o mundo que queremos
REUTILIZAÇÃO DE CAIXAS DE PLÁSTICO

“PELO QUE VALE A PENA”

Reduzir

Reutilizar

Reciclar

1. Nosso compromisso com o Desenvolvimento Sustentável
Em 2015, a ONU aprovou a Agenda 2030 sobre o Desenvolvimento Sustentável, uma oportunidade
para que os países e suas sociedades apostem num novo caminho para a melhoria da vida de todos,
sem deixar ninguém para trás. A agenda conta com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que
incluem desde a eliminação da pobreza até ao combate das mudanças climáticas, a educação, a
igualdade da mulher, a defesa do meio ambiente ou o desenho das nossas cidades.
Desde o Grupo ALONARTI - SOCIEDADE ARTISTICA consideramos que é responsabilidade de todos,realizar o que está em nossas mãos para o cumprimento desses objectivos. Assumimos, por tanto, um compromisso meio-ambiental e social que deve traduzir-se numa lista de ações concretas.
Tanto na sua fábrica de Porriño como na de Monção, caracterizou-se nos últimos anos por um compromisso
meio-ambiental, consciente de que resolver os problemas que flagelam o planeta é responsabilidade de todos.
Da mesma forma, um dos eixos de sua estratégia é contribuir para a melhoria das condições de vida de sua
comunidade, com especial ênfase na oferta de oportunidades de desenvolvimento profissional aos grupos
mais desfavorecidos.
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O projeto de reutilização de caixas plásticas é um
dos mais ambiciosos, pois acolhe e cumpre ambos
os compromissos.

2. o problema do plástico
De acordo com o WWF, existem atualmente cerca de 150 milhões de toneladas métricas de plástico nos
nossos oceanos e continuamos a adicionar mais 8 milhões de toneladas métricas a cada ano. A poluição do
plástico afeta quase todos os cantos do oceano, incluindo os remotos mares do Ártico e as profundezas do mar.
Uma caixa de polipropileno como as que utilizamos para enviar nossos tubos de aluminio demora
500 anos para se degradar e decompor.

3. Nossa contribuição.
A reutilização das caixas de plástico
As bisnagas flexíveis de alumínio fornecidas pelo Grupo Alonarti- Sociedade Artística para as
empresas farmacêuticas são entregues quase na sua totalidade em caixas / embalagens de polipropileno, nos formatos caixa e tampa ou com película extensível. Entregamos mais de 300.000 caixas
deste material anualmente. São na sua maioria embalagens descartáveis: uma vez esvaziados, não
há previsão de devolução para reaproveitamento, cabendo ao cliente encaminhá-los para o lixo.
A alternativa é reutilizar. O material das caixas -polipropileno 350- 400/2,3mm- permite a sua reutilização, sem comprometer a sua funcionalidade ou as suas condições higiénico-sanitárias, favorecendo assim a redução da utilização de plásticos e afirmando o compromisso com a economia
circular.
À vantagem meio-ambiental une-se o fator social, pelo que as caixas de plástico são enviadas para
limpeza a duas ONGs que promovem a integração laboral de pessoas com deficiência intelectual:

ESPANHA - ACEESCA, Associação para apoiar pessoas com diversidade intelectual.
(https://aceesca.com)
PORTUGAL - APPACDM, Associaçao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental
(https://www.appacdm-viana.pt/)
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Assim, o Grupo lançou um processo ao que alguns clientes aderiram voluntariamente, por meio
do qual:
As caixas de plástico são colocadas à disposição quando as bisnagas após o enchimento das bisnagas
pelo nosso cliente, dobradas e dispostas em paletes sem misturar referências, para que possamos realizar
o transporte de retorno.
Entregamos as caixas recolhidas as duas associações em função da sua capacidade nesse momento.
Proporcionamos às associações um protocolo que contempla:

A. Eliminação e reciclagem das caixas defeituosas por:
- Se encontrarem rasgadas ou danificadas.
- Possuirem dobras em algumas zonas que não garantem uma mínima rigidez, necessária durante a sua
utilização no processoprodutivo.
- Possuirem manchas que só podem ser eliminadas com métodos agressivos que não garantem o cumprimento
do protocolo.
- Tenham sofrido danos durante o processo de limpeza.
- Tenham sido reutilizadas em número de vezes limite, encontrando-se o artigo no final da sua vida útil,
relativamente à sua reutilização.

b. Limpeza e desinfeção das aptas:
- Revisão visual da embalagem recibida. Deve ser observada com minúcia. Deve ser completa e sem cortes ou rasgos.
Não deve ter vincos ou dobras fora das necessárias para sua montagem.
- Eliminação de aderências. Qualquer vestígio de etiquetas e adesivos que acompanhem a embalagem serão
removidos por meios mecânicos e / ou químicos. Os meios químicos utilizados (álcool ou acetona) são facilmente
evaporados e eliminados naturalmente e não devem deixar rastos na embalagem.
- LIMPEZA. Os resíduos de sujidade derivados da adesão de poeira e qualqueroutra mancha, serão removidos com
a utilização de panos humedecidos com água ou compostos de solventes facilmente voláteis. Qualquer meio
utilizado não deve deixar rasto no produto final.
- MARCAGEM. Cada limpeza implicará a realização de uma marca por perforação de modo a que nos permita saber
a quantidade de vezes que foi reutilizado.
.

C. PRODUTO FINAL:
- O produto final será colocado sobre uma palete de plástico (a mesma em que o produto é recebido) propriedade da Alonarti Envases ou da Sociedade Artística, perfeitamente identificada e envolta com película
extensível para garantir a sua proteção.
- Recolhemos as paletes com as caixas limpas pelas associações e efetuamos verificações visuais na receção.
Periodicamente realizam-se análises microbiológicas de algumas das caixas para confirmar que não há
microrganismos acima dos níveis aceitáveis para usar o material como novo.
- As caixas estão prontas para serem reutilizadas no enchimento das bisnagas destinadas ao cliente que aderiu
voluntariamente a este projeto, fechando-se assim o círculo.

4. O CONVIDAMOS A PARTICIPAR

Como cliente destacado do Grupo, encorajamos a participar nesta iniciativa:
PELO SEU impacto ambiental - favorece a redução do uso de plástico.
PELO SEU impacto social - damos uma oportunidade de integração laboral com
retribuição justa a associações com dificuldades de accesso ao mercado de
trabalho.
PORQUE NãO TEM NENHUM CUSTO ADUCIONAL- Tratamos da recolha nas vossas
instalações, a entrega nas ONGs para sua limpeza e posterior devolução as
nossas instalações..
Porque não há nenhuma perda de qualidade - Porque não há nenhuma perda de qualidade.
As caixas reutilizadas são plenamente funcionais e cumprem os mesmos requisitos sanitários que das
novas.

Anualmente, entregaremos um documento comprovativo das embalagens entregues e
quantificando o impacto meio-ambiental e social positivo da sua participação.

FAçAMOS A DIFERENçA

“PELO QUE VALE A PENA”
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