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Introdução 
 

Este Relatório de sustentabilidade é um compromisso que assumimos, ao demonstrar resultados do 

nosso desempenho económico, ambiental e social a todas as partes interessadas da OLMAC. 

 

Os anos de 2020 e 2021 foram particularmente difíceis, face ao impacto da pandemia de COVID-19 e à 

imprevisibilidade e impacto nas vendas, em particular para o exterior. 

 

A OLMAC, apesar de todas as adversidades, manteve-se sempre em laboração, procurando ir de 

encontro às necessidades dos seus clientes e partes interessadas relevantes. 

 

Caracterização da Empresa 
Síntese Histórica 
 

A OLMAC está presente no mercado há mais de 35 anos. Conta hoje com cerca de 115 colaboradores e 

produz cerca de 800.000 peças por ano. A OLMAC produz uma grande variedade de produtos: desde 

peças em têxteis técnicos (ex: Poliamida, Polyester, Dri-relase, Coolmax, Outlast, laminados, 100% lã e 

outros) até peças em têxteis convencionais (ex: 100% algodão, mistura de fibras naturais), sustentáveis 

(recicladas, orgânicas ,…) em qualquer tipo de qualidade e estrutura. 

 

Especializada na produção "privatelabel", o desenvolvimento das propostas da OLMAC vai muito além 

do solicitado pelos seus clientes. 

A OLMAC entende as necessidades do mercado no que respeita à qualidade e o serviço. Sendo assim, 

encontra-se focada na constante melhoria dos seus produtos. 
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Principais Mercados 
 

Alemanha 

Áustria 

Espanha 

Itália 

Finlândia 

França 

Irlanda 

Noruega 

Reino Unido 

Suécia 

Suíça 

Estados Unidos 
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Missão, Visão e Valores 
 

MISSÃO 

A empresa OLMAC - Olímpio Miranda, LDA., além da sua função primordial, que é o crescimento 

económico, entende ter também como missão especial, o desenvolvimento sociocultural dos seus 

colaboradores a par de uma crescente realização pessoal e profissional dos mesmos. 

Também procura a fidelização dos seus clientes, satisfazendo os seus requisitos.  

 

VISÃO 

A OLMAC - Olímpio Miranda, LDA., propõe-se a curto prazo consolidar e desenvolver o seu mercado 

tradicional, a nível interno e externo e manter-se numa posição de liderança de mercado prestando 

atenção permanente à evolução tecnológica e a novos sistemas de comercialização (vender produtos 

que não produzimos, não tradicionais à empresa).  

 

VALORES 

Colaboradores  

Os nossos colaboradores são a nossa força. O trabalho de equipa e o empenho de todos para a 

Qualidade, tornam quaisquer obstáculos ultrapassáveis.  

 
Produtos  

Os nossos produtos são a nossa imagem no exterior. Compete a todos o esforço de melhorar 

continuamente a sua Qualidade.  

 

Benefícios  

Os benefícios para os Clientes são a medida da eficiência, com que satisfazemos as suas 

necessidades. Os benefícios dos nossos Clientes são os nossos próprios benefícios, visto que a 

sobrevivência e prosperidade da Empresa, dependem da satisfação dos nossos Clientes.  

 

Objectivos  

A Qualidade é o nosso primeiro objetivo. Melhorar continuamente a 

qualidade e aumentar a satisfação dos nossos Clientes, são os fatores 

chave para o êxito. 
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Certificações 
 

Num mercado cada vez mais competitivo e global a OLMAC considera que tem de ir de encontro às 

necessidades dos seus Clientes, pelo que apostou nas seguintes Certificações: 

 

Certificações da Empresa 
 

ISO 9001:2015 
 
As normas da Qualidade foram evoluindo ao longo dos tempos, 
tornando-se efetivamente uma ferramenta de Gestão e as empresas 
obtiveram grandes benefícios com a sua aplicação, através da 
reorganização e estruturação por Processos que quando 
adequadamente implementados podem gerar economias de custo e 
ganhos de eficiência. 

 

Hoje a ISO 9001 é essencial para mostrar que a OLMAC se preocupa 
com a qualidade dos seus processos e consequentemente, do seu 
produto ou serviço, indo de encontro às necessidades das partes 
interessadas, em particular a satisfação dos requisitos dos Clientes e 
exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis. 

