A HP está listada no Global
and S&P 500 Disclosure and
Performance Indexes do CDP
de 2014

A HP está listada no Dow Jones
Sustainability World Index e no
North America Index de 2014

A HP foi nomeada a
vencedora na categoria
Collaboration pelos esforços
na criação do East Africa
Compliant Recycling (EACR)
Center

A HP tem sido presença assídua
no Índice FTSE4Good desde 2003

A HP foi nomeada um dos
Greenest Employers do
Canadá em 2014 pelo
sétimo ano consecutivo

Em 2014, a HP ganhou o
International Green Apple Gold
Award para melhores práticas
ambientais

Faça parceria com a HP
pelo ambiente
Recicle consumíveis HP originais
Desde o design inovador à reciclagem conveniente e
gratuita, reduzir o seu impacto ambiental torna-se fácil
quando opta por consumíveis HP originais.
Programa HP Planet Partners1 disponível online em
hp.com/recycle

Para obter mais informações sobre a reciclagem de consumíveis HP originais, visite hp.com/recycle
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A disponibilidade do programa varia consoante o país.

A HP está a liderar a
mudança para uma
impressão mais sustentável
a nível ambiental
Na HP, sabemos que o desenvolvimento de soluções
inovadoras concebidas a pensar no ambiente não é uma
opção, mas sim uma missão. É por isso que a HP está
comprometida com programas que ajudam a reduzir o nosso
impacto ecológico e que ajudam os nossos clientes e parceiros
a reduzir o deles. Ao desenvolver produtos, serviços e soluções
de elevada qualidade concebidos a pensar no ambiente, a HP
está a contribuir para guiar empresas de todo o mundo rumo a
um futuro mais sustentável.

A HP produziu mais de 2.6 mil milhões de tinteiros HP originais utilizando
materiais provenientes do seu processo de reciclagem de "circuito fechado".
Até mesmo num ano, podemos fazer uma diferença significativa.
628 milhões

Processo de reciclagem de "circuito fechado" da HP
O processo de reciclagem de "circuito fechado" da HP para tinteiros
foi o primeiro do género da indústria. Atualmente, tanto tinteiros
HP como toners LaserJet são reciclados através deste processo
inovador.
1. Os clientes compram consumíveis
HP originais
Os clientes compram consumíveis
HP originais pela sua qualidade de
impressão e fiabilidade excecionais,
zelando em simultâneo pelo ambiente.

6. A HP faz a
reformulação
A HP reformula a nova
resina de plástico para
criar novos consumíveis
HP originais, poupando
e reutilizando materiais
num circuito fechado
interminável.
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2. Os clientes reciclam através
do HP Planet Partners
Os clientes entregam os tinteiros e
toners HP através do programa HP
Planet Partners.

3. A HP faz a
A HP faz a separação
dos consumíveis de
acordo com o tipo..
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5. A HP adiciona plásticos
A HP adiciona plásticos reciclados
para tinteiros (garrafas de bebidas ou
cabides) e novo plástico para toners.
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4. A HP faz a reciclagem
A HP desmonta ou tritura os
tinteiros, tritura os toners e
separa materiais como plásticos
e metais.

de tinteiros e toners
reciclados desde 1991

3 mil milhões

de garrafas de plástico
mantidas fora de aterros
desde 2005

29 milhões

de cabides reciclados
desde 2013

Para encomendar caixas de recolha vazias1

Plásticos reciclados vs. plásticos virgens (resultados
referentes a 1 ano)

3 separação

6

Devolução de grandes quantidades de consumíveis HP
Esta opção de serviço de recolha de grandes quantidades destina-se a clientes de pequenas e médias empresas e do setor público que
pretendam entregar 100 a 2000 tinteiros HP e/ou 15 a 300 toners HP LaserJet para reciclagem.
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33% de redução nas
emissões de carbono1

Equivalente a retirar mais
de 1455 carros da estrada
durante um ano2

54% de redução no consumo
de combustíveis fósseis1

Evitado o gasto de mais de
42 000 barris de petróleo2

75% menos consumo
de água1

Água suficiente para 228
milhões de duches3

 om base numa avaliação de ciclo de vida (ACV) de 2010 elaborada pela Four Elements Consulting
C
e encomendada pela HP. O estudo comparou o impacto ambiental da utilização de plástico PET
(polietileno tereftalato) com o impacto ambiental da utilização de plástico PET reciclado no fabrico de
novos consumíveis HP originais. Para mais informações, consulte hp.com/go/RecycledPlasticsLCA
Calculado com a calculadora EPA Greenhouse Gas Equivalencies. Para mais informações, consulte epa.
gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
Com base no consumo médio norte-americano, partindo do pressuposto de que cada pessoa consome
302 litros de água por dia.
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Para devolver caixas de recolha cheias1

Passo 1

Aceda a hp.com/recycle e na secção Recycle selecione Portugal.

Passo 2

Clique em HP ink and LaserJet toner cartridges, vá à secção Pequenas e Médias Empresas e clique em Comece já a reciclar.2

Passo 3

Na secção Devoluções de Grandes Quantidades, clique em Pedir a
entrega da caixa.

Na secção Devoluções de Grandes Quantidades, clique em Pedir a
recolha da caixa.

Passo 4

Selecione o tipo de caixa que pretende, introduza a quantidade
necessária e clique em Seguinte.

Introduza a quantidade de caixas a serem recolhidas e clique em
Seguinte.

Passo 5

Introduza a informação relativa ao endereço e clique em Seguinte.

Passo 6

Reveja o resumo e clique em Terminar para submeter o seu pedido. A página de agradecimento será exibida.

A disponibilidade das opções de serviço varia consoante o país. Para mais informações, visite hp.com/recycle
Disponível para Utilizadores de Pequenas e Médias Empresas e Utilizadores Empresariais do Setor Público.

Tipos de caixa disponíveis: Quatro caixas, tamanho pequeno e grande para tinteiros HP e toners HP1
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Comprimento (cm)

Largura (cm)

Altura (cm)

N.º aproximado de
consumíveis

Toners HP LaserJet

Caixa grande

60

50

82

25 a 30

Toners HP LaserJet

Caixa pequena

60

40

60

15 a 20

Tinteiros HP

Caixa grande

40

30

60

150 a 200

Tinteiros HP

Caixa pequena

40

30

30

100 a 120

A disponibilidade das caixas de recolha varia consoante o país. Para mais informações, visite hp.com/recycle

As entregas e as recolhas serão realizadas dentro de cinco dias úteis a partir da data do pedido.

