TRAVEL WITHOUT PLASTIC

VAMOS REDUZIR OS
PLÁSTICOS DE USO ÚNICO
DICAS DE COMPRAS

Financiado

• Caminhe pelas áreas de armazenagem ou do staff (lavandaria, áreas de refrigeração e
congelados, armazéns de limpeza, serviços técnicos de manutenção e escritórios).
• Faça uma lista de tudo o que vê que é recebido em embalagens de plástico.

Sabia que mais de 40% dos resíduos de
plástico de um hotel vêm das embalagens

• Pergunte aos Chefes de Departamento o que poderia ser entregue sem ser em embalagens de
plástico. Certifique-se de que nenhuma mudança poderá causar a deterioração/desperdício de
alimentos, quebras ou outros problemas.

Siga a nossa Lista de Verificação de Compras para ver
se está a aplicar algumas ou todas as dicas para reduzir
a quantidade de embalagens que a sua empresa
consome. Lista de Verificação de Compras.

• Entre em contato com esses fornecedores para informa-los sobre os seus objetivos de redução/
eliminação do plástico e pergunte se estão dispostos a ajudá-lo, por exemplo:

• Identifique os fornecedores que atualmente entregam mercadorias em embalagens de plástico.

- Se poderiam entregar as mercadorias em embalagens reutilizáveis (ex.:em caixotes para
frutas, vegetais e saladas,…)?
- Se aceitariam de volta os recipientes para que possam limpar, higienizar e reutilizar, por
exemplo, produtos químicos de limpeza e para a piscina?
- Se os seus fornecedores ou a sua equipa já conhecem alternativas gratuitas ao plástico
que estão disponíveis localmente ou internacionalmente?
• A reposição do stock é feita automaticamente quando os produtos no armazém acabam?
Aproximadamente 15% dos resíduos de plástico devem-se a hábitos de compras.
Quando um produto acabar, questione se é realmente necessário repô-lo antes de encomendar.
• Que produtos comprados individualmente podem ser substituídos por produtos a granel? Por
exemplo, o shampô/condicionador em miniatura é substituído por alternativas recarregáveis ou
as garrafas de água para o pessoal da sua equipa podem ser fornecidas em garrafas recicláveis
em vez de garrafas individuais descartáveis?
• Qualquer mudança pode criar poupanças económicas, bem como reduzir desperdício. Qual é o
retorno do investimento se for necessário realizar despesas inicialmente?
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TURISMO SUSTENTÁVEL: UM MELHOR
FUTURO PARA (COM) TODOS
VAMOS REDUZIR OS PLÁSTICOS DE
USO ÚNICO

Financiado
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