 

Outros benefícios da implementação e Certificação de acordo com 
este referencial normativo são: 

• Sistematizar e melhorar o desempenho da Organização;  
• Aumentar a capacidade de fornecer, produtos consistentes com os requisitos exigidos;  
• Direcionar o foco da OLMAC no aumento da satisfação do cliente; 
• Fidelizar e captar novos clientes;  
• Implementar ações para tratar os riscos e oportunidades.  

Toda a norma tem como base os princípios de Gestão da Qualidade e o Ciclo PDCA, que são o suporte 
para a melhoria contínua da OLMAC. 
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Princípios de Gestão da Qualidade 

PDCA/PDSA (PLANEAR, AGIR, VERIFICAR, EXECUTAR) Ciclo 

• Foco no cliente 
• Liderança 
• Comprimetimento das pessoas 
• Abordagem de processos 
• Melhoria 
• Tomada de decisões baseda em evidências 
• Gestão das relações (em particular Colaboradores, Clientes, Fornecedores, etc) 

 
STeP by OEKO-TEX® 

 

A Certificação OEKO-TEX® STeP abrange e analisa todas as áreas importantes da empresa, assegurando 
boas práticas de sustentabilidade nos 6 módulos que a constituem: 

  

1. Gestão de produtos químicos 
2. Desempenho ambiental 

3. Gestão ambiental 
4. Responsabilidade social 
5. Gestão da Qualidade 
6. Proteção da saúde e segurança no trabalho 

 
 

 

O objetivo da certificação STeP é a implementação e melhoria 
contínua de processos de produção mais ecológicos, melhoria das 
condições sociais de trabalho e assegurar condições de saúde e 
segurança dos seus Colaboradores. 

O STeP contribui para a melhoria contínua dos nossos processos 
produtivos pois permite um melhor conhecimento das nossas 

condições laborais, nas diferentes áreas abrangentes e desta forma conseguirmos atingir um uso 
eficiente dos recursos, implementando boas práticas de sustentabilidade e criando uma base para 
melhorar a nossa competitividade. Esta Certificação abrange 3 níveis de certificação, sendo o nível 3 o 
mais alto e foi o obtido pela OLMAC, demonstrando boas práticas de sustentabilidade).  
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Certificações do Produto 
 

A certificação de produtos comprova que a conformidade de um produto com os requisitos 

especificados foi demonstrada, de uma forma imparcial e credível.  

A OLMAC optou por implementar as seguintes certificações: 

• STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

• GOTS - Global Organic Textile Standard (Produtos Têxteis Orgânicos) 

• GRS – Global Recycled Standard (Produtos Têxteis Reciclados) 

Estas certificações, em particular as duas últimas vão de encontro às exigências dos Clientes que cada 

vez mais procuram produtos sustentáveis, e que para a OLMAC se pode tornar num fator de 

diferenciação. 

 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® é uma das etiquetas mais conhecidas do 
mundo para produtos têxteis testados quanto à presença de substâncias 
nocivas.  

Significa confiança para o cliente e alta segurança do produto. 

Se um artigo têxtil possui a etiqueta STANDARD 100 by OEKO-TEX®, há a 
certeza de que todos os componentes deste artigo, isto é, desde as 
matérias-primas aos acessórios, foram testados quanto à presença de 
substâncias nocivas e que é inofensivo em termos ecológicos humanos. 

 

 

 
 

GOTS - Global Organic Textile Standard (Produtos Têxteis Orgânicos) 
 

 
O objetivo da norma GOTS é definir requisitos reconhecidos mundialmente e 
que garantam o “estatuto” orgânico aos têxteis, e abrange todo o processo 
produtivo, desde a colheita das matérias-primas, passando pela produção 
até ao produto acabado (incluindo a rotulagem). 

 

Esta certificação assegura também que a OLMAC é ambiental e socialmente 
responsável fornecendo assim credibilidade ao consumidor final. 

 

 

CU1003870 
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GRS - Global Recycled Standard GRS (Produtos Têxteis Reciclados) 
 

 O Global Recycled Standard (GRS) é uma certificação internacional e 
voluntária. 

