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SAINT-GOBAIN CRIA FUNDO DE CARBONO INTERNO PARA
OS SEUS COLABORADORES
Com a premissa de incentivar todos os seus colaboradores a participarem no caminho para a
neutralidade do carbono até 2050 e de contribuir para a meta da redução de emissões de CO2 do
Grupo para 2030, a Saint-Gobain investiu no lançamento de um Fundo de Carbono interno.
Implementado pela primeira vez numa região piloto - o norte da Europa1 -, o fundo visa acelerar a
redução das emissões não-industriais de CO2 através das ações quotidianas dos colaboradores e
de investimentos direcionados para as instalações.
As áreas que estes investimentos abrangem estão direcionadas, essencialmente, para a
mobilidade sustentável dos colaboradores, para as Energias Renováveis, para a melhoria do bemestar geral e para a eficiência energética nas unidades da Saint-Gobain.
Este Fundo de Carbono baseia-se no preço interno do carbono do Grupo para decisões de
investimento, recentemente aumentado para €50/tonelada de equivalente de CO2, e converte
parte da redução das emissões de CO2 em dinheiro, com vista a financiar projetos que visem
reduzir a pegada de carbono do Grupo, criando um círculo virtuoso. Esses projetos, propostos e
selecionados pelos colaboradores, incidem sobre o seu ambiente profissional.
“O Fundo de Carbono incentiva todos e cada um dos nossos colaboradores, onde quer que
trabalhem, a apresentarem as melhores iniciativas, desde pequenas ações ecológicas do dia-adia até aos investimentos de alto impacto. Estou orgulhoso do lançamento deste Fundo na Região
da Europa do Norte, que será seguido por outros projetos semelhantes no Grupo”, disse Patrick
Dupin, Senior Vice-President, CEO da Europa do Norte.
A criação do Fundo de Carbono integra os esforços da Saint-Gobain para reduzir as suas
emissões de Escopo 1 e 2 em 33%, bem como as suas emissões de Escopo 3 em 16%2 até 2030.
O mesmo complementa também os investimentos plurianuais financiados pelo Grupo nesta área.
O Grupo consagrará, especificamente, um investimento direcionado e um orçamento de
Investigação e Desenvolvimento de cerca de €100 milhões por ano, até 2030, para reduzir suas
emissões industriais de CO2.
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Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Báltico, Rússia, Ucrânia e CEI, Suíça, Alemanha, Áustria,
República Checa, Países do Leste Adriático, Hungria, Eslováquia, Bulgária, Roménia
2

Escopo 1: emissões diretas de fontes que a Saint-Gobain possui e controla diretamente
Escopo 2: emissões indiretas da produção de energia comprada e consumida pela Saint-Gobain
Escopo 3: todas as outras emissões indiretas que ocorrem na cadeia de valor do Grupo
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SOBRE A SAINT-GOBAIN
A Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e soluções para os mercados de construção, mobilidade, saúde e
outras aplicações industriais. Desenvolvidos através de um processo de inovação contínua, estes materiais e soluções
podem ser encontrados em todos os lugares onde vivemos diariamente, proporcionando bem-estar, desempenho e
segurança, ao mesmo tempo que respondem aos desafios da construção sustentável, da eficiência de recursos e do
combate às alterações climáticas.
Esta estratégia de crescimento responsável é pautada pelo propósito da Saint-Gobain, “MAKING THE WORLD A
BETTER HOME”, respondendo à ambição partilhada de todas as mulheres e homens do Grupo de atuar todos os dias
para tornar o mundo um lugar mais bonito e sustentável para se viver.
€42.6 mil milhões em vendas em 2019
Mais de 170.000 colaboradores, presente em 70 países
Comprometidos em atingir a Neutralidade de carbono em 2050
Em Portugal, presente com marcas reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade como Sekurit, Glassdrive ou
Norton para os profissionais da Indústria, CLIMALIT®, ISOVER®, LECA®, PAM, Placo® ou Weber, para os profissionais
da construção. A Saint-Gobain conta em Portugal com mais de 700 empregados, 11 empresas, 8 fábricas, dezenas de
centros de reparação de vidro automóvel, 3 centros de distribuição de materiais de construção e ainda 1 centro de I+D
(Aveiro).
Para mais informação sobre a Saint-Gobain:
No mundo: www.saint-gobain.com
Em Portugal: www.saint-gobain.pt
Nas nossas redes:
“Saint-Gobain Portugal”

“Saint-Gobain Portugal”

