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ORGANIZAÇÃO DO SITE : MARKETPLACE ECOLOGIQUE 
(ECOLOGICO MARKETPLACE) 

 
COMERCIO JUSTO, ANTI-POLUIÇÃO, ANTI-RESIDUOS, RECICLAVEIS, INCLUINDO A GESTÃO DE INCIDENTES 
ECOLOGICOS (PARA LUTAR CONTRA OS DANOS E CUSTOS DA POLUIÇÃO) 
Além das outras seções do nosso site, para manter as coisas organizadas e lógicas, estruturamos assim. Você pode 
escolher facilmente seus itens de acordo com seus desejos (ecológicos ou por utilidade e reaproveitar por responsabilidade 
com o meio ambiente). Você tem que fazer tudo isso para ser ecologicamente responsável 
 
1 - REUTILISER AVEC LOGIQUE (ARTIGOS NÃO ÉTICOS = REUTILIZAÇÃO COM LÓGICA) 
Gestão de incidentes ecológicos: cf. página 2 deste documento para entender quais artigos aceitamos em nosso site e por 
quê). Você tem que estar muito vigilante e fazer uma seleção criteriosa do que é reutilizável antes de ser reciclado 
Compra responsável para gerenciar incidentes e limitar a poluição: 
não compre esses itens quando eles são novos! 
Compre apenas em segunda mão (já usados) quando possível, porque nem sempre é o caso e alguns itens são feitos 
apenas para serem usados 2, 3 vezes e para serem reciclados diretamente. Portanto, não devemos mais produzi-los 
porque são inúteis (para não falar dos perigos que podem representar quando não sabemos do que são feitos). Esses 
itens são basicamente projetados para serem reciclados (para fazer os consumidores gastarem) então isso não é normal. 
Pare de investir com prejuízo para você e para o meio ambiente: você faz economias falsas ao comprar produtos de baixa 
qualidade a preços atraentes e acaba pagando um preço alto pelo tratamento, a reciclagem 
Objetivo: quebrar a cadeia produtiva para acabar com esse flagelo 
É por isso que não devem mais ser comprados novos, para que não tenham mais razão para produzi-los. 
Limite os danos ao meio ambiente: gerencie os estoques existentes (por meio da reutilização e reciclagem) 
 
2 - RECYCLER AVEC LOGIQUE (ARTIGOS RECICLADOS = RECICLAR COM LÓGICA) 
Compra responsável para gerenciar incidentes e limitar a poluição: 
Você é livre para escolher suas compras (novos, usados) 
A vantagem é que eles usam materiais já existentes e, portanto, não contribuem para a produção bárbara. Essa é 
justamente a alternativa de remediar, reciclando os estoques de itens antiéticos usados (com tratamento desses resíduos 
para que possam ser usados sem riscos). A reciclagem deles é fundamental porque não podemos armazenar esse lixo 
(falta de espaço), devemos reaproveitá-lo. O fato de reaproveitar permite não gerar e aumentar esse desperdício. 
Infelizmente, parte do lixo não é reutilizável, tratável e destrói a natureza sem poder detê-la. Devemos fazer todos os 
esforços para armazená-los bem para tentar minimizar os desastres quando pudermos identificá-los. Temos, portanto, de 
lutar contra a má produção e não depender apenas da reciclagem, porque é cara e nem sempre viável. 
Objetivo: limitar a poluição com recondicionamento, quando possível 
Além disso, sabemos quando é reciclado porque está indicado na mercadoria 
 
3 -  ECO LOGIQUE (ARTIGOS ECOLÓGICOS = ECOLÓGICO)   
Compra eco-responsável: 
Você é livre de escolher suas compras (novas, usadas ou recicladas, sem problema) 
Objetivo: 
Fight contra a poluição e preservar o ambiente 

- ECO LOGIQUE PROCESSUS (PROCESSO ECOLÓGICO) 
Cumprimento das leis de fabrico com um sistema de rastreabilidade para os materiais e processos utilizados 
Reciclagem fácil prevista no processo de fabrico : estas empresas compreenderam imediatamente o valor da utilização de 
materiais nobres e da reutilização para combater a poluição. Concentram-se na qualidade e têm razão. 
Ao contrário dos artigos precários (barbaricamente feitos com desrespeito pelas normas), estas empresas respeitam as 
regras éticas e têm certificações de organismos autorizados. Respeitam os consumidores e querem satisfazê-los 
(oferecendo-lhes artigos credíveis e leais). Daí o seu sucesso. 

