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Compromisso de 
Sustentabilidade 

 

 
A preocupação ambiental está presente em todas as dimensões da atividade da Sinalux/Everlux. 
A atividade de investigação e desenvolvimento procura matérias-primas com o menor impacte ambiental, promovendo a 
utilização de materiais com elevada taxa de reciclabilidade e concebendo produtos com elevada durabilidade. Materiais 
recicláveis podem ser reprocessados para produção de novos produtos, economizando assim recursos naturais. 

Os processos produtivos utilizados para a produção 
dos produtos Sinalux/Everlux são melhorados 
continuamente 
com vista à maximização da sua eficiência. 
Quanto mais eficientes os processos, menos 
impactes para o ambiente. 

 
 
 

Todos os impactes ambientais são geridos e neste 
contexto a Sinalux/Everlux procura e privilegia parcerias 
com entidades com as quais possa trabalhar nas 
melhores soluções, do ponto de vista ambiental, 
economicamente viáveis. 
A Sinalux/Everlux reconhece por isso que mesmo as 
atividades e processos indiretos podem ter impacte no 
seu desempenho ambiental. 
As embalagens dos nossos produtos que asseguram a 
preservação do produto durante o transporte, até aos 
nossos clientes, são também produzidas com materiais 
recicláveis e que podem ser reprocessados para o 

fabrico de novos materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deste modo todo o ciclo de vida do produto  é considerado. 

Assim podemos dizer que a Sinalux/Everlux procura desenvolver a sua atividade de forma sustentável, desenvolvendo, 
produzindo e colocando no mercado produtos de elevada qualidade e ambientalmente sustentáveis, através de processos 
aperfeiçoados continuamente e cada vez mais eficientes no uso da energia e dos recursos. 
A cultura ambiental é fortemente vivida na atividade da empresa!  
Todos os colaboradores estão integrados neste compromisso de sustentabilidade e melhoria contínua, 
e demonstram-no no processo, no produto e no serviço. 
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O nosso sistema de gestão 
ambiental está certificado de 
acordo com a norma de 
referência ISO 14001, o que 
vem demonstrar o nosso total 
compromisso com o ambiente 
e com a sustentabilidade. 
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