GROUPE GM – AMENITIES EXCLUSIVOS
COMPROMISSOS E INICIATIVAS
SUSTENTÁVEIS 2025

UM COMPROMISSO
ECO-RESPONSÁVEL

BIO-RESIN
PUMP

«Com o nosso programa Care About Earth, pretendemos desenvolver
productos sustentáveis e reduzir o seu impacto no meio ambiente contribuindo para a protecção do planeta para as gerações futuras. As nossas
prioridades são a eliminação dos plásticos de uso único e matérias-primas
provenientes de combustíveis fosséis sempre que possível, priorizando
sempre alternativas responsáveis e sustentáveis».
«Temos lançado diversas inciativas sustentáveis que nos ajudam a
tornarmo-nos mais amigos do ambiente e o mais conscientes possível sem
comprometer a qualidade dos nossos productos, cumprindo sempre as Boas
Prácticas de Fabrico e as regulamentações cosméticas da UE.»
Laurent Marchand
CEO, Groupe GM Exclusive Amenities

Através da implementação de práticas sustentáveis e envolvendo todos os
intervenientes no nosso negócio, colaboradores, fornecedores e clientes,
pretendemos promover uma cultura positiva de respeito pelo ambiente,
pelos direitos humanos e melhoria das condições de vida e de trabalho.

de
a
n

Ca
Palha

iclado
c
e
r
o
ã
t
r
a
C

Bambú

r

ca
ú
ç
A

Milho

ECO-DESIGN:
PRIORITÁRIO PARA
A NOSSA MISSÃO

ico
Algodão Orgân

Eco-design, ou a integração sistemática de aspectos ambientais no design e
desenvolvimento de um produto, visa reduzir o impacto ambiental negativo
ao longo do seu ciclo de vida.
Esta abordagem, aplicada ao processo de design desde o início, foca-se em
encontrar o melhor equilíbrio entre os requisitos ambientais, sociais, técnicos e
económicos em termos de design e desenvolvimento de produtos.
Cada vez que um produto é desenvolvido, cria-se a oportunidade para considerar
os seus aspectos ambientais e reduzir o seu impacto em todas as fases, desde a
origem da matéria-prima até a formulação, escolha do local de produção, a
embalagem em si, o embalamento, envio e reciclagem.

AS NOSSAS EMBALAGENS
COSMÉTICAS
ECO- RESPONSÁVEIS

ECO-

Uma das nossas principais melhorias está relacionada com a embalagem.
Decidimos repensar o seu fabrico, projetando-o ecologicamente, eliminando
da nossa oferta standard os plásticos feitos a partir de combustíveis fósseis.

DESIGNED

100%

RECYCLED
PLASTIC BOTTLE

RECYCLABLE
PLASTIC BOTTLE

Objectivo 2025: todos os nossos produtos serão embalados em materiais
sustentáveis, como o plástico de origem biológica - cana-de-açúcar e de
materiais reciclados pós-consumo e pós-indústria.
Ao optarmos pelo eco-design, estamos a oferecer aos hoteleiros soluções
sustentáveis e a apoiá-los na sua transição para prácticas eco-friendly.

OS NOSSOS MATERIAIS
DE ORIGEM BIOLÓGICA:
À BASE DE CANA
DE AÇÚCAR
Para evitar o uso de plásticos de recursos limitados, como
combustíveis fósseis, oferecemos frascos, bisnagas e
doseadores de grande capacidade 100% vegetais, feitos a
partir de resíduos de cana-de-açúcar, conhecidos como
bagaço.
A cana-de-açúcar que usamos é proveniente exclusivamente
de plantações geridas de forma sustentável e fornecedores
responsáveis e apenas aproveitamos os resíduos do processo
industrial após pelo menos 3 ciclos de extração.
Isto garante que a nossa produção não é prejudicial para os
ecossistemas das áreas produtoras.
+ As bombas dos nossos doseadores são em bio-resina, feitas
em grande parte a partir de bagaço.
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RECYCLABLE
PLASTIC BOTTLE

