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Do you want to reduce the cost and environmental impact of your packaging? Are you are also wondering about
its efficiency? Is your time and budget limited so you need to base your decision on easy to understand results?
SGS has the answer! Based on the best global practices and in line with all major international regulations, we
have developed PEAR (Packaging Eco Assessment Rating) and Ecodesign Diagnosis, two quick, reliable and
affordable tools to assess both the environmental impact of your packaging and the efficiency of its design.

REDUZA O IMPACTE AMBIENTAL E CUSTO DAS EMBALAGENS AO MESMO TEMPO QUE AUMENTA A SUA EFICIÊNCIA.
Pretende reduzir o custo e o impacte ambiental das suas embalagens? Já colocou questões de eficiência?
Tem orçamentos e prazos limitados, por isso precisa de dados de fácil compreensão para basear as suas decisões?
A SGS tem a resposta a estas questões! Com base nas melhores práticas globais e em linha com as mais reconhecidas normas
internacionais, a SGS desenvolveu o Diagnóstico de Ecodesign e a PEAR (Packaging Eco Assessment Rating - Classificação da Eco
Avaliação das Embalagens). Estas duas ferramentas são rápidas e fiáveis; permitem avaliar o impacte ambiental das embalagens,
assim como a eficiência do design.
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O Diagnóstico de Ecodesign da SGS é um processo célere que avalia os impactes
ambientais decorrentes do design das embalagens. Também evidencia o âmbito das
possibilidades de melhoria em termos de design e tecnologia.
O Diagnóstico de Ecodesign da SGS considera os seguintes critérios: sistema de
embalagem do produto, eficiência dimensional, informação e reivindicações, consumo
e resíduos, reciclagem e eco-participação.
Diagnóstico de Ecodesign: é um estudo conciso que, em poucos dias, permite identificar
os pontos fortes e fracos da embalagem, assim como sugerir melhorias significativas.
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A PEAR (Packaging Eco Assessment
Rating - Classificação da Eco Avaliação
das Embalagens) é uma versão simplificada da avaliação do ciclo de vida
para as embalagens, que foca as fases
mais relevantes (produção, transporte,
utilização, fim da vida), e tira conclusões
sobre sobre impactes ambientais significativos (clima, ar, água, recursos...).
A PEAR é adequada a situações em
que é preciso de analisar e comparar
embalagens e cenários diferentes, tomar
as decisões mais ecológicas ou melhorar
o perfil ambiental da embalagem.
PEAR: é uma ferramenta de avaliação
ambiental rápida que reduz os custos
necessários para uma exaustiva
Avaliação do Ciclo de Vida.

SOLUÇÕES SIMPLES PARA RESULTADOS RÁPIDOS
A embalagem não serve apenas para proteger o produto e comunicar a imagem da empresa. Tem que estar de acordo com as normas
legais, ser eficiente nos custos e cumprir as obrigações de redução do impacte ambiental.
Com a preocupação generalizada sobre o uso excessivo dos recursos naturais do planeta, a questão das embalagens tornou-se importante para consumidores, ambientalistas, políticos, fabricantes, designers, etc. Logo, as empresas enfrentam o desafio de criar embalagens atrativas mas eficientes no design e nos custos, ao mesmo tempo que contemplam a redução dos impactes ambientais.
Como fornecedor de longa data de empresas produtoras e utilizadoras de embalagens, e como responsável pelo desenvolvimento
de soluções sustentáveis, a SGS comprometeu-se a apresentar soluções específicas para esta questão. Com a PEAR e o galardoado
Diagnóstico de Ecodesign, duas ferramentas independentes e complementares baseadas em normas oficiais e diretrizes do setor, a
SGS apoia as empresas a avaliar rápida e minuciosamente a eficiência das suas embalagens, e a identificar áreas de melhoria.

O DIAGNÓSTICO DE ECODESIGN E A PEAR DÃO UMA PERSPETIVA COMPLETA
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O Grupo SGS é a maior organização mundial no domínio da Inspeção, Verificação, Análise e Certificação.
A SGS desenvolve a sua atividade tendo em conta o cumprimento dos requisitos legais e normas aplicáveis em termos de qualidade,
segurança e respeitando ao máximo o meio ambiente. Os nossos serviços são completos, exigentes e fidedignos pois são realizados
por técnicos devidamente qualificados que partilham da experiência internacional do Grupo SGS.
Ao congregar competências especializadas com um profundo conhecimento do mercado, a SGS apresenta soluções que criam valor
acrescentado, ao mesmo tempo que apoiam as empresas na execução de estratégias de crescimento nacional e internacional.
SGS significa trabalhar com:
• Total cobertura nacional (Continente e Ilhas);
• Reconhecimento internacional da Marca SGS;
• Know-how internacional;
• Técnicos altamente qualificados;
• Rapidez e eficiência dos processos;
• Acompanhamento constante e personalizado;
• Soluções idealizadas à medida de cada organização e de cada projeto.

COMECE HOJE
Os nossos Gestores de Clientes estão à sua disposição para esclarecer e responder a quaisquer dúvidas e questões.
Contacte-nos e solicite uma proposta!
www.pt.sgs.com
www.sgs.com/sustainableproducts
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 8h30 às 18h30
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