O objectivo do GRS é aumentar o uso de materiais reciclados em 
produtos e reduzir / eliminar os danos causados pela sua produção, 
bem como, reduzir o impacto nocivo dos processos de produção para 
as pessoas e o meio ambiente. Tal como o GOTS abrange toda a cadeia 
de responsabilidade incluindo, práticas sociais, ambientais e restrições 
químicas e garantir que os materiais no produto final são realmente 
Reciclados e processados de forma mais sustentável.

 

CU1003870 
 



 

9/18 Olímpio Miranda, Lda. 

Estratégia 
OLMAC, based on the various certifications, intends to create and intensify its relationship with the Stakeholders of the organization, namely: 

STAKEHOLDER REASON / INTEREST FOR THE MANAGEMENT SYSTEM NEEDS / REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS 

CLIENTES 

Enviam encomendas e são recetores dos produtos/serviços 
Apresentam novos pedidos e possibilidades de novos 
produtos 
Exigem comprometimento e cumprimento da empresa no 
que se refere aos seus requisitos, legais e regulamentares 

  

Cumprimento de prazos, preços acordados; 
Entrega de produtos de acordo com os requisitos solicitados e 
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis; 
Apresentação de novos produtos; 
Resposta rápida a solicitações; 
Qualidade no serviço prestado - bom atendimento; 
Compromisso legal nacional e internacional - direito laboral, saúde 
e segurança dos trabalhadores – imagem reconhecimento como 
empresa socialmente responsável 

FORNECEDORES 
EXTERNOS 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/TIC: 
Fornecem ferramentas de trabalho que facilitam e dinamizam o SG 
e dão o suporte necessário ao desenvolvimento de soluções 
informáticas à medida das nossas necessidades 

Receber pelo serviço fornecido no prazo e preço acordados; 
Ter colaboradores com algum conhecimento para assegurar a 
manutenção permanente das TIC; 
Continuidade do serviço 

FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS, ACESSÓRIOS E 
SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: 
Fornecem matérias-primas, materiais e serviços para a 
realização do produto/serviço - nos prazos previstos, na 
qualidade definida para concretizar a missão, 
Apresentação de novos materiais com rumo à sustentabilidade.  
Parte integrante da cadeia produtiva da Olímpio Miranda, com 
impacto na cadeia de responsabilidade 

Receber pelo material/serviço fornecido no prazo e preços 
acordados; 
Ter encomendas permanentes, criando relação de confiança 
com os clientes; 
Continuidade do serviço 

FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO CORRECTIVA: 
Garantem o funcionamento permanente dos equipamentos. 
Resolução de avarias complexas 

Receber pelo serviço fornecido no prazo e preço acordado; 
Continuidade do serviço 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE SST E MEDICINA NO TRABALHO: 
Elemento facilitador no cumprimento de obrigações legais sobre a 
segurança e saúde no trabalho 

Receber pelo serviço fornecido no prazo e preço acordado; 
Continuidade do serviço 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS: 
Elemento facilitador de transações bancárias e aduaneiras 
garantindo os recursos económicos para as atividades base da 
empresa  

Receber pelo serviço fornecido/comissões e outros; 
Continuidade do serviço 
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COLABORADORES São a força de trabalho para cumprimento da missão da empresa, 
assim como percursores /participantes na melhoria, bem como 
intervenientes diretos nas atividades de responsabilidade social 

Recebem o seu salário / tem direitos e deveres para com o 
empregador /São reconhecidos pelo trabalho efetuado 
reconhecimento pessoal; 
Frequentam formação profissional/ São informados sobre o seu 
desempenho e da secção onde trabalham para promover a 
melhoria contínua/ Tem condições de saúde e segurança no 
trabalho adequadas à função exercida 

CONCORRÊNCIA Indutores de mudança e de inovação na organização Gestão de situações de emergência 
Minimizar impactes ambientais e outros riscos 
Relacionamento positivo 
Imagem da organização 

ESTADO Define obrigatoriedades que possam ter impacto nos nossos 
produtos e atividades  

Cumprimento dos requisitos legais por parte da OLMAC 
Iniciativas de segurança e saúde 
Condições de trabalho / bem-estar e segurança dos 
colaboradores  

ACCIONISTAS Análise de mercado  Manter o bom funcionamento e sustentabilidade da OLMAC  

ASSOCIAÇÃO DO 
SECTOR TÊXTIL E 

VESTUÁRIO – ATP 

Mantêm a atualização permanente de informação e legislação para 
a nossa atividade - direito laboral, SST, ambiental, fiscal e dos 
produtos 

Manter relação de parceria e continuidade de serviço/fidelização. 