OS NOSSOS MATERIAIS
RECICLADOS
Fabricamos embalagens que favorecem o uso de materiais
reciclados das seguintes fontes:
Materiais PCR (reciclados pós-consumo), resíduos do
consumidor que foram previamente usados e descartados.
Plástico PIR (reciclado pós-indústria) é proveniente da
recuperação de resíduos industriais (resíduos de fabrico) ou
de produtos nunca usados pelos consumidores.
Os nossos frascos, doseadores e tampas podem ser feitos
de plástico reciclado; também podemos usar papel
reciclado para os frascos e rótulos dos doseadores e nossos
sabonetes podem ser embalados em caixas de papel
reciclado e com papel reciclado.
+ Todos estes materiais são também totalmente recicláveis.

OS NOSSOS
DOSEADORES ECOPUMP
SEM REENCHIMENTO
300 a 500ml
Ecopump, os doseadores de grande capacidade (300 a 500ml)
de base cilíndrica ou quadrada. Disponíveis numa variedade de
formas e materiais (cana-de-açúcar e reciclados) preenchem
todas as diferentes necessidades do hoteleiro.
+ Os doseadores de 500ml estão disponíveis na versão opaca
com janela para fácil visualização do nível do líquido.
Meta 2025: aumentar em 10% a oferta de ecopumps à base de
cana-de-açucar
Meta 2025: aumentar em 30% a oferta de ecopumps feitos a
partir de plástico reciclado

RECYCLABLE
PLASTIC BOTTLE

100%

RECYCLED
PLASTIC BOTTLE

AS NOSSAS BOMBAS E SUPORTES
Para respeitar a transição ambiental do hoteleiro, as nossas bombas são feitas na
sua maioria em bio-resinas, provenientes de plantas como a cana-de-açúcar.

BIO-RESIN
PUMP

Para combinar com as nossas soluções, temos disponíveis diversos suportes de
parede. Individuais, duplos ou triplos, são feitos em aço inoxidável, latão cromado
ou plástico ABS.
Podem ser ﬁxos com ﬁta adesiva dupla ou parafusos.

O NOSSO ECOFILL
SISTEMA DE RECARGAS SEGURO - 400ml
Um novo e inovador doseador, recarregável e rastreável, ecologicamente correto.
Uma solução limpa, segura, rápida e fácil com um impacto ambiental reduzido.
O doseador abrange recargas seladas de 400ml, gerando um desperdício de
embalagem mínimo, pois são feitas de apenas 8g de plástico reciclável e garantem
integralmente a rastreabilidade do cosmético.
O frasco do Ecoﬁll existe em plástico reciclado com acabamento translúcido e em
plástico policarbonato com acabamento transparente, ambos recicláveis.
+ A rastreabilidade da recarga está em conformidade com os regulamentos
cosméticos da UE, é à prova de falsiﬁcação uma vez selada, e a origem e qualidade
do produto estão garantidas.
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Meta 2025: aumentar em 20% a oferta de Ecoﬁll.

RECARGA
400 ml 13.5 fl.oz

8g
RECYCLABLE

POUCH

REUSABLE
SAFE REFILLABLE
ECO-DESIGNED
SUSTAINABLE

* Apenas para o frasco translúcido

O NOSSO ECOSOURCE
SISTEMA DE RECARGAS SEGURO - 375ml
O doseador Ecosource, com recargas embaladas a vácuo, com certiﬁcação
nórdica e europeia EU Ecolabel, é o primeiro doseador cosmético com
formulações sem conservantes que são tão suaves para a pele como para o
meio ambiente.
As recargas airless têm 375ml de capacidade e são feitas com apenas 11g
de plástico, oferecendo uma combinação única de qualidade, ecologia,
inovação e segurança.
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Meta 2025: aumentar em 15% a oferta de Ecosources.

