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Sobre Nós

Criada em

 1992,

Faiança Ideal é um negócio de família constituído por duas
unidades fabris - CMG e FIVO. Produzimos acessórios de casa de

banho, iluminação, decoração e de cozinha em faiança. Num
conceito original de qualidade, durabilidade e design exclusivo.

Juntas, a CMG e a Faianças Ideal complementam-se uma à outra,
proporcionando uma gama completa de produtos aos nossos
clientes. Combinamos tecnologia avançada com experiência
artesanal.

1992 - 29 anos

200 trabalhadores

Tipo de empresa: comercialização,
montagem e produção de artigos de casa. 

95 % de exportação

7,5 a 8M itens/ ano



Introdução

Sustentabilidade

Ambiental

A responsabilidade de conservar os recursos naturais
e proteger o ecossistema global de forma a contribuir
para a saúde e bem-estar de todos, agora e no futuro.

Sustentabilidade

Social

Criar espaços sustentáveis que promovem o bem-

estar, ao perceberem o que as pessoas precisam dos
lugares onde vivem e trabalham. 

Sustentabilidade

Económica

Práticas que contribuem para o crescimento
económico, a longo prazo, sem impactar, de forma
negativa, nos aspetos sociais, culturais e ambientais
de uma comunidade.

Desenvolvimento
Sustentável Outubro 2021

Desde o inicio da CMG cerâmicas que lutamos para
ser mais sustentáveis, e, embora estejamos
orgulhosos dos progressos conquistados, sabemos
que ainda há um longo caminho a percorrer.

Com isto em mente, planeamos dar uma vista de
olhos nos progressos conquistados, nos planos de
2021 e nas diretrizes até 2030, seguindo os pilares
fundamentais da sustantabilidade:  
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Desenvolvimento
Sustentável

Energias Renováveis

Energia Renovável é energia limpa que se obtem através de
processos e recursos naturais. Por exemplo, energia solar e eólica.

Contrariamente com energias não renováveis (combustiveis
fósseis), a energia natural não produz poluentes de ar ou gases de
estufa, tendo poucos impactos ambientais.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Pretendemos instalarpainéis fotovoltaicos de forma a

reduzir o use de energia não renovável;

Susbtituir os atuais veículos a diesel por veiculos

elétricos.

Ambicionamos melhorar a nosssa eficiência energética e

usar alternativas renováveis em toda a nossa cadeia de

valor. 

Estando a par da importância
deste tema para a
sustentabilidade ambiental ,
implmentamos algumas
iniciativas que visam a redução
do uso de energias não
renováveis.

Painéis Fotovoltaicos

Em 2019 submetemos o projeto
para instalar painéis
fotovoltaicos na câmara
municipal, no entanto ainda
estamos à espera da licença
para começar a instalação.

Adquirimos o nosso

primeiro veiculo elétrico



Desenvolvimento
Sustentável

Água

Água é uma fonte finita e insubstituível, fundamental para a
sobrevivência, representando um desafio para o
desenvolvimento sustentável. Porém, quando bem gerida, 
 a água pode ser renovável  e pode ter um papel
fundamental em fortalecer os sistemas sociais,
económicos e ambientais. 

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Água está no centro do
desenvolvimento sustentável.
Não só queremos assegurar
de que havará água para as
futuras gerações, como
queremos que a nossa
fábrica seja economicamente
sustentável.  

Tratamento de toda a água
industrial através da ETARI e
reuso da água tratada;

Monitorização regular do
vazamento de água em tubos
e torneiras; 

Encorajar trabalhadores a
fechar as torneiras depois de
uso;

Reusar e reciclar a água de
vidração.

Monitorizar de perto o consumo de água em todas
as nossas operações e dos nossos fornecedores. 

Aumentar a qualidade e quantidade de água
reutilizável com sistemas de tratamento de água
mais eficazes.

Ambicionamos reutilizar e reduzir o uso de água em
toda  a nossa cadeia de valor e aspiramos que os 
 nossos afluentes sejam tão ou mais limpos que os
nossos influentes.



Desenvolvimento
Sustentável

Reutilizar & Reciclar
Reutilizar um material significa usar algo mais do que
uma vez sem necessitar de tratamento. Enquanto que 
 reciclar significa tornar um item em matéria prima, que
pode ser usada novamente, normalmente para um
produto diferente. 

