POLÍTICA ENERGÉTICA
A Nossa visão ambiental é alcançar o impacto zero
Cuidamos do Planeta
e assumimos um
compromisso
ambicioso contra as
alterações climáticas,
até a neutralidade

Ambições energéticas
•
•
•

Reduzir a intensidade energética das nossas operações, desvinculando de maneira
sustentável o consumo de energia e o crescimento da atividade.
Reduzir as emissões de CO2 relacionadas com o consumo energético e a pegada de CO2
em termos absolutos, em linha com um cenário climático de 1,5ºC através da eletrificação
pró-activa das nossas operações e das energias renováveis.
Adotar as próprias soluções de gestão e automatização de energia da Schneider Electric,
sempre que seja possível, para mostrar as nossas Soluções aos Clientes e parceiros
Comerciais, e ajudá-los a embarcar numa viagem de Excelência Energética.

Princípios chave para a sua execução
1. Difundir uma cultura de conservação de energia
Educação e motivação dos nossos colaboradores sobre o potencial de poupança energética.

2. Aproveitar os nossos próprios equipamentos, soluções e serviços.
Esforço contínuo na eficiência energética, aproveitando a experiência interna, utilizando as nossas
sedes como exposição e demonstração dos nossos produtos e soluções EcoStruxure e
Implementação de "Planos de Eficiência Energética em Clientes” através de Edifícios/Sedes chave.

3. Melhoria contínua do rendimento energético e do Sistema de Gestão de
Energia
Objetivos energéticos e de CO2 estabelecidas no Programa da Empresa, objetivos
coletivos e individuais, análises periódicas de energia e CO2 e relatórios trimestrais para
audiências internas e externas.

4. Implementação de uma gestão energética rigorosa
• Responsabilidades de gestão de energia atribuídas a todos os níveis organizacionais,
•

implantação da ISO 50001 em centros com um uso intensivo de energia, benchmarking
interno e divulgação de boas práticas.
Cumprir os requisitos aplicáveis (legais e outros) relacionados com a energia e assegurar a
disponibilidade de informação e recursos atualizados.Benchmarking interno entre sedes e
processos comparáveis.

5. Tomar decisões alinhadas com a Politica Energética

"A energía é vida"

Jean-Pascal Tricoire,
Presidente e CEO

•
•
•
•
•
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Considerar a nossa ambição sobre a energia e o CO2 na tomada de decisões chave do negócio e
nos processos de investimento, tendo em conta os parâmetros financeiros, tais como ROI e
também em:
Concepção: consideração na melhoria da eficiência energética na concepção de ofertas e
processos.
Compras: procura proactiva e promoção das opções de baixo consumo de CO2.
Investimentos: avaliação dos impactos da Energia/CO2 dos grandes investimentos CAPEX e
Aquisições.
Leasing: avaliação favorável de edifícios e equipamentos eficientes em energia.
Propostas: Contemplar recursos financeiros para refletir as ambições de energia e CO2.