RECARGA
375 ml - 13.2 fl.oz

11g
RECYCLABLE

POUCH

AFNOR Cer

AS NOSSAS BISNAGAS & FRASCOS
ECO-RESPONSÁVEIS
Oferecemos uma ampla variedade de frascos de 20 a 100ml, disponíveis em plástico
reciclado ou à base de cana-de-açúcar.
As nossas bisnagas estão disponíveis em diversos tamanhos, de 10 a 200ml e em diversos
acabamentos.
Objectivo 2025: Todas as bisnagas das nossas marcas serão à base de cana-de-açúcar.

100%

RECYCLED
PLASTIC BOTTLE

OS NOSSOS SABONETES
ECO-RESPONSÁVEIS
Os nossos sabonetes são feitos com óleo de palma oriundo de plantações RSPO
Segregated (Segregado) e Mass Balance (Balanço de Massa) que contribuem para a
produção e uso de óleo de palma sustentável certiﬁcado.
•
•
•
•

São de base vegetal e contêm até 99% de ingredientes de origem natural.
Desde 2020 que não contêm conservantes EDTA e BHT.
Podem ser vegan.
Testados dermatologicamente e cruelty-free (não testados em animais)

+ Todos os nossos cosméticos dispõem de ﬁchas técnicas e/ou de segurança, seguem
critérios de rastreabilidade e estão registados no Cosmetic Products Notiﬁcation
Portal (CPNP), nos termos do Regulamento da CE nº 1223/2009.

AS NOSSAS FORMULAÇÕES
LÍQUIDAS ECO-RESPONSÁVEIS
•
•
•
•

Até 99% de ingredientes de origem natural.
Isentas de formaldeído, ftalatos e parabenos.
Não tratadas com radiação ionizante.
Testadas dermatologicamente e cruelty-free (não testadas em animais)

As nossas linhas cosméticas orgânicas são certiﬁcadas pela ECOCERT de acordo com o
padrão COSMOS ORGANIC e credenciadas pela COSMEBIO.
Oferecemos uma seleção de produtos cosméticos europeus com certiﬁcação ECOLABEL.
De acordo com as necessidades do hoteleiro, também podemos desenvolver fórmulas líquidas:
• Vegan.
• Isentas de óleos minerais, corantes, SLS e SLES e fenoxietanol.
• Com fragrâncias naturais, extratos de ervas, óleos essenciais, óleos vegetais, etc
+ Todos os nossos cosméticos dispõem de ﬁchas técnicas e/ou de segurança, seguem critérios
de rastreabilidade e estão registados no Cosmetic Products Notiﬁcation Portal (CPNP), nos
termos do Regulamento da CE nº 1223/2009
FOND BLANC

SANS FOND BLANC

OS NOSSOS
COSMÉTICOS SÓLIDOS
ECO-RESPONSÁVEIS
100% livres de plástico, estes produtos estão disponíveis em shampoo, gel de banho e
condicionador. A sua formulação sólida consome 9 vezes menos água na sua produção
quando comparado com as fórmulas líquidas clássicas.
•
•
•
•

Isento de sabão/soap-free, pH neutro
Testado dermatologicamente
Não testado em animais/cruelty-free
Champô e Gel Sólidos isentos de sulfatos

• Podem ser vegan
• De duração superior às formulações líquidas
• Embalados em caixa de cartão ou
envoltório de papel

Estes produtos são verdadeiramente isentos de sabão, o que signiﬁca que estas ‘barras
dermatológicas’ são ideais para peles sensíveis e atópicas. Na sua base está uma mistura
de surfactantes suaves, como o Cocoyl Isetionato de Sódio obtido do óleo de coco,
emulsiﬁcantes e emolientes. Como não contêm sódio nem SLS, o pH é naturalmente
próximo do da água, o que os torna adequados para peles sensíveis.
+ Todos os nossos cosméticos dispõem de ﬁchas técnicas e/ou de segurança, seguem
critérios de rastreabilidade e estão registados no Cosmetic Products Notiﬁcation
Portal (CPNP), nos termos do Regulamento da CE nº 1223/2009.
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FREE