- ECO LOGIQUE NATURE (ECOLOGICO  NATURE) 
Utilização de materiais naturais: sem perigo para o ambiente 
Produção não poluente e facilmente reciclável (para obter zero resíduos) 
Penso que compreendeu que é um trabalho enfadonho, onde é preciso estar atento para fazer compras eco-responsáveis. 
Mas estamos aqui para facilitar o seu trabalho, classificando habilmente todos os anúncios. Ao comprar e vender no nosso 
site, certamente ajudará a respeitar o ambiente. Portanto, mesmo que para alguns o nosso sistema organizacional seja 
complexo, o objetivo é lutar ativa e eficazmente contra a poluição que é tudo o que importa. Por isso, aproveita, é bom 
para ti, para o ambiente e para o teu orçamento. VOCE PODE CONTAR CONOSCO PARA TORNAR SUAS COMPRAS 
E VENDAS CREDIVEIS, SIMPLIFICAR, MELHORAR E PROTEGER SUAS COMPRAS E VENDAS PARA UM 
PODEROSO IMPACTO ECOLOGICO 
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GESTÃO DE INCIDENTES ECOLÓGICOS 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL : REUTILIZAR ITENS NÃO ECOLÓGICOS, RECICLÁ-LOS E ELIMINAR O SEU FABRICO 

O nosso site tem como objetivo oferecer-lhe artigos novos ou em segunda mão a favor da luta contra a poluição (vendida 

por indivíduos ou profissionais). Incluindo o nosso investimento na gestão do stock de itens "antiéticos" para limitar os 

danos. Temos de gerir tudo se quisermos ser eficientes e não apenas o que nos convém. 

Estamos ao seu serviço para comércio justo, anti-desperdício, reciclável, antipoluição. Parem a produção bárbara e 

rentável em detrimento do consumidor. Somos todos nós que sofremos as consequências (e temos de lidar com estes 

incidentes). 

Pode parecer estranho, mas infelizmente não temos escolha, temos de participar na gestão de itens "poluentes". 

Esperemos que se encontre uma alternativa mais inteligente para lidar rapidamente com este problema e remover 

facilmente as existências existentes. 

No que diz respeito aos artigos feitos em fuga (fabrico apressada ou bárbaro com desrespeito pelas regras de segurança) 

: o problema da revenda não surge porque se desgasta rapidamente e deve ser reciclado - é por isso que os seus 

fabricantes não "investem em ética. São, portanto, os artigos de luxo que se encontram principalmente para revenda. 

 

Para a gestão destes incidentes, aceitamos (para revenda no nosso site) que as ocasiões: 

- marcas de luxo (porque mesmo que ainda tenham de melhorar as coisas, utilizam materiais de alta qualidade, o 

que já é bom e, assim, conseguem reter os seus clientes graças à solidez dos seus artigos e ao seu estilo); 

- e marcas padrão que usam fibras consistentes (para satisfazer os nossos clientes com itens apresentáveis e 

resistentes). 

 

Todos os anúncios serão estudados antes da publicação para verificar se cumprem as condições de venda (para oferecer 

aos compradores itens apresentáveis e interessantes). Quando estiverem esgotados, considere levá-los a um centro de 

reciclagem. 

E, como lhe foi dito: não deve deitar fora (ou armazenar) todos os seus itens antiéticos porque é um orçamento e não é a 

solução. 

Deve substituir os seus itens de acordo com os seus desejos e necessidades: 

- através de compras eco-responsáveis para artigos novos (ou utilizados) 

- ou compre apenas artigos antiéticos em segunda mão (não novos). 

Se deixar de comprar novos artigos "poluentes" (mas apenas utilizados),os fabricantes deixarão de ter uma razão para os 

fabricar e esta indústria desaparecerá. 

Conclusão 

Itens não ecológicos: 

- Para os que estão em boas condições, deve ser utilizado. 

- Depois de serem utilizados, devem ser reciclados de modo a não disporem de resíduos em stock. Gostaríamos de fazer 

sem tudo isto, mas não temos escolha. Agora que estão lá, devem ser tratados para limitar ao máximo os danos. É por 

isso que temos de fazer tudo para parar a sua produção. 

A vantagem de adotar novos hábitos de consumo optando pelo comércio justo é que a produção será não poluente e 

facilmente reciclável (para obter zero desperdício). A utilização de materiais naturais ou sintéticos não tóxicos é essencial 

para preservar o ambiente. 

O que é reconfortante é que a maioria das marcas de luxo fizeram desta luta a sua identidade de fábrica usando apenas 

materiais topo de gama para satisfazer os seus exigentes clientes que têm um olho para os detalhes. Sem mencionar 

todas as marcas criadas para atender à procura de itens éticos por parte dos consumidores. As marcas standard estão a 

começar a seguir passo a passo. Temos de os motivar a terminar os seus projetos e a assegurar que o recalcitrante feche 

as suas lojas (para lutar contra a poluição). 