Ao reciclar e reutilizar materiais estamos a reduzir o
desperdício e a poluição, e a criar um processo mais
sustentável.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030
Reutilizar & Reciclar é um dos
processos mais simples e
importantes no que toca à
sustentabilidade. Com isso em
mente implementamos várias
medidas dentro da fábrica.

1º Reciclar o desperdício do
escritório e da fábrica: papel,
plástico, vidro e latas.

2º Reutilizar e reciclar
embalagens;

3º Reduzir o uso de plástico e
papel;

4º Uso de papel reciclado nas
nossas embalagens;

5º Uso de materiais reciclados;

6º Uso de materiais de rápida
decomposição.

Encorajar, internamente, o uso de materiais

renováveis e reciclados;;

Reduzir o desperdício no escritório;

Reduzir o desperdício na fábrica;

Aumentar a recicabilidade das embalagens..

Investir em materiais reutilizáveis para todos os

nossos trabalhadores, por exemplo garrafas de água

reutilizáveis, de forma a reduzir por completo o uso

de garrafas de plástico;

Recicabilidade máxima.



Desenvolvimento
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Matéria-prima
O ciclo de vida de um material começa com a extração da
matéria-prima. São depois distribuidos, consumidos, reutilizados
ou reciclados e finalmente descartados. Cada passo deste ciclo
requer energia e água e cria um impacto ambiental.

Ao reutilizar matérias-primas e reduzir o uso de matéria-prima
virgem, minimizamos a quantidade de materiais envolvidos e
todos os impactos ambientais associados.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Reduzir o consumo de matéria-prima virgem;

Reincorporação interna de 100% das aparas cerâmicas;

Reincorporação de 100% da chacota/ caco na pasta
cerãmica; 

Reincorporação dos vidrados através de unidade interna de
reciclagem de vidro;

Reciclagem dos moldes de gesso

Priorizar fornecedores de argila que repõem os solos depois
da extração. 

Contínua redução do consumo do matéria-prima

virgem ao reutilizar todo o desperdício cerâmico,

vidrados e moldes de gesso. 

Ambicionamos reincorporar 100% dos vidrados

usados através da unidade interna de reciclagem

de vidro, e de reciclar 100% dos moldes de gesso.

Aspiramos reduzir o consumo de matéria-prima

virgem e de garantir que os fornecedores repõem

100% dos solos após extração da argila.



Desenvolvimento
Sustentável

Gestão de Resíduos

Uma má gestão de resíduos contribui para a poluição e para as
alterações climáticas, e afeta diretamente muitos
ecossistemas e espécies.

Sempre que os resíduos não são reciclados ou recuperados
representam uma perda de matéria-prima e de outros materiais
envolvidos em todo o processo.

Quando geridos de forma apropriada, os resíduos podem
representar um recurso em vez de um problema.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Uso de materiais reutilizáveis;

Resíduo cerâmico reincorporado
na pasta;

Uso de materiais reciclados e
compostáveis;

Redirecionamento dos resíduos
para um operador licenciado para
posterior reciclagem.

Uma gestão apropriada dos
resíduos é de extrema
importância para um ambiente
sustentável e proporciona
uma economia circular.
Estas são algumas das ações
que já implementamos: 

Monitorização regular da nossa

gestão de resíduos;

Reduzir os nossos resíduos.

Ambicionamos reduzir gradualmente os

resíduos de produção.



Desenvolvimento
Ssustentável

Gases de Estufa
Gases de estufa representam um grave perigo para a saúde e
para o ambiente. Provocam mudanças climáticas e causam
doenças respiratórias devido ao fumo e a poluição do ar. 

Cada setor da economia global , desde a manufatura à
agricultura até à distribuição, emite gases de estufa para a
atmosfera, pelo que, todos nós devemos evoluir reduzindo o
consumo de combustivéis fósseis.

O que já alcançamos

Prioridades 2021 

Diretrizes 2030
Uso de energia solar em vez de fontes não
renováveis;

Plano plurianual de racionalização de energia;

Diminuição da extração de matérias-primas ao
reutilizar os resíduos cerâmicos;

Monitorização regular das chaminés industriais de
forma a garantir que as nossas emissões de gases
são inferiores ao limite estabelecido por lei.