WATER VOLUME
REDUCED BY 9
DURING MANUFACTURING
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OS NOSSOS ACESSÓRIOS
ECO-RESPONSÁVEIS
• Cotonetes com haste de papel
• Acessórios em palha ou amido de milho
• Escova de dentes e lâmina de barbear
em bambú
• Copo e saco para copo em papel branco
• Copo em cartão
• Varetas de cocktail em madeira
• Tampa para copo em cartão kraft ou
papel branco
• Base para copo em papel branco
• Palhinhas em papel branco seladas

• Saco de lavandaria em papel kraft ou algodão
• Saco higiénico em papel kraft com ou
em caixa de cartão
• Chinelos em bambú
• Saco para chinelos em papel kraft
• Cinta para embalamento de chinelos em cartão
• Linhas de acessórios em cartão kraft
e em papel reciclado

OS NOSSOS TABULEIROS
ECO-RESPONSÁVEIS
• em Ardósia, reciclável
• em CBP (Corn-Based Product) contém pelo menos 50% amido de milho biodegradável
• em BIOCOMP®, 100% vegetal, 100% reciclável e 100% certiﬁcado como biodegradável
e compostável
• em Madeira de carvalho reciclável
• em Bambú, reciclável

MADE WITH

CORN

AS NOSSAS EMBALAGENS
ECO-RESPONSÁVEIS
Em cada produto que desenvolvemos, estamos atentos ao nosso impacto
ambiental e trabalhamos para otimizar os nossos projetos com o objetivo
de reduzir ao máximo o tamanho e o peso das embalagens.
Maximizamos o uso de materiais de origem biológica, recicláveis e
reciclados e criamos materiais de embalagem em papel e cartão reciclados
e recicláveis.
Reduzimos drasticamente embalagens e materiais de embalagem
desnecessários. Os sacos de polietileno (PO) foram removidos da
embalagem dos nossos acessórios, a ﬁm de reduzir o uso de plástico, tanto
quanto possível
Em alternativa, as nossas embalagens têm agora aberturas pré-cortadas
para garantir o cumprimento das regras de higiene e segurança.
+ Quando a proteção adicional ainda é necessária (por exemplo, por razões
sanitárias), embalamos os acessórios em saquetas de plástico PLA, feitas à
base de amido de milho (uma alternativa natural ao plástico, totalmente
biodegradável em unidades de compostagem industrial) ou em saquetas de
papel reciclável.
+ Comunicamos anualmente ao PONTO VERDE e ECOEMBES a colocação
de todas as nossas embalagens no mercado nacional.

UNIDADES DE PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS
Para nós, a qualidade é a pedra basilar do nosso negócio.
As nossas fábricas e parceiros industriais localizados na Europa e na Ásia
são certiﬁcados pelas ISO 22716, 14001 e 9001 e respeitam as Boas
Práticas de Fabrico. A qualidade de produção premium é garantida em
toda a cadeia produtiva. As nossas fábricas são credenciadas pela
ECOCERT de acordo com os padrões COSMOS e ECOCERT, e pela
ECOLABEL de acordo com os padrões ECOLABEL da UE. As nossas
unidades de produção procuram minimizar o seu impacto no meio
ambiente, simpliﬁcando as soluções da cadeia de fornecimento,
reduzindo o uso de água e energia, reciclando resíduos, restringindo o
uso de embalagens descartáveis e usando tecnologias limpas, agindo em
conformidade com o nosso programa Care About Earth.
+ Asseguramo-nos de que as nossas fábricas e parceiros industriais se
comprometem com práticas eco-responsáveis.
+ Seguimos as normas de rastreabilidade, o que nos permite controlar e
agir ao longo de toda a cadeia produtiva.
+ Comunicamos mensalmente ao INFARMED a colocação de todos os
nossos cosméticos no mercado nacional.
FOND BLANC

