
 

 

Política da SPMI para reduzir a pegada ecológica 
 

Uma das prioridades da SPMI é minimizar o impacto ambiental da sua atividade. 
Assim, tem sido implementada gradualmente uma política baseada em regras 
simples de: reduzir, reciclar e reutilizar. 

1 – Desligar o computador e os restantes equipamentos quando termina o dia de 
trabalho reduzindo assim, o desperdício do consumo de eletricidade e dos custos 
da sociedade. 

2 – Evitar enviar mails desnecessários e a impressão de qualquer informação 
enviada por email. 

3 – Otimizar a utilização do papel reutilizando-o para apontar notas ou outras 
informações e reciclando-o corretamente colocando-o nos contentores 
disponíveis para o efeito. 

 4 – Preferir equipamentos que consomem menos energia como impressoras 
multifunções. 

5 – Reciclar toners e tinteiros. 

6 – Evitar copos, chávenas ou pratos de utilização única optando por louça 
reutilizável, nomeadamente para utilizações mais frequentes como para café e 
água. 

7 – Utilizar luz natural sempre que possível desligando as luzes e aproveitando a 
luz natural ao máximo. Também se utilizam lâmpadas de baixo consumo e/ou led 
com a vantagem de um consumo menor e maior longevidade do que as lâmpadas 
tradicionais, além de serem recicláveis e conterem menos contaminantes 
ambientais. 

8 – Usar racionalmente a climatização reduzindo a temperatura dos aquecedores 
mantendo-a entre os 21-22º com o objetivo de reduzir a emissão de dióxido de 
carbono e evitando temperaturas demasiado baixas na utilização do ar-
condicionado. Optar por fechar as persianas em dias muito quentes e fechar bem 
as portas e janelas para evitar a entrada do calor. 

9 – Adquirir materiais recicláveis. 

10 – Substituir materiais em plástico por materiais em papel e cartão para os 
mesmos fins (capas dos cursos, outros...). 

11 – Tornar os processos sempre que possíveis digitais evitando impressões. 
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