Política meioambiental
Na Pull&Bear, assumimos um compromisso para com a proteção do ambiente, uma vez que para
nós o respeito pelo ambiente que nos rodeia é vital e queremos contribuir para o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Estas são algumas das ações ou objetivos propostos até à data dentro
do compromisso Ambiental que está incluído na Responsabilidade Social Corporativa do Grupo
Inditex publicada em www.inditex.com
NA LOJA
POUPAMOS ENERGIA: LOJA ECOEFICIENTE
Desenvolvemos um modelo de gestão ecoeficiente das lojas, com o objetivo de reduzir o consumo
energético em 20%, integrando critérios de sustentabilidade e eficiência energética, desde o design
da loja, as instalações de sistemas de iluminação, aquecimento ou arrefecimento, até à possível
reciclagem de mobiliário ou decoração. Assim, ajudamos a reduzir as emissões de CO2 e lutamos
contra as alterações climáticas.
REDUZIMOS RESÍDUOS E RECICLAMOS: PROGRAMA REUTILIZE-ME
A Pull&Bear realiza uma Gestão Integral de Resíduos de Loja. Os cabides e alarmes são recolhidos
dos estabelecimentos para serem transformados noutros elementos plásticos. Desta forma, todos
os cartões e plásticos utilizados nas nossas embalagens são reciclados.
FORMAMOS E SENSIBILIZAMOS AS NOSSAS EQUIPAS
Formamos continuamente as equipas para racionalizarem o consumo de energia e para as
sensibilizar a nível ambiental, tanto nas suas atividades profissionais, como na sua vida pessoal.
Estes projetos são levados a cabo através de campanhas de comunicação interna e planos
específicos de formação multimédia.
NOS SERVIÇOS AO CLIENTE
SACOS MAIS ECOLÓGICOS
Todos os sacos de plástico que entregamos aos clientes são biodegradáveis, evitando a
contaminação que provoca o plástico convencional. O símbolo D2W assegura a biodegradação de
100% do plástico.
Da mesma forma, os sacos de papel possuem o símbolo FSC, que garante que todo o processo de
produção, desde a exploração das florestas de onde provém a matéria-prima até à entrega na loja,
cumpre um rigoroso respeito pelo ambiente.
CARTÕES DE OFERTA E CARTÕES AFFINITY CARD RECICLÁVEIS
Ambos os cartões são completamente recicláveis, pois são fabricados em PET e com pinturas
ecológicas, sem PVCs.
GERAMOS INFORMAÇÃO RECICLÁVEL
Todos os materiais de comunicação com os nossos clientes, desde os diretórios de lojas até aos
formulários de pesquisa de pessoal, são elaborados com papel reciclado ou com o símbolo FSC ou
PEFP (certificado de garantia de gestão sustentável das florestas).
CALÇADO SEM PVC
O nosso compromisso ambiental torna-se extensivo ao produto: trabalhamos com materiais que
respeitam o meio ambiente. Um bom exemplo é o fabrico de calçado sem PVC.