SANS FOND BLANC

A NOSSA POLÍTICA DE COMPRAS RESPONSÁVEL
Desenvolvemos e mantemos uma política de compras consistente do ponto de vista económico, ético, social e ambiental,
considerando que toda a ação de compra tem o seu impacto e ponderamos de que forma podemos reduzir esse impacto,
através da seguinte lista de veriﬁcação:

• o produto ou serviço é realmente necessário?
• que matérias-primas foram usados na sua concepção?
• usaram-se matérias-primas recicladas ou amigas do
ambiente na sua concepção?
• as matérias – primas foram obtidas localmente?
• como vem embalado o artigo?
• a embalagem é reutilizável ou reciclável?
• é possível devolver a embalagem ao fornecedor?
• o artigo consumiu energia na sua produção?
• que tipo de energia?

+ Privilegiamos fornecedores locais: cerca de 90% dos nossos
sabonetes são fabricados localmente, assim como 100% dos
nossos discos desmaquilhantes e cotonetes.
+ Utilizamos as ﬁchas de segurança na pré-compra de
produtos para comparar e assim determinar qual a opção de
compra mais sustentável.
+ Promovemos junto dos nossos fornecedores a não utilização
de esferovite.
+ Recorremos a transportes outsourced com visão sustentável.

• qual é o tempo de vida do artigo?
• é um artigo reutilizável? Ou reciclável?
• que desperdícios implicou a sua produção?
• que destino tiveram os desperdícios?
• o fornecedor é respeitador da legislação ambiental?
• o fornecedor segue uma política sustentável?

+ Repudiamos fornecedores que não valorizam políticas contra
a exploração sexual, em particular de crianças e adolescentes.

USO RESPONSÁVEL DO NOSSO
MATERIAL DE EMBALAGEM
Reduzimos o uso de material de embalagem ao privilegiar o envio de mercadoria
com a menor volumetria possível, o que nos permite poupar:
• 25% em caixas de cartão
• 20% em plástico para acomodar conteúdo
• 5% em etiquetagem
Utilizamos máquina de ﬁlmar automática em cerca de 90% dos embalamentos, o
que permite uma poupança de cerca de 40% de ﬁlme em relação à ﬁlmagem
manual; tanto nas ﬁlmagens automáticas como manuais utilizamos plástico de
ﬁlmar de 15 micros.
Reutilizamos as paletes de madeira; quando não é possível, reciclamo-las.
+ Para evitar o uso de plástico desnecessário, em todos os envios de amostras
utilizamos sacos de papel e para acomodar o conteúdo utilizamos papel pré
cortado e moldado, em subsituição por exemplo do plástico bolha.

A NOSSA COMUNICAÇÃO
RESPONSÁVEL
Optamos pela comunicação digital reduzindo drasticamente os materiais impressos (brochuras,
catálogos, folhetos, instruções).
Favorecemos sempre o conteúdo digital por oposição aos materiais impressos.
Para os demais itens impressos, as embalagens de cartão, as brochuras e os folhetos são impressos com
vernizes acrílicos à base de água e tintas vegetais em:
• Papel e cartão reciclado FSC,
• Papel PEFC, de ﬂorestas geridas de forma sustentável.
Para transmitir uma mensagem clara e uniformizada em relação ao nosso programa Care About Earth,
desenvolvemos uma carta gráﬁca dedicada e uma biblioteca de logotipos e argumentos para utilizar
nas nossas embalagens, produtos e comunicação.
+ Dispomos de um sistema de registo e follow up de reclamações, implementado no nosso sistema de gestão
e a partir de ﬁnais de 2022, colocaremos em prática inquéritos de satisfação online aos nossos clientes.

