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EMPRESA 

A Xerox Portugal é uma organização em desenvolvimento contínuo, em busca constante 

de novas tecnologias e soluções adequadas às necessidades e expectativas dos clientes, 

tendo como base um ambiente estimulante e flexível à participação de todos os 

colaboradores.  

Posicionando-se como uma marca orientada para o cliente, centrada na inovação 

tecnológica e qualidade, assume preocupações ao nível da responsabilidade social e 

preservação do meio ambiente. 

Comercializa soluções de impressão quer para ambientes de escritório, quer para os 

mercados da indústria das artes gráficas. A sua abordagem de serviços em outsourcing de 

documentos permite posicionar-se no mercado como parceiro de valor comprovado, que 

compreende os desafios dos diferentes sectores. 

Concentra o seu investimento na Pesquisa e no Desenvolvimento de novas soluções para 

a área das Tecnologias de informação e faz parte de um grupo que actua em 160 países, 

de todos os continentes. 

A Xerox Portugal é maioritariamente participada pela Xerox Europa Limited e opera em 

Portugal desde 1965 a partir da sua sede em Lisboa e com concessionários e parceiros 

autorizados espalhados por todo o país. 
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ENQUADRAMENTO 

 

A protecção do ambiente deve ser hoje em dia uma prioridade para todas as empresas, 

independentemente do seu ramo de actividade. Muitas empresas desconhecem o impacto 

da sua actividade no dia a dia de todos nós, processos simples e frequentes como a 

impressão de um documento, ou a escolha do papel a utilizar podem ser repensados de 

forma a proteger o ambiente e reduzir custos. 

A Xerox vem ao longo de décadas a desenvolver soluções, que a par da redução de custos 

para os seus clientes, protegem o ambiente. Equipamentos desenvolvidos a pensar na sua 

posterior reutilização ou reciclagem, toners que produzem menos resíduos, papel 

reciclado, processos de produção certificados, são algumas das acções que se conjugam 

de forma a disponibilizar aos clientes as soluções mais avançadas e menos nocivas para o 

ambiente. 

 

DICAS ECOLÓGICAS 

 

1. Utilize software para simplificar a forma como usa os documentos. Reduza o tempo 

e energia gastos nos processos baseados em papel com a utilização de software de 
gestão de workflow e ferramentas colaborativas. O Xerox DocuShare, quando 

combinado com multifuncionais com capacidade de digitalização, pode eliminar os 
custos de produção, armazenamento e envio de documentos.  

 

2. Utilize papel de maneira inteligente. Imprima em ambos os lados do papel –duplex. 
Imprima várias imagens na mesma página, ou então imprima só a quantidade que 

precisa, no momento que precisa. Utilize papel amigo do ambiente – de preferência 
que seja certificado pelos standards das florestas sustentáveis, ou escolha papel 

reciclado.  
 

3. Recicle o papel que utiliza. Instale recipientes de reciclagem no escritório para 
recolher o papel que possa ser reutilizado ou reciclado. Os produtores de papel 

evitam a utilização de 3,5 toneladas de fibra virgem, por cada tonelada de material 
reciclado utilizado.  

 
4. Procure equiapmentos com a certificação  ENERGY STAR. Actualize soluções antigas 

com sistemas novos e mais eficientes e verá as suas poupanças aumentarem.  
 

5. Substitua copiadoras e impressoras por Multifuncionais que desempenham todas as 

tarefas. Um sistema multifuncional que copie, imprima, digitalize e envie faxes, 
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utiliza apenas metade da energia consumida por vários equipamentos distintos em 

separado.  

 
6. Não deite para o lixo toners vazios. Devolva-nos os toners usados, para que os 

possamos reciclar ou reutilizar, considere a utilização de equipamentos de tinta 
sólida, que geram menos 90% de desperdícios quando comparados com as 

tradicionais impressoras laser a cores.  
 

7. Procure equipamentos de escritório que permitam posterior remanufacturação ou 
reciclagem. Os equipamentos Xerox são concebidos com vista à sua reutilização e 

reciclagem.  