COMUNIDADE Manter relações cordiais com a comunidade  Criação de emprego 

BOMBEIROS / 
ESCOLAS / IPSS … 

Fazem parte da componente social da empresa  Usufruem dos donativos e contribuição social da empresa 
para melhorar as condições de funcionamento das 
instituições/utentes/utilizadores  

ASSOCIAÇÕES / ACT 
/ CENTROS DE 
COMPETÊNCIA  

ESTRUTURAS SINDICAIS: 
Defendem os interesses dos trabalhadores em matéria de direito 
laboral 

Garantir que a empresa mantém o cumprimento legal laboral 
dos seus trabalhadores  

ENTIDADES REGULADORAS EM MATÉRIA DE AMBIENTE E 
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO (Associação Portuguesa 
do Ambiente e Autoridade para as Condições do Trabalho): 
Publicação de guias orientativos / notas de esclarecimento / 
ações obrigatórias em temáticas especificas ambiente e SST  

Garantir que a empresa mantém o cumprimento legal em 
matérias de SST e ambiente  

ORGANISMOS 
CERTIFICADORES / 

AUDITORES 
Garantia da conformidade dos requisitos inerentes às 
certificações implementadas na OLMAC 
  

Manter a certificação / continuidade do serviço; 
Ser informado de alterações que possam ocorrer na 
organização e contribuir para a melhoria da performance da 
empresa. 
Contribuir positivamente para a organização e seus processos  
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Assim, a OLMAC compromete-se a assegurar: 

• Satisfação dos clientes; 
• Criação e manutenção de parcerias sustentáveis com os seus fornecedores; 
• Valorização profissional e pessoal dos seus colaboradores; 
• Saúde e segurança no trabalho dos seus colaboradores; 
• Responsabilidade social; 
• Responsabilidade ambiental. 

Recursos Humanos 
 

O factor humano é fundamental para a sustentabilidade e sucesso da OLMAC. Todos os Colaboradores 
da empresa estão efetivos, não havendo contratos a termo, nem trabalho temporários. 

A idade média de Colaboradores é de 49 anos. 

Nº Colaboradores 
Homens 19 

Mulheres 100 

Contratação 100% Contratos sem termo 

Idade 

< 30 1 Homem 10 Mulheres 

30 - 50 9 Homens 42 Mulheres 

> 50 9 Homens 48 Mulheres 
 

Consideramos fundamental o know-how dos nossos colaboradores e apesar de irmos renovando o 
capital Humano, vamos também mantendo colaboradores que demonstram grande conhecimento 
decorrente da sua antiguidade na OLMAC 
 

 

 

 

 

 

  

15-06-2021 Nº Colaboradores 

Antiguidade 
(anos) Homens Mulheres 

> 40 1 0 

De 30 a 40 2 24 

De 20 a 30 6 37 
De 10 a 20 3 11 

De 5 a 10 3 15 

< 5 4 13 

Σ 19 100 
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Indicadores de Performance 
 

Ambiente 
 

Estando a OLMAC Certificada OEKO-TEX® STeP, um dos factores fundamentais que contribuem para esta 
certificação, são os que têm impacto ambiental, e afetam também o futuro das novas gerações. 

Como vemos a nível de impacte ambiental a nossa pegada de carbono teve uma redução significativa de 
2018 para 2021. 

