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Para uma mobilidade 
sustentável
Conscientes do impacto sobre o meio ambiente da atividade de transporte, 
apresentamos o nosso roteiro.

O NOSSO IMPACTO,
O NOSSO COMPROMISSO
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Ponto de partida
Redução de emissões
Pegada de carbono
Política de Sustentabilidade Ambiental

         Marcos e objetivos
    Quilómetros percorridos com baixas  
    emissões
    Eficiência energética das instalações
    Renovação da frota ECO

Business
Intelligence
Ferramenta dos indicadores da 
pegada de carbono dos clientes

Certificações
Acreditações
ambientais



Ponto de partida

A redução de emissões da Logista Parcel (toneladas de 
CO2 equivalente) entre 2019 e 2020 equivale à absorção 
realizada por mais de                    árvores. 
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A pegada de carbono na Logista Parcel centra-se em:

           Na atividade de
transporte (Downstream)

79% 20%
No consumo de combustível

do transporte (Upstream)

O  1% restante corresponde a:
bens, combustão direta, fuga de gases de refrigeração, 
resíduos produzidos e consumo e fornecimento de água.

Princípios que sustentam a nossa
Política de Sustentabilidade Ambiental

Consulte a nossa
página web >

5.700

https://www.logistaparcel.com/pt/home.html


Marcos e objetivos

O objetivo estabelecido para o ano 2023/24 consiste em
realizar  dos nossos quilómetros de percursos
   em veículos ECO ou com motor Euro 6.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% Km em veículos 
de baixas emissões

Objetivos de renovação 
na frota da Logista Parcel

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2019 2020

52%
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Eficiência 
energética
Instalámos no último ano 
fiscal mais de 1.500 luzes 
LED e temos como objetivo a 

100% das luzes instaladas 
seja deste tipo.
Cerca de 99% das insta-
lações do Grupo utilizam ele-
tricidade de origem renovável, 
incluindo todos os centros de 
gestão direta em Espanha, 
França, Itália e Portugal.

Consumo 
de bens

Reduzimos cerca de 9,44%
o consumo de bens em 2020 
graças a novos sistemas de
otimização e controlo de
recursos nos processos.

Renovação
da frota
O Grupo reduz as emissões 
através da contínua otimi-
zação de percursos e da reno-
vação de acordos de frotas de 
transporte incluindo critérios 
de eficiência e fomentando o 
aumento progressivo da frota 
de veículos que funcionam 
com combustíveis menos 
contaminantes. A frota da 
Logista Parcel tem vindo a ser 
renovada de maneira conside-
rável desde 2016, substituin-
do os veículos com maiores 
emissões e consumo de diesel 
por outros veículos equipados 
com motor Euro 6, com um 
consumo mais eficiente e com 
menor nível de emissões, mel-
horando assim a qualidade do 
ar das nossas cidades.

Fugas de gases de 
refrigeração
(Gases de Efeito de Estufa)

A implementação de novos 
sistemas de controlo das 
emissões de gases de efeito
de estufa nos processos de re-
frigeração representou uma re-
dução de 95%  nas emissões, 
o que equivale ao CO2 captura-
do por 1.390  árvores.

Roteiro



Business intelligence

A Logista Parcel desenvolveu o conceito de Customer Carbon Footprint 
KPI Tool, uma potente ferramenta baseada na Inteligência Comercial para 
informar todos os seus clientes sobre a Pegada de Carbono associada 
aos seus envios. Com esta ferramenta é possível realizar um seguimento 
mensal por destino, consignatário, as respetivas emissões, etc. com a 
visualização dos correspondentes gráficos de apoio.
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• Memórias de sustentabilidade.
• Memórias de resultados.
• Relatórios não financeiros no âmbito da lei 11/2018 (Espanha)
   para grandes empresas.
• Comunicações internas e externas.
• Auditorias de meio ambiente e de pegada de carbono.

Esta ferramenta pode ser utilizada pelos nossos clientes em:



Certificações

A Logista tornou a ser reconhecida em 2021 como um 
dos líderes mundiais na luta contra a mudança climática, 
passando a fazer parte da prestigiosa “A List” do CDP, 
com base no relatório climático da companhia para o ano 
de 2020.

A Logista é o único distribuidor europeu, e um dos dois distribui-
dores  a nível mundial, incluído na Lista A pelo quinto ano. So-
mente 3 empresas espanholas e 23 em todo o mundo conse-
guiram manter esta distinção durante 5 anos consecutivos.

Além disso, este ano o CDP reconheceu a Logista como CDP 
“Supplier Engagement Leader”, destacando o seu compro-
misso com os seus fornecedores e os esforços realizados para 
reduzir as emissões associadas à sua cadeia de abastecimento.

Todas as instalações da Logista Parcel cumprem com a normati-
va em matéria de Segurança Industrial e Meio Ambiente, garan-
tindo a segurança dos nossos trabalhadores e as boas condições 
de manutenção das mercadorias, equipamentos e instalações.   
Foram realizadas auditorias de eficiência energética de acordo 
com o Real Decreto espanhol 56/2016 de 12 de fevereiro.

A Logista Parcel  comunica anualmente a respetiva informação 
não financeira relativa a emissões, impacto ambiental e melho-
rias ambientais, submetendo-a a auditorias externas em cum-
primento da Lei 11/2018. 
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