RELAÇÕES INTERNAS, COM A COMUNIDADE
E COM O PLANETA
O Groupe GM não esquece o compromisso para com o ambiente, com o futuro e com as novas gerações.
Temos uma abordagem franca e clara, praticando uma política de porta-aberta e de incentivo à participação nos processos de
tomada de decisão, num clima social informal, onde se incentiva ainda a proatividade e o trabalho em equipa.
Dispomos de um Código de Conduta.
Incentivamos à formação quer na temática sustentável quer na temática operacional; ao providenciar oportunidades para
desenvolver talentos e capacidades, sabemos que os nossos colaboradores poderão atingir todo o seu potencial!
Desenvolvemos um Plano de Contingência de Combate ao Surto Covid19, aplicável ao escritório, armazém e equipas de vendas.
Cumprimos todas as normas de higiene e segurança no trabalho, quer no escritório quer no armazém, através de uma empresa
de outsourcing, reciclamos a formação em higiene e segurança e em primeiros socorros para os colaboradores chave, assim
como fornecemos o devido equipamento de segurança aos colaboradores.
+ Os nossos edifícios possuem cozinha equipada, copa e zona de lazer ao ar livre para convívio e pausas de trabalho.
Protegemos a privacidade dos nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores. Não usamos as informações pessoais
para qualquer outro ﬁm e respeitamos a conﬁdencialidade das mesmas.
Procuramos melhorar permanentemente o nosso desempenho, adotando uma política de melhoria contínua: reuniões mensais
conjuntas com os responsáveis das diferentes áreas funcionais, reuniões semanais de vendas, reuniões bianuais com as equipas.

Subscrevemos os princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948.
Subscrevemos os 10 princípios UN Global Compact, e constituímos um grupo de
trabalho (Green Team) focado em adaptar os princípios 5, 7 e 8 aos valores da empresa.
Reconhecemos e subscrevemos as normas internacionais relevantes deﬁnidas pela
Organização Internacional do Trabalho.
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações
Unidas:
São 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), aprovados em setembro de
2015 por 193 membros, resultando do trabalho conjunto de governos e cidadãos de
todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza,
promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as
alterações climáticas.
O Groupe GM aceitou o desaﬁo e colocou em práctica a transformação de um
negócio, tradicionalmente ligado ao plástico convencional, na direcção de um modelo
mais sustentável, para ajudar a indústria hoteleira na sua transição ecológica e assim
responder aos seus impactos ambientais e sociais, bem como aos principais desaﬁos
que o mundo enfrenta hoje.
O compromisso Care About Earth permite que o Groupe GM contribua em 4 das 17
metas estabelecidas pelas Nações Unidas:

O Groupe GM compromete-se a continuamente se esforçar, melhorar, medir e reduzir a
pegada ecológica:
• Registamos e medimos mensalmente os consumos de água, energia e papel de impressão
• Utilizamos LED nos espaços de trabalho
• Utilizamos luzes de baixo consumo nas áreas públicas como casa de banho e cozinha
• Privilegiamos a luz natural direta no escritório e armazém
• Utilizamos o temporizador nos equipamentos de ar condicionado
• Utilizamos papel certiﬁcado pela FSC para impressão e recorremos à impressão frente e
verso e à opção ´Pre-visualizar` antes da ordem de impressão
• Implementamos um sistema de arquivo digital para reduzir o elevado consumo de papel
• Separamos resíduos: papel, vidro, alumínio/plástico, pilhas, tinteiros, lâmpadas e
devolvemos todo o material eletrónico ao fabricante/agente
• Predeﬁnimos a opção poupança de tinteiros em todos os PC´s
• Consumimos água ﬁltrada em substituição de água engarrafada
• Não usamos sprays anti odores, mata-insectos, lixívia e esferovite
• Utilizamos secadores de mãos com temporizador e papel higiénico reciclado
• Renunciamos a copos e garrafas de plástico; privilegiamos os de vidro
• Usamos empilhadores elétricos (sem desperdício de gás ou gasóleo)
• A iluminação nos wc incorpora sensores de movimento
• A nossa energia é 100% obtida a partir de fontes renovaveis – ENERGIA VERDE/EDP
• Todos os nossos sistemas de computador pessoal utilizam iniciativas de economia de
energia e são desligados quando não estão em uso, incluindo os monitores.
+ Somos parceiros do PONTO VERDE e ECOEMBES, sistemas integrados de gestão de
embalagens.
+ Prolongamos a vida útil dos nossos sabonetes sólidos ao proporcionar a sua transformação
em sabão para uso doméstico – Economia Circular.