 

CO2 Emissões Energia Eléctrica 2018 2019 2020 2021 

kWh 264.525 kWh 257.363 kWh 248.766 kWh 263.979 kWh 

Tep 56,87 tep 55,33 tep 53,48 tep 56,76 tep 

 Valor fixo (uso de factores de 
conversão) 

124.326,75 
kgCO2e 

120.960,61 
kgCO2e 

116.920,02 
kgCO2e 

124.070,13 
kgCO2e 

Valor da Fatura Conforme 
produção de energia 

106.195,80 
kgCO2e 

84.037,27 
kgCO2e 

50.406,90 
kgCO2e 

68.269,83 
kgCO2e 

 

 

 

264 525 kWh

257 363 kWh

248 766 kWh

263 979 kWh

240 000,0 kWh

245 000,0 kWh

250 000,0 kWh

255 000,0 kWh

260 000,0 kWh

265 000,0 kWh

270 000,0 kWh

2018 2019 2020 2021

Consumo Eléctrico (kWh)

kWh
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A nível de combustíveis também temos reduzido as nossas emissões e tendencialmente procuraremos 
substituir as viaturas existentes por viaturas eléctricas. 

CO2 Emissões Diesel 2018 2019 2020 2021 

Valor estimado com base 
no consumo 

17.467 l 16.701 l 13.744 l 16 887 l 

Valor (ton) 14,59 ton 13,95 ton 11,48 ton 14,10 ton 

Valor (tep) 15,08 tep 14,42 tep 11,87 tep 14,58 tep 

CO2 Emissões Diesel kgCO2e 46.724,16 
kgCO2e 

44.674,64 
kgCO2e 

36.764,39 
kgCO2e 

45 171,96 
kgCO2e 

 

CO2 Emissões Gasolina 2018 2019 2020 2021 

Valor estimado com base 
no consumo 

0 l 267 l 675 l 568 l 

Valor (ton) 0,00 ton 0,20 ton 0,51 ton 0,43 ton 

Valor (tep) 0,00 tep 0,21 tep 0,54 tep 0,46 tep 

CO2 Emissões Gasolina 

kgCO2e 
0,00 kgCO2e 665,83 kgCO2e 1.686,03 kgCO2e 1 418,92 kgCO2e 

 

  

124 326,75 kgCO2e 120 960,61 kgCO2e 116 920,02 kgCO2e 124 070,13 kgCO2e
0,00 kgCO2e

20 000,00 kgCO2e

40 000,00 kgCO2e

60 000,00 kgCO2e

80 000,00 kgCO2e

100 000,00 kgCO2e

120 000,00 kgCO2e

140 000,00 kgCO2e

2018 2019 2020 2021

CO2 Emissões Energia Eléctrica

Valor fixo (uso dos factores de conversão)    Fixed amount (use of conversion factors)

Valor da Fatura Conforme produção de energia  Invoice Value According to energy production
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CO2 Emissões Gás 2018 2019 2020 2021 

Valor (ton) 10,86 ton 11,84 ton 11,91 ton 19,78 ton 

Valor (tep) 12,27 tep 13,38 tep 13,46 tep 22,35 tep 

CO2 Emissões GaskgCO2e 32.577,00 
kgCO2e 

35.529,00 
kgCO2e 

35.724,00 
kgCO2e 

30 330,00 
kgCO2e 

Os resultados apresentados em baixo, relativos às energias renováveis foram retirados das faturas de 
eletricidade, tendo em consideração o modo como esta foi produzida. 

A médio prazo estamos a pensar instalar painéis fotovoltaicos para, não só obter energia mais amiga do 
ambiente como também reduzir os consumos de eletricidade. 

Energia Renovável 2018 2019 2020 2021 

Vento 15,0% 18,3% 25,6% 6,1% 
Cogeração Renovável 3,8% 3,6% 3,4% 7,2% 

Água 15,8% 20,3% 21,5% 13,1% 

Outros Renováveis 2,5% 5,6% 9,2% 12,1% 

Média Global Anual 37,1% 47,8% 59,7% 38,5% 

*DE ACORDO COM A FATURA DA ENERGIA ELÉCTRICA 

 

TOTAL Emissões CO2 2018 2019 2020 2021 

Valor (tep) 84,22 tep 83,35 tep 79,35 tep 94,14 tep 

kgCO2e 185.496,96 
kgCO2e 

164.906,74 
kgCO2e 

124.581,32 
kgCO2e 

145 190,71 
kgCO2e 

Consumo Específico 
    

CO2Emissões 
[KgCO2e] 