Pretendemos substituir todos os nossos veículos
por veículos elétricos;

Aspiramos reduzir gradualmente a emissão de
gases da nossa fábrica e de continuar a procurar
novas tecnologias que nos permitam crescer, ser
mais eficientes e reduzir a noss pegada de
carbono.

Contínua redução do uso de energiais não renováveis e
usar, sempre que possível, a energia solar; 

Continuar a substituir os nossos veículos de
combustiveis fósseis por veículos elétricos;

Contínua monitorização das emissões de gases das
chaminés industriais.



Desenvolvimento
Sustentável

Cadeia de fornecedores
Uma cadeia de fornecedores sustentável não só reduz os
impactos ambientais como, também, cria mais oportunidades
de negócio, uma vez que responsabilidade ambiental
representa um ponto crucial na atual indústria.

Uma cadeia de fornecimento sustentável envolve tudo, desde
a fonte de energia de um armazém, aos meios de transporte
usados e às práticas sustentáveis dos fornecedores de
matérias-primas.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Damos prioridade a fornecedores que repõe os solos
depois da extração da argila;

Damos preferência a fornecedores que usam cartão
reciclado ou materiais compostáveis nas suas
embalagens;

Damos prioridade a fornecedores pequenos e locais.

Continuar a trabalhar com fornecedores que

praticam medidas sustentáveis;

Priorizar pequenos fornecedores locais. 

Pretendemos trabalhar apenas com fornecedores que

aderem às normas sociais e ambientais.

Devemos garantir, bem como a nossa cadeia de

fornecedores , a qualidade e restreabilidade da nossa

cadeia de valor.  



Igualdade de

oportunidades

Sustentabilidade Social

Outubro 2021

Equidade no local de

trabalho

Inclusividade

Social

Envolvimento com a

comunidade
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Desenvolvimento
Sustentável

Equidade no local de trabalho

Equidade no local de trabalho significa tratar todos os

trabalhadores de forma justa e individual, dependendo da

situação específica e na participação do trabalhador.

Equidade no local de trabalho contribui para a segurança dos

trabalhadores e para a eficiência do seu trabalho. 

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030
Respeitamos e promovemos os direitos humanos e
garantimos que a nossa cadeia de fornecimento
segue as mesmas diretrizes.

Temos variadas parceriais com diferentes entidades
para benefício dos nossos trabalhadores.

Programa de saúde para todos os trabalhadores;

Compensação justa;

Equilibrio de vida-trabalho;

Iremos implusionar a equidade no local de trabalho
ao aprofundar a colaboração com toda a nossa
cadeia de produção e fornecimento em respeito
aos direitos humanos.

Ambicionamos criar uma estrutura mais eficaz de
compensação justa e ajudar todos os nossos
trabalhadores a tomar medidas para melhorar a sua
saúde (física e mental), nutrição e bem-estar.

Continuar a respeitar e a promover os direitos
humanos;

Continuar o noss programa de saúde e a compensar de
forma justa os nossos trabalhadores. 



Desenvolvimento
Sustentável

Igualdade de Oportunidades

Igualdade no local de trabalho significa igualdade de
oportunidades de trabalho e equidade para todos os
trabalhadores e candidatos. 

Quando uma organização apoia o princípio de igualdade de
oportunidades, os trabalhadores podem ter a certeza de que não
serão discriminados no seu local de trabalho. 

Ao saber que são avaliados apenas pelo seu desempenho de
trabalho dá força e confiança aos trabalhadores e encoraja-os a
dar sempre o seu melhor.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Promovemos igualdade de oportunidades para todos
independentemente do género, religião ou nacionalidade;

A nossa força de trabalho é maioritariamente composta
por mulheres, representando uma percentagem de 74%.

Continuar a promover a igualdade de oportunidades;

Continuar a fornecer oportunidades independentemente
do género, religião ou nacionalidade. 

Pretendemos trabalhar, apenas, com fornecedores que
praticam as mesmas normas sociais;

Devemos garantir que proporcionamos igualdade de
oportunidades a todos os trabalhadores e candidatos a
emprego.