+ Somos paceiros do PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS
É uma iniciativa que junta empresas de diferentes setores, entidades governamentais, ONGs,
associações e universidades em torno de uma visão comum – uma economia circular para os
plásticos em Portugal, onde estes materiais nunca se convertem em resíduos.
Para se aproximarem desta visão, mais de 80 entidades que, hoje, pertencem ao Pacto Português
para os Plásticos, assumiram cinco metas ambiciosas, que se comprometeram a atingir até 2025:
Meta #1: Deﬁnir, até 2020, uma listagem de plásticos de uso único considerados problemáticos ou
desnecessários e deﬁnir medidas para a sua eliminação, através de redesenho, inovação
ou modelos de entrega alternativos (reutilização).
Meta #2: Garantir que 70% ou mais, das embalagens plásticas são efetivamente recicladas,
aumentando a recolha e a reciclagem.
Meta #3: Incorporar, em média, 30% de plástico reciclado nas novas embalagens de plástico.
Meta #4: Garantir que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou
compostáveis.
Meta #5: Promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores (atuais e futuros)
para a utilização circular dos plásticos.
Esta iniciativa pertence à rede internacional da New Plastics Economy (Fundação Ellen MacArthur),
colocando Portugal no grupo de países que pretendem liderar esta transição.
+ Somos parceiros da SMART WASTE Portugal
Surge em 2015 como plataforma de âmbito nacional focada em potenciar o resíduo como um
recurso, atuando em toda a cadeia de valor do Setor, promovendo a Investigação, o
Desenvolvimento e a Inovação, estimulando e incentivando a cooperação entre as diversas
entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais e atuando como um interlocutor ativo
junto da tutela, na transição para a economia circular.
O Groupe GM arrancou com esta parceria em Abril 2021, tendo como objetivo ter acesso a
informação mais consistente, nomeadamente a legal, absorver e partilhar boas praticas, obter
maior visibilidade, networking e dinamização de novas parcerias, ajudar na identiﬁcação de áreas
prioritárias de atuação e inﬂuenciar os processo de decisão política relevante para o setor.

Contribuímos com a compra de consumíveis de papel (renova green – papel higiénico,
papel para as mãos e papel Navigator Ecological) na associação de apoio à pessoa com
mobilidade reduzida - ABRACINHOS DIVERTIDOS.
Contribuímos com a entrega de papel para a Campanha Papel por Alimentos do BACF,
Banco Alimentar Contra a Fome.
Doamos, com carácter periódico, a IPSS´s e outras organizações religiosas e/ou sociais,
produtos de higiene que comercializamos, como a Fundação Infantil Ronald Mcdonald,
Porto Solidário, Liga dos Pequeninos - Hospital Pediátrico, entre outros.
Organizamos recolhas de bens primários para doação a organizações solidárias locais, tais
como o centro Juvenil de campanhã, Lar Nossa Sra. do Livramento, entre outros.
Participamos em ações de voluntariado.
Apoiamos campanhas pontuais dos nossos clientes, participando na angariação de bens
para doação.
Subscrevemos a Carta Portuguesa para a Diversidade.
Patrocinamos eventos locais variados (ADE – Escola de futebol, entre outros).

SIGA-NOS
www.groupegm.pt
www.groupegm.es

