ECO ORIGIN

Escolha reduzir a sua
pegada ambiental

REDUZIR O IMPACTO
AMBIENTAL AO LONGO DE
TODA A CADEIA DE VALOR
AGIR PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL
Na Air Liquide, atuamos para fazer face às alterações climáticas nas nossas operações, com os
nossos clientes e ecossistemas, oferecendo uma vasta gama de soluções de baixo carbono.
É por isso que nós, como principal ator da nossa indústria, desenvolvemos o conceito
de ECO ORIGIN: fornecer gases com origem em energias 100% renováveis.

Energia 100% renovável
A energia elétrica que utilizamos para a produção
de gases ECO ORIGIN é 100% proveniente de fontes
renováveis como a energia eólica, solar ou hídrica,
localizadas em Portugal, França, Itália ou Espanha.
Com ECO ORIGIN, optamos por um modelo sustentável
com uma pegada de CO2 muito mais reduzida.

Eficiência energética:
melhoria contínua
Produzimos os nossos gases em unidades
tecnologicamente avançadas de separação de gases
do ar, e investimos a cada ano a fim de melhorar
a eficiência energética dos nossos processos de produção.
O nosso processo não gera emissões diretas de CO2.

UMA ABORDAGEM
CERTIFICADA QUE ABRANGE A
PRODUÇÃO E O TRANSPORTE
AGIR PARA A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO
Medimos a pegada de carbono da nossa produção e transporte, e partilhamo-la consigo por meio
de um certificado anual. Os nossos cálculos são realizados em conformidade com as normas
internacionais ISO 14021 e são certificados por um organismo terceiro.

Mudança para
camiões GNL
Estamos empenhados em baixar as
emissões (CO2 e outros poluentes)
geradas pelo transporte através
de várias medidas: redução dos kms,
conversão dos nossos camiões
para GNL.

Fornecimento
de gases de baixo
carbono
A baixa pegada de carbono dos
nossos gases reduzirá as emissões de
CO2 da sua cadeia de abastecimento,
contribuirá para o seu plano climático
e para diminuir a pegada de carbono
dos seus produtos.

Outras soluções
para o ambiente
A Air Liquide publicou o seu Roadmap
Climático (consulte em
www.airliquide.com).
Também oferecemos muitas outras
aplicações de gás para reduzir as
suas emissões diretas (scope 1)
e as indiretas (scope 2). Saiba mais
no nosso kit de soluções ambientais.

AGIR POR UM FUTURO COM BAIXO CARBONO
A Air Liquide está empenhada em alcançar a neutralidade de carbono até 2050, alinhandose assim com os esforços globais para limitar o aquecimento global. A redução das nossas
emissões de CO2 e das dos nossos clientes está no cerne do compromisso da Air Liquide
para com o desenvolvimento sustentável e o crescimento responsável.
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A Air Liquide é um líder mundial de gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. Presente em 78 países com cerca de 64 500 colaboradores, o Grupo serve mais de 3,8 milhões de clientes e doentes. Oxigénio, azoto e
hidrogénio são pequenas moléculas essenciais para a vida, a matéria e a energia. Representam o território científico da Air Liquide e são a essência da atividade do Grupo desde a sua criação, em 1902.
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Saiba mais em www.airliquide.com