185.496,96  
kgCO2e 

164.906,74  
kgCO2e 

124.581,32  
kgCO2e 

145 190,71 
kgCO2e 

Volume Negócios [€] 12.975.843,02 € 10.896.940,66 € 8.675.817,19 € 10 939 107,95 €  

CO2 Emissões / Volume 
Negócios [€] 
 [KgCO2e/€] 

0,0143 KgCO2e/€ 0,0151 KgCO2e/€ 0,0144 KgCO2e/€ 0,0133 
KgCO2e/€ 
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185 496,96 kgCO2e
164 906,74 kgCO2e

124 581,32 kgCO2e
145 190,71 kgCO2e

0,00 kgCO2e

50 000,00 kgCO2e

100 000,00 kgCO2e

150 000,00 kgCO2e

200 000,00 kgCO2e

2018 2019 2020 2021

CO2 Emissões  [KgCO2e]

Emissão CO2 / CO2 emission  [KgCO2e]

0,0143 KgCO2e/€

0,0151 KgCO2e/€

0,0144 KgCO2e/€

0,0133 KgCO2e/€

0,0000 KgCO2e/€

0,0050 KgCO2e/€

0,0100 KgCO2e/€

0,0150 KgCO2e/€

0,0200 KgCO2e/€

2018 2019 2020 2021

CO2 Emissões [KgCO2e] / (€) 
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Tratamento de Resíduos 
 

A OLMAC promove a segregação e recolha de resíduos ao longo de todo o processo produtivo. Estes 
resíduos são encaminhados para entidades gestoras de resíduos que fazem a devido tratamento; 
reutilização e reciclagem dos materiais, contribuindo assim, para a diminuição da contaminação 
ambiental. 

Uma das medidas iniciadas em 2020, foi o encaminhamento de malhas de determinadas fibras 
específicas para a produção de fios reciclados, promovendo a economia circular. 
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Gestão Resíduos 
 

  

Código 
LER 

Descrição 2019 2020 2021 

04 02 21 Resíduos de fibras têxteis não 
processadas 

14,22 ton 0 0 

04 02 22 Resíduos de fibras têxteis processadas 32,2 ton 41,02 ton 48,216 ton 

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação 

0,089 ton 
 

 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão 15,39 ton 13,65 ton 19,9 ton 

15 01 02 Plástico 2,93 ton 2,647 ton 3,352 ton 

15 01 06 Mistura de embalagens 1,74 1,96  

16 02 13* Equipamento fora de uso contendo 
componentes perigosos (computadores, 

monitores, etc) 

0,1 kg 
 

 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes 0 0,028 ton 0,0066 ton 

20 01 40 Sucata (metais) 0,6 ton 
 

 

20 03 01 Mistura de resíduos urbanos ou 
equiparados 

0,28 ton 0,12 ton  

 
Total Resíduos 67,55 ton 59,43 ton 71,47 ton 

 Variação - -12,0% +20.3% 

 Notas: 
*Resíduos Perigosos 
Aumento dos resíduos devido ao aumento do volume de produção em 2021 

 

Apostamos na aquisição de veículos elétricos e na instalação de um sistema de carregamento para estas 
viaturas. 

Procuramos desta forma minimizar o consumo e combustíveis fósseis. 
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Conclusão ou nota final da gerência 
 

Na Olímpio Miranda, Lda lutamos por um futuro mais sustentável. 

A vida sustentável deve, de facto, ser adotada em casa, no trabalho e na escola, entendemos que a 
sustentabilidade deve estar na nossa mente em todas as tomadas de decisão. Só podemos esperar um 
futuro melhor se nos preocupamos e agirmos com estes princípios, na Olímpio Miranda, Lda fazemos a 
nossa parte em termos sustentáveis e apelamos para que os nossos colaboradores e partes interessadas 
façam o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrição à utilização do nosso relatório 
 

Este Relatório é emitido exclusivamente para a informação da Direção Superior da Olímpio Miranda, Lda 
e para dar a conhecer alguns dos seus resultados de sustentabilidade em 2021, pelo que não pode ser 
utilizado para qualquer outro fim. Não aceitamos nem assumimos qualquer responsabilidade 
decorrente da utilização deste Relatório. 
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