Desenvolvimento
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Inclusividade Social

Um ambiente de trabalho inclusivo é um ambiente onde

todos sentem que pertencem sem terem de se conformar,

que a sua contribuição é vital e de que são capazes de

desempenhar todo o seu potencial, independentemente do

seu histórico, identidade ou circunstâncias.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Implementamos um protocolo em 1999, em parceria com

a organização CRIT (Centro de Reabilitação e Integração

Torrejano), que permite que pessoas com deficiências e

incapacidades realizem estágios na nossa fábrica. Dos 25

estagiários que já estiveram connosco, 10 permaneceram

na empresa, e, estão, atualmente, completamente

integrados na força de trabalho.

Ambicionamos ter um ambiente completamente

inclusivo, onde todos sintam que podem participar

e alcançar o seu melhor, independentemente do

seu histórico, identidade ou circunstâncias.

Continuar com o nosso programa de inclusividade

social; 

Criar um ambiente ainda mais inclusivo e diverso, onde

todos se sintam integrados.



Desenvolvimento
Sustentável

Envolvimento na Comunidade

O envolvimento na comunidade ajuda a perspetivar e a dar

forma ao futuro da comunidade. Fortalece-a e ajuda-a a

crescer.

O que já alcançamos 

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Papel ativo na comunidade;

Participação em eventos locais, como angariações,
oferecendo peças cerâmicas;

Dar prioridade a fornecedores pequenos e locais, de
forma a desenvolver a comunidade;

Apoio financeiro aos Bombeiros da região.

Continuar a participar em eventos de comunidade e a

priorizar fornecedores pequenos e locais. 

Ambicionamos desenvolver uma relação mais próxima

da comunidade e alcançar resultados sustentáveis em

conjunto.



Sustentabilidade Económica

Outubro 2021

Conservar recursos

Fornecedores
Locais

Sustentabilidade económica refere-se às práticas que

suportam o crescimento económico a longo prazo sem

impactar, negativamente, os aspetos sociais, culturais e

ambientais de uma comunidade, demonstrando que o

crescimento económico se constrói a partir da

sustentabilidade.

Atualmente não se trata apenas do bom desempenho

económico, mas sim da possibilidade de gerações futuras

terem também a oportunidade de  terem um bom

desempenho económico, e isso apenas será possível

através de escolhas sustentáveis. 
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Desenvolvimento
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Conservar Recursos
Conservar recursos não só é ambientalmente sustentável,

como também economicamente sustentável.

Ao conservar recursos, como água, energia e matéria-prima,

seremos economicamente mais eficientes.

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Plano plurianual de racionalização de energia;

Uso de energias renováveis;

Reutilizar a água industrial;

Reutilizar e reciclar matérias-primas;

Reduzir o uso de matéria-prima virgem;

Encorajar os trabalhadores a implementar práticas
sustentáveis dentro e fora da empresa.

Contínua conservação de recursos de forma a ser

cada vez mais sustentável economicamente. 

Pretendemos desenvolver uma empresa

economicamente sustentável ao reduzir, o máximo que

possível, o consumo de recursos.

Planeamos investir num melhor sistema de queima e

em mobília refratária para os nossos fornos indústriais

de forma a sermos mais eficientes e a pouparmos

energia.



Desenvolvimento

Sustentável

Fornecedores Locais

Uma cadeia de fornecedores local representa uma tremenda

oportunidade para ajudar o ambiente. Ao reduzir o transporte e

o armazenamento reduzimos também a emissão de gazes e a

quantidade de energia usada.  

Além de contribuir para uma manufatura mais sustentável, 

 aquisições locais permitem-nos ter mais controlo sobre os

produtos, garantindo que estão dentro dos nossos padrões,,

reduz os custos de logística e ajuda-nos a construir confiança

com o cliente. 

O que já alcançamos

Prioridades 2021

Diretrizes 2030

Damos prioridade a fornecedores pequenos e locais de

forma a desenvolver a economia local. 

Ambicionamos localizar por completo, na ordem do

possível, a nossa cadeia de fornecedores de forma

a reduzir as emissões e uso de energia e a ter um

maior controlo sobre os produtos adquiridos.

Continuar a dar prioridade a fornecedores locais.



Contacte-nos

Para qualquer questão ou

clarificação em relação ao

relatório.

https://cmg.pt/

Website

geral@cmg.pt

Email Address


