funcionamento
De segunda a sexta-feira
Das 08:30 às 13:00
Das 14:00 às 18:00
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Contactos
Tel: 219 471 270
Fax: 219 473 261
Tlm.: 938 715 023
E-mail: geral@juditemaria.com
Site: www.juditemaria.com

